INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
2.12.

ne

9:00

Balážová, Baláž – VP

16:00

Stretnutie sestier

18:00

Pivka

5.12.

str 18:00

Biblická hodina – Číčel – (Voľná téma)

9.12.

ne

9:00

Praženicová, Szőllős

18:00

St. Kráľ

12.12.

str 18:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

16.12.

ne

9:00

Csanda, Baláž

17:00

Vianočný koncert – BJB Palisády

19.12.

str 18:00

Biblická hodina – Baláž – (Adventná téma)

23.12.

ne

9:00

Praženica, D. Uhrin

18:00

Číčel

25.12.

ut 10:00

Baláž – Prvý sviatok vianočný

30.12.

ne

Benka, Dömötör

31.12.

po 17:00

Baláž – Silvester 2012

1.1.2013

ut 10:00

Baláž – Nový rok 2013

9:00

Kazateľ zboru: Mgr. Stanislav Baláž
Kancelária
Nákovná 34, 821 06 Bratislava 214
mobil: 0907 536 635
e-mail: biskupice@baptist.sk

Domov
Belinského 24, 851 01 Bratislava
tel: 02 3902 0328 – mobil: 0907 536 635
e-mail: stabado@yahoo.com

Vydal: Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Podunajských Biskupiciach - Nákovná 34, 821 06
Bratislava 214 - pre vnútorné potreby - Internet: biskupice.baptist.sk - Redakcia: S. Baláž,
A. Balážová, J. Praženica - Nepredajné - ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

SPRAVODAJ
december 2012
Informačný mesačník Bratskej jednoty baptistov
Cirkevný zbor Bratislava 2 – Podunajské Biskupice

Nepredajné

Verš pre zbor na rok 2012
Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.
Ef 6, 11

A Slovo sa stalo telom... (Jn 1, 4)
Práve absolvujem duchovné cvičenia v Modre, pripravujúc sa na Vianoce. Je
vzácne mať čas na študovanie zvesti o Vianociach v Matúšovi, Lukášovi a Jánovi.
Matúšovi mudrci – mágovia verzus Herodes a veľkňazi so znalcami zákona,
Lukášovi pastieri s anjelmi a Jánovo Slovo, ktoré sa stalo telom. Ján popisuje
narodenie dávno zasľúbeného Mesiáša ako realizáciu Božieho Slova, ktorým je
Kristus, v tele narodeného chlapčeka, ktorému dali meno Ježiš. Božia vôľa sa
odvtedy stáva realitou cez konanie Božieho jednorodeného Syna. Pán Ježiš to
neskôr vyjadruje slovami: „Mojím pokrmom je konať vôľu Toho, ktorý ma
poslal.“
Príbeh Vianoc je súčasne príbehom ľudí, ktorí niečo urobili s Božím Slovom,
ktorí sa k Božiemu Slovu rozdielne zachovali. Je zvláštne, že tá istá vedomosť
o Mesiášovi, narodenom židovskom kráľovi, vyvolala také rozdielne reakcie. Ba
dokonca, že tí, ktorí o narodení vedeli najviac, nie sú tými, ktorí reagujú najlepšie.
V Matúšovi čítame, že hlavné mesto kráľovstva sa zhrozilo z narodenia Krista, a
že jediným dôvodom, pre ktorý sa kráľ Herodes zaujíma o detaily Jeho narodenia
je, aby sa mohol postaviť proti Božiemu narodenému Slovu a zlikvidovať Ho.
Tiež sa dozvedáme, že vedomosť o lokalite, v ktorej sa narodí Spasiteľ, neurobila
so znalcami zákona vôbec nič. Žiadna aktivita, číra ignorácia. Naopak, jednoduchí
pastieri, ktorými všetci pohŕdajú, sa na základe Božieho Slova zvestovaného cez
anjelov vydajú na cestu. Pastierov vedie poznanie k uctievaniu Toho, ktorý je
dobrou zvesťou, a keďže sú ľuďmi dobrej vôle, prežijú veľkú radosť a pokoj. Ale
najfascinujúcejší príbeh je napísaný pohanmi, mágmi z východu, mužmi, ktorí
s Božím Slovom mali najmenej spoločné. Mudrci prekonajú veľkú vzdialenosť,

nástrahy cesty, vložia mnoho energie, obetujú veľa času a tiež svoje poklady, aby
sa poklonili Kráľovi kráľov v podobe malého dieťatka z chudobnej rodiny.
Vyznieva to ako závod, v ktorom tí, ktorí boli tak blízko cieľa, nedobehli, a tí,
ktorí boli úplne na konci, prebehli okolo nich a dostali trofej víťazov. Paradoxne,
predposlednú indíciu o narodení dostávajú mudrci od znalcov zákona, pre ktorých
bola samozrejmosťou, ale ktorým ich veľké poznanie v ničom nepomohlo.
A mágom ju odovzdal Herodes, ktorý zbiera vedomosti len s cieľom postaviť sa
proti Božiemu Slovu a zničiť Ho.
Prečo to adresujem? Píšem o tom aj preto, že si uvedomujem, že ako
kresťania, a ešte viac ako evanjelikáli (kresťania s dôrazom na Písmo, obeť Pána
Ježiša a znovuzrodenie jednotlivca), sme z milosti dostali najväčšie porozumenie
Božieho Slova. Poznanie Božieho slova je našou doménou, niečím, na čo bývame
hrdí. Veľmi by som si prial, aby sme sa nepodobali na znalcov zákona alebo
Herodesa z doby Vianoc. Testom, či to tak je alebo nie je, môže byť nasledovná
otázka: „Pomáha nám naše poznanie o brvne a trieske, o nastavenom druhom líci,
o kladení života za bratov, o odpustení zo srdca, k zmene životnej praxe?“ Vidím
veľmi reálne vo vlastnom živote, ako je praktizovanie poznania mojou bolestivou
slabinou.
Verím, že je tu čas, aby bol tento stav zmenený, a tak sa modlím, aby
sme mohli my, znalci zákona, pri uctievaní Slova, ktoré sa stalo telom,
zažiť radosť a pokoj, ktorý pramení z konania Božej vôle. Aby sme mohli
mať v nasledujúcom období mnoho skúseností s BOŽÍM SLOVOM, ktoré
sa CEZ NÁS stalo TELOM!
Tomáš Kriška

Blízky východ a pôrodné bolesti Mesiáša
(výklad Ludwiga Schneidera, Israel heute)
(prebraté z Rozsievača č. 8/2011, s. 16, krátené)
Na konci každého deväťmesačného tehotenstva nastanú pôrodné bolesti ako
„posledná etapa“.
Pôrodné bolesti sprevádzajú:
1. Predzvesti
2. Predpôrodné bolesti
3. Otváranie
4. Vypudzovanie
5. Vytláčanie
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Bolesti sa nedajú presne vypočítať na deň a hodinu, trvajú rôzne dlho.
Prevraty na Blízkom východe patria k záveru Božieho plánu spásy. Sú súčasťou
pôrodných bolestí Mesiáša.
Pôrodné bolesti sa vždy začínajú predzvesťami. Ani ten Hospodinom pre
posledné časy zasľúbený židovský štát Izrael nespadol z neba, ale je aktom
pôrodu. Po deviatich mesiacoch tehotenstva (historicky po viac ako 1700 rokoch),
keď sa Židia nevracali domov na Sion, nastali až v 19. storočí predzvesti bolestí (1857
– založenie prvej židovskej osady v Jeruzaleme; 1862 – výzva Mosesa Hessa
k návratu Židov na Sion; 1878 – založenie prvého židovského mesta Petach Tikva –
Brána nádeje v zemi Izrael; 1896 – náčrt programu Theodora Herzla pre Židovský
štát; 1897 – prvý celosvetový židovský kongres v Bazileji;
1917 – Balfourova deklarácia, ktorou Anglicko potvrdilo zem Izrael ako
národnú domovinu židovského ľudu).
Keď sa v roku 1945 celý svet dozvedel o rozsahu cieleného ničenia Židov,
ukázala sa nutnosť zriadenia židovského štátu. Nastali tak predpôrodné bolesti,
keď sa hlavička plodu dostáva do definitívnej polohy. Stalo sa to 14. mája 1948,
keď David Ben Gurion vyhlásil štát Izrael. Po vojne o nezávislosť, ktorú vo
februári 1949 Izrael vyhral, sa Izrael stal členským štátom OSN. Tým dosiahol
pevné pozície a zaujal svoje Hospodinom zasľúbené postavenie.
Otváracie bolesti sa začali v júni 1967, keď Izrael dobyl Judsko, Samáriu,
Golany a biblickú časť Jeruzalema s Chrámovou horou. Do tejto fáze spadá aj
Jomkipurská vojna v roku 1973 a dohoda z roku 1993, v ktorej OOP uznáva
existenciu štátu Izrael, požaduje však za to založenie palestínskeho (arabského)
štátu. Tým sa otvorili dodnes trvajúce rokovania o riešení dvoch štátov.
Teraz prežívame vypudzovacie bolesti, charakterizované cieľom moslimov
a Palestínčanov vyhnať Židov z Jeruzalema a Palestíny. Podľa nich Židia nemajú
najmenšie právo žiť v Svätej zemi. Pokiaľ sa nepodarí vyhnať ich diplomatickou
cestou, budú pokračovať Svätou vojnou.
Posledné a najväčšie bolesti, vytlačovacie, keď bude Izrael kričať: „Hory,
padnite na nás, už to nevydržíme!“ nastanú bezprostredne pred príchodom
Mesiáša. Tie bolesti nepovedú k smrti, ale k radostnej udalosti – príchodu Mesiáša
s veľkou mocou a slávou, aby vykúpil Izrael.

Nachádzame sa v dobe adventu, a to nielen očakávajúc tohtoročné Vianoce,
ale aj očakávajúc druhý príchod nášho Vykupiteľa, Krista, Mesiáša. Jeho príchod
na zem bude znamenať aj naše zjavenie sa v sláve (Kol 3, 4), ale tiež vykúpenie
Izraela (Zach 12, 10; R 11, 26-27). Nech nás to povzbudí v čase, keď sa Izrael
dostáva pod čoraz väčší tlak, tak ako je to predpovedané v Biblii a ako sa
dozvedáme z denných správ.
(ab)
3

