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Nepredajné

Verš pre zbor na rok 2013

Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.

Žalm 50, 15

Je to tvoje rozhodnutie
Z Božej milosti sme sa dožili ďalšieho roka. Ako každý rok, aj tento stojí pred nami
ako neznáma krajina, do ktorej máme vkročiť bez toho, aby sme vopred vedeli, čo nás
čaká. Iste sú veci, ktoré očakávame, o ktorých vieme, ale zároveň je veľa neznámeho.
Určite nechcem byť hneď na začiatku roka pesimistom, ale nevieme, či tento rok
všetci prežijeme, lebo ľudský život je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy, ktorý
chvíľu kvitne a potom usychá a opadá. Len slovo nášho Boha zostáva naveky.
A tak, keď premýšľam nad všetkým, čo ma/nás môže v tomto roku stretnúť, vynára
sa otázka, čo robiť, aby sme sa bezpečne preplavili cez búrky každodenného života, ako
kráčať dňami života a vykupovať ten vzácny čas, ktorý sme dostali? A tu je príklad Józuu:
Keď Józua priviedol izraelský národ do zasľúbenej zeme, povolal ich do Sichemu
a povedal im: Vaši otcovia prisahali vernosť a poslušnosť živému Bohu, ale svoj sľub často porušovali
a nedodržiavali. Slúžili cudzím bohom, za čo ich Hospodin trestal. A potom im ďalej Józua
pripomína veľké Božie činy, Jeho milosrdenstvo, lásku a pomoc a zdôrazňuje, že Boh má
z týchto dôvodov nárok na ich vernosť, poslušnosť a oddanosť. Tieto vážne slová končí
ešte vážnejšou výzvou: Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinu, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť.
Nakoniec dodáva svoje vlastné rozhodnutie: Ja však a dom môj budeme slúžiť Hospodinu.
Sú to hlboké a krásne slová. Je to vážne a zodpovedné rozhodnutie Józuu. Bol
oddaný Bohu a miloval svoj ľud.
Aj my stojíme na prahu niečoho nového. Nie je to možno úplne neznáma krajina, ale
predsa: Je to tvoje rozhodnutie, čo si zvolíš. Ako chceš kráčať cestou života? Chceš žiť pre
veci pominuteľné, chceš žiť podľa spôsobov tohto moderného sveta? Chceš prevziať
spôsoby, zmýšľanie a správanie tohto sveta, ktorý nectí Božie normy a často ani tie ľudské,
a ktorého jedinou normou je to, čo chce vlastné ja? Alebo... Je tu živý Boh, ktorý pozýva aj
teba. Treba si vyvoliť dnes, komu chceš slúžiť, pretože človek niekomu slúžiť musí.

Vyvoľte si dnes! Nie ako jedno z novoročných predsavzatí, ktoré v tom lepšom
prípade vydrží aspoň prvých pár mesiacov roka. Čo sa týka mňa, vyznávam spolu
s Józuom: Ja však a dom môj budeme slúžiť Hospodinu.
Józua sa rozhodol jedinečne. Áno, možno sa zdá príťažlivejšie: Jedzme, pime, užime
si, lebo zajtra zomrieme. No napriek tomu tvoj život je vzácny Boží dar a aj ty si môžeš
zvoliť slúžiť živému Bohu, ktorý sa vo svojom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi sklonil na
túto zem, aby nám priniesol spásu.
Viem, že nie všetci sa takto rozhodnú. Mnohí budú žiť ďalej bez ohľadu na svoje
okolie s presvedčením, že ich šťastie závisí len od ich usilovnosti a širokých lakťov.
Hmota, peniaze, blahobyt, bohatstvo bude pre mnohých ich bohom. Peniaze majú veľkú
moc a mnohí jej prepadnú.
Preto by som si prial, aby si nikto z nás nevolil takýchto bohov, ktorí nepomáhajú,
lebo sú mŕtvi. Naopak modlím sa, aby ste si vyvolili toho, ktorý je cesta, pravda i život. Na
Neho nám ukazuje aj Józua, keď hovorí: Ja a dom môj budeme slúžiť Hospodinu.
Miroslav Tóth

Ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom (Žalm 118,12)
Náš Pán Ježiš má svojou smrťou právo na celých nás.

Svojím utrpením nás posvätil celých. Ducha, dušu a telo, aby v tomto trojitom
kráľovstve mohol vládnuť bez rivala. Ježiš Kristus je naším Pánom skrze naše vyliečenie
znovuzrodením. Duša moja, ak si dieťa Božie, musíš premôcť zvyšky samého seba, ktoré
zostávajú nepožehnané. Musíš podrobiť všetky tvoje sily a vášne Ježišovmu milostivému
panovaniu a nebyť spokojný, kým Jeho, ktorý je už tvojím Kráľom vykúpením, neprijmeš
za svojho najvyššieho Kráľa, aby vládol neobmedzene. Potom vidiac, že hriech nemá
právo na žiadnu našu časť, vstupujeme do dobrej a zákonitej vojny, keď sa usilujeme, v
mene Božom, zničiť ho v nás. Telo moje, si Kristove. Mám tolerovať tvoje poddanie sa
princovi temnôt? Duša moja, Kristus trpel pre tvoj hriech a vykúpil ťa svojou predrahou
krvou. Mám strpieť, aby si sa stala skladiskom zlého? Alebo aby sa tvoje vášne stali ohňom
neprávosti? Mám kapitulovať svoj úsudok, aby bol prevrátený omylom? Moju vôľu
priviesť do okov neprávosti? Nie, duša moja, si Kristova a hriech na teba nemá nárok.

Kresťan, buď v tomto odvážny!

Nebuď skľúčený, ako keby tvoji duchovní nepriatelia nemohli byť zničení. Si
schopný premôcť ich - nie svojou vlastnou silou - najslabší z nich by bol pre teba prisilný,
ale môžeš a máš ich premôcť skrze krv Baránka. Nepýtaj sa: „Ako ich vypudím? Sú väčší a
mocnejší ako ja.“ Ale choď k mocnému pre silu, pokorne čakaj na Boha.
On ťa zaiste zachráni a ty budeš môcť, z Jeho milosti, spievať pieseň
víťazstva.
napísal Charles Spurgeon
(Prevzaté: Pri prameni – Slovenské evanjelizačné stredisko, 25.12.2012)
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Aliančný modlitebný týždeň 2013
Téma: Kráčať s Bohom...
Podľa dohody medzi cirkevnými zbormi v Bratislave je program AMT 2013
nasledovný:
Nedeľa 13.1.
Kráčať s Bohom, pretože sa ponížil (Flp 2, 5-11)
Reformovaná kresťanská cirkev – 17:00, námestie SNP č.4
Pondelok 14.1. Kráčať s Bohom, pretože nás volá (1Sam 3,8-10)
Evanjelická cirkev a.v. – 19:00, Panenská č. 28
BJB – zbor Podunajské Biskupice – 18:00, Nákovná č.34
Utorok 15.1.
Kráčať s Bohom, pretože nás miluje (Lk 10, 29-37)
Kresťanské zbory – 19:00, Panenská č.10
Streda 16.1.
Kráčať s Bohom, pretože oslobodzuje (2M 1, 15- 22)
Cirkev bratská – 19:00, Cukrová č.4
BJB – zbor Podunajské Biskupice – 18:00, Nákovná č.34
Štvrtok 17.1.
Kráčať s Bohom, pretože nás spája (Ef 2,13-22)
Bratská jednota baptistov – 19:00, Palisády č. 27/a
Piatok 18.1.
Kráčať s Bohom, pretože prekonáva hranice (Rút 4, 13–18)
Evanjelická cirkev a.v. – 19:00, Sch. Trnavského 2
BJB – zbor Miloslavov – 19:00, Miloslavov
Sobota 19.1
Kráčať s Bohom, pretože chce spravodlivosť (2M 22, 20-24)
Evanjelická cirkev metodistická – 19:00, Panenská č.10
Nedeľa 20.1.
Kráčať s Bohom, pretože dáva radosť (Neh 8, 9-12)
Evanjelická cirkev a.v. – 17:00, Legionárska ulica

SENIOR KLUB
Januárový Senior klub bude dňa 31.1.2013 (posledný štvrtok) na Súľovskej ul. od 10:00 do
14:00 hod. Téma bude určená dodatočne.

Naši jubilanti
18.1. Balážová Andrea
30.1. Fürstová Ružena

„Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe
utiekajú, a nech naveky plesajú! Ochraňuj ich a nech jasajú v tebe tí, čo milujú
tvoje meno.“

Ž 5, 12
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