INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
2.2.

ne

9:00

Benka, Baláž - VP

16:00

Stretnutie sestier

18:00

Dömötör

str 18:00

Biblická hodina – Baláž - (Kniha Jóbova)

9.2.

ne

9:00

Balážová, Baláž

16:00

Výročné zborové zhromaždenie

str 18:00

Biblická hodina – Baláž - (Kniha Jóbova)

16.2.

ne

9:00

Benková, Baláž

18:00

Číčel

23.2. ne
26.2.

9:00

str 18:00

Biblická hodina – D. Uhrin - (Voľná téma)
Praženicová, Kerekréty
Biblická hodina – Baláž - (Kniha Jóbova)

Kazateľ služobne
14.2.

9:30

Vzdelávanie kazateľov západnej oblasti, Súľovská 2

25.2.

10:00

Redakčná rada Rozsievača, Bratislava

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

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

Nepredajné

Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion: nepohne sa, trvá
naveky.

Žalm 125, 1

12.2.

str 18:00

február 2014
Verš pre zbor na rok 2014

5.2.

19.2.
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Naša krajina potrebuje uzdravenie
V nasledujúcich mesiacoch nás čakajú dôležité udalosti týkajúce sa celej
našej krajiny, ktoré však budú mať vplyv aj na naše rodiny, zbory, mestá.
Správa vecí verejných na Slovensku ovplyvňuje, či chceme, alebo nechceme
naše životy. Kresťania žijúci v minulom spoločenskom zriadení nemali ani
odvahu pomyslieť na zmenu spoločenských pomerov, a nie ešte na to, že
môžu byť súčasťou týchto zmien, alebo že ich môžu dokonca aj iniciovať.
Mnohí sme vyrastali v kresťanskom presvedčení, že správa vecí verejných
je špinavá vec a nie je záležitosťou kresťanov. Domnievali sme sa, že sme
povolaní stáť výhradne v službách Božieho kráľovstva a že investície do
prospechu „kráľovstva“ tu na zemi je mrhanie časom a energiou – veď aj
tak to raz všetko pominie. Je to len časť pravdy. Bohu totiž záleží, aby sme
žili pokojný, tichý, zbožný a počestný život. A nie len my, ale celý národ.
Lenže všetko je to akosi hore nohami. Státisíce ľudí je znechutených
zvrátenosťou spoločnosti prejavujúcej sa na všetkých spoločenských
úrovniach, od prvých až po posledných. Stáť pred celým národom
s obrovskými kompetenciami a zároveň mlčať, keď treba biť na poplach,
šíriť účelové polopravdy, či evidentne, dokázateľne a beztrestne klamať do
očí celému národu, tomu sa hovorí skazenosť krajiny. Klamstvo sa stalo
prirodzenou súčasťou mocných. To je naša realita. Ľudia sa cítia
podvedení. Ľudia sú zo správy vecí verejných sklamaní, znechutení

a skeptickí. Raketový nástup preferencií extrémistickej strany je toho len
dôkazom. Podľa aktuálneho prieskumu preferencií by „kotlebovci“ sedeli
v parlamente. Ľudia hľadajú v zložitých spoločenských pomeroch skratky.
Nefunguje to, a my kresťania máme na tom svoj značný podiel.
Ignorujeme totiž usmernenie Písma. Ako príklad uvediem len dva z nich, to
prvé je zo starého a druhé z nového zákona:
1) „Ak sa môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, pokorí a bude sa modliť a bude
hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z nebies a odpustím
ich hriech a uzdravím ich krajinu“ (2Krn 7, 14).
2) „Napomínam teda, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, príhovory
a poďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom
postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Lebo
to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli
spasení a prišli k poznaniu pravdy“ (1Tim 2, 1–4).

Potrebujeme mať správne informácie, ale hlavne Božiu múdrosť,
potrebujeme byť vedení Duchom Božím a potom konať to, čo je Bohu
ľúbe aj v oblasti správy vecí verejných. Bohu záleží na jednotlivcoch i na
celku. Urobme to, čo Boh od nás očakáva
Dušan Uhrin

Môžeš vždy urobiť viac než modliť sa, ak si sa už modlil. Ale
nikdy nemôžeš urobiť viac než sa modliť, ak si sa ešte nemodlil.
John Bunyan

SENIOR KLUB

Naša krajina potrebuje uzdravenie.
Máme pred sebou prezidentské voľby. V kampani sa používajú, a ešte
aj budú použvať rôzne stratégie i „podpásovky“. To sú nástroje skazených.
Ponuka je veľká, možnosti výberu malé. Sú medzi nimi totiž ľudia
s komunistickou minulosťou, ateisti, liberáli, kresťania i budhista. Niektorí
zamiešajú karty, iní na to šancu nemajú. Ale ktorý z nich dá priechod
pokojnému, tichému, zbožnému (v zmysle Pavlovho chápania)
a počestnému životu? Veď takýto život si praje náš Spasiteľ, Boh.

Februárový Senior klub bude dňa 27.2.2014 (posledný štvrtok) na
Súľovskej ul. od 10:00 do 14:00 hod.
Téma: „Pokora pred Pánom Bohom“
Na stretnutie je pozvaný každý, kto túži mať spoločné obecenstvo s našim
Pánom a so seniormi západnej oblasti.

Aké sú teda naše možnosti? Zhrniem to v niekoľkých bodoch:
1) Pokoriť sa pred Bohom, hľadať Božiu tvár, odvrátiť sa od zlých ciest.
2) Modliť sa, prihovárať sa, prosiť a ďakovať za všetkých, ktorí sú vo
vysokom postavení.
3) Pozitívne ovplyvniť výber, aj keď sa ten vplyv zdá byť veľmi malý a ísť
voliť.
4) Hovoriť s tými, na ktorých máme vplyv, aby urobili podobne.
5) Povzbudiť tých, ktorí tušia, že majú zobrať zodpovednosť za správu
vecí verejných, aby tak urobili.
6) Modliť sa za tých, ktorí už zodpovednosť prevzali a povzbudzovať ich,
aby v tom vytrvali. Sú v službách Najvyššieho, sú vyslancami nebeského
kráľovstva a zároveň presadzujú v národe dobro, právo a spravodlivosť.
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Naši jubilanti
4.2.
8.2.
12.2.
21.2.

Bognár Tibor
Dinková Julka
Praženica Ján
Pavlišová Mária

„Hospodin je dobrý, je pevnosťou
v deň súženia. Priznáva sa k tým,
ktorí v ňom majú útočisko.“
Nah 1, 7
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