INFORMAČNÉ OKIENKO
2.4.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

6.4.

ne

9:00

Balážová, Baláž - VP

17:00

Veľkonočný koncert, BJB Bratislava – Palisády

9.4.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

13.4.

ne

9:00

Benka, Číčel

18:00

M. Kráľ

18:00

Veľký piatok

20.4. ne 10:00

Baláž – Veľkonočná nedeľa

23.4.

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

str 19:00

27.4. ne
30.4.

9:00

str 19:00
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Bohoslužby

18.4.

SPRAVODAJ

M. Kráľ, Pivka
Biblická hodina – Číčel – (Voľná téma)

Kazateľ služobne
13.4.

13:00

Konferencia delegátov zborov, Jelšava

24.4.

9:30

Kurz kazateľov západnej oblasti

30.4.

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

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

Nepredajné

Verš pre zbor na rok 2014

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

Žalm 125, 1

On vstal. Halleluja!
Ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo
svojich hriechoch (1Kor 15, 17).
Ak Kristus nevstal z mŕtvych, naše kázanie je zbytočné. Všetko, čo
ponúkame, je iba výplod rozumu. Potom je aj naša viera číra domýšľavosť,
nezmysel. Celé kresťanstvo kríva, ak Kristus nevstal.
Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych! Vďaka Bohu, je to požehnaná
skutočnosť! Nestojíme na neistej pôde. Nevideli Ho iba raz, ale viackrát.
Nielen v noci, ale aj za dňa. Nielen jednotlivci, ale aj mnohí naraz Ho videli,
pri istej príležitosti ich bolo dokonca päťsto veriacich. Pavol Ho videl za
jasného dňa. A že to nebol klam, dokazovala jeho trojdňová slepota. Ježiš
sa nielen zjavil. On vyriekol aj slová. Slová veľmi dôležité, slová, ktoré sa
podobali tým, ktoré hovoril počas pozemského života. Všetky Ježišove
slová majú čosi nenapodobiteľné, neporovnateľné. Áno, Ježiš skutočne
vstal z mŕtvych, On žije!
Ale to hlavné je, že každý z nás dostáva znak života, skúsenosť Jeho života.
Našlo už tvoje utrápené srdce pokoj vo viere v meno Ježiša? Prúdi do
tvojej duše sila, v ktorej môžeš slúžiť Bohu? Potom vieš, že Ježiš žije. Číra
predstavivosť nemôže zmeniť nič na ľudskej podstate. Autosugescia

nevedie k zásadnému obratu v zmýšľaní. Žiadna moc na svete nemôže
zmeniť ľudské srdce. To môže iba Ten, ktorý povedal: „Hľa, činím
všetko nové!“ – živý Spasiteľ.
Ak si získal skrze Spasiteľa novú vnútornú existenciu, potom už
nepochybuješ, že žije. Okrem toho, dostávaš od Neho v osobnom spojení
vierou dennodenne nové znaky života. Posilňuje ťa v hodine pokušenia,
potešuje, ako nedokáže potešiť žiaden človek. Môžeš povedať s Pavlom:
„...žijem, ale nie ja, žije vo mne Kristus.“
Kristus nepôsobí iba svojím obrazom, ako Ho vidíme v evanjeliách.
Iste je aj vzorom, ktorý priťahuje a je hoden napodobňovania. On je však
viac. Je prítomnou skutočnosťou. Silou svojej lásky nás priťahuje zo stavu
našej smrti a daruje nám nový život. Veľa Ho to stálo, aby ľudstvo vykúpil
ako celok. Ale aj vykúpenie jednotlivca si vyžaduje veľa trpezlivosti a stále
nového oslovenia Pánom Ježišom. Už si mu dovolil, milý čitateľ, pracovať
na tvojej duši?
Carl Eichhorn: V Božej dielni

„veci“ dostanú pre nás svoj zmysel len vtedy, keď budú dokonale
pospájané. A posledný prvok bude možno usadený až na konci nášho
pozemského života.
Takýmto spôsobom sa dostaneme k tomu veľkému Božiemu cieľu,
k istému ovociu Jeho trpezlivosti, ktoré pomaly dozrieva, ale ktorému
prospieva každá dažďová kvapka a každý lúč Jeho slnka.
„Všetky veci“ sa bez výnimky spájajú do rámca Božieho dokonalého,
neodvolateľného a veľkolepého predsavzatia, ktoré spočíva v tom, aby
každé zo svojich detí urobil podobným „obrazu svojho Syna“ (Rim 8, 29).
Dobrá sejba 2014

SENIOR KLUB
Senior klub v mesiaci apríl bude dňa 24.4.2014 (posledný štvrtok v mesiaci)
na Súľovskej ul. od 10:00 do 14:00 hod.

Nástroje, ktoré používa Boh.
A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej),
všetky veci slúžia na dobro (Rim 8, 28).
„Všetky veci“ – a to tie nepríjemné aspoň tak ako tie príjemné –
podľa tohto verša z Biblie sú len prostriedky, ktoré Boh používa. Nielen
prispievajú k dobrému, ale aj vytvárajú dielo, taký je presný význam textu,
a to Božie dielo.
On riadi život každého zo svojich stvorení a všetky udalosti, s ktorými
sa stretávajú, sú v Jeho ruke ako nástroje, ktorými ich formuje.
Preto by sme mali byť takí múdri, aby sme svojvoľným zásahom
nemarili Boží úmysel. Nepodobajme sa dieťaťu, ktoré pod rukami toho,
kto sa oň stará, sa hnevá a bije okolo seba! Inak by Boh mohol byť
donútený použiť pri nás iné, ešte vážnejšie prostriedky.
Tak ako jednotlivé časti skladačky puzzle, ktorých obraz je viditeľný
len vtedy, keď sú všetky zalícované a správne zložené, tak aj všetky tieto
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Téma: Vzťahy v rodine (generačné vzťahy, vzťahy s kresťanmi, vzťahy
s neveriacimi ľuďmi).

Naši jubilanti
9.4. Feketeová Silvia
27.4. Dinka František
„Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť
podľa tvojej pravdy. Sústreď moju myseľ, aby
som mal bázeň pred tvojím menom.“
Ž 86, 11
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