INFORMAČNÉ OKIENKO

SPRAVODAJ
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Bohoslužby
1.6.

ne 9:00

Csanda, Baláž – VP

16:00

Stretnutie sestier

18:00

Dömötor

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

08.6.

ne 9:00

Balážová, Baláž – Svätodušná nedeľa

Žalm 125, 1

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

15.6.

ne 9:00

Benka, Baláž
Baláž – Večer svedectiev, modlitieb a chvál

18.6.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

22.6.

ne 9:00

M. Kráľ, Vyhnánek

18:00

Dömötor

25.6.

str 19:00

Biblická hodina – Pivka – (Voľná téma)

29.6.

ne 9:00

Benka, Baláž

17:00

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

M. Kráľl

11.6.

18:00

Popoludnie spevu, poézie a svedectiev

Kazateľ služobne
13.6.

9:30

Kurz kazateľov západnej oblasti BEE, Bratislava

25.6.

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

Nepredajné

Verš pre zbor na rok 2014

4.6.

18:00

Informačný mesačník Bratskej jednoty baptistov
Cirkevný zbor Bratislava 2 – Podunajské Biskupice
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Rieka života
„...a tu, hľa, voda vyvierala na východ spod prahu chrámu...“
(Ezechiel 47, 1)
Prorok videl nádhernú rieku, ktorá vyvierala z chrámu. Voda tiekla
z najvnútornejšej časti svätyne svätých na východ. Nepochopiteľné, no
rieka čoraz viac mohutnela, hoci ju žiadna iná rieka svojimi vodami
neobohacovala. Voda siahala od svätyne na vzdialenosť tisíc lakťov (1
lakeť je asi 50 cm) až po prorokove členky. O ďalších tisíc lakťov už po
kolená, potom po pás a potom už musel plávať. Táto rieka znázorňuje
Ducha Svätého, z ktorého pramení život. Rieka, ktorú videl prorok,
premieňala neužitočnú vodu Mŕtveho mora na kolísku života. Doteraz
v ňom nemohol jestvovať život, a teraz sa hemží rybami. Na jeho brehoch
rastú ovocné stromy, ktoré bohato rodia ovocie a ich listy nikdy nevädnú.
Mesačne raz prinášajú úrodu a ich listy slúžia ako liečivé byliny.
Voda vyviera zo svätyne, teda zo samotného Boha, od Neho pochádza
jej životodarná sila. Pramenia z nej dva druhy života, skrytý a viditeľný.
Ryby nie sú viditeľné v rieke, podobne aj Duch svätý pôsobí neviditeľne:
zasvätenie sa Bohu, pravú bázeň Božiu voči Jeho svätosti, pokoru
nášho srdca, krotkosť, triezve zmýšľanie, ochotnú poslušnosť, stálu
vďačnosť, uctievanie, kňazské cítenie a správanie, čo sa prejavuje vo

vznešenom čistom prejave a vzťahu k iným. Obdarí nás istotou
príslušnosti k Božiemu kráľovstvu, a tým sa nám stane posvätenie Božieho
mena, príchod Jeho kráľovstva, hľadanie a naplnenie Jeho vôle srdcovou
záležitosťou.
Život vyvolaný Duchom Svätým sa však stáva aj viditeľný.
Znázorňujú ho stromy s liečivými listami a chutným ovocím. Aj v našom
živote bude viditeľné ovocie Ducha Svätého. Naša stará podstata a márnivý
život sú minulosťou, On všetko obnoví. Znovuzrodenie je obrovská
skúsenosť, v ňom sa všetko pretvorí. Obyvatelia Jericha spozorneli, keď
Zacheus začal vyznávať svoje hriechy a robiť nápravu. Duch Boží nás
urobí užitočných a príťažlivých pre iných, a to prostredníctvom skutkov
lásky a slov života. Len sa nevyhnime prúdu a nezakotvime v stojatých
vodách pri brehoch. (Ez 47, 11). Prúd Ducha Božieho nás musí uchopiť
a niesť. V akom prúde žiješ ty? Kým alebo čím sa necháš unášať?

to aj veľmi vzácna príležitosť sa spolu stretnúť, oslavovať nášho Pána
a vzájomne sa zdieľať. Využime ju.
Téma Záhradnej slávnosti:

„ Blíži sa ten deň...“
Text:

Lukáš 21, 25 – 35 (dôraz na 28.verš a 33.verš)

Hymna slávnosti:

Skoro príde deň, keď sa zjaví... (Spevníček č. 78)

Tešíme sa na spoločné stretnutie.
kazateľ Mgr. Stanislav Baláž
a staršovstvo zboru

Carl Eichhorn: V Božej dielni

SENIOR KLUB

Popoludnie spevu poézie a svedectiev
Milí bratia a sestry,
srdečne Vás pozdravujeme v mene nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista
a to Jeho pozdravom: „Pokoj Vám!“
Týmto Vás zároveň chceme všetkých čo najsrdečnejšie pozvať na našu už
tradičnú Záhradnú slávnosť, ktorú sme s praktických dôvodov už minulý
rok premenovali na:

Popoludnie spevu, poézie a svedectiev.
Táto slávnosť sa bude konať u nás v zbore v Podunajských Biskupiciach
dňa

29. júna 2014 o 17.00 hod.
Zároveň je tu pre všetkých, tak ako aj v minulosti, príležitosť a možnosť
zapojiť sa aj do spoločného programu: básňou, spevom, svedectvom... Je
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V mesiaci jún klasický senier klub nebude. Seniori sa stretnú vo štvrtok
19.6.2014 o 9:30 na rohu Palisád a Partizánskej ulice. Poslúžia spevom pri
pravidelnej službe br. kaz. Palka Pivku v domove dôchodcov Betánia.
Spievať sa bude z mládežníckych spevníkov.

Naši jubilanti
7.6. Pavlíková Andrea
7.6. Markotán Andrej
18.6. Csanda Michal
26.6. Baláž Stanislav
Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži
tvoje srdce.
Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu
a on sa o všetko postará.
Žalm 37, 4-5
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