INFORMAČNÉ OKIENKO

SPRAVODAJ
október 2014

Bohoslužby
1.10.

str 19:00

Biblická hodina – Baláţ – (Kniha Jóbova)

5.10.

ne 9:00

Benka, Baláž – VP - Vďakyvzdanie

8.10.

Stretnutie sestier

Verš pre zbor na rok 2014

18:00

M. Kráľ - Video

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

12.10. ne 9:00
18:00

Biblická hodina – Dömötor – (Voľná téma)

Ţalm 125, 1

Benková, Pribula
Čanda, Dömötör

15.10. str 18:00

Biblická hodina – Baláţ – (Kniha Jóbova)

19.10. ne 9:00

Praženicová, Baláž

18:00

Baláž, Hosť

22.10. str 18:00

Biblická hodina – Baláţ – (Kniha Jóbova)

26.10. ne 9:00

Baláž – Požehnávanie dieťaťa

29.10. str 18:00

Biblická hodina – Baláţ – (Kniha Jóbova)

Kazateľ služobne
10:00

10.-12.10.
21.10.

Nepredajné

16:00
str 18:00

4.10

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

Diskusná KDZ – Banská Štiavnica
Víkend pre kazateľov BJB s rod. – Račková dolina

10:00
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Víťazstvo nad pokušením
Kdesi som počul tento dobrý výrok: „Hlavné je, aby to, čo je hlavné,
zostalo hlavné. Stále viac si uvedomujem, ţe vôbec nie je jednoduché
zostať zameraný na to, čo je naozaj hlavné. Je toľko pokušení, ktoré nás
odvádzajú rôznymi inými, ba aj nesprávnymi smermi!
Asi nielen pre školopovinných, ale rovnako aj pre mnohých z nás je
začiatok školského roka akýmsi štartom, nastavením rodinného týţdenného
reţimu, krúţkov pre deti, našich vlastných záujmov a aktivít... Myslím si, ţe
je veľmi dôleţité začať správne: jasne sa zamerať na tie najdôleţitejšie veci
a podľa toho si naplánovať a usporiadať všetko ostatné. Ako nad tým
uvaţujem, stále myslím na to, ako začal Pán Jeţiš svoju verejnú sluţbu. Ten
začiatok bol nesmierne strategický. Odolal trom pokušeniam.

Matúš 4:1 Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od Ducha, aby bol
pokúšaný od diabla. 2 A keď sa bol postil štyridsať dní a štyridsať
nocí, napokon zlačnel. 3 A pristúpiac k nemu pokušiteľ riekol mu:
Ak si Syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene stali chlebami. 4 A on
odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom
chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.

5 Vtedy ho pojal diabol do svätého mesta a postavil ho na vrch na
krídlo chrámu 6 a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa dolu, lebo
veď je napísané, že svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na
ruky, aby si neuderil svojej nohy o kameň. 7 A Ježiš mu riekol: Zase
je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!
8 Opäť ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky
kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak
padneš a pokloníš sa mi. 10 Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane,
lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu
samému budeš svätoslúžiť! 11 Vtedy ho opustil diabol, a hľa, anjeli
pristúpili a posluhovali mu.
Všetky tieto pokušenia sú v pozadí kaţdého jedného pokušenia, ktorým
sme aj my vo svojom ţivote pokúšaní.
Prvým bolo pokušenie uspokojiť svoju oprávnenú potrebu neoprávneným
spôsobom. Čeliť našim urgentným potrebám je kaţdodennou výzvou.
Druhým pokušením bolo to, aby sa pokúsil vyuţiť Boha na svoje vlastné
zámery. Demaskovať našu vlastnú pýchu a ambície vôbec nie je ľahké.
Tretie pokušenie bolo vyuţiť skratku, pokúsiť sa spraviť správne
nesprávnym spôsobom. Jedna vec je byť ochotný slúţiť Bohu, niečo
celkom iné je byť Mu poslušný.
Ak má to hlavné zostať hlavným, musíme týmto pokušeniam čeliť
a odolať aj my.
Preto vás pozývam k uvaţovaniu o tom, ako sa k týmto pokušeniam
postavil Pán. Prešľapal nám jedinú moţnú cestu víťazstva. V našom zbore
sme o tom hovorili na našich prvých troch zhromaţdeniach v septembri
a pozývam k tomu aj vás. Verím, ţe nám to otvorí dvere k tajomstvu
Jeţišovho víťazstva. Verím, ţe ako On sa po tomto víťazstve vrátil v moci
Ducha a začal s verejnou sluţbou, tak aj my po víťazstve nad našimi
pokušeniami zakúsime Pánovu moc a schopnosť byť Ním mocne
pouţiteľní.
Ak tento rok to hlavné zostane v našich ţivotoch naozaj hlavným, potom
to nebude premrhaný alebo len strávený rok, ale bude investíciou do vecí
Boţieho kráľovstva.
Michal Kevický
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Z úvah br. Janka Praženicu - Efezským 1,15-20a
Pavol preţíva radosť, keď počuje o viere svojich bratov v Pána Jeţiša a
o ich láske k bratom a sestrám. Jeho vyznanie je veľmi úprimné a radostné.
Ak by apoštol Pavol napísal našej rodine, nášmu spoločenstvu, zboru,
cirkvi, aký by to bol list? Bol by plný vďaky? Radosti? Povzbudenia? Alebo
napomenutia? Je zaujímavé, ţe Pavol nezostáva len pri ďakovaní, ale
pozýva ľudí ďalej. Aby urobili ďalší krok. Nechce zostať len na povrchu,
ale pokračuje k podstate kresťanskej viery a vo svojich modlitbách prosí za
svojich bratov a sestry, aby ešte hlbšie prenikli do podstaty ţivota s Pánom
Jeţišom. Chce, aby im Pán ešte viac osvietil vnútorný zrak. Aby im dal
Ducha Boţieho, ktorým by mohli viac spoznávať samotného Krista.
Otvárajme svoje oči a hľaďme na Pána Jeţiša, nech vidíme, čo koná pri
nás. Nech Ho spoznávame oveľa bliţšie a toto poznanie nech upevňuje a
posilňuje našu kaţdodennú vieru!

Senior klub v októbri – V i e d e ň
Uţ skôr spomínaný výlet loďou do Viedne sa uskutoční v piatok 3.10.2014.
Stretnutie je o 10:00 hod. v osobnom prístave. Loď odchádza o 10:30 hod.
Príchod do Viedne je o 12:00 hod. Odchod z Viedne je o 16:30 hod. a
príchod do BA je o 17:30 hod. Jedlo si kaţdý zaobstaráva sám. Cesta loďou
stoji 25,-Eur, avšak polovicu cestovného hradíme členom senior klubu
z našich prostriedkov. Záväzne sa treba prihlásiť do stredy 1.10.2014
na tel.číslo 02/45242592 s. J. Makovíniovej.

Naši jubilanti
1.10.
2.10.
13.10.
23.10.
25.10.

Roška Samuel
Szépová Eva–Ľudmila
Kráľová Judita
Kráľ Miloslav
Pavliš Ivan

„Boh je naše útočisko a sila, najistejšia
pomoc v súženiach.
Preto sa nebudem báť.“
Žalm 46, 2-3a
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