INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
2.11.

ne 9:00

Balážová, Baláž – VP

16:00

Stretnutie sestier

18:00

Baláž

str 18:00

Biblická hodina – Pivka – (Voľ ná téma)

9.11.

ne 9:00

Benka, Číčel
Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

16.11. ne 9:00

Makovíni, Baláž
M. Kráľ - video

19.11. str 18:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

23.11. ne 9:00

Pavlíková, Baláž

18:00

Baláž, Číčel

26.11. str 18:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

30.11. ne 9:00

Benka, Dömötör

Kazateľ služobne
7.11.

9:30

Vzdelávanie pre kazateľ ov BJB západ. oblasti

8.11.

10:00

KDZ – Banská Bystrica

25.11.

10:00

Redakčná rada Rozsievača, Brno

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

Čanda, Pribula

12.11. str 18:00
18:00

november 2014
Verš pre zbor na rok 2014

5.11.

18:00

SPRAVODAJ

Domov
Belinského 24, 851 01 Bratislava
tel: 02 3902 0328 – mobil: 0907 536 635
e-mail: stabado@yahoo.com
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Sviatok duchov a smrti alebo oslava života
a vzkriesenia?
Spomínam si, že ako malý chlapec som veľ mi rád chodil „páliť
sviečky“ na hroby počas sviatku Pamiatky zosnulých. Tento sviatok,
ozdobené hroby, sviečky, mali pre mň a, a vlastne stále majú, zvláštnu
atmosféru.
Z teologického hľ adiska môžeme mať pri tomto sviatku, a najmä pri
spôsobe jeho praktizovania, otázky. Aj pri tomto sviatku záleží na nás,
akým obsahom ho naplníme. V žiadnom prípade nesmie ísť o
„haloweenske“ duchárčenie a flirtovanie s duchovnými mocnosť ami pod
rúškom zábavy, ktoré sa stáva módou. Písmo akýkoľ vek kontakt
s takýmito silami a otváranie sa ich vplyvu dôrazne zakazuje. Nesmie ísť
ani o nejaký kult predkov alebo kult mŕ tvych, do ktorého to môže
v niektorých prípadoch skĺ zavať . Nákladnou výzdobou hrobov už
nemôžeme nahradiť lásku, ktorú sme našim blízkym nepreukázali, kým
žili.
Tento sviatok je však príležitosť ou, aby sme tak, ako nám to Božie
Slovo pripomína v Hb 13, 7, pamätali na tých, ktorí nás viedli a hlásali nám
Božie Slovo (na svojich rodičov, predkov, príbuzných), aby sme si dobre
všímali a rozmýšľ ali nad ich spôsobom žitia a odchodom zo života, a ak to
bol pozitívny príklad, tak napodobň ovali ich vieru.
Pamiatka zosnulých nemá byť sviatkom smrti, ale oslavou života,
pripomenutím si toho časného a jeho dočasnosti a aj toho večného, do

Aj tento sviatok je príležitosť ou k tomu, aby sme pripomenuli sebe a aj
našim blízkym základnú pravdu o vzkriesení, v ktoré veríme.
Dnes ráno ma oslovilo Božie Slovo, ktoré vystihuje tie základné pravdy,
ktoré môžeme pripomínať aj pri tomto sviatku Pamiatky zosnulých:
„Vierohodné je toto slovo: Ak sme spolu s ním zomreli, spolu s ním budeme aj žiť , ak
vytrváme, spolu s ním budeme aj kraľ ovať , ak ho zaprieme, aj On zaprie nás, ak
sme neverní, On zostáva verný, veď nemôže zaprieť seba samého.“ (2Tim 2, 11-13)
Pre našich predkov, ktorí už zomreli a aj pre nás, ktorí ešte žijeme, je
toto Slovo hodné toho, aby sme mu verili (vierohodné). Smútok nad
odlúčením od našich blízkych k tomuto sviatku prirodzene patrí, ale
môžeme vedieť , že to odlúčenie je dočasné. Ak tí, ktorí nás predišli do
večnosti, už za svojho života zomreli s Kristom, tak teraz sa radujú vo
večnom nebeskom domove, ktorý im Pán Ježiš pripravil (J 14, 3). To isté,
večné príbytky v dome nášho Nebeského Otca, čaká aj nás, ak sme mu
odovzdali svoje životy a ak vytrváme až do konca nášho pozemského
života.
Preto aj tento, medzi ľ uď mi populárny sviatok, môže byť pre nás
oslavou života a vzkriesenia, príležitosť ou nezaprieť a vydať svedectvo
o možnosti mať večný život, ktorý nám získal Pán Ježiš Kristus.

Satan sa veľ mi snaží o to, aby zničil stvorenstvo. Spolu so svojimi
démonmi vie, že ich čas je krátky. Boja sa Ježiša Krista, pretože pre nich
stvoril ohnivé jazero. Satan chce, aby každý bol uvrhnutý do tohto jazera
spolu s ním. Nanešť astie sa mu podarí veľ a ľ udí dostať . Je majster
zvodov a Halloween je jeden z jeho trikov.
Je zjavné, že Halloween je pohanský deň zakorenený v najhorších
pohanských rituáloch a uctievaní. Biblia prikazuje kresť anom: „…a
nezúčastň ujte sa neplodných skutkov tmy, radšej ich kárajte.“ (Efezským 5,
11). Halloween nemá nič spoločné s Kristom. Je to pohanský obetný deň a
Biblia varuje kresť anov: „Ale čo pohania obetujú, to obetujú démonom a
nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov."(1.
Korintským 10, 20).
Múdri rodičia nahradia Halloween rodinnými aktivitami. Naplnia tento
čas spoločnými hrami, kresť anskými piesň ami a kresť anskými filmami.
Iní využívajú tento čas, aby rozdávali kresť anskú literatúru. Čokoľ vek sa
rozhodnete robiť , „nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé!“
(Rímskym 12, 21).
Vlasto Beň a (redakčne krátené)

Senior klub v novembri

Ján Sző llő s

Tmavá strana Halloweenu
Dva najbežnejšie spôsoby, ktorými sú deti zoznamované s okultnými
vecami je cez rokovú hudbu a Halloween. Tragické je to, že čím ď alej sa
viac a viac detí zoznamuje s okultnými vecami cez svojich učiteľ ov v
štátnych školách. ZA „POZLÁTKOM“ HALLOWEENU JE VŠAK
HISTÓRIA DIABOLSKÉHO ZLA.
Halloween je „náboženský deň “, ale NIE kresť anský deň . Halloween
sa začal na Britských ostrovoch Druidmi. 31.október bol nocou teroru
(Samhain). V túto noc išli Druidi od domu k domu a vyžadovali dieť a
alebo pannu na ľ udskú obeť . Obeť sa volala „Druidovo ponúknutie“
(treat). Ako vď aku za obeť nechali vyrezanú tekvicu s tvárou a zapálenou
sviečkou, vyrobenou z ľ udského tuku. Toto malo ochrániť všetkých v
dome v tú noc pred démonmi smrti. Keď niekto neuspokojil požiadavky
Druidov, prišiel čas na nepríjemné prekvapenie (trick). Na vchodové dvere
nakreslili symbolický šesť uholník. Tej noci Satan alebo jeho démoni zabili
niekoho v dome.
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Náš posledný senior klub v tomto roku, ak dá Pán, by sme chceli mať ako
obyčajne posledný štvrtok v mesiaci november, t.j. 27.11.2014 od 10:00
hod. do 14:00 hod. na Súľ ovskej ul. Téma je vianočná.
Jana Makovíniová

Naši jubilanti
24.11. Paulen Vojtech
„Ty sila moja,
Tebe budem spievať chvály,
lebo Boh mi je hradom,
môj milostivý Boh.“
Žalm 59, 18
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