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Nepredajné

Verš pre zbor na rok 2015

Lebo oči Hospodina pozorujú zem, aby posilnili tých, čo sú mu srdcom
plne oddaní.
2. Kronická 16, 9

Rok (ne)využitých príležitostí?
Prvý deň v kalendárnom roku má výstižný názov: „Nový rok“. Je
to začiatok presne vymedzeného, pre nás ešte neznámeho obdobia.
Môžeme do neho aktívne vstupovať svojím pozitívnym (i negatívnym)
vplyvom, slovami i skutkami. Áno, bude veľ ké množstvo udalostí, ktoré sa
udejú bez nás alebo na ktoré nebudeme mať žiadny vplyv. Ale budú aj
životné križovatky, na ktorých budeme mať možnosť slobodne sa
rozhodovať medzi viacerými alternatívami. Budú okolnosti a situácie,
ktoré budeme môcť pozitívne ovplyvniť . Každý máme svoju väčšiu alebo
menšiu sféru vplyvu. Budú príležitosti, ktoré dostaneme darom od Boha. A
s tými príležitosť ami pôjde ruka v ruke aj zodpovednosť (pozri Ester
4:13-14). Písmo je plné príkladov veľ kých príležitostí, veľ kých dôsledkov
a tomu úmernej zodpovednosti. Ale my nie sme alebo sa často necítime
v postavení vplyvných. A tiež často alibisticky presviedčame samých seba,
že sme len bezvýznamní pešiaci. Lenže aj zdanlivá maličkosť môže mať
veľ ký pozitívny či negatívny dopad. Teória chaosu pozná pojem “motýlí
efekt“, ktorým sa označuje veľ ká zmena vývoja systému pri minimálnych
zmenách začiatočných podmienok systému.
V našom kresť anskom živote nám Boh dáva veľ kú slobodu
rozhodovania. Niekedy nás zas postaví do situácie: buď – alebo. Tak to
bolo s Jonášom a mestom Ninive, s Nehemiášom a mestom Jeruzalem,
s Dávidom a Goliášom, s Danielom a modlou, s Pavlom a ostň om, voči
ktorému bolo ť ažké sa vzpierať ...

Ktokoľ vek z nás, nech sa cítime akokoľ vek bezvýznamní, môže
byť postavený do životných situácií, ktoré sa na prvý pohľ ad zdajú byť
malicherné, ale z hľ adiska dôsledkov pre našu večnosť a tiež večnosť
iných môžu byť významné.
Neprehliadnime ich, nebuď me pasívni, nezabarikádujme sa
v pohodlnej či bezpečnej zóne, neumývajme si roky ruky „v nevine“, lebo
význam našich rozhodnutí (aj rozhodnutí byť pasívnym) bude
posudzovať dokonale spravodlivý a objektívny Boh. On nám dáva stále
nové príležitosti rozhodovať sa správne. Je len na nás, či budeme hľ adať
výhovorky alebo spôsoby, či budeme „bojovať zákonite“ alebo si
vymyslíme vlastné pravidlá.
A tak, nech čokoľ vek robíme, nech je to na Božiu slávu a na
prospech Božieho kráľ ovstva, lebo už nie sme sami svoji, ale stojíme
v službách Najvyššieho.
.....................................................................................
Dušan Uhrín
Ester 4.13 riekol Mardocheus, aby dali Esteri odpoveď : Nemysli si vo svojej duši, že sama
unikneš v dome kráľ ovom zo všetkých Židov. 14 Ba ak budeš naozaj mlčať v tento čas,
dostaví sa Židom z iného miesta úľ ava a vyslobodenie, a ty a dom tvojho otca zahyniete. A kto
vie, či práve pre čas, ako je toto, neprišla si ku kráľ ovstvu!

SENIOR KLUB
Januárový Senior klub bude dň a 29.1.2015 (posledný štvrtok v mesiaci)
na Súľ ovskej ul. od 10:00 do 14:00 hod.
Téma: Senior kluby z roku 2014 spolu s premietaním fotiek + modlitby za nový
rok.
Všetci sú srdečne vítaní!
Jana Makovíniová

Aliančný modlitebný týždeň 2015
Téma: Modlitba Pánova
Podľ a dohody medzi cirkevnými zbormi v Bratislave je program AMT
2015 nasledovný:
Nedeľ a 11.1.

Pondelok 12.1. Posväť sa meno Tvoje (Žalm 8:1-10; Žalm 19:1-14)
Evanjelická cirkev a.v. – 19:00, Sch. Trnavského 2
BJB – zbor Podunajské Biskupice – 18:00, Nákovná č.34
Utorok 13.1.
Príď kráľ ovstvo Tvoje (Jeremiáš 33:14-26; Matúš 22:1-14)
Kresť anské zbory – 19:00, Pri Šajbách č.1
Streda 14.1.
Buď vôľ a Tvoja – ako v nebi, tak i na Zemi (Matúš
26:36-46)
Cirkev bratská – 19:00, Cukrová č.4
BJB – zbor Podunajské Biskupice – 18:00, Nákovná č.34
Štvrtok 15.1. Chlieb náš každodenný daj nám dnes (5Mojžišova 8:6-18;
Matúš 6:25-34)
Bratská jednota baptistov – 19:00, Palisády č. 27/a
Piatok 16.1.
Odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšť ame svojim vinníkom (Matúš 18:21-35;
Lukáš 15:11-32)
Cirkev adventistov siedmeho dň a – 19:00, Cablkova ul.
BJB – zbor Podunajské Biskupice – 18:00, Nákovná č.34
Sobota 17.1
Neuveď nás do pokušenia (1Mojžišova 39:1-23; Matúš 4:110)
Evanjelická cirkev metodistická – 19:00, Panenská č.10
Nedeľ a 18.1. Ale zbav nás zlého (1Timoteovi 6:1-21)
Evanjelická cirkev a.v. – 18:00, Legionárska 2: Nový kostol

Naši jubilanti
18.1. Balážová Andrea
21.1. Pavlík Peter
30.1. Fürstová Ružena
„Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom
dome, oni Ť a stále chvália.
Blahoslavený človek, ktorý v Tebe
nachádza silu...“
Žalm 84,5-6

Otče náš, ktorý si v nebesiach (Ján 17, 1- 26; 1Ján 3, 1- 24)
Reformovaná kresť anská cirkev – 17:00, námestie SNP č.4
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