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Zhromaždenie s VP – Pivka
Biblická hodina - brat Dömötör
Zhromaždenie – Pivka
Biblická hodina - Lukášovo evanjelium - Pivka
Staršovstvo
Zhromaždenie – Pivka
Biblická hodina - Lukášovo evanjelium - Pivka
Zhromaždenie – Pivka
Biblická hodina - Lukášovo evanjelium - Pivka

Kazateľ zboru: Mgr. Pavel Pivka
Kancelária zboru:
Nákovná 34, 821 06 Bratislava
Kontakt:
e-mail: biskupice@baptist.sk, mobil: 0903 321 652
Pastoračné hodiny: k pastorácii som k dispozícii v kancelári zboru, a to
každú stredu od 15.00 hod. – do 18.00 hod. Stretnutie je potrebné
dohodnúť aspoň deň vopred. Pastoračné stretnutie je možné aj mimo
tento čas po osobnej dohode.

Zborový modlitebný múr




rozvoj duchovného života zboru,
uplatňovanie biblických princípov
v osobnom aj zborovom živote,
uzdravenie a pozdvihnutie chorých
a trpiacich

„Neprestajne sa modlite!“
1. Tesalonickým 5,17
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Nepredajné

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

Spoločná účasť na bohoslužbách,
alebo dotyk srdca?
Témou nášho (Palisádskeho) septembrového (2015) zborového dňa
bolo spoločenstvo, jeho hodnoty a zodpovednosť za spoločenstvo.
Potom nasledovala diskusia. Jeden z diskutujúcich si dal rečnícku otázku asi
v tomto znení: „Ako môžeme tvoriť spoločenstvo, keď vôbec nie sme spolu?“ Ja
„vyslovím“ ďalšie provokujúce otázky. Čo charakterizuje spoločenstvo,
o akom hovorí Božie slovo? Spoločne trávený čas? Spoločný cieľ?
Spoločné hodnoty? Spoločné záujmy? Spoločná služba? Spoločné
vlastníctvo určitého majetku? Tvoria spoločenstvo navzájom neznámi,
jednorázovo vedľa seba sediaci kresťania spoločne počúvajúci tú istú
kázeň? Tvoria spoločenstvo dvaja ľudia formálne vyznávajúci kresťanské
hodnoty, z ktorých jeden má skutočne hlboký, úprimný, láskyplný vzťah
s Bohom a druhý je len dobre vychovaný, morálny, avšak formálny kresťan
bez osobného vzťahu s Bohom? Tvoria spoločenstvo dvaja znovuzrodení
kresťania navštevujúci to isté spoločenstvo (majúci rovnaký zbor,
počúvajúci tých istých rečníkov, majúci spoločných kresťanských priateľov,
spoločnú zborovú históriu a mnohé spoločné zážitky ...), ale roky sa
navzájom míňajúci?

Tvoria spoločenstvo dvaja znovuzrodení kresťania stretávajúci sa
sporadicky bez hlbšieho poznania aktuálnej životnej situácie bez toho, aby
súcítili jeden s druhým a niesli bremená jeden druhého? Tvoria
spoločenstvo dvaja znovuzrodení kresťania, ktorí síce trávia spolu čas pod
jednou strechou komunikujúci medzi sebou len minimálne, lebo si
v mnohých dôležitých otázkach života nerozumejú a k tomu sa občas
nečakane pohádajú? Tvoria biblické spoločenstvo úprimní, Boha milujúci
kresťania, ktorí svoje vlastné bremená, starosti, obavy, pochybnosti, bolesti
starostlivo ukrývajú pod siedmymi zámkami, lebo nechcú iných zaťažovať,
alebo nemajú dostatok dôvery k iným, alebo žijú v presvedčení, že ich
spoločenstvo nepochopí, „nepochváli“, alebo nebude schopné pomôcť? Je
toto spoločenstvo, o akom hovorí a k akému nás vyzýva Písmo?
Odpovede nie sú jednoduché, ani čiernobiele. Apoštol Ján vo
svojom prvom liste píše: „1 Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné
oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme: Slovo
života. 2 A ten život sa zjavil; my sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám
večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 3 Čo sme teda videli a počuli,
hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s
Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom.“ Určite nám tento jediný biblický text
nepostačí na ucelené, objektívne pochopenie biblického, plne funkčného
spoločenstva. Niekoľko princípov však z textu môžeme vyrozumieť: 1)
Pre vzájomné spoločenstvo nutne potrebujeme mať spoločenstvo s Otcom
a jeho Synom Ježišom Kristom. 2) Ján videl, počul, dotýkal sa Slova života
= Ježiša Krista a o Ňom aj svedčil.
Z iných textov Božieho slova vieme, že apoštol Ján tu naráža na
obdobie, keď Pán Ježiš pôsobil na zemi a Ján bol toho bezprostredným
svedkom z blízka. Dnes je táto blízkosť s Ježišom sprostredkovaná skrze
osobu Ducha Svätého, cez jeho tiché a nenásilné pôsobenie. Ak nie sme „v
kontakte“ s Duchom Svätým, nemôžeme hovoriť o spoločenstve s Bohom,
a tým pádom ani o vzájomnom spoločenstve.
Kontakt a podriadenie sa Duchu Svätému sa prejaví aj v budovaní
spoločenstva s tými, ktorí milujú a poslúchajú Boha a sú nám nablízku:
vidíme ich, počujeme ich a dotýkame sa ich. To nemusí byť zákonite
fyzický dotyk. A nemusí to byť bezprostredný vizuálny kontakt.
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Tá blízkosť našich duší a ich vzájomný dotyk môže byť
sprostredkovaný. Hlboké duchovné spoločenstvo môžem mať aj
s priateľom vzdialeným odo mňa tisíce kilometrov, s ktorým som
v telefonickom, či inom technicky sprostredkovanom kontakte a aktívne sa
zaujímam o jeho život, radosti, starosti a život s Bohom. A naopak,
spoločenstvo nemusím mať ani s človekom, s ktorým žijem pod jednou
strechou, denne sa s ním stretávam a dotýkam sa ho. Spoločenstvo
nemusím mať ani s človekom, s ktorým strávim stovky hodín v laviciach
modlitebne.
Spoluúčasť na bohoslužbách nezaručuje automaticky spoločenstvo
s inými. Účasť na bohoslužbách je dôležitá, ale zároveň môže byť tragicky
nepostačujúca. Pre duchovné spoločenstvo je najdôležitejší vzájomný dotyk
sŕdc sprostredkovaný Duchom Svätým. Vzájomné porozumenie, pomoc a
obohatenie najrôznejšieho druhu sú už len prirodzenými dôsledkami
spoločenstva živej cirkvi.
Dušan Uhrin

Senior klub

Tento mesiac v stredu 7. októbra 2015 senior klub navštívi Domov
sociálnych služieb SAMARITÁN v Tekovských Lužanoch. Autobus
odchádza o 8.00 hod. z parkoviska pred cintorínom vo Vrakuni. Cieľom je
duchovné povzbudenie klientov zariadenia vrátane materiálnej pomoci.
Srdečne ste vítaní.
Pavel Pivka

Naši oslávenci
25.10. Pavliš Ivan
Veršík pre oslávenca
„Budete ma hľadať a nájdete ma, ak

ma budete hľadať celým svojim
srdcom.“ Jer 29, 12-13
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