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Zhromaždenie s VP – Pivka
Biblická hodina - Lukášovo evanjelium - Pivka
Staršovstvo
Zhromaždenie – Pivka
Biblická hodina - Lukášovo evanjelium - Pivka
Slávnostné zhromaždenie – Inštalácia kazateľa
Božím slovom slúži br. kazateľ Szollos
Biblická hodina - Lukášovo evanjelium - Pivka
Zhromaždenie – Pivka
Biblická hodina - Lukášovo evanjelium - Pivka
I. Adventná nedeľa - zhromaždenie – 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 za:
 rozvoj duchovného života zboru,
 uplatňovanie biblických princípov v osobnom aj
zborovom živote,
 uzdravenie chorých a trpiacich,
 príhovorné modlitby za kresťanov v Islamských
krajinách a Božiu múdrosť pri riešení migračnej
krízy
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Lebo oči Hospodina pozorujú zem, aby posilnili tých, čo sú mu srdcom
plne oddaní.
2.Kronická 16,9
Neviem, či budete so mnou súhlasiť, ale jeseň (spolu s jarou) sú vari
najkrajšími obdobiami roka. Pestrá, rozkvitnutá príroda je počas jari veľkým
Božím obdarovaním, ale jesenná za ňou istotne nezaostáva
(a to najmä
nádhernou úrodou...). Západy a východy slnka sú nádherné, jasné
a predlžujúce sa tiene vytvárajú nádhernú atmosféru. Je to zároveň obdobie,
kedy si obzvlášť uvedomujeme, ako Boh práve prostredníctvom prírody
obohacuje a obdarováva človeka. Myslíte si, že niektoré časti sveta sú
obdarovanejšie ako iné?
My ľudia máme sklony aj takýmto spôsobom pozorovať svet. Som
presvedčený o tom, že Pán Boh má svoje špecifické zámery aj s tými zdanlivo
najchudobnejšími a najmenej obdarovanými časťami sveta. Na druhej strane
si však najmä pri svojich cestách všímam, že niekedy aj keď je človek v jednej
krajine, ale v rôznych častiach, požehnanie a obdarovanie je určite
viditeľnejšie tam, kde aj človek k Božiemu obdarovaniu priloží svoju ruku.
Takéto porovnania sa hodia na rôzne krajiny tohoto sveta, ale ja som si
musel v tomto smere všimnúť najmä zasľúbenú krajinu - Izrael. Áno, Boh
zváštnym spôsobom obdarováva svoj ľud láskou a Izraelci zasa robia všetko
pre to, aby svoju krajinu rozvíjali a zveľaďovali. Pamätám si, že keď som bol
ešte chlapec, tak sa hovorievalo, že v Izraeli zbierali úrodu dva razy do roka.

Keď som nedávno navštívil túto krajinu, tak som sa dozvedel, že dnes
už zbierajú úrodu tri razy do roka a v niektorých komoditách dokonca až
štyri úrody.
Pán Boh obdarováva svoj ľud. Obdarováva ho natoľko, že táto ťažko
skúšaná krajina je v oblasti potravín sebestačná. Je to jeden zo zázrakov
Božieho obdarovania. O to viac som bol smutnejší, ak som si uvedomil, že
niektoré časti krajiny, hoci niesli znaky predošlého dobrého
obhospodarovania počas izraelskej správy, sa neskôr markantne zmenili.
Spravovať ich začali iní správcovia, ktorým nie je Hospodin Bohom. Títo
správcovia dostali po medzinárodných dohodách do daru predtým
ľudským a najmä Božím pričinením prekvitajúcu krajinu...
Boh preukazuje svoju lásku rovnakým spôsobom, ale človek ju niekedy
premrhá. Na druhej strane - nepatríme my náhodou medzi takých, ktorí
premrhajú svoju príležitosť prejavovať Božiu lásku hynúcim a ubiedeným
tohoto sveta?
Pavel Kopčok

„Dobroreč duša moja Hospodinu a celé
moje vnútro Jeho svätému menu...“
Žalm 103,1
Poslednú októbrovú nedeľu sme vyjadrili
Pánu Bohu vďaku za tohtoročnú bohatú
úrodu a všetky dobrodenia, ktorými nás
požehnáva.
Pred bohato prestretým stolom, plným
plodov, sme si opäť mohli v pokore
uvedomiť svoju závislosť na Otcovskej
starostlivosti a Jeho láskavosť voči nám.
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Na slávnostnom zhromaždení
sme s radosťou privítali aj milých
hostí – bratov a sestry z okolitých
zborov BJB – Viera, Palisády aj
Miloslavov.
Reťaz vďakyvzdania vyjadrenú
vrúcnymi modlitbami, príhovormi a básňami, príjemne osviežili
mládežníci z „Viery“, ktorí
poslúžili chválami.

Senior klub v mesiaci november sa, ak dá Pán, uskutoční posledný
štvrtok v danom mesiaci a to dňa 26.11.2015 v čase od 10:00- 14:00
hod. na Súľovskej ul. Téma: Vianočná zvesť
Srdečne pozývame na kapustnicu všetkých, ktorí chcú s nami
stráviť vzájomné bratsko-sesterské obecenstvo a Božie požehnanie.
Ďakujem a prajem Boží pokoj.
Jana Makovíniová

Naši oslávenci
1.11. Pivka Pavel
Veršík pre oslávenca

„ Blahoslavený muž, ktorý nechodí
podľa rady bezbožníkov, na ceste
hriešnikov
nestojí
a v kruhu
posmievačov nesedí, ale v zákone
Hospodinovom má záľubu, o Jeho
zákone rozjíma dňom-nocou ...“
Žalm 1,1-2
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