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Nový rok - zhromaždenie – Pivka
Zhromaždenie s VP - Pivka
Zhromaždenie – Pivka
Zhromaždenie – Pivka
Biblická hodina - Lukášovo evanjelium - Pivka
Staršovstvo
Zhromaždenie - Pivka
Biblická hodina - Lukášovo evanjelium - Pivka
Zhromaždenie - Pivka
Aliančný modlitebný týždeň 10.1. – 17. 1. 2016

Kazateľ zboru: ThMgr. 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:
 túžbu a zmocnenie k neseniu evanjelia
 uplatňovanie
biblických
princípov
v osobnom aj zborovom živote
 uzdravenie a pomoc pre chorých a trpiacich
 príhovorné modlitby za kresťanov trpiacich
pre vieru a Božiu múdrosť pri riešení krízy
vo svete
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Nepredajné

„Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On
nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ....“ 1.Korinťanom 10,13

„Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen v mojej
prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a
chvením pracujte na svojej spáse.“ Filipanom 2:12
Každý z nás musí prísť na to, ako má prežiť tento deň v stálej
odovzdanosti Bohu a „s bázňou a chvením pracovať na svojej spáse.“.
Už ste si niekedy povedali: „Bol som stvorený pre túto chvíľu“? Veríte, že vás
Boh „navrhol“ pre dobrý a osobitný cieľ, ktorý poznal ešte predtým, ako ste
sa narodili? Alebo porovnávate svoj život so životmi ostatných a ste
nespokojní s tým, čo ste dostali?
Hovorievame veci ako: „Dôveruj Pánovi celým svojím srdcom.“
alebo „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“ a potom plánujeme
a žijeme, ako by sme ani neverili, že Boh existuje.
Jeden môj priateľ sa vyjadril, že kresťania sú ako hnoj: ak ho
porozhadzuješ po poli, bude vďaka nemu všetko lepšie rásť, ak ho však
necháte len na kope bude len páchnuť. Očakávame vlastne od Boha to, že
nás porozhadzuje? Či si hovoríme: „Čakám na Boha až mi odhalí svoj zámer
so mnou a čo by som mal robiť so svojím životom“ – a používame takéto
vyjadrenia ako výhovorku, len aby sme nič nemuseli so sebou nič robiť.

Spýtam sa takto: Počuli ste niekedy, že by vás Boh volal sledovať TV?...
počuli ste niekedy, že by vás Boh volal presedieť tri hodiny za počítačom?...počuli
ste niekedy, že by vás Boh posielal na dovolenku? Pravdepodobne nie. A predsa ste
to urobili. Nejde o to, že by sledovanie TV či dovolenka boli zlé či nesprávne
veci...ide o to, že ako rýchlo si vieme odôvodniť zábavu či to, čo je pre nás
príjemné, ale len veľmi – vééééľmi pomaly sa odhodláme slúžiť Bohu!!!!!
V apríli 2007 sa objavila správa o troch kresťanoch - mučeníkoch
v Turecku - Tilmanovi, Necatim a Ugurovi. Mučili ich tri hodiny spôsobmi
o ktorých som ani netušil, že to je vôbec možné. Rozmýšľam, ako asi v utrpení
pozerali jeden na druhého a ich pohľady hovorili: „Vydrž ešte chvíľu. Nezapri
ho! Bude to stáť za to.“ Dnes sú títo ľudia mŕtvi – neviem si ani predstaviť, akú
radosť cítili tých pár sekúnd potom, čo vydýchli naposledy. No viem, že keď ich
raz stretnem, povedia, že to stálo za to!
Naozaj chápete, čo pre vás Boh urobil? Ak áno, prečo je vaša reakcia
taká vlažná? Myslíte si, že patríte medzi tých ľudí, ktorí berú Ježišove slová
vážne?... Vypestovali sme si zvyk počuť posolstvo a nereagovať!!! Idem do kostola,
aby sme si vypočuli dobre pripravenú kázeň a presvedčivú myšlienku. Naučili sme
sa veriť, že ak sa cítime usvedčení, urobili sme, čo je treba.!???
Ak však iba počúvame Božie Slovo a nič s tým nerobíme, klameme sami seba, že je
všetko v poriadku...áno zvykli sme si počúvať Božie Slovo, ale nekonať podľa
neho.
Ak však vezmeme Písmo doslovne a ak ho v skutočnosti budeme
aplikovať vo svojom živote, potom nebudeme závisieť od žiadostí tela a tak
neodídeme smutní a nebudeme hľadať útočisko v spoločenstve, kde sa Božím
slovom málokto riadi a nakoniec to očividne ani nikomu neprekáža. Malo by byť
logické, že sa vzdáme všetkého a že všetko, čo môžeme, obetujeme pre život, ktorý
príde. „Bláznivé“ je žiť bezpečný život na zemi, ak vieme, že v ktorúkoľvek
sekundu si Boh môže náš život vziať....
Biblia jasne hovorí: „Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu

súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým
bol v tele — či dobré, alebo zlé.“ II. Korintským 5:10 ...alebo: „Všetci sa totiž
postavíme pred Božiu súdnu stolicu. Lebo je napísané: Akože žijem, hovorí
Pán, predo mnou sa zohne každé koleno, každý jazyk bude vyznávať Boha.
A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba.“ Rimanom 14:10 – 12.
A tak končím slovami môjho blízkeho priateľa, ktorý hovorí:
„ ...nemajte mi za zlé, ale...vedel som, že Boh chce, aby som sa mu odovzdal celý,
no bál som sa. Veľkú časť svojho života som nechápal, ako veľmi
potrebujem Boha, a nedôveroval som jeho láske natoľko, aby som mu
odovzdal to bude pre mňa znamenať. Postupne sa učím hľadať pomoc
u Boha a On mi pomaly ukazuje ako je možné si Boha skutočne zamilovať.
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Mám na pamäti, že aj teraz desiatky tisícov nebeských bytostí sledujú, čo
sa deje tu na zemi – „veľký oblak svedkov“, ako hovorí Písmo. To mi
pripomína, že v našom živote je toho oveľa viac, ako sme schopní
vnímať. To, čo robíme, má ohlas v nebesiach a dosah na večnosť.
Ideš do toho aj v roku 2016????
Miroslav Mišinec

Pozvánka na Senior klub
Senior klub v mesiaci november sa, ak dá Pán, uskutoční posledný
štvrtok v danom mesiaci a to dňa 28.1.2016 v čase od 10:00-14:00 hod. na
Súľovskej ul.. Téma: 10. výročie Senior klubu. Srdečne pozývame všetkých,
ktorí chcú s nami stráviť vzájomné bratsko-sesterské obecenstvo a Božie
požehnanie. Ďakujem a prajem Boží pokoj.
Jana Makovíniová

Naši oslávenci
30.1. Fürstová Rozália
Veršík pre oslávenca:

„Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy
osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila
zem a vrchy klátili sa v srdci mora.“ Žalm 46,2-3
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