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Zborové aktivity
3.2.
3.2.
7.2.
10.2.
14.2.
17.2
21.2.
24.2.
28.2.

st 18.00
st 19.00
ne 9.00
st 18.00
ne 9.00
st 18.00
ne 9.00
st 18.00
ne 9.00

Biblická hodina - Lukášovo evanjelium
Stretnutie staršovstva
Zhromaždenie s VP – Pivka
Biblická hodina - Lukášovo evanjelium
Zhromaždenie – Pivka
Biblická hodina - Lukášovo evanjelium
Zhromaždenie - Pivka
Biblická hodina - Lukášovo evanjelium
Zhromaždenie - Pivka
Výročná členská zborová hodina

- Pivka

Informačný mesačník Bratskej jednoty baptistov
Cirkevný zbor Bratislava 2 – Podunajské Biskupice

Nepredajné

- Pivka
- Pivka

„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

- Pivka

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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V týchto dňoch často spomínam, ako sme sa pred 20 rokmi
chodievali modliť na hrad. Boli sme tam každú nedeľu o 16-tej a hodinu
sme sa modlili za cirkev, mesto, krajinu... Či pršalo, snežilo, fúkalo alebo
svietilo slnko. A zvlášť myslím na jeden modlitebný predmet, ktorý sme
nosili a síce, aby sa znovuzrodení kresťania dostali do parlamentu a na
ministerstvá. Vtedy to bolo niečo nepredstaviteľné a nedosiahnuteľné.
Ani neviem, či sme naozaj verili, že Boh nás môže vypočuť.
Prešlo 20 rokov a dnes je to už vypočutá modlitba. V posledných
rokoch sme videli vyznávajúcich kresťanov v našom parlamente, ba
dokonca aj v tom európskom. Božie konanie v krajine veľmi prebúdza
angažovaných kresťanov a mnohých z nich nájdeme medzi kandidátmi
tohtoročných volieb do NR na kandidátke viacerých strán. Ľudia,
ktorých osobne poznám ako nádherných Božích mužov a ženy dnes
kandidujú. (Kiež by som mal viac krúžkov a kiež by som mohol
krúžkovať kandidátov z viacerých strán! )

Na moje prekvapenie však zisťujem, že sme sa zabudli ako cirkev na
vypočutie týchto modlitieb pripravovať. Možno, že sme sa aj prestali za to
všetko modliť. V našich zboroch sa stretávam s postojmi kritiky,
podozrievania a súdenia našich vlastných kandidátov. Počujem reči ako „Ide
im o peniaze!“, „Kto by za ten plat nechcel byť poslancom!?“, „Prečo
kandidujú za takú stranu!?“, „Čo už len môžu zmeniť!?“, „Politika je špinavá
vec...“.
Chce sa mi kričať: „Ľudia, nesiahajte na naše vypočuté modlitby!
Nestrieľajme jedovaté šípy na našich vlastných súrodencov v Kristovi!“
Myslím, že za tých posledných 20 rokov sa zmenilo ešte niečo. Prestali sme
cítiť to „Božie ostrie“ a závan Božích zmien v našej krajine. Namiesto toho
spoločného vzrušenia (ktoré bolo cítiť aj v spoločnosti) a nádeje lepšieho
zajtrajška nastúpil individualizmus, sklamanie a skepsa... Vtedy sme nadšene
hovorili o evanjelizácii a zakladaní zborov a tešili sme sa, že môžeme vyjsť
spoza múrov cirkvi. Dnes sa mi zdá, že viac hovoríme o našej identite
a snažíme sa chrániť si to, čo za tými múrmi máme. Ale to by bolo skôr na
diskusiu, ako vnímame posun v našich zboroch od nežnej revolúcie...
Chcel by som vás poprosiť, aby sme k tohtoročným parlamentným
voľbám pristúpili v bázni pred všemohúcim Bohom. On odpovedal na naše
modlitby. Je to na nás, ako budeme za sebou navzájom stáť a podporovať
sa v Božom povolaní.

Je čas, aby sme sa ako Jeho ľud modlili a hľadali Jeho tvár a s vierou
prosili o ľudsky nepredstaviteľné zmeny v našej krajine.
Michal Kevický

Oznámenie o výročnom zhromaždení
cirkevného zboru
Vážení členovia zboru BJB Podunajké Biskupice,
v súlade so zborovým poriadkom Vám staršovstvo oznamuje, že
dňa 28. februára 2016 po nedeľnom rannom zhromaždení sa uskutoční
výročné zhromaždenie cirkevného zboru, na ktoré sú všetci členovia
zboru srdečne pozvaní. Programom bude najmä vyhodnotenie činnosti
a hospodárenia zboru za uplynulý rok 2015 a odsúhlasenie návrhu aktivít
a rozpočtu zboru na nový rok 2016.
Staršovstvo

Pozvánka na Senior klub
Senior klub v mesiaci február sa, ak dá Pán, uskutoční posledný štvrtok
v danom mesiaci a to dňa 25. 2. 2016 v čase od 10:00 - 14:00 hod.
na Súľovskej ul.. Tento mesiac sa budeme venovať Georgovi Mullerovi,
ktorý bol veľkým modlitebníkom. Srdečne Vás pozývame na naše
stretnutie seniorov.
Jana Makovíniová

Naši oslávenci
4.2. Bognár Tibor
8.2. Dinková Júlia (jubileum)
21.2. Pavlišová Mária
Veršík pre oslávencov:

„Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale
Ducha moci, lásky a sebaovládania.“ (2.Tm 1,7)
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