SPRAVODAJ
marec 2016

Zborové aktivity
Dátum
Hod.
2.3. st 18.00
2.3. st 19.00
6.3. ne 9.00
9.3. st 18.00
13.3. ne 9.00
16.3. st 18.00
20.3. ne 9.00
23.3. st 18.00

25.3.

pi

27.3. ne
30.3. st

9.00
9.00
19.00

Aktivita - kázeň
Vedenie
Biblická hodina - Lukášovo evanjelium - Pivka
Stretnutie staršovstva
Zhromaždenie s VP – Pivka
Dinková
Biblická hodina - Lukášovo evanjelium - Pivka
Zhromaždenie – Čičel
Benka
Biblická hodina - Lukášovo evanjelium - Pivka
Zhromaždenie - Pivka
Benka
Biblická hodina - Lukášovo evanjelium - Pivka
Zhromaždenie – Veľký Piatok
- Pivka
Pivka
Zhromaždenie – Veľkonočná
nedeľa - Pivka
Pivka
Biblická hodina - Dömötör

Modlitby

Nepredajné

Csanda
Pavliš

„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

Dinka

Dinková
------------

Kazateľ zboru: ThMgr. Pavel Pivka
Kancelária zboru:
Nákovná 34, 821 06 Bratislava
Kontakt:
e-mail: biskupice@baptist.sk, mobil: 0903 321 652
Pastoračné hodiny: po osobnej dohode.

Zborový modlitebný múr za:





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

túžbu a zmocnenie k neseniu evanjelia
uplatňovanie biblických princípov v osobnom aj zborovom živote
uzdravenie a pomoc pre chorých a trpiacich
kresťanov trpiacich pre vieru a Božiu múdrosť pri riešení krízy vo
svete
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Tento rok sú najdôležitejšie sviatky pre nás kresťanov – sviatky
Veľkej noci, keď si pripomíname obeť a zmŕtvychvstanie nášho Pána
Ježiša Krista skoro, takmer v najskorší možný termín.
V Božom pláne záchrany človeka však príchod Pána Ježiša Krista
na túto zem a Jeho dielo našej záchrany nenastalo skoro, ale v pravý,
Bohom určený čas. Obeť Pána Ježiša Krista za naše, Tvoje aj moje hriechy
a Jeho slávne vzkriesenie pre naše ospravedlnenie (Rim 4, 25) je jediný
spôsob záchrany od večného zatratenia, ktorý nám Boh ponúka. Nikdy nie
je skoro ho prijať kým žijeme, lebo po smrti je už neskoro.
Sviatky Veľkej noci sú spojením smrti a života. Trochu čudne sa
mi píše aj hovorí, že oslavujeme smrť, obeť Pána Ježiša, ale je to pravda.
Bez Jeho obete na golgotskom kríži, by nám neboli odpustené hriechy.
Dôležité však je, že na kríži a smrťou to celé neskončilo, ale pokračovalo
vzkriesením a prázdnym hrobom. Oslavujeme teda spolu so smrťou
a obeťou aj vzkriesenie Pána Ježiša. Smrť bola porazená a život zvíťazil
a to nielen v prípade Pána Ježiša, ale aj v Tvojom a mojom prípade, ak
tomu veríme a prijmeme túto Božiu cestu záchrany. „Keď sme sa stali jedno
s Ním podobnosťou Jeho smrti, práve tak jedno s Ním budeme aj podobnosťou
vzkriesenia“ (Rim 6, 5).

Spojení v smrti aj v živote sme nielen s Kristom a nielen vtedy až sa
náš pozemský život skončí, ale už teraz sme spojení aj všetci Kristovci –
veriaci v Krista spolu. Za každého z nás (bez výnimky) položil Pán svoj
život.
Kristov kríž a vzkriesenie je to základné a to najpodstatnejšie, čo nás
spája. Bez toho by bolo zbytočné, aby sme tu boli, spievali, hovorili,
zbytočne by sme žili. Spája nás ľudí úplne rôznych, ktorí by sme sa inak
nestretávali a nemali dôvod byť spolu.
Keď Pán Ježiš povedal evanjelium v kocke – svedectvo o Božej láske
v J 3,16, málokto z ľudí tušil, že tú lásku k nám dokáže takým spôsobom,
ako to urobil – smrťou na kríži. Keď Boh dal svojho jednorodeného Syna,
tak Ho dal nielen na zem, ale až na kríž. Keď sa Pán Ježiš vzdal svojej
Božskej hodnosti a prišiel na zem, tak sa nielen stal človekom, ale išiel
a zomrel na kríži, ako zomierali otroci. Jeho láska nebola len v Slovách, ale
v konkrétnych činoch, ktoré zavŕšil tým najväčším dôkazom lásky, tým že
dal za nás svoj život. Spojil nás spolu svojou láskou v smrti aj v živote. Dal
nám príklad, aby sme aj my tak konali: „Podľa toho sme poznali lásku, že On
(Ježiš) dušu (život) položil za nás, aj my máme duše (životy) klásť za bratov.“
(1J 3,16)
Dôležité je aj poradie, že sme spojení najprv v smrti a potom
v živote. Prirodzené, z ľudskej stránky, by to bolo naopak, najprv v živote
a potom aj v smrti. Smrť však nie je konečná stanica, ale má pokračovanie
v živote. Spojenie s Kristovou smrťou vytvára predpoklad spojenia aj
v živote – tom časnom tu na tejto zemi a aj v tom večnom v Nebeskej vlasti.
Nezabúdajme na toto spojenie v smrti aj v živote ani pri našich oslavách
tohtoročnej „skorej“ Veľkej noci.
Ján Szõllõs

Informácia z výročného členského
zhromaždenia zboru
Na výročnom zhromaždení cirkevného zboru v nedeľu
28. februára 2016 bolo schválené vyhodnotenie činnosti a hospodárenia
zboru za uplynulý rok 2015 a návrh aktivít na nový rok 2016. Zaznela
výzva, aby sa aktivity nekonali len preto, že to bolo v minulosti zvykom,
ale s cieľom napredovania zboru. Návrhy aktivít spolu so spôsobom
realizácie je naďalej možné podávať staršovstvu.
Okrem iných bodov bola tiež schválená forma úhrady členského,
a to v hotovosti alebo na zborový bankový účet č.:
IBAN - SK34 0900 0000 0050 7280 7033
(starý formát - 5072807033/0900).
Podrobnejšie informácie o výročnom členskom zhromaždení
poskytnú členovia staršovstva.

Naši oslávenci
07.3. Alexander Fürst
22.3. Marta Kešjarová
23.3. Alžbeta Demová
23.3. Zuzana Kopková
25.3. Alžbeta Paulenová

Veršík pre oslávencov:

„ON (Boh Otec) nás vytrhol
z moci tmy a preniesol do
Kráľovstva svojho milovaného
Syna. V Ňom máme výkúpenie,
odpustenie hriechov.“
Kolosenským 1,13-14

Informácia o Senior klube
Senior klub v mesiaci marec sa neuskutoční.
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