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Novoročné prianie
Veríme, že láska môže človeka zmeniť. Vidíme to v nejednom filme
či rozprávke, kde zo zvieraťa sa láskou stáva krásny princ či ľudia,
ktorí sú tvrďasi a uzavretí do seba, sú zrazu láskou premenení na
ľudské bytosti schopné cítiť, smiať sa, či plakať. Premieňajúca schopnosť lásky…
Vyzerá to tak, akoby aj Boh sám veril v rovnakú vec ohľadom lásky.
Áno, Boh verí, že láska je schopná zmeniť človeka. A preto túto lásku
aj ľudstvu prejavil v poslaní najvzácnejšieho daru, ktorý sme si cez
tieto vianočné sviatky spoločne pripomínali.

... hovorím vám,
že aj ten,
kto verí vo mňa,
bude konať
skutky, aké ja
konám,
ba bude konať
ešte väčšie...
Ján 14, 12

„Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna,
aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný.“ Ján 3,16
Dovoľte mi krátky „slovný rozbor“.
1. „Boh“ – záchrana ľudstva začína Bohom. Bol to Boh, ktorý sa
pustil do hľadania toho, čo bolo zahynulo. Je Božou iniciatívou spasiť
človeka. Boh neposlal Ježiša ako Spasiteľa ľudstvu, pretože sa človek snažil konať správne… Boh mal starosť o človeka už vtedy, keď
o neho človek vôbec nestál.
2. „tak miloval svet“ – Boží cit bol voči človeku prejavený láskou.
Boh nebol ten, kto by nenávidel ľudstvo. Jeho túžbou nebolo ani to,
aby bolo ľudstvo zničené. On chce ľudstvo zachrániť. A práve záchrana sveta bola tým Božím prejavom lásky k svetu. Bola to láska,
ktorá pohla Božím srdcom a na zem mohol prísť Boží Syn. Bola to
láska, ktorou Ježiš uzdravoval, kázal, odpúšťal, bral deti na ruky, či
zaplakal pri Lazarovom hrobe. Bola to láska, ktorá spôsobila zmenu v
srdci Petra v loďke či Matúša na colnici. Bola to láska, ktorá volá pod
krížom: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Bola to láska, ktorá
sa za teba a tvoje previnenia obetovala.
3. „že dal svojho jednorodeného Syna“ – výsledkom Božej lásky
voči nám bola skutočnosť, že Boh nám dal to najlepšie, čo mohol.
Pravá láska nie je prejavená v prázdnych slovách, ale v skutkoch a
v skutočnej obeti. Ľudia dávajú peniaze či dary, aby prejavili svoju
lásku, ale nikto z nich by nedal svoje jediné dieťa, aby zomrelo za
vinu a hriech niekoho iného. Boh dal ten najväčší dar, aký len ľudstvo
mohlo dostať.
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úvodník

Príklad: Za panovania kráľa Kýra žil na južnej hranici jeho kráľovstva (ktorá v tom
čase Kýrom ešte nebola podmanená) mocný muž menom Cagular, ktorý s nasadením
a odvahou už po dvakrát porazil oddiely kráľa Kýra. Ten sa nahneval a poslal tam celú
svoju armádu, voči ktorej bol aj odvážny Cagular bezmocný – a tak padol do zajatia. Bol
privedený do kráľovského mesta, kde mal byť verejne popravený. V deň svojej popravy
bol predvedený pred kráľovský trón a keď ho Kýros zbadal, Cagular si svojím zjavom
ako aj predošlými činmi získal jeho priazeň.
A tak sa na neho Kýros obrátil s otázkou: „Čo by si urobil, keby som ti zachoval život?“
Odpoveď: „Vaše veličenstvo, keby ste mi zachovali život, zostal by som naveky vaším
oddaným a poslušným služobníkom až do smrti.“
Otázka: „Čo by si urobil, keby som zachoval aj život tvojej manželky?“
Odpoveď: „Keď zachováte život mojej manželky – potom za vás položím aj svoj život.“
Kráľ bol týmito odpoveďami tak pohnutý, že ich obidvoch prepustil a urobil Cagulara
guvernérom svojej južnej provincie.
Po ceste domov hovorí Cagular svojej žene: „Všimla si si, ako bola celá tá dvorana
vykladaná mramorom? A tie nástenné gobelíny, ktoré lemovali steny po oboch stranách
až k trónu? A ten trón na ktorom vládca sedel… Ten musel byť vyrobený z jedného kusu
zlata. Videla si to?“
Manželka na jeho nadšené zdieľanie len odpovedala: „Žiaľ, nič z toho som si nevšímala.“
„No dobre a čo si si vlastne všímala?“
Jeho manželka sa vážne zahľadela do jeho očí a zašepkala: „Vnímala som len tvár
toho, ktorý bol ochotný za mňa aj zomrieť.“
4. „aby nikto“ – Boh dáva výzvu pre celý svet, že každý, kto o to stojí, môže dostať
tento dar spasenia a byť zachránený. Spasenie nie je ohraničené a vyhradené pre nejakú skupinu vyvolených, národnosť či kmeň. Ktokoľvek o záchranu stojí, ju môže dostať.
5. „kto v neho verí“ – viera je podmienkou tejto záchrany – pretože my sme zachránení
vierou, a nie skutkami. Musíme veriť v Ježiša Krista, aby sme boli spasení. Veriť v Ježiša
Krista znamená dôverovať mu a podriadenie nášho života jeho vôli.
6. „nezahynul“ – toto je nebezpečenstvo, ktorému ľudstvo čelí. Jedná sa o večné odsúdenie na mieste zvanom peklo, kde sa ocitnú tí, ktorí zomrú bez toho, aby prijali Božie
spasenie. Spasenie je totiž vyslobodenie z veľkého nebezpečenstva.
7. „ale mal život večný.“ – osud človeka, ktorý je určený Bohom, spočíva v tom, aby
s ním žil večne v nebi. Toto je Božou túžbou pre nás. A my by sme túto možnosť, ktorú
Boh pre nás pripravil, nemali premárniť.
Vo filme Bruce všemohúci hrá Jim Carey človeka, ktorému bola daná každá moc
od Boha. Tým pádom mohol robiť neuveriteľné veci a dokázal fantastické kúsky až do
chvíle, kým ho neopustila priateľka a on nebol schopný nič urobiť preto, aby sa vrátila a
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znovu ho milovala. Preto šiel za Bohom a hovorí: „Neviem spraviť nič preto, aby ma milovala.“ Boh (ktorého hrá Morgan Freeman) sa na neho s posmutnelým výrazom pozrel
a hovorí: „Žiaľ, v tejto veci som bezmocný aj ja sám.“
Boh ani vo svojej celej moci nikdy nevypôsobí na nás tlak, ktorý by nás donútil milovať
ho… Ale ani sa nás nebude doprosovať, aby sme ho milovali.
On svoju lásku k človeku dokázal v tom, že dal to najvzácnejšie – svojho jednorodeného syna, ktorý vzal na seba podobu človeka a stal sa malým dieťaťom narodeným
v maštali v Betleheme.
My na túto lásku vôbec nemusíme reagovať… Môžeme voči nej zostať hluchí a slepí,
môžeme ju ignorovať, vysmiať sa jej, môžeme ju pošliapať a znehodnotiť. A viete čo?
Táto láska tam bude aj ďalej stáť s otvorenou náručou a bude čakať na teba až do času,
kým sa Boh nerozhodne vo svojom pláne na konci časov túto náruč uzavrieť.
Ako veľmi ťa Boh miluje? Istý spisovateľ to napísal takto: „Keby mal Boh chladničku
– tvoja fotka by bola na nej. Keby mal peňaženku – tvoja fotka by bola v nej. Posielal by
ti kvety každé ráno pred východom slnka a o čomkoľvek by si chcel hovoriť – On by ťa
počúval. Boh by mohol žiť, kde len chce v celom Ním stvorenom vesmíre, ale On si za
miesto svojho prebývania vybral tvoje srdce... Musíš sa s tým zmieriť priateľu... Boh je
do teba „zaľúbený“.
Ak chcete nasýtiť ľudí láskou, tak potom nemôžete len o nej hovoriť, ale ju aj mať!
Keby ľudia videli, že sme nepremožiteľní v láske – slepo by nás nasledovali. Tá Božia
láska totiž nie je závislá na okolnostiach či ľuďoch, ktorí mi niečo spravili či nespravili.
Takúto lásku ak vykopnete dvermi – vráti sa oknom! Pretože ju nie je možné odradiť!
Pred 2 000 rokmi sa narodil Boží Syn, ktorý bol ochotný za teba zomrieť a takto komunikoval svoje „Ľúbim ťa!“. A táto láska k človeku by mala niečo robiť s naším srdcom…
Prajem všetkým nám, aby sme túto lásku nielen všetci poznali, ale ju vo svojom srdci
niesli a s ňou sa delili aj v tom novom roku 2018, aby ľudia mohli poznať, že sme Jeho
(Kristovými) nasledovníkmi.
S prianím Božieho požehnania Miroslav Mišinec

Národný týždeň manželstva 2018
Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva.
Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného
človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie
je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.
NTM sa uskutoční v týždni od 12. do 18. februára 2018. Tento rok heslo NTM znie:
Manželstvo ako umenie lásky. Viac informácií o tejto kampani, ako aj o akciách spojených s NTM nájdete na www.ntm.sk.
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Aliančný modlitebný týždeň
„Každý je cudzinec – skoro všade.“ Tento slogan, ktorý sa stal populárny pred pár
rokmi, odráža hlbokú biblickú pravdu. Ako kresťania sme cudzincami na tomto svete.
Prechádzame ním, ale nie je to náš domov. Sme na ceste do nášho definitívneho cieľa,
nebeského domova, ktorý Kristus pre nás buduje.
Táto jednoduchá a základná pravda má veľa dôsledkov:

Kresťan vie, že tu nebude navždy.

Toto je najlepší protijed na materializmus našich čias. Ako kresťania sa nemusíme
spoliehať na úspory, akcie či skvelú kariéru. My len prechádzame týmto svetom. Vieme,
že len to, čo investujeme do kráľovstva Božieho, bude mať večnú hodnotu. Nikto nezariaďuje hotelovú izbu tak, ako by tam mal žiť nastálo.

Kresťan hľadí vpred do budúcnosti.

Život kresťana je ako tešiť sa na dovolenku, kde je všetko all-inclusive a vyplatené
v najlepšom hoteli, ale ešte oveľa lepšie. Toto všetko presahuje našu predstavivosť. Je
to len krátka cesta, často s ťažkosťami, ale stojí to za to. Nanešťastie veľa kresťanov
stratilo z dohľadu miesto, kam vierou smerujú. Toto nám pomáha vydržať ťažkosti a súženie. Tešíme sa na nikdy nekončiaci a radostný zajtrajšok.

Kresťan je schopný vyhodnotiť veci správne.

Znamená to, že hodnotíme veci vo svetle ich budúcej hodnoty. Večné veci – to je to,
čo sa počíta.
Musíme sa pýtať sami seba: „Aký večný vplyv pre slávu Božiu môžem mať dnes na
svoju rodinu, priateľov a susedov?“

Kresťan môže byť prenasledovaný preto, že vyznáva iné hodnoty.

Nie každý bude súhlasiť s naším uhlom pohľadu. Faktom je, že veľa ľudí a vlád vidí
vieru v Pána Ježiša Krista ako hrozbu. Intuitívne cítia, že Ježiš je Pán a že svoju slávu
nebude zdieľať len tak s hocikým. Stáť za svojou vierou môže niekedy viesť k prenasledovaniu, ba až k smrti.

Kresťan je milostivý k cudzincom.

Ako cudzinci v tomto svete môžeme sympatizovať s cudzincami, ktorých Pán Boh
doviedol do našich krajín. Ako kresťania sme povolaní byť milostiví voči cudzincom a
ukázať im rovnakú milosť, ako Pán Ježiš preukázal nám. Je to naša výsada pozvať ich
k nám, do našich spoločenstiev viery, aby sa aj oni mohli ku nám pridať na cestu do
večného mesta.
José Hutter
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Aliančný modlitebný týždeň
Milí priatelia, i v roku 2018 sa chceme zúčastniť na Medzinárodnom modlitebnom
týždni Európskej evanjelickej aliancie. Prebehne v čase od 7. – 14. januára 2018 a jeho
témou budú „Pútnici a cudzinci“.

Dátum

Čas

Téma

Cirkev

Miesto (Bratislava)

7. 1.
Nedeľa

17.00

Abrahám - veriaci
pútnik

Reformovaná kresťanská cirkev

Nám. SNP č. 4

8. 1.
Pond

18.00

Jozef – cudzinec
v starostlivosti
Boha

Evanjelická cirkev a.v.

Schn. Trnavského 2

9. 1.
Utorok

18.00

Rut – stretáva
Boha

Kresťanské zbory

Pri Šajbách č. 1

10. 1.
Streda

18.00

Daniel – stály aj
v prenasledovaní

Cirkev bratská

Cukrová 4

11. 1.
Štvrtok

18.00

Jonáš – káže
cudzím národom

Bratská jednota baptistov

Palisády č. 27/A

12. 1.
Piatok

18.00

Pavol – medzinárodný a nebeský
občan

Cirkev adventistov
siedmeho dňa

Cablkova 3

13. 1.
Sobota

18.00

Priscila a Akvila – vyhnaní, ale
otvorené dvere

Evanjelická cirkev
metodistická

Panenská č.10

14. 1.
Nedeľa

18.00

Ježiš – vtelený
Boh v búriacom
sa ľudstve

Evanjelická cirkev
a. v., Nový kostol

Legionárska 2

Celobratislavská ekumenická bohoslužba Slova
Bohoslužba sa uskutoční v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
v pondelok 22. 1. 2018 o 17.00 hod vo Františkánskom kostole (Františkánske
námestie 2, Bratislava).
Téma: Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená. (Ex 15, 6)
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Správy zo staršovstva
Staršovstvo sa v decembri stretlo na jednom stretnutí 12. decembra 2017.
Témy, o ktorých sme rozprávali, boli:
• Sťahovanie Uhrinovcov zo zborového bytu na Zrínskeho.
• Voľby do Rady BJB. Hľadali sme vhodných kandidátov na jednotlivé funkcie,
o ktorých si myslíme, že majú Božie obdarovanie pre prácu v Rade BJB a jej
zložkách.
• Z dôvodu výpadku niektorých služieb na konci roku sme prepracovávali program koncoročných služieb v zbore.
• Opakovane sme rozprávali o príprave príchodu Dannyho a Clary na Slovensko.
Chcem upozorniť na možnosť stretnutia s Dannym a Clarou vo februári
2018. Danny a Clara budú v Bratislave od 2. do 12. februára 2018. V tomto
období sa s nimi budeme mať možnosť stretnúť a rozprávať. Budú nám slúžiť a
plánujú sa stretnúť s vedúcimi jednotlivých zložiek. Modlime sa aj za túto príležitosť, aby ju náš Pán požehnal.
Za staršovstvo zboru Peter Pribula

Správy za jednotlivé zborové zložky
Prosíme vedúcich jednotlivých zborových zložiek a aktivít (staršovstvo, diakoni, pastoračný tím, sestry, mládež, dorast, besiedka, spevokol, Matuzalem,
hospodársky výbor, klub DEPO, klub AA atď.), aby poslali svoje správy za
uplynulý rok 2017 v digitálnej forme (súbor doc) na adresu zbor@bjbpalisady.
sk do 24. januára 2018. Správy budú uverejnené ako príloha nášho zborového
spravodaja. Ďakujeme!

Senior klub
V mesiaci január by sme sa radi stretli ako obvykle posledný štvrtok v mesiaci
25. 1. 2018 na Súľovskej 2 od 10.00 – 14.00 hod. Na naše stretnutie sme pozvali vzácneho brata Jožka Barkóczyho z Nesvad.
Téma: Život s Pánom Ježišom – svedectvo.
Jana Makovíniová
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Aktuálne e-mailové adresy
Dávame do pozornosti adresy, na ktoré môžete zasielať vaše správy a podnety:
duhrin@bjbpalisady.sk – správca zboru,
mkesjarova@bjbpalisady.sk – administratíva,
zbor@bjbpalisady.sk – všeobecná adresa zboru.

Pomoc ľuďom bez domova

Klub DEPO na Súľovskej

Milé sestry a milí bratia, rada by som
vám dala do pozornosti termíny varenia polievok ľuďom v núdzi na rok
2018.

D.E.P.O. junior je v piatok od 16.00
hod do 18.00 hod a je určený hlavne dorastu. D.E.P.O. je každý piatok
od 18.00 hod do 22.00 hod a je určený mládeži. Náplňou klubov sú moderné spoločenské hry, stolný futbal,
pingpong, posedenie, rozhovory, hudba, občerstvenie, tvorivé dielne.

17. február (sobota); 17. marec (sobota); 17. apríl (utorok); 15. máj (utorok);
19. jún (utorok); 17. júl (utorok); 21.
august (utorok); 18. september (utorok); 20. október (sobota); 17. november (sobota); 15. december (sobota)
Na rezervované termíny sa, prosím,
nahláste u mňa.
Beata Bogárová

Zbierky za december

Skupina anonymných
alkoholikov Maják
AA-liečebný program anonymných
alkoholikov má svoje pravidelné stretnutia vo štvrtok od 17.30 hod do 18.30
hod v našich zborových priestoroch
na Zrínskeho 2.

Milí bratia a sestry, ďakujeme za vašu
obetavosť. V mesiaci december ste
prispeli:
zbierka na misijný fond: 152,10 eur
zbierka na investičný fond: 83 eur

Kontakt: Želka 0903 294 927

Výročie príchodu na tento svet oslavujú
2. 1.

Kohút Ivan

18. 1.

Valchář David

3. 1.

Kešjar Ľubomír

19. 1.

Ciho Andrej

4. 1.

Vajo Pavel

22. 1.

Laurenčíková Jana

11. 1.

Hovorková Nataša

22. 1.

Čahojová Jana

16. 1.

Betková Blahoslava

23. 1.

Gubová Elena
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Program na január
1. 1.

po

2. 1.

ut

3. 1.

st

4. 1.

št

5. 1.

pi

10 Bohoslužby (S. Kráľ)
00

6. 1.

so

7. 1.

ne

930 Bohoslužby (D. Uhrin)
1000 Chvojnica (P. Škulec)

8. 1.

po

1800 AMT (Evanjelická cirkev a. v., Schn. Trnavského 2)

9. 1.

ut

1800 AMT (Kresťanské zbory, Pri šajbách 1)

10. 1.

st

1800 AMT (Cirkev bratská, Cukrová 4)

11. 1.

št

1800 AMT (Bratská jednota baptistov, Palisády 27/A)

12. 1.

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)
1800 AMT (Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cablkova 3)

13. 1.

so

1800 Mládež (Súľovská 2)
1800 AMT (Evanjelická cirkev metodistická, Panenská 10)

14. 1.

ne

930 Bohoslužby (T. Valchář)

15. 1.

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

16. 1.

ut

1515 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)

18. 1.

št

1900 Biblická hodina (J. Szöllös, Zrínskeho 2)

19. 1.

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)

20. 1.

so

1800 Mládež (Súľovská 2)

21. 1.

ne

930 Bohoslužby (M. Ira)

22. 1.

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

23. 1.

ut

1515 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)

25. 1.

št

1900 Biblická hodina (J. Szöllös, Zrínskeho 2)

26. 1.

pi

1600 DEPO (Súľovská 2)

27. 1.

so

1800 Mládež (Súľovská 2)

28. 1.

ne

930 Bohoslužby (V. Krajčí)
1000 Chvojnica (P. Antalík)

29. 1.

po

1800 Modlitby (Zrínskeho 2)

30. 1.

ut

1515 Popoludnie pri Biblii (P. Pivka, Zrínskeho 2)

1700 AMT (Ref. kresť. cirkev,
Nám. SNP 4)

1800 AMT (Evanjelická cirkev a. v.,
Legionárska 4)

AMT – Aliančný modlitebný týždeň
Ak nie je uvedené inak, zhromaždenia a bohoslužby sa konajú v modlitebni na Palisádach.
e-mail: zbor@bjbpalisady.sk, web: www.bjbpalisady.sk, tel: 02/207 00 307
vydal Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov I Palisády (Zrínskeho 2, 811 03)
číslo účtu (IBAN): SK36 0900 0000 0000 1147 1836
redakcia: D. Uhrin, M. Kešjarová, I. Kohút

