Posledné správy od Nory Gyureovej (18.4.):

Račianske listy

Ešte stále som v kuchyni a umývam riady, ale vďaka Pánovi ma
asi presunú do dvoch týždňov do bookfair (knižnice). Ďakujem
veľmi pekne za vaše modlitby, lebo to je naozaj zázrak.

Marec - Apríl 2017

Ako som písala, dostala som chrápajúcu spolubývajúcu a modlila som sa za presný opak... aj veľmi hlučnú kajutu hneď pri
núdzovom východe, kde watchkeeperi (strážcovia) chodia celú
noc, takže nemôžem spať skoro vôbec... Ale Pán sa ma zastal, už
len tým prísľubom presunu... to ma veľmi povzbudilo.

Dvojmesačník Kresťanského zboru Bratislava - Rača
Slovo na tento čas

Okrem toho mi dal skupinku starších úprimných kresťanov,
s ktorými sa modlíme za túto loď (Logos Hope).

Ján 20: 1 - 9 • Potom v prvý deň týždňa, skoro ráno, keď ešte bolo tma, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla,
že je kameň odvalený od hrobu. A keď to videla, bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k tomu druhému učeníkovi,
ktorého mal rád Ježiš, a povedala im: Vzali Pána z hrobu, a nevieme, kde ho položili. Vtedy vyšiel Peter aj ten
druhý učeník, a išli k hrobu. A bežali tí dvaja spolu, ale ten druhý učeník bežal popredku, rýchlejšie ako Peter,
a prišiel prvý k hrobu. A keď sa nahnul, videl povoje ležať, ale nevošiel. Potom prišiel aj Šimon Peter idúc za ním
a vošiel do hrobu a tiež videl povoje ležať i šatku na znoj, ktorá bola na jeho hlave, ale tá neležala s povojmi, ale
bola osobitne svinutá na jednom mieste. Vtedy už vošiel aj ten druhý učeník, ktorý to bol prišiel prvý k hrobu,
a videl a uveril, lebo ešte neznali písma, že musel vstať z mŕtvych.

Chcem vás ešte poprosiť o modlitby za dobrý spánok, lebo už sa
neodvažujem žiadať ešte aj o zmenu kajuty....
Tu je inak krásne, kotvíme pri ostrove Bonaire. Dosť málo ľudí
chodí na loď, hlavný nápor sa očakáva na Jamajke. Za dva dni
odchádzame do Aruby.
Nora Gyuereova

Deň keď do triedy prišiel Filip

Kalendár
1.5. Brigáda na chate Berea – Sviatok práce by sme tento rok
chceli osláviť spoločnou brigádou na chate Berea. Práce budú
zamerané na úpravu okolia chaty, takže pre každú ochotnú ruku
sa niečo nájde.
20.5. Piknik na chate Berea – Nielen prácou je človek živý,
ale i časom stráveným v spoločnosti druhých. Pozývame vás na
piknik, kde môžete stráviť čas rozhovormi, spoločnými hrami či
vychádzkami. V neposlednom rade i spoločné jedlo a jeho príprava ľudí zbližuje.
25.6. Krst – Ako každý rok, v júni plánujeme krst na Vajnorskom jazere. Pokiaľ by ste chceli dať krstom verejne najavo, že vo
svojom živote chcete kráčať s Pánom Ježišom, spojte sa so staršími zboru. Krstu predchádza niekoľkotýždňová príprava na krst.
Za staršovstvo Oliver Vyhnánek

Naši oslávenci

Naši oslávenci

01.03.
03.03.
08.03.
09.03.
13.03.
16.03.
18.03.
18.03.
19.03.
23.03.

Dávid Kostlán ml.
Dorotka Abrman
Dorotka Kozárová
Pavel Ondera
Betka Čížová
Peter Kozár
Ferko Pastorek
Ľubomír Vyhnánek
Jakob Bartošík
Oliver Vyhnánek

26.03.
27.03.
30.03.
01.04.
03.04.
04.04.
06.04.
07.04.
09.04.
15.04.
28.04.

Silvia Večerová
Anina Dindžíková
Štefan Tarča
Andrea Onderová
Dada Kostlánová
Dominika Guldánová
Jaro Útly
Jurij Butrin
Libor Bódi
Barbora Litvajová
Henrieta Králiková
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Mal deväť rokov – v nedeľnej besiedke pre osemročných. Osemročné deti vedia byť kruté. Neprijali Filipa do ich skupiny. Nielen preto, že bol starší. Bol „iný“. Trpel Downovým syndrómom
a jeho jasnými prejavmi: črtami tváre, spomalenými reakciami,
príznakmi retardácie.
Po Veľkej noci nazbieral učiteľ besiedky niekoľko plastových vajíčok, ktoré sa otvárali v strede, a každému dieťaťu dal jedno. V ten
nádherný jarný deň išlo každé dieťa von objaviť nejaký symbol „nového života“ a vložiť ho do svojho vajíčka. Potom sa znova zhromaždili, položili svoje vajíčka na stôl a učiteľ ich začal otvárať.
Jedno dieťa si našlo kvet. Ostatné s úžasom obdivovali tento
symbol nového života. V inom vajíčku bol motýľ. „Prekrásne“
hovorili dievčatá. Ďalšie vajíčko skrylo kamienok. Niektoré
z detí sa tomu smiali. „To je bláznivé,“ povedalo jedno. „Čo má
kamienok spoločné s novým životom?“ Ihneď sa ozval malý chlapček a povedal: „To je moje. Vedel som, že všetci prinesú kvety, listy,
motýle a podobné veci, tak som si vybral kamienok, aby som bol
iný.“ Všetci sa smiali.

Učiteľ potom otvoril posledné, ale vo vnútri nebolo nič. „To
nie je fér!“ vravelo jedno dieťa. „To je hlúpe,“ reagovalo ďalšie.
Vtom učiteľ pocítil, ako ho niekto ťahá za košeľu. Bol to Filip.
Ten sa pozrel hore a povedal: „To je moje. Ja som to urobil. Je
prázdne. Mám nový život, lebo hrob je prázdny.“ Celá trieda
zrazu stíchla.
Od toho dňa bol Filip súčasťou skupiny. Prijali ho. To, čím sa
od nich líšil, sa už viac nespomínalo.
Filipova rodina vedela, že nebude dlho žiť; bolo jednoducho
príliš veľa problémov v jeho drobnom tele. Toto leto Filip, premožený zápalom, zomrel.
V deň jeho pohrebu deväť osemročných chlapcov a dievčat čelilo realite smrti. Spolu pochodovali vpred k oltáru – ale nie
s kvetmi. Deväť detí spolu s učiteľom besiedky položili na truhlu svojho kamaráta svoj dar lásky – prázdne vajíčko.
Autor Paul Harvey , upravil Tracy Lesan

Chlapec a dievča

Ako žiť s Bohom
V našom zbore považujeme vyučovanie a kázanie Božieho slova za veľmi dôležité. Chceme, aby sa naša viera i naše konanie
zakladali na neomylnej pravde Písma, nie na ľudských predstavách. V zborovom dotazníku minulý rok ľudia vyjadrili potrebu vyučovania, smerujúceho k prehĺbeniu duchovného života.
Taktiež bol prejavený záujem o priblíženie života významných
biblických postáv.
Na stretnutí starších sme si tiež uvedomili potrebu predstavenia
veľkého príbehu Biblie, ktorého znalosť dnes nemožno považovať ani v kresťanskom zbore za samozrejmú. Preto sme sa rozhodli pripraviť na druhý štvrťrok (apríl–jún 2017) plán biblického vyučovaní v nedeľných zhromaždeniach s určenými témami.

1 Korintským 13:4-5
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá,
nezávidí, láska sa nevystatuje
a nenadúva; nespráva sa neslušne,
nehľadá svoj prospech.

Pred časom som robil sériu albumov o bratislavských kostoloch.
Najväčšiu obavu som mal v súvislosti s fotením v Dóme svätého Martina. Kostol slúži aj ako múzeum a za poplatok si mimo
bohoslužieb môžete pozrieť krypty, klenotnicu a veľa iných zaujímavých exponátov. Tak ako pre všetky iné múzeá aj tu platí
zákaz fotografovať. Súhlas sa mi napokon podarilo získať a tak
som túto pamiatku zaradil medzi ostatné.
Časom som sa zoznámil aj s pánom Seleckým, organistom, ktorý
hrával v rôznych kostoloch. Dohodli sme sa, že ho nafotím priamo za organom pri rannej omši. Bola zima, v uliciach poletoval
sneh a ja som sa ešte za tmy ponáhľal do kostola Najsvätejšej
Trojice. Kostol sa pomaly zapĺňal, keď som kľukatým schodiskom stúpal do svätyne organistu. Fotenie dopadlo na výbornú
napriek tomu, že som nemohol používať blesky.
Tých dvoch som si všimol hneď pri príchode. On, štíhly svalovec, ona blonďavé stvorenie s vlasmi po pás. Nemali viac ako
dvadsať rokov. Nevidel som im do tváre, ale vo chvíľach prestávok medzi fotením som ich pohľadom registroval v lavici hlboko
podo mnou. Po celý čas sa držali za ruky a občas sa aj túlili
k sebe, hádam viac ako by bolo na daný čas a situáciu vhodné.
Po skončení bohoslužby sa ľudia začali rozchádzať do sychravého
rána. Väčšina nabrala kurz k domovu veľmi rýchlo, popoháňal

Predstavením 4 kľúčových postáv SZ, ktoré žili s Bohom, chceme priblížiť starozákonné dejiny, vedúce od stvorenia cez patriarchov, exodus a kráľovstvo až k na prah Novej Zmluvy. Nejde nám o dôkladný rozbor biblickej postavy – to by si žiadalo
omnoho viac času – ale o narysovanie základného rámca veľkého
biblického príbehu. Na jeho základe bude možné v budúcnosti hlbšie študovať konkrétne postavy, napríklad aj biblické ženy
(o ktoré bol v dotazníku taktiež prejavený záujem), ale už s poznaním pozadia ich príbehu.
ich mrazivý vietor nesúci ihličky zamrznutej vody. Neďaleko od
vchodu som zazrel pár, ktorý ma tak zaujal. Počasie ich vonkoncom nezaujímalo. Zavesení do seba, on jej niečo nežne šepkal do
uška. Keď som ich míňal, mimovoľne som otočil hlavu a pozrel
sa im do tvárí. Ostal som v šoku, možno to na mne bolo aj
vidieť, ale oni by si nevšimli nič ani keby okolo letela kométa.
Chlapcova tvár bola rozžiarená, mladá zdravá pokožka z ktorej
žiarilo šťastie. Jej tvár bola zjazvená a na lícach deformovaná.
Buď po nejakej ťažkej chorobe, alebo po úraze. Oči však žiarili
takým istým šťastím ako chlapcove.
Celou cestou domov som premýšľal o tomto zvláštnom partnerskom vzťahu. On obrázok, ona šereda. Akou silou museli byť
priťahovaní, zvlášť ten mládenec, keď sa mu jeho partnerka zdala
taká krásna ako tá najkrajšia osoba na svete? Láska.
Vo svojich úvahách som zašiel ešte ďalej. Láska je nevyspytateľná
a nezastaviteľná sila. Keď v Písme čítam: Boh tak miloval svet…
vynorí sa mi ten istý obraz. On dokonalý, bezchybný, najmúdrejší, najsilnejší, najmilostivejší a najspravodlivejší sa zamiloval
do svojho stvorenia. Do stvorenia, ktoré je odporné vo svojich
hriechoch, vo svojich skutkoch, ktoré je nedokonalé, falošné,
prevrátené, lakomé, plné zloby a nenávisti s deformovaným
charakterom.
On sa do nás, mňa, teba zamiloval práve tak bezpodmienečne
ako ten chlapec z kostola. Je to neuveriteľné a je to nepochopiteľné. Zamiloval sa tak, že dal aj svojho Syna, aby každý, kto bude
Jeho lásku opätovať, mal život večný.
Láska sa dá buď opätovať alebo odmietnuť. V prípade Božej lásky
neexistuje možnosť zneužiť zamilovanosť toho druhého (Boha)
ku vlastnému prospechu ako to neraz býva u ľudí vo svete. Božia
láska je buď opätovaná, alebo odmietnutá.
Boh koná skrze svoju lásku voči akejkoľvek ľudskej logike. Sláva
Jemu za to! Je len škoda, že väčšina ľudí Jeho lásku nevníma, dokonca ju aj v najmenších náznakoch odmieta. Je na nás, aby sme
Jeho lásku svojmu okoliu ukazovali v našich životoch a v prípade
záujmu vysvetľovali aj osobne.
Pavel Ondera

Štyri postavy, ktoré si chceme predstaviť, vystupujú v kľúčových okamihoch starozákonného príbehu. Spája sa s nimi pojem
zmluvy – Božieho milostivého slova, ktorým upravuje svoj vzťah
s ľuďmi záväzným spôsobom.
Adam je počiatkom ľudstva. V prvých dvoch kapitolách je dvakrát vyrozprávaný príbeh stvorenia. Prvý kulminuje sabatom –
časom spoločenstva človeka s Bohom a prežívaním dokonalého
pokoja. Druhý kulminuje stvorením ženy ako rovnocennej spoločníčky pre muža. Človek je tak predstavený ako stvorený pre
spoločenstvo a harmóniu so svojím Stvoriteľom aj s inými ľuďmi. Tretia kapitola približuje tragický príbeh pádu, po ktorom
nič nie je, ako bývalo. Pôda je pripravená pre príchod Spasiteľa,
ktorého aj Boh prisľubuje.
Abrahám je pohan, ktorému sa zjaví pravý Boh a vyzve ho opustiť všetko a nasledovať Boha na neznáme miesto. S výzvou sa spája trojaký prísľub: zeme, potomstva a požehnania. Abrahám sa
učí chodiť s Bohom a stáva sa otcom všetkých ospravedlnených
z viery, aj nás. Abrahámova viera je overená v skúške, v ktorej si
zároveň overí, že Hospodin vidí a zaopatrí riešenie.
Mojžiš prichádza na scénu, keď sú Abrahámovi potomkovia
otrokmi v Egypte a hrozí im vyhynutie. Mojžiš je zachránený
a sám sa stáva záchrancom. Exodus sa stáva okamihom, v ktorom
sa z detí Abraháma zrodí národ. Na Sinaji je vzťah Hospodina

Dátum

Téma

Rečník

02.4.2017

Adam - stvorený k spoločenstvu
Peter Kozár
(Gn 1-2)

09.4.2017

Adam - pád do hriechu (Gn 3)

Oliver
Vyhnánek

16.4.2017

Veľká Noc

Peter Kozár

23.4.2017

Abrahám - povolanie a sľub (Gn
Tracy Lesan
12-15)

30.4.2017

Evanjelizačné

07.5.2017

Abrahám - skúška a zaopatrenie
Jaroslav Útly
(Gn 21-22)

14.5.2017

Voľná téma

Bohuslav
Javor

21.5.2017

Mojžiš - vysloboditeľ (Ex 12-15)

Peter Kozár

28.5.2017

Mojžiš - zákonodarca (Ex 19-20)

Ľubomír
Vyhnánek

04.6.2017

Dávid - Hospodinov pomazaný
Tracy Lesan
(1Sam 16-17)

11.6.2017

Dávid - Hospodinov požehnaný David
(2Sam 7)
Kostlán

18.6.2017

Ježiš - vyplnenie očakávaní (Mt 1)

Ľubomír
Vyhnánek

25.6.2017

Evanjelizačné zhromaždenie

Miroslav
Poliak

Ľubomír
Vyhnánek

s Izraelom upravený zmluvou, ktorej súčasťou je Desatoro. Nie
je to zákon, ktorého splnením si človek získa spásu, ale spôsob,
ako majú Izraeliti práve vykúpení z otroctva žiť so svojím Bohom. Boh je odhodlaný vychovávať ich ako svoje deti, za poslušnosť sľubuje požehnanie a neposlušnosť privoláva Boží trest.
Dávid je svetlým momentom v dejinách Izraela, ktorý už viackrát porušil vernosť svojmu Bohu. Hospodin si ho vyvolí ako
muža podľa svojho srdca, aby spravoval Izrael, a stáva sa vzorom
pre všetkých ďalších kráľov. Ako Boží pomazaný zachraňuje svoj
národ v situácii ohrozenia. Na jeho túžbu postaviť Hospodinovi
dom ten odpovedá, že on upevní Dávidov dom a sľubuje mu
potomka, ktorému bude patriť večná vláda.
Tým potomkom je Pán Ježiš, ktorý dáva zmysel celému príbehu SZ. On je posledný Adam, v ktorom dostáva ľudstvo nový
začiatok. On je ten pravý potomok Abraháma, v ktorom sú požehnané všetky národy a vierou v neho človek dostáva dar spravodlivosti. On je ten, čo uzavrel Novú zmluvu, keď tú prvú ľudia
porušili. On je ten Dávidov Syn, ktorého vláda bude večná a je
aj naším Kráľom.
Chceme teda viac než predstaviť niekoľko hrdinov. Chceme
predstaviť toho pravého Hrdinu Biblie, ktorým je v každom príbehu Boh. On je Stvoriteľ a Pán dejín, má plán, ktorý nič nezvráti, pri všetkých ľudských zlyhaniach zostáva verný.
Chceme si tiež ukázať, že ako celá SZ smeruje k Pánu Ježišovi,
a následne celý náš život stojí na ňom. On je ten, ktorý nám dáva
možnosť nového začiatku, On je Baránok, ktorého Hospodin
opatril ako náhradu za nás, On je náš Vykupiteľ z otroctva a zákonodarca, ktorý píše svojím Duchom nie na kamenné dosky,
ale na obnovené srdcia, On je náš Kráľ a Dobrý Pastier.
Teším sa na to, ako nás bude Božie slovo a Jeho Duch budovať
vo viere a nasledovaní.
Peter Kozár

