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Nedeľná modlitba za otcove ruky
Otcove ruky na večernom stole.
Také sú veľké ako taniere.
O chvíľu pôjde preč kúpiť chlieb za mozole.
Iba čo doje zvyšky večere.
Keď mi tie ruky na sobotu vráti,
budeme znova sedieť za stolom
A moja dlaň sa v jeho stratí,
akoby jej tam ani nebolo.
A ja viem veru, čo sa možno stane,
že vyhŕkne mi slza na líčko.
Moja dlaň bude v hniezde jeho dlane
ako ružové vtáčie vajíčko.
Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke.
A bude sa mi, Bože, sladko spať.
Akoby som spal na nebeskej lúke.
A ničoho sa nebudem už báť.
Milan Rúfus

2

Informátor Cirkevného zboru BJB Miloslavov

6/2020

Naši milí jubilanti, chceme Vám blahopriať pri príležitosti Vášho životného jubilea.
Nech Vám aj v dňoch budúcich náš Pán pridáva zdravia, síl, múdrosti a lásky.

Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním
ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.
Izaiáš 41,10

„Zlodej nejde na iné, iba
nato, aby ukradol, zabil
a zahubil. Ja som prišiel nato,
aby mali život a aby mali
hojnosť.“
J 10, 10
Pán Ježiš sa predstavuje v Jánovom
evanjeliu v 10. kapi-tole ako dobrý
pastier. Všimli sme si, že hneď na
začiatku hovorí aj o zlodejovi
a zbojníkovi? Zlodej je tu spomenutý
preto, lebo reálne zasahuje do našich
životných príbehov. Kradmo vstupuje
do vzťahu s dobrým pastierom. Nepraje
si ho a sleduje jedinú vec – ako rozbiť
alebo znefunkčniť náš vzťah s Pánom
Ježišom. Nezvyčajné je, že pri tom

nenarobí veľa hluku.
Biblia
nás
varuje, že prichádza nepozorovane,
maskovaný ako anjel svetla. V našej
mysli sa môže dobre ukryť a takto
aktivovať svoje dielo. Keď potom príde
do života problém, je hotový posvietiť
nám do danej problematiky. Robí to
však vo svojom vlastnom záujme. My
máme dojem, že všetko dobre vidíme,
poznáme
a
situáciu
primerane
ovládame. Máme síce poznanie, ale
podvodník našu známosť použije na
borenie
a hanobenie
Božieho
výkupného diela. Čítame o ňom:
„Zlodej nejde na iné, iba nato, aby
ukradol, zabil a zahubil.“ Okráda nás
o nádej, siaha na živú vieru a chce v nás
zahubiť aj Božiu lásku, ktorá bola skrze
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Ducha Svätého vyliata do našich sŕdc.
Lásku, ktorej sa nemôžeme za žiadnych
okolností vzdať, lebo je priamym
a dodnes neodvolaným rozkazom Pána:
„Prikazujem vám, aby ste sa milovali
navzájom“ (J15, 17). Po zlodejovom
kradmom útoku sa nevieme na Pánov
rozkaz akosi rozpamätať. Prelaďujeme
život na inú vlnovú dĺžku. Vzájomne sa
znechucujeme
a
obviňujeme.
Nenechávame medzi sebou priestor pre
výkupné dielo Spasiteľa. Zlodej ukrytý
v srdci kontroluje naše myšlienky.
Ľudská myseľ – kto ju pozná, kto
prenikne na jej hlbiny? „Zo srdca
vychádzajú zlé myšlienky“ (Mt 15, 19).
Preto
nám
Písmo
sústavne
a mnohorakým spôsobom zdôrazňuje,
aby sme obnovovali svoju myseľ:
„A nepripodobňujte sa tomuto svetu,
ale premeňte sa obnovením mysle, aby
ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia,
čo je dobré, milé a dokonalé“ (R 12, 2).
Máme opásať bedrá svojej mysle,
myslieť na to, čo je hore. V živote
kresťanov nie je podstatný vonkajší
lesk, predstieranie ani to, ako vyzeráme
pred ľuďmi. Dôležitá je denná obnova
a prečisťovanie vnútorných pohnútok
srdca. Práve tam sme totiž ľahko
zraniteľní. Raz je to skleslosť,
malomyseľnosť
a ustarostenosť.
Inokedy nás premáhajú zlé myšlienky,
ktoré nemajú nič spoločné s Božou
spravodlivosťou, čistotou a ľúbeznosťou. Myslíme sebecky. Poznáme
síce hlas dobrého pastiera, všeličo
vieme naspamäť z jeho slova, ale hlas
vlastného srdca je nám bližší. Ideme za
ním, lipneme na svojom. Obnova
mysle sa stáva pravým duchovným
zážitkom pri modlitbe. Pán nám
modlitbou
sprostredkuje
doslova
univerzálnu službu.
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Povedal: „Proste a bude vám dané;
hľadajte a nájdete; klopte a otvorí sa
vám“ (Lk 11, 9). Na inom mieste sme
napomenutí k neprestajným modlitbám.
Vidíme, že vstup do Božej prítomnosti
nie je ani na chvíľu zatvorený. Modlitba
funguje neprestajne, v každom čase
i nečase. Z praxe však vieme, že
modlitba býva často to posledné, po
čom siahame. Modliť sa je totiž veľmi
neprirodzené. Normálnejší a vždy
dostupný sa nám javí rozhovor so
sebou, naše vlastné premýšľanie,
kombinovanie a spletanie vlastných
myšlienok. Aby sme mohli pretrhnúť
sieť svojich myšlienok, potrebujeme
vchádzať do Božej prítomnosti. Nebude
to okamžitá ani jednorazová záležitosť.
Vyslobodenie zo siete svojej mysle si
vyžaduje verné a trpezlivé otváranie
srdca pred Bohom, ale i pred bratmi
a sestrami zo zboru. Nebuďme príliš
zaujatí vlastným premýšľaním, keď sme
vyzývaní a povzbudzovaní, aby sme
nažívali v zbore, v jednote Ducha aj
tým, že si budeme hovoriť pravdu
v láske. Monológy sú často prekážkou
v procese osvojovania pravdy. Naša
viera sa pri zlodejových útokoch
a podvodoch nemôže zlomiť. Uverili
sme Slovu, máme sviecu, ktorá svieti
v tme. Zornička ukazuje deň. Tou
zorničkou je aj slovo dobrého pastiera:
„Ja som prišiel nato, aby mali život
a aby mali hojnosť.“Obnovou myslenia
v Duchu Svätom vstupujeme do Božej
hoj-nosti a upevňujeme v srdci
pozitívny vzťah k Božím hodnotám.
Život v Božej vôli je dobrý, milý
a dokonalý. Prečo by sme sa mali vzdať
nádeje, že takýto život má Pán
pripravený pre nás doma, v našom
zbore?
J. Stupka
Rozsievač 6/2010
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb

6/2020

Biblická hodina-Streda
Dátum

Kázeň

17:00

19:00

Miroslav Tóth

xxxxx

10.6.

Miroslav Tóth

xxxxx

17.6.

xxxxx

xxxxx

24.6.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

1.7.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

8.7.

Miroslav Tóth

xxxxx

15.7.

Miroslav Tóth

Večera Pánova
7.6.

Robert Pokorný

14.6.
21.6.

Robert Pokorný

Vladimír Malý

Výročné zborové zhromaždenie
Benjamín Krajčí

28.6.

Benjamín Krajčí
Večera Pánova

5.7.

Milan Bahna

12.7.

Milan Bahna

12.-14.6.
27.-30.8.
16.-19.9.
19.9.

Miroslav Tóth

- Víkend pre kazateľov a misionárov s rodinami - Chata Komenského
- Celoslovenský kemp mládeže
- Konferencia pre seniorov
- Diskusná konferencia delegátov zborov (DKDZ)

Chcem písať pieseň o láske
5.-7.10. - Duchovné cvičenia pre pracovníkov a služobníkov BJB v SR
Tebe, Immanuel.
Kto iný
by dokázal
8.-11.10. - Motivačný víkend pre manželov 1 - Chata
Komenského
Chcem
o nej
rozprávať,
22.-24.10.
- Slovenské
evanjelikálne fórum
až na smrť za mňa ísť,
lebo mi8.-9.11.
siaha až
po
okraj
duše.
- Time out pracovníkov BJB - Chata
Komenského
odpúšťať
neveru a nespomínať?
14.11.
Konferencia delegátov zborov (KDZ)
Kto iný by mal trpezlivosť
Ty -vieš,
27.-29.11. - Víkend pre pracovníkov s mládežou
počúvať moje prosebné volanie?

ako Ťa čakali moje city,
ako Ťa volala moja túžba,
ako Ťa hľadal môj rozum,
keď som v prázdnote chytala odpoveď,
prečo je tu svet
a prečo som tu ja.
Nevedela som, kde si,
a preto si prišiel ku mne Ty,
Ty, Immanuel,
ako Láska,
ktorá zachránila svet.

Chcem písať pieseň o láske,
Tebe, Immanuel,
no cítim, že ju napísať neviem.
Len ticho šepkám Tvoje meno,
len prosím v túto chvíľu:
Príď znova.
Moje srdce čaká.
Jana Nagajová
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