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To človek nepochopí
Tú Božiu veľkosť, múdrosť, silu, slávu a dokonalosť,
to človek tejto zeme nikdy nepochopí.
Veď stačilo slovo, nič viac, a dosť
a všetko rad-radom na Jeho rozkaz
sa v skutočnosť mení.
V Jeho moci sú všetky bytosti zemí,
aj vysoké končiare storakých tvarov.
A pozná aj vlas, keď padne z našej hlavy,
aj celú budúcnosť tých nekonečných rokov.
Toto Božstvo človek nemôže pochopiť,
veď predsa z prachu je, z hliny sformovaný.
Avšak Boh do neho takú múdrosť vložil,
že nad všetko tvorstvo bol korunovaný.
Túto veľkodušnosť, tú Božiu skutočnosť,
ten múdry tvor Boží sa zneužiť snažil,
až vzpieral sa Bohu. A aj dnes tá jeho namyslenosť
ho až potiaľ vedie, by celý vesmír dobyl.
Kým Boh ho ľutuje, až Syna posiela,
by všetko zlé len k dobru napravil,
by ovcu stratenú, čo strašne zblúdila,
priviedol domov, a ju najšťastnejšou učinil.
Michal Čierny
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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.

Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni
Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi:
Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!
Žalmy 91:1-2

Akos mohol, Spasiteľu,
moje srdce zlé, zpupné,
tak milovať, žes dal seba
zaň, čo vzácne výkupné.
Večne budem chválu vzdávať
za zdroj krve bohatý,
ktorý z lásky otvoril si
na výšinách Golgaty.
Duša, vďakou preplnená
za života vzácnu zvesť,
slávi silu Tvojho slova,
múdrosť všetkých tvojich ciest.

Ty vieš, ako vrúcne túžim
tak žiť, aby bolo znať
aspoň tieň tej slávy, ktorú
srdcu dávaš zakúšať.
Pane môj, vždy v sľuboch verný,
v tom útechu svoju mám,
že mi Tvoja vernosť splní
to, za čo Ťa prosievam.
Podľa Fanny Crosbyovej voľne preložila -f-
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Tolerancia je akceptovanie názorov
iných ľudí. V mnohých situáciách sa
od nás očakáva, že budeme tolerantní
a svoju protistranu pochopíme. Ale
čo ak sa treba rozhodnúť:
BUĎ – ALEBO?
Nie je to vždy jednoduché.
Ako sa stavia Biblia – Božie slovo –
k tolerancii? Na túto otázku
odpoviem niekoľkými situáciami,
ktoré sú v nej zapísané.
Keď si izraelský národ urobil zlaté
teľa, Mojžiš sa postavil do brány
tábora a zvolal: „Kto je za
Hospodina, ku mne! Okolo neho sa
zhromaždili všetci Léviovci“ (2Moj
32, 26). Bola to len malá čiastka
vyvoleného národa. Ostatní váhali.
Mojžišov nástupca Jozua – verný
a poslušný Boží nasledovník – rázne
pripomenul Izraelitom, že sa nedá
sedieť na dvoch stoličkách:
„Ak sa vám nepáči slúžiť
Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu
chcete slúžiť: či bohom, ktorým
slúžili vaši otcovia za Veľriekou,
alebo bohom krajiny Amorejčanov,
v ktorej bývate. Ja však a môj dom
budeme
slúžiť
Hospodinovi“
(Joz 24, 15).
Rázne a rozhodné postavenie sa na
Božiu stranu.
Prešlo niekoľko sto rokov, keď
prorok Eliáš burcoval neposlušný ľud
k návratu k Hospodinovi: „Dokedy
budete ťahať na dve strany? Ak je
Bohom Hospodin, nasledujte Ho, ak
je ním Baal, choďte za ním! Ľud mu
nič neodpovedal“ (1Kr 18, 21).

3

Prečo? Pre nerozhodnosť.
Príkladov v Starej zmluve by bolo
určite viac. A čo Nový zákon?
Hlavný mýtnik Zachej, bohatý muž,
veľmi túžil vidieť Ježiša. Keď Pán
Ježiš zastal pod stromom, na ktorom
sedel, a povedal, že chce ísť k nemu,
neváhal: „Chytro zišiel a s radosťou
Ho prijal“ (Lk 19, 6).
Pán Ježiš mal veľa nasledovníkov, no
len malá časť z nich Ho nasledovala
celým srdcom. Po čase konštatovali:
„Tvrdá je to reč. Kto ju môže
počúvať?“ (J 6, 60). Opustili Ho
a viac s Ním nechodili. Rozhodli sa.
Nesprávne.
Pán Ježiš sa opýtal Dvanástich: Aj vy
chcete odísť? Odpovedal mu Šimon
Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty
máš slová večného života a my sme
uverili a spoznali, že ty si Boží
Svätý“ (J 6, 67). To bola Petrova
rozhodnosť – jednoznačné vyjadrenie
vzťahu k Pánovi Ježišovi.
Teraz je na mieste nielen všeobecná
otázka, ako sa stavia Biblia
k tolerancii. Je tu aj ďalšia: Ako sa
staviame ty a ja k Božiemu slovu
a k Božím požiadavkám na jednej
strane a k požiadavkám tohto sveta
na strane druhej?
Od nás sa očakáva, že ju budeme
uplatňovať
v medziľudských
vzťahoch. Je len samozrejmé, že aj
my očakávame, že nás bude naše
okolie tolerovať – náš svetonázor,
našu vieru; prepáči nám naše
„prešľapy“, poklesky a slabosti.
Elena Pribulová
Rozsievač 7-8/2018
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb

7-8/2020

Biblická hodina-Streda
Dátum

Kázeň

17:00

19:00

Miroslav Tóth

xxxxx

8.7.

Miroslav Tóth

xxxxx

15.7.

Miroslav Tóth

xxxxx

22.7.

xxxxx

Samuel Lomjanski

xxxxx

29.7.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

5.8.

xxxxx

xxxxx

12.8.

xxxxx

xxxxx

19.8.

xxxxx

xxxxx

26.8.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

2.9.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

9.9. Benjamín Krajčí

Večera Pánova
5.7.

Milan Bahna

12.7.

Milan Bahna

Miroslav Tóth
Milan Kajčí

19.7.

Milan Kajčí

Miroslav Tóth
Miroslav Tóth

26.7.

Miroslav Tóth
Večera Pánova

2.8.

Robert Pokorný

9.8.

Robert Pokorný

Vladimír Malý
Benjamín Krajčí

16.8.

Benjamín Krajčí

Darko Kraljik
Milan Krajčí

23.8.

Milan Kajčí

Robert Pokorný
Samuel Lomjanski

30.8.

Samuel Lomjanski
Večera Pánova

6.9.

Daniel Matušek najml.

13.9. Daniel Matušek najml.

Milan Krajčí

xxxxx

16.9.

Miroslav Tóth

xxxxx

23.9.

Miroslav Tóth

Vladimír Malý

xxxxx

30.9.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

7.10.

Milan Krajčí

xxxxx

14.10.

Miroslav Tóth

Robert Pokorný

20.9.

Robert Pokorný

Miroslav Tóth
Milan Bahna

27.9.

Milan Bahna
Večera Pánova

4.10.

Samuel Lomjanski

11.10.

Samuel Lomjanski

Miroslav Tóth

- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
27.-30.8.
16.-19.9.
19.9.
5.-7.10.
8.-11.10.
22.-24.10.
8.-9.11.
14.11.
27.-29.11.

- Celoslovenský kemp mládeže
- Konferencia pre seniorov
- Diskusná konferencia delegátov zborov (DKDZ)
- Duchovné cvičenia pre pracovníkov a služobníkov BJB v SR

Občastník
NÁŠ
ŽIVOT
ročník
- Motivačný
víkend
pre manželov 1 XXII.
- Chata
Komenského
Vydáva:
Bratská
jednota baptistov
v SR
- Slovenské
evanjelikálne
fórum
Cirkevný
zbor BJB
Miloslavov
- Time out
pracovníkov
- Chata Komenského
Centrálna
ulica 246/140,
42 Miloslavov
- Konferencia
delegátov
zborov900
(KDZ)
Tel.: 0902 677 845
- VíkendE-mail:
pre pracovníkov
s mládežou
miloslavov@baptist.sk
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