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Boh plný milosrdenstva
Bože, predkladám Ti svoje prosby
a viem, že ich splnenie
môžem očakávať
iba vďaka Tvojej prenesmiernej láske,
milosti a milosrdenstvu.
Tak často však dúfam,
že ma počuješ a splníš to, o čo prosím,
lebo si myslím,
že mám akési privilégiá...
Poznáš všetky moje túžby:
Vždy Tvojou byť,
milovať, poslúchať.
Odpusť mi, prosím,
moju pýchu.
Stojím v pokore pred Tebou
a prosím,
pomôž mi vždy splnenie modlitieb očakávať
pre Tvoje veľké milosrdenstvo.
Veď ma cestou pokory
a doveď prosím, DOMOV...
„Lebo svoje prosby nezakladáme na svojich zásluhách
pred Tebou, ale na Tvojom hojnom milosrdenstve.“
(Daniel 9, 18b).
Jarka Rečníková

2

Informátor Cirkevného zboru BJB Miloslavov

10/2020

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.

Lebo si mojím útočiskom, si pevnou vežou pred nepriateľom.
V Tvojom stane chcem byť hosťom naveky,
utiekať sa do skrýše Tvojich krídel.
Žalm 61:4-5

Drahí bratia a sestry, priatelia! Za
nami je už obdobie prázdnin
a dovoleniek a jeseň sa už celkom
udomácnila v našich záhradách,
poliach i uliciach. Začal sa nový
školský rok a s ním i nové povinnosti
pre žiakov i rodičov. Aj v našich
zboroch stojíme pred novými
povinnosťami a prácou na poli
Božieho kráľovstva. V tomto
jesennom období mávame aj deň
Vďakyvzdania, a to preto, aby sme
uprostred zhonu života nezabudli na
vďačnosť, nezabudli ďakovať Pánu
Bohu za všetky dary, ktoré prijímame
z jeho ruky. Na mnohých miestach
nás Božie slovo pozýva k vďačnosti:
„Dobre je vďakou oslavovať
Hospodina...“
hovorí
žalmista
v Ž 92,1. Napriek tomu žijeme
vo svete, ktorý je naplnený

nevďačnosťou. Milióny ľudí sa ešte
nikdy nezastavili vo svojom živote,
aby Bohu zaďakovali za jedlo, ktoré
majú, a za všetky ostatné veci, ktoré
dostávajú od Boha. Ďakovanie je
uznanie nášho dlhu, ktorý nemôžeme
splatiť, voči
Bohu.
Keď
vyjadrujeme
svoju vďačnosť,
v skutočnosti priznávame, že nie
sme schopní zaplatiť darcovi.
Zároveň tým vyjadrujeme svoju
závislosť na Bohu. A toto je to, čo
pokoruje našu pýchu a sebestačnosť.
Prijímame mnoho dobrých vecí od
Boha bez toho, že by sme sa mu za to
poďakovali. Niekedy mu možno
ponúkneme lacnú a formálnu
vďačnosť, ktorá nie je odrazom
nášho srdca. Takýto postoj sa však
nedá
odstrániť
niekoľkými
zbožnými frázami a náboženskými
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činnosťami. Potrebujeme si práve
v týchto dňoch znovu uvedomiť, ako
veľmi zadĺžení sme u Boha. Písmo
sväté nám hovorí, že nedostatok
vďačnosti je začiatkom pádu
jednotlivcov aj národa. Tragický
príbeh
degenerácie
pohanských
národov je v tom, že sa vytratila
vďačnosť: „...poznali ho ako Boha,
ale mu neďakovali...“ (Rim 1, 21)
Pán Boh sa takýchto ľudí pýta
slovami proroka Hozeáša: „...či
nevieš, či si zabudol na to, že som to
ja, ktorý ti dávam obilie a vínnu
šťavu a olej, a že som to ja, ktorý
som ti rozmnožil striebro a zlato...?“
(Hoz 2, 8) V tomto všetkom
nachádzame jeden princíp, ktorý je
nadčasový a činný v dejinách
národov. Previnili sme sa v tom, že
prijímame blahobyt a požehnanie
z Božej ruky, a pritom zabúdame na
vďačnosť.
Písmo
sväté
nás
upozorňuje: „Keď budeš jesť
a nasýtiš sa a vystavíš si krásne domy
a keď sa rozmnoží tvoj dobytok
a budeš mať mnoho striebra a zlata
a hojnosť všetkého, hľaď, aby sa
nepovýšilo tvoje srdce a zabudol by
si na Hospodina, svojho Boha,
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aby si nepovedal: moja sila a vláda
mojej ruky mi spôsobila toto
bohatstvo, ale pamätaj na to, že je to
On, ktorý ti dáva silu a dal ti všetky
tieto veci...“ (Dt 8, 10 – 18) Mali by
sme sa preto v týchto dňoch
„vďakyvzdania“ zastaviť uprostred
našich problémov a hojnosti a vzdať
Bohu vďaku za jeho mnohonásobné
požehnanie, ktoré sme prijali z jeho
ruky. Predovšetkým za požehnanie
a dary, ktoré sú nadzemské, večné, za
„...dar,
ktorý
sa
nedá
vyrozprávať...“ (2Kor 9, 15), za
Pána Ježiša Krista. Ak si prijal tento
nebeský dar, vzdaj Bohu vďaku.
Nech uprostred nášho sveta neistoty
a zmätku zaznieva naša vďaka, nech
z našich sŕdc vyviera pokoj, radosť
a oslava za všetko to, čo prijímame
dennodenne z Božej ruky, a zvlášť za
to, že máme bohatstvo nebeského
dedičstva v nebesiach. Prajem vám,
aby ste prijali ten najväčší dar Božej
milosti, ktorý je v Pánovi Ježišovi,
aby aj vaše srdce zaplavila vďačnosť.
Darko Kraljik
Zdroj: Rozsievač 8/2011

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Dorast - piatok 16.10., 13.11., 27.11., 11.12. / 18:00-19:00 v modlitebni
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
19.9. - Diskusná konferencia delegátov zborov (DKDZ)
5.-7.10. - Duchovné cvičenia pre pracovníkov a služobníkov BJB v SR
8.-11.10. - Motivačný víkend pre manželov 1 - Chata Komenského
22.-24.10. - Slovenské evanjelikálne fórum
8.-9.11. - Time out pracovníkov BJB - Chata Komenského
14.11. - Konferencia delegátov zborov (KDZ)
27.-29.11. - Víkend pre pracovníkov s mládežou
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb
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Biblická hodina-Streda

Kázeň

17:00

Dátum

Miroslav Tóth

xxxxx

7.10.

Milan Krajčí

Miroslav Tóth

xxxxx

14.10.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

21.10.

xxxxx

xxxxx

28.10.

Miroslav Tóth

19:00

Večera Pánova
4.10.

Samuel Lomjanski

11.10. Samuel Lomjanski
Vďakyvzdanie
18.10.

Robert Pokorný

25.10.

Robert Pokorný
Večera Pánova

Dušan Uhrín

Modlitby baptistických žien

1.11.

Miroslav Tóth

Martina Tóthová

4.11.

Miroslav Tóth

8.11.

Miroslav Tóth

xxxxx

11.11.

Miroslav Tóth

Daniel Matušek najml

15.11. Daniel Matušek najml.

Miroslav Tóth

xxxxx

18.11.

Milan Krajčí

22.11.
1.adv.
29.11.
2.adv.
6.12.
3.adv.
13.12.
4.adv.
20.12.

Vladimír Malý

xxxxx

25.11.

Miroslav Tóth

Pavel Pivka

xxxxx

2.12.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

9.12.

Miroslav Tóth

Benjamín Krajčí

Benjamín Krajčí
Večera Pánova

Milan Bahna

Milan Bahna

Miroslav Tóth

xxxxx

16.12. Benjamín Krajčí

Robert Pokorný

xxxxx

23.12.

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx
17:00
Záver roka

xxxxx

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx

6.1.

xxxxx

Vladimír Malý

Vladimír Malý
1. sviatok vianočný

25.12.
2. sviatok vianočný
26.12.

Peter Buzáš

27.12.

Peter Buzáš

Milan Krajčí
ˇ

31.12.

xxxxx
Začiatok roka

1.1.
Večera Pánova
3.1.
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