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Postoj...veľkonočná chvíľa
Či vieš človek, čo sa vtedy stalo?
Niekto za nás umieral,
až na kríž sa pribiť dal.
Všetkých nás tak miloval...
Nevýslovnú bolesť mal,
kým Tvoje hriechy vynášal.
Aby si Ty mohol žiť!
Vieš vôbec o tom?
Vieš, že je to naozaj pravda?
Že vstal z mŕtvych a žije?
Áno, bol to ON.
Ježiš, Záchranca, Spasiteľ...
Nie... nepochopí to náš ľudský rozum.
Nebolo nám to dané.
Ale v srdci napriek tomu je to zapísané.
Skús to tam násť!
E. Bohmerová
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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.

Boh je naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach.
Preto sa nebudem báť, hoci by sa zem prevrátila
a vrchy by sa klátili uprostred mora.
Žalm 46:2-3
Veľkonočné sviatky nám pripomínajú
dve skutočnosti, ktoré neoddeliteľne
patria k sebe: na Veľký piatok si
pripomíname utrpenie a smrť Ježiša
Krista za naše hriechy a na
Veľkonočnú nedeľu
Kristovo
zmŕtvychvstanie. Aj vyššie uvedené
slová poukazujú na to, že Kristova
smrť a jeho zmŕtvychvstanie patria
neoddeliteľne k sebe. Pýtame sa,
prečo nestačilo, aby Kristus iba
zomrel za naše hriechy? Prečo musel
vstať pre naše ospravedlnenie?
Ospravedlnenie z čoho a pred kým?
Božie slovo hovorí, že my všetci
sme zhrešili pred Bohom (Rim 3,23),
porušili
sme
jeho
sväté
a spravodlivé prikázania, a stali sme sa
tak pred Bohom nespravodlivými.
Platí, že niet spravodlivého ani
jedného. (Rim 3,10) Preto sa hnev
Boží zjavuje z neba na každú
nespravodlivosť a bezbožnosť.

(Rim 1,18) Boh vo svojom hneve
povedal,
že
neospravedlní
bezbožného. (2M 23,7)
Jeho
spravodlivosť vyžadovala trest za
naše hriechy a touto odplatou za
hriech je smrť. (Rim 6,23a) No Boh
tak miloval svet, že dal v obeť svojho
milovaného Syna Ježiša Krista, aby
zomrel na kríži Golgoty za naše
hriechy, On, Spravodlivý, za nás
nespravodlivých, aby my sme mohli
byť pred Bohom ospravedlnení v ňom.
(J 3,16; 1P 3,18; 2Kor 5,21) Tam, na
kríži Golgoty, Kristus zvolal: „Je
zaplatené“
za hriech človeka; je
dokonané dielo spásy za nás hriešnych
ľudí. (J 19,30) Keď Kristova smrť
dokonala naše spasenie a keď náš dlh
bol jeho obeťou na kríži vyrovnaný
a my pred Bohom ospravedlnení,
prečo musel Kristus vstať pre naše
ospravedlnenie? Aké ospravedlnenie
nám prinieslo Kristovo
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zmŕtvychvstanie?
Je treba si uvedomiť, že otázka
hriechu a viny má dva rozmery či dve
roviny. Písmo opisuje naše viny,
ako aj naše dlžoby pred Bohom. Jasne
to potvrdzujú Ježišove slová: keď
hovorí o odpustení, vysvetľuje to
podobenstvom, v ktorom Kráľ ako
veriteľ si zavolal k sebe dlžníkov, aby
sa s nimi porátal. (Mt 18,21–27) Ide
totiž o to, že na vyrovnanie dlhu sú
potrebné dve veci: zaplatenie nejakej
dlžnej sumy veriteľovi a potvrdenie
pre dlžníka o tom, že dlh je
splatený.
Pre
veriteľa je vec
vysporiadaná vtedy, keď má v rukách
vrátený dlh — peniaze; pre dlžníka
vtedy, keď má v rukách potvrdenie
o zaplatení dlhu.
Tento obraz je obrazom všetkých
nás v našom postavení pred Bohom.
My všetci sme dlžníkmi pred Bohom,
nemali sme ako zaplatiť za naše dlhy,
za naše hriechy. A Boh urobil presne
to, čo hovoril Ježiš v podobenstve:
„Keďže sme nemali ako zaplatiť, Boh
sa nad nami v Kristu zmiloval a nám
naše viny odpustil.“ (Mt 18,27) Pribil
s Kristom na kríž listinu našich dlžôb
a vymazal ju krvou Ježiša Krista. (Kol
2,14) Krv Kristova preliata na kríži
Golgoty svedčí Bohu, že naša dlžoba
je zaplatená. Veriteľovi je zaplatené
a on je zmierený. Ako však my vieme,
ako môžeme mať istotu, že naše
dlhy sú vymazané? Kto nám uverí, že
naše hriechy sú odpustené a naša
dlžoba splatená? Čo je potvrdením
toho, že náš dlh je splatený a že Boh
od nás už nič viac nebude požadovať?
Čo je našou „potvrdenkou“ pred
nepriateľom
našej
duše,
pred
žalobníkom veriacich v Krista, ktorý
chce toto dielo Kristovo na kríži
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v našom srdci spochybniť? Týmto
potvrdením
je
práve
Kristovo
zmŕtvychvstanie. Toho, kto na svojom
tele vyniesol naše viny a dlžoby na
kríž Boh vzkriesil z mŕtvych,
posadil
ho po svojej pravici
a korunoval slávou a cťou. (Žid 1,3b)
Zmŕtvychvstaný Kris-tus, ktorý je
večne živý a ktorý sedí po pravici
svojho Otca a prihovára sa za nás, je
zárukou nášho spasenia a ospravedlnenia pred Bohom. Preto platí:
„Kto bude žalovať na vyvolených
Božích? Boh je, kto ospravedlňuje.
Kde, kto odsúdi? Ježiš Kristus, ten,
ktorý zomrel, ba ešte viac, ktorý aj
vstal z mŕtvych, ktorý je po pravici
Otca, ten sa prihovára za nás“. (Rim
8,33–34) Preto je pre nás viera
v Kristovo zmŕtvychvstanie kľúčová.
Veď Božie slovo hovorí, že ak
vyznáme Pána Ježiša svojimi ústami a
uveríme vo svojom srdci, že ho Boh
vzkriesil
z
mŕtvych,
budeme
spasení.
(Rim
10,9)
Naše
ospravedlnenie pred Bohom stojí na
týchto dvoch pilieroch našej viery: na
Kristovom utrpení na kríži Golgoty
a na jeho zmŕtvychvstaní. Takže
kedykoľvek prídu do nášho života
pochybnosti a neistota o našom
spasení, kedykoľvek žalobca bude
žalovať na nás v našom svedomí, že
túto istotu odpustenia hriechov, istotu
spasenia a ospravedlnenia pred
Bohom nemôžeme mať, potrebujeme
urobiť to, k čomu nás pozýva Pavol
v 2Tim 2,8: „Pamätaj na Ježiša Krista,
ktorý vstal z mŕtvych...“ Vzkriesený
Kristus je zárukou našej istoty. Nech
mu je preto sláva.
Darko Kraljik
Prevzaté z:

Glorius Hope - Slavná naděje – č.42 – 1/2016
Československá baptistická konvencia v USA a Kanade
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb
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Biblická hodina-Streda
Dátum

Kázeň

17:00

19:00

Miroslav Tóth

xxxxx

10.4.

xxxxx

xxxxx

17.4.

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx

xxxxx

xxxxx

24.4.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

1.5.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

8.5.

Miroslav Tóth

Večera Pánova
7.4.

Daniel Matušek najml.

14.4. Daniel Matušek najml.

Tibor Dömötör

Veľký piatok-17:00

19.4.

xxxxx
Veľkonočná nedeľa
21.4.
Benjamín Krajčí

xxxxx
Benjamín Krajčí

Miroslav Tóth
Samuel Lomjanski

28.4.

Samuel Lomjanski
Večera Pánova

5.5.

Milan Bahna

12.5.

Milan Bahna

Miroslav Tóth

xxxxx

15.5. Samuel Lomjanski

xxxxx

22.5.

Miroslav Tóth

Zoltán Kakaš

xxxxx

29.5.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

5.6.

Miroslav Tóth

xxxxx

12.6.

Milan Krajčí

xxxxx

19.6.

Miroslav Tóth

xxxxx

26.6.

Miroslav Tóth

Robert Pokorný

19.5.

Robert Pokorný

Peter Buzáš
Milan Krajčí

26.5.

Milan Krajčí
Večera Pánova

2.6.

Daniel Matušek najml.

9.6. Daniel Matušek najml.

Robert Pokorný
Benjamín Krajčí

16.6.

Benjamín Krajčí

Samuel Lomjanski
Peter Buzáš

23.6.

Peter Buzáš

Miroslav Tóth
Robert Pokorný

30.6.

Robert Pokorný
Večera Pánova

7.7.

Miroslav Tóth

xxxxx

3.7. Benjamín Krajčí

Miroslav Tóth

xxxxx

10.7.

Miroslav Tóth

xxxxx

17.7.

Miroslav Tóth

Samuel Lomjanski

14.7.

Samuel Lomjanski

hosť

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
27.4.
28.4.
3.-5.5.
11.5.
7.-9.6.
28.8.-1.9.
25.-28.9.
25.-27.10.
10.-11.11.
22.-24.11.

- Spolu na kolenách (hosť Steve Elliott) - Chata Komenského
- Deň misie BJB
- Konferencia sestier - Brno
Občastník NÁŠ ŽIVOT
XXI. ročník
- Konferencia delegátov zborov (KDZ)
Vydáva: Bratská jednota baptistov v SR
- Víkend pre kazateľov a misionárov s rodinami
Cirkevný zbor Miloslavov
- Celoslovenský kemp Miloslavov
mládeže 246, 900 42 Miloslavov
- Konferencia pre seniorov
Chata
Tel.: -0902
677 Komenského
845
E-mail:
- Konferencia BJB v ČR
a SR miloslavov@baptist.sk
„100 rokov spolu“ - Litoměřice
NEPREDAJNÉ
Web:
http://miloslavov.baptist.sk/
- Time-out pracovníkov BJB - Chata Komenského
- Víkend pre pracovníkov s mládežou

