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Bratskej jednoty baptistov Miloslavov
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...
Jarka Rečníková
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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.

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!
Iz 55,6.
Tento výraz v ruštine by sme mohli
trochu voľne preložiť ako „trápenie
z rozumu“ či z rozumnosti, rozumovosti.
Toto trápenie prežíva najmä ten, kto sa
hlbšie zamýšľa nad príčinou a účelnosťou
života a sveta, a hľadá riešenie na všelijaké
ťažké otázky a záhady, ktorých je plno
okolo nás, ba aj v nás. Veriaci i neveriaci
človek si kladie otázky, na ktoré si veľmi
ťažko, ba väčšinou vôbec nenájde
odpoveď, akési riešenie problémov.
Jednou takou otázkou je: kto je a aký
je Boh? Ako pracuje či pôsobí, prečo tak
a nie inak? Ja som tiež hľadal odpovede,
ba vlastne som aj učil „biblickú vierouku“,
snažil som sa formulovať, čo nám o tom
hovorí Biblia. Podľa toho som sa snažil
pochopiť Božiu bytosť či (trojjedinú!)
osobnosť a prišiel som k záveru podľa
žalmu 73, v. 16: Keď som uvažoval, ako
tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké.
Napr. taká otázka: prečo je toľko zla vo
svete a ako to Boh môže tolerovať? Najmä
zlo v ľudských srdciach, čoho ovocím sú
krádeže, násilnosti, pohlavná zvrátenosť
a iné porušovanie Desatora Božích
prikázaní. A vari to nie je iba výplod

môjho chorobného pesimizmu, keď
konštatujem, že zlo (hriech) v ľudských
srdciach rastie a rastie vo svete do
obludných rozmerov. Nuž pýtam sa: „Až
dokedy, ó, Pane?“
Zistil som, že nenájdem okamžitú
a uspokojivú odpoveď na všetky tieto
(metafyzické) mučivé otázky. A to nielen
ja, veriaci, ale ani neveriaci, čisto
racionálne uvažujúci človek. Ani on to
nemá ľahšie. Veď v hĺbke svojej duše
musí cítiť, že ani vývojová (evolučná)
teória mu nedá uspokojivú odpoveď . Veď
„veriť“, že lev dostal či si sám vytvoril
ostré, trhavé zuby mnohým žraním mäsa,
srnka svoje štíhle a rýchle nohy mnohým
behaním, veľryba svoje plutvy a rybí tvar
postupným ponáraním sa do mora, je
naivná predstava, nedostatočná odpoveď.
Podobných otázok z prírody nachádzame
na tisíce a vari na milióny, a ani
najmúdrejší človek ich nezodpovie. Lenže
ani ja, veriaci človek neviem vysvetliť,
ako a prečo Pán Boh utvoril povedzme
slona, či chrústa tak a nie inak. Tu
kapitulujem a iba poviem: to On tak chcel
a vedel, a ja to všetko uspokojivo
nevysvetlím... Mám svoj rozum, ale ten je
tu krátky, nedostatočný. Vidím množstvo
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záhad okolo seba, od mikrokozmu po
makrokozmos, hľadám odpoveď od
vedcov, od tých najmúdrejších hláv, ale ju
nedostávam. Čím vzdelanejší je niekto,
tým pokornejšie vyznáva, že hľadá
a hľadá, ale (ešte) nenachádza... Človek už
chodil na Mesiaci, vyslal prístroje na
planéty slnečnej sústavy, ale čím viac
podrobností odhalil, tým viac nových
otázok sa mu vynorilo. Teda dokonalá,
uspokojivá odpoveď sa mu iba vzďaľuje,
stráca sa v nedohľadne.
Vo svojej starobe aj ja kapitulujem.
Poviem: Pane Bože, Ty vieš, Ty si to
stvoril a vieš aj, prečo tak a nie inak.
Nebudem reptať ako mnohí dnes, keď
tvrdia, že vidia veľa nedokonalosti
a nepodarkov v prírode. Myslia pritom na
bacily, na útočné tvory (hady, hmyz a i.) a
na jedovaté byliny, na rôzne choroby,
ktoré napádajú človeka a iné tvory, na
bolesť a všelijaké trápenie. A vari to
najhoršie: zlo v ľudskom srdci, ochotu
škodiť, prepadávať druhých, strhnúť
nevinných a bezmocných do nešťastia.
A keby len to. Keď sú odhalení ako
vinníci, nie sú ochotní to priznať
a neľutujú zlo, ktoré napáchali, nešťastie
a trápenie nevinných obetí. Ba ešte sa
posmievajú Najvyššiemu, dovoľujú si ho
kritizovať...
Agnostici, či ako ich my voláme,
neverci povedia: prečo to všetko zlo
pripustil Boh, ak ho aj nestvoril? Prečo
trpia nevinní a unikajú trestu vinníci? My
nachádzame v Božom slove odpoveď:
však na Božom súde každý dostane svoju
odplatu či trest, a to večný. Tu sa neverci
pohoršujú: ako môže večne trpieť človek
pre časný hriech, nie je to neprimerane
kruté od Boha? Biblia nás však napomína:
kto si ty, biedny človek, aby si volal na
zodpovednosť svojho Stvoriteľa, večného,
vševediaceho a všemohúceho Boha? On
nesúdi povrchne (ako my ľudia), veď On
pozná aj úmysly sŕdc, skryté zámery
človeka, hranice jeho možností, motívy
jeho konania. Nuž a tak najlepšie je súd
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prenechať Bohu, spoľahnúť sa na jeho
božskú dokonalosť. Preto ani ja si
nedovolím vysloviť súd o druhom
človeku, veď nepoznám skryté vnútro jeho
„ja“, ani všetky okolnosti, ktoré ho
doviedli k jeho skutkom či slovám,
ktorými ublížil iným ľuďom. Konečne, ak
som dosť sebakritický, musím uznať
a priznať svoju vlastnú
nedokonalosť
v mnohých smeroch, a to ma núti radšej
múdro mlčať, zdržať sa súdu a reptania.
Už som na hranici priemerného
ľudského života (83-ročný), čoskoro
prekročím „Jordán“. V istom zmysle ma
upokojuje výrok: až potom a tam poznám
(všeličo) tak ako som poznaný, teda ako
ma pozná Boh. Tam, vo svetle večnosti sa
všetko ukáže – či ani nie? - veď by som
možno bol nešťastný zo smutného osudu
bezbožných, ako trpia v pekle...
Neraz ma zamestnáva myšlienka:
poznáme sa tam so svojimi milými,
pospomíname si na svoj pozemský život,
na všetky tie radosti a trápenia?
Dostaneme tam Božiu odpoveď na všetky
naše pozemské otázky, riešenie mnohých
záhad?. A vôbec: bolo by to dobré pre nás,
nezaťažilo by, nezarmútilo by nás všeličo
odhalené, čo nám tu a teraz je zahalené?
Ako starec, veľmi rád čítam riadky knihy
Zjavenia (sv. Jána), ale na všeličo tam
nenachádzam odpoveď. Vari som voči
Bohu príliš dotieravý, všetečný, mal by
som byť skromnejší vo svojich
očakávaniach... Mal by som spočinúť na
Božej odpovedi, ktorú dostal apoštol
Pavel: dosť ti je moja milosť (nech ti ona
stačí)... Teda ako bude v nebi? Bude to „čo
oko nevidelo a ucho nepočulo. Alebo to
bude ako Luther vyslovil? Vraj: totaliter
aliter, po našom: úplne inak (ako si to
prestavujeme).
Tak teda som spokojný a len ticho
očakávam na svetlo večnosti, na Božie
zjavenia, v ktorých dostanem odpoveď
v miere, akú za správne uzná sám Pán
Boh.
Pavel Kondač
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

3/2020

Biblická hodina-Streda

Vedenie bohoslužieb

Kázeň

17:00

Miroslav Tóth

xxxxx

Dátum

19:00

Večera Pánova
1.3.

4.3. Benjamín Krajčí

Milan Krajčí

8.3.

Milan Krajčí

Robert Pokorný

xxxxx

11.3.

Miroslav Tóth

xxxxx

18.3.

Miroslav Tóth

25.3.

Miroslav Tóth

Samuel Lomjanski

15.3.
22.3.

Samuel Lomjanski

Miroslav Tóth

Výročné zborové zhromaždenie
Vladimír Malý

29.3.
5.4.

Vladimír Malý
Večera Pánova
Kvetná nedeľa

Miroslav Tóth

xxxxx

1.4.

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx

8.4.

xxxxx

XXXXX

xxxxx

Veľký piatok-17:00

10.4.

xxxxx
xxxxx
Veľkonočná nedeľa Daniel Matušek najml.
12.4. Daniel Matušej najml.
Miroslav Tóth

Miroslav Tóth
xxxxx

15.4.

Miroslav Tóth

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Dorast - piatok 6.3., 20.3. / 18:00-19:00 v modlitebni
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
14.3. - Cesta obnovy (Konferencia o revitalizácii zborov)
26.3. - Oblastný senior klub – BA na Súlovskej 10:00-14:00
Téma je veľkonočná: Čo pre mňa znamená kríž?
26.-28.3. - Máme čo zvestovať – Poprad
26.-29.3. - Konferencia pre pracovníkov s mládežou – Žilina
4.4. - Diskusná konferencia delegátov zborov (DKDZ)
23.-26.4. - Motivačný víkend pre manželov 1 - Chata Komenského
26.4. - Deň misie BJB
1.-3.5. - Konferencia sestier - Nové Zámky
16.5. - Konferencia delegátov zborov (KDZ)
18.-20.5. - Duchovné cvičenia pre pracovníkov a služobníkov BJB v SR
12.-14.6. - Víkend pre kazateľov a misionárov s rodinami - Chata Komenského
27.-30.8. - Celoslovenský kemp mládeže
15.-18.9. - Konferencia pre seniorov
5.-7.10. - Duchovné cvičenia pre pracovníkov a služobníkov BJB v SR

Občastník
NÁŠ
ŽIVOT 1 - ChataXXII.
ročník
8.-11.10. - Motivačný
víkend
pre manželov
Komenského
Bratská
jednota baptistov v SR
22.-24.10. - SlovenskéVydáva:
evanjelikálne
fórum
Cirkevný zbor Miloslavov

Miloslavov 246, 900 42 Miloslavov
8.-9.11. - Time out pracovníkov
BJB - Chata Komenského
Tel.: 0902 677 845
27.-29.11. - Víkend pre pracovníkov
s mládežou
E-mail:
miloslavov@baptist.sk
NEPREDAJNÉ Web: http://miloslavov.baptist.sk/

