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Nepredajné

Verš pre zbor na rok 2014

Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion: nepohne sa, trvá
naveky.

Žalm 125, 1

Jemu patrí všetka sláva!
„...a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus
je Pán.“ (Filipanom 2, 11)
Vystúpenie do neba je zaujatie trónu. Pán zaujal miesto vlády nad
svetom, ktoré Mu Otec zveril po tom, čo bol zostúpil do najspodnejších
miest. Môžeme byť šťastní, že máme takého Pána. On sa stará o svojich
poddaných. On ich živí a zaopatruje, zastupuje ich ako Prímluvca pri
svojom Otcovi. Je to niečo nádherné, keď Mu človek dovolí, aby vo
všetkom vládol. Často by sme si chceli sami pomôcť z nejakej ťažkej
situácie, ale to sa nepodarí. Alebo sa človek snaží sám obrániť, zachrániť
svoju česť, presadiť svoju dôstojnosť. Stojí to veľa námahy, dôvtipu,
rozčuľovania – a aj tak to nevedie k cieľu. Môže byť však pokojný,
detinsky radostný, ak dovolí konať Pánu Ježišovi vo svojom živote.
Pokiaľ sa Ježiš nestal Pánom nášho srdca a života, stojíme pod
neblahou nadvládou žiadostí a vášní. Tie nás zotročujú a ničia náš duševný
život. Ctižiadosť robí človeka chladným a tvrdým. Hľadanie pôžitkov
zanecháva po sebe rozvrat a mravnú skazu. Túžba po peniazoch ubíja
všetky nežnejšie pohnútky a zatvrdzuje srdce. Keď sa podriadime Kristovi,
oslobodí nás a daruje nás samým sebe. On je tým jediným oprávneným
Pánom. Všetci ostatní sa nás zmocnili neprávoplatne.

Dovoľme Mu, aby bol Pánom celého nášho srdca! Radi spievame,
že „všetko Jemu dávame, nič si nenechávame“, ale sú jednotlivosti,
v ktorých Ježiš nemá vládu.
Nedovoľme vlastnej svojvôli, aby prekážala Jeho vôli, vydajme sa Mu
celkom k dispozícii! Tak napríklad v otázke voľby manželského partnera –
koľko razy sa uplatní vlastná záľuba a hľadisko! Veľmi zaťažko nám padne
v protivenstvách a trápeniach povedať: „On je Pán, nech koná, ako sa Mu
ľúbi!“ Našou úlohou je dovoliť Pánovi zaujímať vládu v každej oblasti
nášho života. Potom budú nádherné výsledky!
Najprv musíme Ježiša Krista ako Pána uznať, potom Ho musíme
takého aj poznať, aby Ho oslavovali všetky ústa ako Pána. Boh stojí pred
nami veľký a hodný zvelebovania v takej miere, v akej sa nám stal veľkým
a slávnym Ježiš. Oslavujme Jeho meno nad každé meno! Chráňme sa toho,
že by sme zo strachu pred ľuďmi mlčali alebo dokonca Pána zapierali!

Mamička moja
Mamička moja, ja tvojej lásky kvety,
čo láska tvoje mne zniesla v detské svety,
dnes v srdci viniem a k nohám tvojim padám
a tvoju lásku, láskou svojou splatiť žiadam.
Však srdce moje v komôrke svojej malej
je neschopné, ach, tej lásky neskonalej,
a preto v prach pred Tvorcom svojim padám
a tvoju lásku Jeho láskou splatiť žiadam.
Mamička moja, ktorá už nie si s nami,
však s Pánom našim už dlieš tam nad hviezdami,
na hrob tvoj tichý srdce kvet svoj skladá
a kropí slzou, ktorá z očí mojich padá.

Carl Eichhorn: V Božej dielni

K.S. (Rozsievač – máj 1936)

Výsledky volieb do orgánov Rady BJB v SR 13.4.2014

SENIOR KLUB

Vo voľbách do orgánov Rady BJB v SR na volebnej konferencii delegátov
zborov BJB v SR dňa 13.4.2014 v Jelšave boli zvolení:

V mesiaci máj sa pripravuje celodenný poznávací zájazd do Viedne.
Organizátorom je brat L. Taliga zo zboru Viera.
Presný termín, ako aj podrobné informácie budú oznámené dodatočne.

Predseda Rady BJB v SR: Darko Kraljik
Podpredseda Rady BJB v SR: Ján Szőllős
Člen Rady za západnú oblasť: Miroslav Tóth
Člen Rady za strednú oblasť: Pavol Šinko
Člen Rady za južnú oblasť: Tibor Bánsky
Člen Rady za východnú oblasť: Ľubomír Pál
Členovia kontrolno-rozhodcovskej komisie: Milan Hrivnák, Dalibor
Smolník, Dušan Uhrin
Členovia revíznej komisie: Jarmila Lukáčová, Zdenko Podobný, Daniel
Šaling ml.
V zmysle volebného poriadku sú zvolení do funkcií na štvorročné volebné
obdobie.
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Naši jubilanti
5.5. Markotánová Silvia
8.5. Benka Miroslav
11.5. Praženicová Želmíra

„Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe
utiekajú, a nech naveky plesajú!
Ochraňuj ich a nech jasajú v tebe tí, čo
milujú tvoje meno.“
Žalm 5, 12
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