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V mojej korune ktos‘ druhý
v nebesiach sa postaví?
A ja budem musieť bez nej
účastniť sa oslavy?
Ku Spasiteľovým nohám
nebudem čo zložiť mať?
So sklopeným zrakom pred Ním
zahanbený budem stáť?
Moju korunu mať bude,
kto bol vernejší než ja,
kto, kým v trhu postával som,
vodil duše do raja.
Zlaté klasy verne zbieral,
má ich plné náručie.
A na jeho hlave za to,
moja koruna sa skvie.
Nie! Nechcem prísť s prázdnou rukou,
keď ma k žatve volá Pán,
keď sa belie dovôkola
drahocenných duší lán.
Pôjdem zlaté klasy zbierať
prv, než schladne slnka žiar.
Potom korunu mi vloží
na hlavu sám Hospodár.
HELÉNNE preklad: M.Rafajová
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3.7.
3.7.
13.7.
16.7.
17.7.
19.7.
21.7.
22.7.
27.7.
28.7.
28.7.

Matušeková Ľubomíra
Šprla Sebastián
Bahna Milan
Kešiar Juraj - 70.
Tóth Miroslav
Krajčíová Viera
Čierna Miriam
Lomjanski Matej
Kovalová Lucia
Matušek Daniel stred.
Matušeková Sára

1.8.
4.8.
5.8.
7.8.
9.8.
16.8.
23.8.
24.8.
28.8.
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Krajčí Milan
Farkaš Michal
Tóth Dominik
Matušek Daniel st.
Čierna Ester
Čierny Milan
Kopčok Pavel
Bagyanszki Ján - 90.
Krajčí Peter

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

Na úvod treba povedať: v celom
Božom slove má kvas silne negatívný
význam
symbolizuje
hriech
a skazenosť vo všetkých podobách!
Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom:
„Dajte si pozor varujte sa kvasu
farizejov a saducejov.“ (Mt 16,6).
Čo znamenalo, aby si dávali pozor na
ich životný štýl a učenie! Pozrime sa
konkrétne čo bolo tým kvasom
v dobe Pána Ježiša, ale taktiež to
platí aj pre dnešok (u farizejov bolo
kvasom ich pokrytectvo, u saducejov
ich nesprávne učenie neverili
zmrtvýchvstanie, v existenciu anjelov
ani v iné duchovné bytosti, ich
kvasom
bol
racionalizmus
a materializmus). Takisto Pán

varoval aj pred Herodesovým
kvasom (čím bol jeho neviazaný,
nemorálny životný štýl) (Mk 8,15).
V
Novozmluvných
epištolách
dvakrát čítame, že “malé množstvo
kvasu nakvasí celé cesto“. V prvom
prípade je to spomenuté v súvislosti
s nemravnosťou
(I.Kor 5,6) a v druhom prípade
v súvislosti s falošným učením (Gal
5,9)
Či sa nám to páči alebo nie Božie
slovo nám jasne hovorí o tom, že aj
v Božom
Kráľovstve je hriech! My všetci
sme ľudia poznačení hriechom
každý tým svojim. Pripomína nám
to aj apoštol Ján: „Ak hovoríme,
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že sme nezhrešili Jeho robíme
klamárom a Jeho slovo neprebýva
v nás.“ (I.Ján 1,10)
Napriek tomu, ako Boží ľud máme
možnosť sa zbaviť svojich hriechov.
Žil totiž na tejto zemi jeden jediný
muž, ktorý bol bez hriechu – a my
Ho
dobre poznáme je to Syn Boží – Ježiš
Kristus Nazaretský!
O Ňom je napísane: „On bol
prebodnutý pre naše priestupky,
zmučený pre naše
neprávosti. On znášal trest za náš
pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo
uzdravenia.“ (Iz 53,5)
A vďaka tomu platia aj tieto slová
od proroka Izaiáša: „Ak sú vaše
hriechy, ako šarlát, môžú zbelieť
na sneh, ak sú červené, ako purpur
môžu byť, ako vlna.“
K tomu je však pre kresťana
potrebné splniť jednu podmienku:

Hriech treba vyznať, to znamená
vyznať ústami, ale to nestačí,
hriech treba aj nekompromisne
opustiť, zanechť. Človek sa musí
rozhodnúť vo svojom srdci, že už
hriech nebude konať a nebude
mať v ňom záľubu. Vtedy je
možnosť nápravy a vtedy nám Pán
Boh dá k tomu aj síl, aby sme
hriech úprime vyznali a opustili.
“Ak vyyznávame svoje hriechy On
je verný a spravodlivý, aby nám
odpustil hriechy a očistil nás od
každej neprávosti!” (I.Ján 1,9)
Milí bratia a sestry dajme si pozor na
“kvas farizejov” vo svojom živote
v každej podobe, lebo Božou vôľou
v našom živote, ako Božích detí je
naše posvätenie (1.Tes 4,3). Preto sa
varujme kvasu – hriechu vo svojich
životoch v akejkoľvek podobe.
Pavel Pivka

Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anjelskými, a lásku by som nemal,
bol by som iba ako cvendžiaci kov a zuniaci bubon.
A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som
všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru,
že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím.
A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie,
no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo.
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva;
nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy;
neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy;
všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne; proroctvá sa pominú,
jazyky umĺknu, poznanie bude prekonané.
Lebo iba sčasti poznávame a sčasti prorokujeme.
Ale keď príde plnosť, to, čo je čiastočné, sa pominie.
Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa,
zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa.
Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.
Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre.
Teraz poznávam sčasti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný.
Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.
1 Korintským 13
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb

Kázeň
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Biblická hodina-Streda
17:00

Dátum

Večera Pánova

Referát z konf.

Miroslav Tóth

2.7.

19:00

xxxxx

5.7. Dana Hanesová

Daniel Matušek najml.

9.7. Daniel Matušek najml.

Robert Pokorný

xxxxx

12.7.

16.7.

Milan Bahna

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth
Referát z konf.

Milan Bahna

xxxxx

19.7. Dana Hanesová

xxxxx

26.7.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

2.8.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

9.8.

Miroslav Tóth

xxxxx

16.8.

Pavel Kopčok

xxxxx

23.8. Michal Kevický

xxxxx

30.8.

Igor Čonka

Milan Krajčí

xxxxx

6.9.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

13.9.

Miroslav Tóth

xxxxx

20.9. Benjamín Krajčí

Miroslav Tóth

xxxxx

27.9.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

4.10.

Miroslav Tóth

xxxxx

11.10.

Miroslav Tóth

Benjamín Krajčí

23.7.

Benjamín Krajčí

Peter Kolárovský
Vladimír Malý

30.7.

Vladimír Malý
Večera Pánova

6.8.

Pavel Kopčok

13.8.

Pavel Kopčok

Ján Szöllös
Benjamín Krajčí

20.8.

Benjamín Krajčí

Tibor Dömötör
Miroslav Malý

27.8.

Miroslav Malý

Pavel Kopčok
Milan Bahna

3.9.

Milan Bahna
Večera Pánova

10.9.

Robert Pokorný

17.9.

Robert Pokorný

Pavol Pivka
Samuel Lomjanski

24.9.

Samuel Lomjanski
Večera Pánova

1.10.

Daniel Matušek najml.

8.10. Daniel Matušek najml.

30.8.-3.9.
1.-3.9.
5.-9.9.
15.-17.9.
30.9.-1.10.

Miroslav Tóth

- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
- Celoslovenský kemp mládeže
- Zborový tábor 2017 - Čierny Balog
- Konferencia pre seniorov
- Celoslovenská konferencia detských služobníkov - Banská Bystrica
- Konferencia pre strednú generáciu (KPSG)

Občastník NÁŠ ŽIVOT

XIX. ročník

14.10. - Diskusná
konferencia
delegátov
(DKDZ)
Vydáva:
Bratská
jednotazborov
baptistov
v SR
11.11. - Konferencia delegátov
zborov
(KDZ)
Cirkevný zbor Miloslavov
24.-26.11. - Víkend pre pracovníkov
s mládežou
Miloslavov
246, 900 42 Miloslavov
Tel.: 0902 677 845
E-mail: miloslavov@baptist.sk
NEPREDAJNÉ Web: http://miloslavov.baptist.sk/

