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Bratskej jednoty baptistov Miloslavov
Byť vďačný
Byť vďačný, srdečný, úprimný a milý,
to kytica skutkov, farieb najkrajších,
hodnota, akú žiadne zlato, perly
nemá. Ba iste ni stovky bohatých.
Byť vďačný, to z lásky, jak prostučký vták,
to brat môj a sestra však nie je maličkosť.
Len spomeň si na ti, či dakedy snáď
si nehostil k veci i ty ľahostajnosť.
Ľahostajnosť, chladnosť, nevďačnosť, to hriech,
ktorý dušu ľudskú až priamo zožiera,
vzďaľuje navždy, by slávny ten breh
človek neuvidel, kým čas však dozrieva.
Dozrieva, áno, jak ovocie, klasy,
až koleso diania náhle zastane,
pričom aj silný či schopný sa zdesí,
bo uvidí Boha, ľudstva všetky kmene.
Dnes ešte vzácny však milosti deň,
pokrytý stôl s darmi rôznymi,
brat, sestra i priateľ, buď povďačný len,
k Pánu vždy milý, plný chválospevmi.
Michal Čierny 1963
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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.

Vrúcne Ťa milujem, ó Hospodine, moja sila! Hospodin moja skala,
hrad môj a môj vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, v Neho dúfam;
môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť.
Žalm 18:2-3

Poďakovanie za úrodu
Dnes boli naši v kostole
ďakovať Bohu za úrodu.
Že to, čo máme na stole,
hrial slniečkom a dal mu vodu.

Deti a vtáctvo nebeské.
Veď je to všetko z Tvojho rodu.
Aj veverička na lieske
bez slov sa modlí za úrodu.

Teraz Ti, Bože, ďakujem
za úrodu, čo v lese rastie.
A čo tam dáva Tvoja zem
pre detskú radosť, detské šťastie.

A ty počuješ každú tvár.
Tebe aj nemý prehovorí.
A ako dobrý hospodár
nasýtiš všetky Tvoje tvory.

Jahody, trnky, maliny
oriešky, hríby ... Z dávien času
tam deti chodia za nimi
a ako ovečky sa pasú.

14.10.
27.10.
28.10.
23.-25.11.

Milan Rúfus

- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
- 9:30 spoločné vďakyvzdanie Bernolákovo+Miloslavov v Bernolákove
- 25.-te výročie KTK PF UMB v BB
- Krst zboru Bratislava - Palisády u nás - 15:00
- Víkend pre pracovníkov s mládežou BJB
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Drahí bratia a sestry... Verím, že
v tomto ročnom období rozmýšľame
o Božej vernosti a dobrote, v ktorej
sa k nám ľuďom skláňal aj tohto
roku; že bol verný našim poliam
a záhradám a požehnal nám úrodu;
bol verný našej práci a žehnal našu
prácu tak, že mali sme hojnosť
všetkého. Náš Boh je hoden našej
vďačnosti a oslavy, zasluhuje si náš
obdiv, lebo on je majestátny Boh;
veľký čo do moci, vznešený vo
svojich skutkoch. Vedomie Božieho
majestátu, jeho vznešenosti a slávy
by v nás malo vyvolať úctu k nemu,
bázeň či rešpekt, ktorý vedie
k oslave, k ďakovaniu a ku klaňaniu
sa Ž 95,3.6. Ale toto vedomie Božej
veľkosti, vznešenosti a jeho
majestátu chýba dnes mnohým
kresťanom. To je jeden z dôvodov,
prečo je naša viera taká chabá
a naše uctievanie také vlažné; prečo
chýba ďakovanie. Sme ľudia, ktorí
majú záľubu vo veľkých ideáloch
o človeku, ľudia, ktorí dokážu priam
s posvätnou úctou jasať pred
Superhviezdami... ale sme spokojní
s myšlienkou o malom Bohu. Sme
v zajatí vlastných predstáv, ktoré
oberajú Boha o jeho vznešenosť
a majestát. Mnohokrát hovoríme
a sťažujeme sa, že naša životná
cesta je ukrytá pred Bohom, a moje
volania neprichádzajú k Bohu, naše
ťažkosti sú mu buď ľahostajné alebo
priveľkým sústom Iz 40,27. Preto sú
mnohí kresťania skľúčení, porazení,
tajne si zúfajú a prestali
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už veriť v Božiu moc, jeho slávu,
vznešenosť a majestát. Ale slová
proroka Izaiáša 40,12-26 nás
pozývajú znovu objaviť Božiu
velebnosť a jeho majestát. Boh sa
nás dnes pýta: „Či nevieš, či si
nepočul... o Božej moci, majestáte
a vznešenosti...“ 40,28. Či nevieš,
že je to on, kto ti aj tohto roku dával
silu na každý deň, aby si bol
schopný
pracovať
na
poli,
v záhrade, v továrni a tak z práce
svojich rúk jesť svoj každodenný
chlieb; či nevieš, že to on ťa
podopieral, keď si v ťažkostiach
života a povinností všedných dní
nevládal ísť ďalej; či nevieš, že to
on ťa pozdvihoval, keď si klesal na
dno pod bremenom starostí...
Iz 40,28-29. To je ON, ktorý sa
odieva vznešenosťou, ktorý prebýva
v nebeskom majestáte, ale ktorý sa
k nám napriek všetkému skláňa,
stará sa o nás... Či nevieš, že je to
On, ktorý v Ježišovi Kristovi do
času opustil svoj majestát a sklonil k
tebe svojou láskou aby si vierou
v obeť jeho Syna Ježiša Krista mal
odpustenie hriechov a večný život?
Nech nám Boh dá milosť, aby sme
mali otvorené naše oči i srdcia, aby
sme vo všednosti života, v malých
i veľkých veciach vnímali Božiu
dobrotu, jeho veľkosť, moc,
majestát, vznešenosť a slávu. Naplní
to náš život novou radosťou i silou
a naše srdce novou vďakou, ktorej
je nadovšetko hoden skrze Ježiša
Krista.
Pripravil Darko Kraljik
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb

Kázeň
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Biblická hodina-Streda
17:00

Dátum

19:00

Večera Pánova
7.10.
14.10.

Miroslav Tóth
xxxxx
Spoločné vďakyvzdanie Bernolákovo + Miloslavov
v Bernolákove 9:30

10.10.

Miroslav Tóth

17.10.

Miroslav Tóth

xxxxx

24.10.

Pavel Pivka

Samuel Lomjanski

xxxxx

31.10.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

7.11.

Miroslav Tóth

xxxxx

14.11.

Milan Krajčí

xxxxx

21.11.

Miroslav Tóth

xxxxx

28.11.

Miroslav Tóth

Vladimír Malý

21.10.

Vladimír Malý

Miroslav Tóth
Benjamín Krajčí

28.10.

Benjamín Krajčí
Večera Pánova

4.11.

Samuel Lomjanski

11.11.

Samuel Lomjanski

Vladimír Malý
Filip Čurilla

18.11.

Filip Čurilla

Miroslav Tóth
Miroslav Malý

25.11.
Miroslav Malý
Miroslav Tóth
1.adv.
Večera Pánova
2.12.
Miroslav Tóth
Robert Pokorný
2.adv.
9.12.
Robert Pokorný
Peter Buzáš
Milan Bahna
3.adv.
16.12.
Milan Bahna
Miroslav Tóth
Daniel Matušek najml.
4.adv.
23.12. Daniel Matušek najml.
Miroslav Tóth
1. sviatok vianočný
25.12.
Miroslav Tóth
2. sviatok vianočný
26.12.
xxxxx
Robert Pokorný

30.12.
31.12.
1.1.
6.1.

xxxxx

5.12. Benjamín Krajčí

xxxxx

12.12.

Miroslav Tóth

xxxxx

19.12.

Miroslav Tóth

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx
17:00
Záver roka

xxxxx
Večera Pánova

Miroslav Tóth

xxxxx

2.1.

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx

9.1.

xxxxx
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