December 2018
Informátor Cirkevného zboru
Bratskej jednoty baptistov Miloslavov
Do tichej noci
Do tichej noci anjelský hlahol
pod hviezdnym nebom zazvučal raz,
rozochvel vrchy, do dolín padol,
odchýlil bránu do večných krás.
Nám narodil sa, nám narodil sa
Spasiteľ Ježiš, sŕdc ľudských Kráľ.
Nadzemským blahom planie tvár matky,
do plienok halí nebeský dar.
Z jasličiek úsmev plesá k nej sladký
plamienok lásky roznietil v žiar.
Nám narodil sa, nám narodil sa
Spasiteľ Ježiš, sŕdc ľudských Kráľ.
K slávnosti zeme zavesila
obloha všetky jagavé svetlá.
Na bielych krídlach radosť k nám zlietla.
Zostaň už u nás, radosť milá!
Nám narodil sa, nám narodil sa
Spasiteľ Ježiš, sŕdc ľudských Kráľ.
Pod hviezdnym nebom anjelský hlahol
do smútku sveta zaznieva zas,
rozchvieva vrchy, vznáša sa nadol,
stáročia prešli - čuj Boží hlas:
Vzdaj Bohu slávu, vzdaj Bohu slávu!
Ježiš, Syn nebies, On dáva mier!
Mária Ratajová
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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.

Ja budem s tebou, je výrok Hospodinov,
a budem ťa ochraňovať.
Opäť si tak ako každý rok pred
oslavami prvého príchodu Pána Ježiša
na tento svet, intenzívnejšie v tieto
týždne pripomíname, že žijeme v
advente, čase očakávania na druhý
príchod Pána Ježiša.
Príchod Pána, príchod Mesiáša,
Spasiteľa, ten prvý, ktorý sa uskutočnil,
aj ten druhý, ktorý sa ešte len
uskutoční je nesporný - lebo to sám
Boh sľúbil. Nezávisí od ľudskej viery,
alebo nevery - je to fakt, realita, ktorá
nastala a ešte raz nastane. Môžeme
vedieť, že príde, aj keď nevieme
presne kedy. Podobne ako ľuďom
žijúcim v období prvého adventu, aj
nám, ktorí žijeme v období toho
druhého, ostáva čakať, očakávať Jeho
príchod.
Otázka neznie ČI príde, ale oveľa
dôležitejšie pre každého človeka je to,
čím je naše čakanie, náš advent
naplnené. Aký máme postoj k Jeho
príchodu
(k prvému aj
k druhému). Náš postoj, postoj ľudí

Jeremiáš 30:11

môže siahať od popierania Jeho
príchodu, cez ľahostajné ničnerobenie
až po aktívnu prípravu na Jeho
príchod.
Veriaci kresťania vyjadrili svoj postoj
aramejskou
formulkou
MARANATHA, ktorá vyjadruje obe
veci „Prišiel náš Pán“, „Pane náš
príď“, ale aj súčasnosť v zmysle „Náš
Pán je prítomný“. V Zj 22, 20
odpovedá cirkev na uistenie Kristovo:
„Áno, prídem čoskoro!“ vyznaním
a túžbou: „Amen. Príď Pane Ježišu!“
Je to aj náš postoj? Túžime po
príchode Pána, pripravujeme sa na
neho? Naša príprava závisí od našej
túžby.
Druhý príchod Pána nastane, to je fakt
a my sa na neho máme pripravovať.
Nepatrí však medzi prípravu na tento
príchod stanovovanie času alebo
spôsobu Jeho príchodu, ani to kto a čo
má prísť prv a kto a čo potom. Je
dobré ak skúmame Písma a chceme
vedieť o udalostiach okolo druhého
príchodu Pána. Boh nás však môže
prekvapiť a uskutočniť
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všetky predpovedané veci, ale takým
spôsobom ako sme to my nečakali.
V čom spočíva teda naša, moja úloha
pri očakávaní na Jeho druhý príchod?
Nie je to pasívne ničnerobenie, ale
aktívna príprava cesty Pánovi, tak ako
to robil Ján Krstiteľ a pred ním Eliáš volať ľudí ku obnove, ku pokániu.
Nemôžeme pripravovať cestu Pánovi,
keď sami neurobíme pokánie zo
svojich hriechov. To je tá základná príprava. Kráľovstvo Božie sa priblížilo,
jediná adekvátna príprava je činiť
pokánie, aby sme sa mohli postaviť
pre prichádzajúceho svätého Pána.
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Prajem nám všetkým, aby sme nielen
počas tohtoročného adventu, ale aj
počas toho trvalého pripravovali
Pánovi "schodné" cesty ku našim
srdciam aj srdciam našich blížnych,
aby sme si nanovo uvedomili, ako
veľmi sme Jeho príchod potrebovali a
ako Ho potrebujeme v každom dni
nášho života. Aby sme z úprimného
srdca na zasľúbenie, ktoré nám dáva
Pán: „Áno, prídem čoskoro!“ dokázali
úprimne a s túžbou odpovedať:
„Amen. Príď Pane Ježišu!“
Ján Szőllős

Jeden sudca vypočúval väzňa, ktorý bol kedysi jeho priateľom.
Jednalo sa o priestupok, ktorý mal byť vyrovnaný peňažnou
pokutou. Sudca odsúdil väzňa k značne vysokej sume. Tí, ktorí
vedeli o tom, že väzeň bol kedysi sudcovým priateľom,
považovali ho za bezcitného. Ale keď bol rozsudok vynesený,
sudca sa vzdialil zo svojho miesta v súdnej sieni, šiel
k odsúdenému a všetko za svojho priateľa vyrovnal sám. Zákonu
bolo učinené zadosť, ale láska všetko vyrovnala.
I za naše spasenie bola zaplatená najväčšia cena.

„Pravé posolstvo Vianoc: Obraz alebo rám“
kresťanský vianočný výchovno-vzdelávací program pre deti
Program pripravila Detská misia.
Program je určený žiakom prvého stupňa ZŠ. Trvá približne 45 minút
a je spracovaný tak, aby deťom pútavou formou podal základné informácie
o význame Vianoc, ktoré vychádzajú z historicko-biblických podkladov.
Deti sa nielen veľa dozvedia, ale môžu si aj zasúťažiť vo vedomostnom kvíze,
zaspievajú si vianočné piesne, vypočujú si vianočný biblický príbeh.
Pozývame vás všetkých k trom krokom:
 voláme k modlitebnému zápasu nás a nášho zboru
- modlime sa za deti v obci a za túto udalosť
 voláme k vašej aktivite - povedzte o programe
- pozvite deti z rodiny a deti susedov z vášho okolia
 pozývame vás prakticky pomôcť pri príprave, dajte nám vedieť
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb

Kázeň

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.
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Biblická hodina-Streda
17:00

Dátum

xxxxx

19:00

5.12. Benjamín Krajčí

xxxxx

12.12.

Miroslav Tóth

xxxxx

xxxxx

xxxxx

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

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
19.12. - streda o 17:30 v Kultúrnom dome v časti Alžbetin Dvor
Kresťanský vianočný výchovno-vzdelávací program pre deti
„Pravé posolstvo Vianoc: Obraz alebo rám“. Pripravila Detská misia.
Pripravila obec Miloslavov:
Rozsvietenie vianočného stromčeka pri pohári vianočného punču
1.12.2018 (sobota) o 17:00 hod. pred KD v miestnej časti Miloslavov
2.12.2018 (nedeľa) o 17:00 hod. pred kostolom v miestnej časti Alžbetin Dvor
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