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Zbor:
Potom zase prehovoril k nim Ježiš:
Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje,
nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.
Ján 8,12
Staršovstvo:
Hospodin ťa povýši na svätý ľud, ako ti prisahal,
ak budeš zachovávať príkazy Hospodina,
svojho Boha, a kráčať po Jeho cestách.
5 Mojžišova 28,9
Besiedka a dorast:
Choď domov k svojim a zvestuj im,
čo ti urobil Pán, a že sa zmiloval nad tebou.
Marek 5,19
DEPO:
Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame
aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista
Filipanom 3,20
Chválospevová skupina:
Kto zachováva Jeho prikázania,
zostáva v Bohu a Boh v ňom.
A podľa toho poznávame, že zostáva v nás,
to jest podľa Ducha, ktorého nám dal.
1 Jánov 3,24

2

Informátor Cirkevného zboru BJB Miloslavov

1/2019

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
Ktorý kresťan by sa v duchu takto zvedavo
nepýtal, veď to napína našu fantáziu či
zbožnú túžbu. Viacerí si trúfli opísať
nebeský svet duchovných bytostí, kde aj
Boh prebýva s Baránkom a so všetkými
spasenými.
Miesto fantazírovania o tom je istejšie
zalistovať si v biblickej knihe Zjavenia. Na
všelijaké naše zvedavé otázky tam
nájdeme odpoveď, ale aj nenájdeme.
Švédsky matematik Emanuel Swedenborg
(z 18. storočia) opisuje svoje videnia
o nebeskom svete vo viacerých hrubých
knihách. Zalistoval som do nich –
netvrdím, že som ich prečítal, to nie. Lebo
tie knihy mi pripadali nudné a bezfarebné,
a tak ma odradili od fantazírovania
o nebeskom svete. Ba povedal som si: to
teda nie, tam a tak by som nechcel
prežívať svoju večnosť.
Aj indický kresťan, sádhu (učiteľ, prorok?)
Sundar Singh, pôvodne člen kasty sikhov,
vraj raz videl nebeský „svet“. Sikhovia sa
pokúsili o spojenie svetových, najmä
monoteistických náboženstiev. Nának bol
prvý z ich hlavných učiteľov, guru-ov. No
Sundar sa dostal ku kresťanstvu ani nie
tak štúdiom Biblie ako svojím mystickým
videním nadpozemskej slávy a svetla.
Neskôr vraj dovidel až do neba. Tvrdil, že
zosnulí (i nespravodliví) aj tam mohli

prekonávať proces zdokonaľovania a tak
sa dostávať vždy vyššie, až do blízkosti
Boha. Toto tvrdenie ma zarazilo, lebo Pán
Ježiš hovorí o nemennom Božom súde
a o jeho následkoch: o spáse a o zatratení.
Sundar opisuje nebo ako nevýslovne
nádhernú rajskú záhradu, plnú prekrásnych
rastlín a zvierat žijúcich v nerušenej
harmónii.
Biblická kniha Zjavenia popisuje nebeský
Jeruzalem v iných obrazoch: samé zlato,
perly a drahé kamene, večné svetlo, deň
bez noci a tmy. Samozrejme aj duševný
stav blaženosti, šťastia bez tieňov utrpenia
a všelijakého trápenia a bolestí. Niektorým
ľuďom vadí tento obraz nebeskej slávy.
Nepretržitá oslava Božia piesňami, hudbou
a slovom im pripadá jednotvárna, fádna.
Chýba im obraz voľnosti, pokoja
a vnímanie všetkej tej krásy bez slov a bez
neustálej oslavnej činnosti.
Mám za to, že nikto, ani pisatelia Biblie,
ani apoštol Ján, ktorému sa dostalo výsady
to všetko vidieť, teda nikto nebol a nie je
schopný ten nadpozemský, nebeský svet
duchov slovami opísať. Spočiniem si
v tom vedomí, že je to všetko nepredstaviteľne a neopísateľne, teda dokonale
krásne. A to mi aj stačí. Veď čoskoro sa
o tom mám presvedčiť a viem, že nás Pán
Boh, ani Ježiš Kristus v tom nesklame,
naopak, pozitívne nás prekvapí. Nie je to
ohromné?
Pavel Kondač
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Tam kde život stratil svoju tvár,
tam kde vládla čierna tma,
tam kde slnko nežiarilo,
tam chodila Láska.
V očiach pokora, v ústach život,
v srdci nádej a pokoj.
Chodila od domu k domu,
od srdca k srdcu,
aby tých, ktorí plakali tešila,
tých, ktorí zúfali povzbudzovala,
tým, ktorým unikal život,
tým ho vracala plný.

13.-20.1.
11.-17.2.
22.-24.2.
31.3.
6.4.
27.4.
28.4.
3.-5.5.
11.5.
7.-9.6.
28.8.-1.9.
25.-28.9.
25.-27.10.
10.-11.11.
22.-24.11.
Dátum

Čas

Chodila od domu k domu
často nepochopená, neuznaná,
často pohŕdaná a posmievaná.
Znášala nenávisť i ľudskú lásku,
vernosť i zradu, hlad i smäd,
ale Ona dávala plnú náruč lásky,
dala seba samú na kríž,
aby človek poviazaný okovami
mohol byť voľný a slobodný,
aby večne mohol žiť.
Láska, Božia láska
kto pochopí tvoju veľkosť?
Kto ťa zmeria?
Kto pohliadne do diaľky,
aby uzrel tvoje hranice?
Si nesmierne veľká
a si večná.
Večná buď aj vo mne...
Adriana Vlčková

- Aliančný modlitebný týždeň
- Národný týždeň manželstva
- Mládežnícka konferencia-Banská Bystrica
- Výročné zborové zhromaždenie
- Diskusná konferencia delegátov zborov (DKDZ)
- Spolu na kolenách (hosť Steve Elliott)-Račkova dolina
- Deň misie BJB
- Konferencia sestier-Brno
- Konferencia delegátov zborov (KDZ)
- Víkend pre kazateľov a misionárov s rodinami
- Celoslovenský kemp mládeže
- Konferencia pre seniorov-Račkova dolina
- Konferencia BJB v ČR a SR „100 rokov spolu“-Litoměřice
- Time-out pracovníkov BJB-Račkova dolina
- Víkend
pre pracovníkov
s mládežou
Aliančný
modlitebný týždeň
- Jednota v Rozmanitosti
Miesto

Ne 13.1. 17:00 BJB Miloslavov
Po 14.1.
Ut 15.1.
St 16.1 19:00 BJB Miloslavov
Št 17.1.
Pia 18.1.
So 19.1.
Ne 20.1. 17:00 BJB Miloslavov

Slúžiaci

Miroslav Tóth
Miroslav Tóth
Miroslav Tóth

Téma

Jednota v láske
Jednota v Duchu
Jednota vo viere (vyznaní)
Jednota v krste
Jednota v tele
Jednota v misii
Jednota vo vízii
Jednota v Kristu
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

1.1.

xxxxx
Večera Pánova

6.1.

Vedenie bohoslužieb
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Biblická hodina-Streda
Dátum

Kázeň

17:00

19:00

Miroslav Tóth

xxxxx

2.1.

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx

9.1.

Miroslav Tóth

AMOT

16.1.

AMOT

AMOT

23.1.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

30.1.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

6.2.

Miroslav Tóth

Samuel Lomjanski

13.1.

Samuel Lomjanski

Miroslav Tóth
Daniel Matušek najml.

20.1. Daniel Matušek najml.

Miroslav Tóth
Milan Krajčí

27.1.

Milan Krajčí
Večera Pánova

3.2.

Robert Pokorný

10.2.

Robert Pokorný

Miroslav Mišinec

xxxxx

13.2. Benjamín Krajčí

xxxxx

20.2.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

27.2.

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

xxxxx

6.3.

Milan Krajčí

xxxxx

13.3.

Miroslav Tóth

xxxxx

20.3.

Miroslav Tóth

xxxxx

27.3.

Miroslav Tóth

3.4.

Hosť

xxxxx

10.4.

Miroslav Tóth

xxxxx

17.4.

Miroslav Tóth

Samuel Lomjanski

17.2.

Samuel Lomjanski

Pavel Pivka
Milan Bahna

24.2.

Milan Bahna
Večera Pánova

3.3.

Daniel Matušek najml.

10.3. Daniel Matušej najml.

Robert Pokorný
Samuel Lomjanski

17.3.

Samuel Lomjanski

Miroslav Tóth
Benjamín Krajčí

24.3.

Benjamín Krajčí
Miroslav Tóth
Výročné zborové zhromaždenie

31.3.
Večera Pánova
Miroslav Tóth

7.4.

Daniel Matušek najml.

14.4. Daniel Matušek najml.

Miroslav Tóth

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
13.-20.1. - Aliančný modlitebný týždeň
11.-17.2. - Národný týždeň manželstva
22.-24.2.
31.3.
6.4.
27.4.
28.4.
3.-5.5.
11.5.

Občastník NÁŠ ŽIVOT

XXI. ročník

- Mládežnícka konferencia-Banská Bystrica
Vydáva: Bratská jednota baptistov v SR
- Výročné zborové zhromaždenie
Cirkevný zbor Miloslavov
- Diskusná konferenciaMiloslavov
delegátov246,
zborov
(DKDZ)
900 42
Miloslavov
- Spolu na kolenách (hosť
Tel.:Steve
0902 677
Elliott)-Račkova
845
dolina
E-mail: miloslavov@baptist.sk
- Deň misie BJB
NEPREDAJNÉ Web: http://miloslavov.baptist.sk/
- Konferencia sestier-Brno
- Konferencia delegátov zborov (KDZ)

