_____________________________________________________________________________________________

Mili bratia a sestry!

Úvodník

Začalo sa obdobie adventu. Advent znamená príchod. Príchod Božieho Syna na
tento svet v ľudskej podobe. Prišiel, aby nás vykúpil od neprávosti, od hriechu,
roztrhal úpis napísaný proti nám, porazil diabla a navrátil nás, ako deti Božie, do
obecenstva s nebeským Otcom. V období adventu sa pripravujeme na Vianoce, kedy
sa radujeme z Jeho prvého príchodu na zem a oslavujeme nášho nebeského Otca, že
dal svojho jednorodeného Syna, aby nás zachránil. Avšak, Pán Ježiš zasľúbil,že príde
znovu na túto zem, už nie ako malé dieťa, ale ako Kráľ kráľov a Pán pánov. Príde si
pre svoju nevestu, pre svojich verných. Nie je našou vecou vedieť, kedy sa to stane.
Našou vecou je, byť pripravení na túto chvíľu, aby nás mohol zobrať so sebou, aby
sme mohli byť tam,kde je On.
Celý náš život je prípravou a očakávaním na toto úžasné finále, na stretnutie s
naším Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom, kedy Ho uvidíme tvárou v tvár. Celý
náš život je zápasom o "posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána".Hebr.12,14.
Pán Ježiš nám vo svojej láske poskytol všetko, aby sme mohli v tomto zápase obstáť.
Božia spasiteľná milosť nás vyučuje, ako máme žiť na tomto svete: "očakávajúc
blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista
".Tít. 2,13. Božie slovo je naším kompasom,chlebom pre našu dušu. Duch svätý nás
uvádza do každej Pravdy, usmerňuje, vedie, vyučuje a stráži. Záleží len a len na nás,
ako naložíme s touto úžasnou milosťou, ktorá nám je daná. Na mnohých miestach
nás Božie slovo vyzýva, aby sme nespali, ale bdeli, aby sme boli synmi dňa a nie
noci...celý náš život je vlastne adventom-očakávaním, prípravou na príchod nášho
Pána Ježiša Krista.
Milí bratia, sestry,prajem nám všetkým, aby toto obdobie adventu a Vianoc bolo
obdobím pokánia, očistenia, priblíženia sa k Pánovi, radosti v Duchu Svätom a rastu
v Jeho milosti. Nech nás Jeho druhý príchod zastihne hotových a pripravených.
M. Dudášová
Spravodaj BJB Poprad
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Zdravý advent
Zdravá cirkev očakáva na Krista. Tento jednoduchý výrok v sebe obsahuje hlbokú
pravdu. Jeho podstata a hĺbka tkvie práve v tom, že je pravdivá z oboch strán.
Najprv hovoríme o zdravej cirkvi. Ale aká je to vlastne zdravá cirkev? Čím sa vyznačuje? Aké sú to atribúty zdravia v pohľade na cirkev, na zbor, v ktorom žijeme?
Počas uplynulej jesene sme mohli tieto atribúty objavovať a spolu nad nimi rozmýšľať. Mark Dever v knihe Zdravá cirkev tieto atribúty odhaľuje a medzi podstatné, či
základné znaky zdravého zboru/cirkvi dáva a) biblické chápanie dobrej správy evanjelia, b) poznanie Boha Biblie takého, aký je a c) systematické a pravidelné sýtenie sa Božím slovom /výkladovým kázaním/. Ak cirkev/zbor stojí na týchto troch pilieroch, môžeme povedať, že je zdravá. A ako zdravá žije životom očakávania, ktorý
vychádza a je postavený na spomenutých troch pilieroch: na evanjeliu, ktoré hovorí,
že Kristus prišiel, aby mal každý, kto verí, večný život v nebi, Boha Biblie poznáme
ako milujúceho Otca i ako prichádzajúceho Kráľa a kázaním sa sýtime aj v tom, aby
sme v bdelosti viery vyzerali a čakali Kristov príchod. Zdravá cirkev teda takto
očakáva na Pána Ježiša.
Rovnako je to aj naopak: cirkev, ktorá žije v očakávaní na príchod Kráľa kráľov a
Pána pánov, ktorá sa na Jeho príchod teší, ktorá sa v radostnej nádeji pripravuje aj
tým, že napĺňa poslanie a povolanie od Pána, ktorá žije skrze evanjelium, s evanjeliom a v evanjeliu, tak to je zdravá cirkev.
Kto je to ale tá cirkev? Inštitúcia? Budova? Kultúra? Nie, nič z toho. Cirkev si ty!
Ak budeš ty žiť v úprimnom očakávaní, prispeješ k tomu, aby tvoj zbor/cirkev bola
biblickou a zdravou. A zdravá cirkev predsa očakáva na Krista. A tak ďalej dokola,
dokola... Prajem radostný, zdravý a očakávaním naplnený /nielen/ advent.
S láskou Ľ. Pál

Upratovanie
1.12.2018 Hricová
8.12.2018 Ivanová ml., Ivanová st.
15.12.2018 Greksa T., Beheni, P. Kandráč
22.12.2018 Hlavčáková, Pajerchinová
29.12.2018 Pogranová, Dudášová
5.1.2019 Englerová st., Sonogová
12.1.2019 Englerová ml., Kendrová
19.1.2019 Husáriková, Mrštinová
26.1.2019 Kačová, Benková
2.2.2019 Skokanová, Babjaková
Spravodaj BJB Poprad
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Oznamy
• Staršovstvo zboru zvoláva v nedeľu 2.
decembra zborové členské rokovanie po
zhromaždení. Náplňou bude aklamačné
rozhodnutie o uvoľnení finančných
prostriedkov, ktorých výška presahuje
kompetenciu staršovstva zboru. Počas mesiaca novembra sa musel riešiť havarijný
stav strechy na starom zhromaždení.
• Srdečne pozývame všetkých seniorov
na stretnutie, ktoré sa uskutoční vo
štvrtok 6.12. o 10:30 u Englerovcov pri
krbe, teplom čaji, káve, dobrotách, no
hlavne s Pánom Ježišom a Jeho slovom.
• Aj tento rok, tak ako po minulé, pripravujeme spoločný zborový Silvester. Po
celozborovom zhromaždení plánujeme
spoločnú večeru formou švédskych stolov, ktoré si ako obykle donesieme z do-

mu, po ktorej pripravujeme program.
Ak máte túžbu prispieť nejakou formou k tvorbe silvestrovského programu, hláste sa br. Igorovi Pogranovi
• Výzva ku krstu: kto uveril v Pána
Ježiša Krista ako Spasiteľa a túži vyznať svoju vieru v Neho verejne, nech sa
prihlási na prípravu ku krstu u br.
kazateľa.
• Stále sú k dispozícii Biblické úvahy
na každý deň 2019 – Chlieb náš každodenný. Zakúpiť si ich môžete u s. M.
Šalingovej za cenu 4,50 Eur/kus.

• Bratia a sestry, ak máte nejaké sve-

dectvo o tom, ako Pán Ježiš konal vo
vašom živote, alebo slovo, báseň či zamyslenie, píšte ich, prosím, na adresu:
mrstinova.eva@gmail.com

Spoločenstvo pri Biblii v utorky
Spoločenstvo, ktoré mávame v týždni, býva každý utorok od 18:15 v žltom
salóniku. Zamýšľame sa nad Bibliou, modlíme sa spolu, spievame, zdieľame sa.
4.12.
List Hebrejom 13
11.12.
List Hebrejom 13
18.12.
voľná téma (advent/Vianoce)
25.12.
nebude
1.1.2019
nebude

Modlime sa za:
•
•
•
•

naše srdcia a životy v období Adventu, nech je to skutočne očakávanie Pána
a Spasiteľa a vďaka nášmu nebeskému Otcovi za spasenie
stretnutie našich seniorov a ich spoločne strávený čas, nech je na ich
budovanie a rast a oslavu Pána Ježiša
náš spoločne strávený čas na Silvestra a Nový rok, aby slúžil na budovanie
našich vzťahov v cirkvi, nech odrážame lásku Pána Ježiša
za našich chorých a trpiacich bratov a sestry obzvlášť v tomto období
Adventu a Vianoc, nech ich Pán naplní radosťou a nádejou

Spravodaj BJB Poprad
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Program služieb
Vedenie zhromaždenia Zložka pred kázňou

Kázeň

Poobedie / Poznámka
Celozborové zhr.

2.12.

Ľ. Pál

Chválospevka

Ľ. Pál + VP

9.12.

Pa. Engler

Svedectvá

P. Mrština

16.12.

Ľ. Pál

Mládež

Ľ. Pál + VP

23.12.

I. Pogran

Program detí

I. Maďar

24.12.

Štedrovečerné zhromaždenie o 16:00

Ľ. Pál

Celozborové zhr.

25.12.

I. sv. vianočný o 10:00

Ľ. Pál

26.12.

II. sv. vianočný o 10:00

M. Hlavčák

30.12.

V. Čistecký

Pa. Engler

31.12.

Silvestrovké zhromaždenie o 18:00

Ľ. Pál

Celozborové zhromažd.

01.01.

Novoročné zhromaždenie o 10:00

I. Maďar

Celozborové zhromažd.

Plánované akcie
2.12.
5.-8.12.
7.12.
10.12.
12.12.
15.12.
16.12.
23.12.
26.-30.12.
31.12.
1.1.2019
2.-5.1.
6.-13.1.

Zborové členské zhromaždenie v Poprade
Základný tréning zakladateľov zborov BJB v Račkovej
Klub seniorov u Englerov
Rokovanie zborového staršovstva
Oblastné stretnutie kazateľov a pracovníkov BJB v Prešove
„Keď ruku Boh podáva...“ Vianočný koncert spevokolu v Mengusovce
Posolstvo Vianoc
„Keď ruku Boh podáva...“ Vianočný koncert spevokolu v Poprade
Mládežnícka chata vo Važci
Zborový Silvester v Poprade
Novoročná kapustnica v Poprade (spoločný obed po zhromaždení)
Dorastenecká chata vo Važci
Aliančný modlitebný týždeň

Zborový verš na rok 2018–Kolosenským 3:23-24:
"Čokoľvek robíte, robte z tej duše, ako Pánovi, a nie ako ľuďom, vediac, že od
Pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžite."
Nepredajné; zmeny v nevyhnutných prípadoch možné. Vydávané pre vnútrozborové potreby.
Vydáva:
BJB Poprad, Jahodná 5, Poprad-Veľká
www.poprad.baptist.sk; bjbpp@stonline.sk; 052/7768654
Číslo účtu:
IBAN: SK69 0200 0000 00279587 6653
SWIFT: SUBASKBX
Kazateľ:
Mgr. Ľubomír Pál; lubopal@gmail.com; 0907 568 885
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