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Úvodník
„Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje,
toho bude milovať aj môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. “
(Ján 14,21)
Väčšinou začiatkom roka si ľudia dávajú rôzne sľuby a novoročné predsavzatia.
Sľubujeme si, že budeme menej jesť, viac sa hýbať, menej pozerať na obrazovku a
viac pozerať do Biblie... atď. Štatistiky hovoria, že polovica predsavzatí či sľubov
skončí približne po týždni a približne 85% novoročných sľubov sa nedožije februára.
V zborovom veršíku na rok 2019 je tiež jeden zaujímavý sľub. Hovorí ho Ježiš,
keď boli spolu s učeníkmi (už bez Judáša) počas poslednej večere. Vlastne už boli po
večery, už im Ježiš umyl aj nohy a len tak tam sedia a rozprávajú. Lepšie povedané
učeníci počúvajú, sem-tam sa niečo opýtajú, keď nerozumejú a Ježiš im rozpráva.
Rozpráva o tom, že ich musí opustiť a oni zostanú bez Neho. Je to akoby bežná
situácia života, keď deti prídu o svojich rodičov a zostanú sirotami. Podľa Ježišovho
rozprávania to vyzerá, že aj učeníci zostanú ako tie deti, keď On už odíde. No v 18.
verši im hovorí, že ich nenechá ako siroty, ale príde ku nim.
Pán Ježiš Kristus tento sľub splnil nielen vtedy, ale plní ho nepretržite až dodnes.
A s istotou môžem povedať, že ho bude plniť až dovtedy, kým nepríde druhýkrát ako
Vládca a Kráľ.
Ako ho plní? Hovorí zjavím mu seba samého. Čo to znamená? Azda zasľúbenie
nejakých nových zjavení, ktoré by presiahli to, čo je už obsiahnuté v evanjeliu?
Rozmýšľam, že takto to Pán nemyslel. Použité slovo na tomto mieste a jeho pravý
význam v podstate vyjadruje, že Pán Ježiš sám vstúpi do života človeka-učeníka a to
tak zreteľne, že ten Ho bude stále viac a hlbšie poznávať. Pociťovanie či prežívanie
lásky Pána Ježiša, prijímanie daru Jeho stálej a novej prítomnosti a otváranie svojho
srdca patrí k normálnemu kresťanskému životu.
Komu tento sľub plní? Odpoveď je už v prvom slove toho verša: Kto... O kom
hovorí? Komu sľubuje to predošlé? Slovo kto mieri na jednotlivca, na každého z nás,
i na náš zbor ako celok. Ak nachádzame aj seba v tom slove kto, Kristov slub platí aj
pre nás, aj pre teba!
S láskou Ľ. Pál
Spravodaj BJB Poprad
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Aliančný modlitebný týždeň (AMOT)
V posledných 50 rokoch sa náš svet tak veľmi zmenil, že ak budete letieť na druhú stranu zeme, budete sa cítiť zvláštne, keď uvidíte veľmi odlišné veci, ale súčasne
poznáte značky, ktoré vidíte každý deň vo vašej krajine. S niečím podobným sa stretávame v cirkvi. Zdieľame mnoho základných presvedčení, ktoré nás zjednocujú pri
zachovaní rozdielov, ktoré niekedy spôsobujú, ako by sme nepatrili do tej istej rodiny. Otázka, ktorú sme si ako protestantskí kresťania položili, je: Ak je Boh náš Otec,
Svätý duch náš kompas a Biblia naša mapa života, prečo sme takí rozdielni? Odpoveď závisí od rôznych faktorov:
1. Náš obmedzený intelekt, ktorý interpretuje večné Slovo Božie
2. Náš svetonázor ovplyvnený kultúrou v ktorej žijeme spôsobuje, že čítame Bibliu s nasadenými okuliarmi, o ktorých ani nevieme, že ich máme.
3. Rôzne spôsoby akými manifestujeme a aplikujeme naše chápanie rovnakej zjavenej Pravdy.
Preto je hlavnou témou tohtoročného AMOTu Jednota v rozmanitosti a na
základe listu Efezským 4 sa jednotlivé dni týždňa budeme spolu zamýšľať nad týmito
témami:
NE 7.januára: Jednota v láske
ŠT 11.januára: Jednota v tele
PO 8.januára: Jednota v Duchu
PI 12.januára: Jednota v misii
UT 9.januára: Jednota vo viere (vyznaní)
SO 13.januára: Jednota vo vízii
ST 10.januára: Jednota v krste
NE 14.januára: Jednota v Kristovi
Celý materiál s jednotlivými témami k modlitebnému týždňu je dostupný v elektronickej forme na www.easr.sk. Odtiaľ si ho môžete stiahnuť na individuálne alebo
skupinkové námety k modlitbám. Pre tých, ktorý nemajú prístup ku materiálu v elektronickej forme, tento bude pripravený vytlačený v brožúrkovej forme v nedeľu 13.1.
na zhromaždení.
Informácie o programe AMOTu v našom zbore je nasledovný:
NE 13.1.
Spoločné modlitby s AC v ich priestoroch o 17:00
PO 14.1.
Domáce skupinky od 18:00 (alebo podľa dohody)
UT 15.1.
Spoločné modlitby s AC v našej modlitebni o 18:00
ST 16.1.
Domáce skupinky od 18:00
ŠT 17.1.
Domáce skupinky od 18:00
PI 18.1.
Domáce skupinky od 18:00
SO 19.1.
Individuálne domáce skupinky (v Poprade bude STOPka o 17:00)
NE 20.1.
Domáce skupinky od 18:00
Bližšie info o konaní skupiniek budú oznámené na nedeľnom zhromaždení 13.1.
Povzbudzujeme sa týmto ku účasti a pripojeniu sa ku modlitbám. Urobme o krok
viac ako možno minulý rok. Tiež Vyzývame na väčšiu aktivitu pri organizovaní domácich skupiniek a tým k tovoreniu svojich domácností pre ostatných bratov a sestry, ktorí na to možnosti nemajú. Veríme, že Pán to uvidí a požehná dobrý úmysel.
Spravodaj BJB Poprad
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STOPky sú späť!
Nehovorím o žiadnych dopravných značkách, ale o misijných
večeroch, ktoré prebiehali v našom zbore počas rokov 2013-2015 a spolu 12x sa nám
podarilo pripraviť podujatie pre širokú verejnosť. Svoj životný príbeh na nich vypovedali a vieru v Pána Ježiša vyznali jednotlivci, manželské páry, či skupinky. Jednotlivých STOPiek sa zúčastnilo od 30 do 120 poslucháčov (priemerne 60-70). Snáď
najväčšou výzvou bolo zorganizovanie muzikálu Zasľúbená zem, kde prišlo do Domu kultúry takmer 400 ľudí. Žiaľ, na jar 2015 sa z viacerých dôvodov STOPky nepodarilo obnoviť. A to aj napriek tomu, že to bol výborný spôsob, ako otvoriť dvere
nášho zboru/modlitebne pre ľudí zvonku, ako otvoriť aj naše srdcia pre stratených
okolo nás a byť tak účastný pri napĺňaní Ježišovho poverenia ´budete mojím svedectvom´. V neposlednom rade STOPky a jednotlivé životné príbehy prinášali duchovné
povzbudenie aj do našich životov, budovali našu vieru a verím, že prinášali aj radosť
do sŕdc tých z nás, ktorí sme to pomáhali organizovať.
Napriek tomu, že STOPky zanikli, neprestávali sa ozývať hlasy, že to bola dobrá
služba, neprestávali padať otázky, prečo to už nebýva a pod. A tak počas jesene minulého roku padla výzva obnoviť STOPku, na ktorú zareagovalo niekoľko bratov a
sestier a vznikol tím, ktorý opäť STOPky túži organizovať. Ak by si sa chcel ku tomuto tímu pridať, ak ti to Pán Boh dáva na srdce alebo si hľadáš službu, ku ktorej by
si sa pripojil a objavoval alebo rozvýjal obdarovanie od Pána, kľudne sa prihlás.
Miesto pre teba sa určite nájde a každá pomocná ruka bude iste potrebná. :)
Suma sumárum: V sobotu 19.januára o 17:00 privítame hosťa Romana ´Hawrana´ Lacha – misionára medzi indiánmi v USA. Brat Roman príde vyrozprávať svoj
príbeh viery v Krista i povolanie do misijnej službu medzi indiánov. V súvislosti s
touto službou sú 2 prosby: Modlite sa za túto službu medzi nami, aby priniesla duchovný úžitok, nie len pekný zážitok a využime túto príležitosť na pozvanie svojich
priateľov (najlepšie neveriacich, hľadajúcich), ktorý by mohli počuť evanjelium aj
takouto formou.

Oznamy
• V sobotu 12.1. o 10:00 pozývame všetky deti na zmrzlinovú párty, ktorá bude na
našom ľade pri modlitebni. Budeme súťažiť a rozprávať si príbeh. Všetci ste srdečne vítaní!
• Na jar tohto roku pripravujeme krst na
vyznanie viery ponorením. Kto uveril v
Pána Ježiša Krista ako Spasiteľa a túži
vyznať svoju vieru v Neho verejne, nech
Spravodaj BJB Poprad
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sa prihlási na prípravu ku krstu u br.
kazateľa.
• Bratia a sestry, ak máte nejaké
svedectvo o tom, ako Pán Ježiš konal
vo vašom živote,, alebo slovo, báseň
či zamyslenie, píšte ich, prosím, na
túto
mailovú
adresu:
mrstinova.eva@gmail.com
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Program služieb

6.1.

Vedenie
zhromaždenia
Ľ. Pál

13.1.

P. Mrština

AMOT

P. Mrština

20.1.

Ľ. Pál

Svedectvá

Ľ. Pál + VP

27.1.

P. Ivan ml.

Seniori

V. Čistecký

3.2.

Ľ. Pál

Chválospevka

Ľ. Pál + VP

Zložka pred kázňou

Kázeň

Chválospevka

Ľ. Pál + VP

Poobedie /
Poznámka
Celozborové zhrom.

Celozborové zhrom.

Plánované akcie
1.1.2019
2.-5.1.
10.1.
12.1.
13.-20.1.
16.1.
19.1.
Lacho
20.1.
28.1.
9.2.
11.-17.2.
18.-22.2.
22.-24.2.

Novoročná kapustnica v Poprade (spoločný obed po zhromaždení)
Dorastenecká chata vo Važci
Rokovanie zborového staršovstva
Zmrzlinová párty pre deti na ľade
Aliančný modlitebný týždeň
Oblastné stretnutie kazateľov a pracovníkov BJB v L.Mikuláši
STOPka – zastavenie a zamyslenie nad životom; hosť: Roman ´Hawran´
Ekumenická bohoslužba v rámci TmzJK v Poprade
Rokovanie zborového staršovstva
STOPka – zastavenie a zamyslenie nad životom; hosť: upresníme...
Národný týždeň manželstva „Hráme spolu“
Jarné prázdniny
Mládežnícka konferencia BJB v B.Bystrici „Buď vzorom“

Zborový verš na rok 2019:

„Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje.

A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec;
aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ (Jn 14,21)
Nepredajné; zmeny v nevyhnutných prípadoch možné.
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