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Úvodník

Drahí bratia a sestry,
v tomto mesiaci budeme viac ako inokedy hovoriť o manželstve. Určite ste už počuli
na túto tému mnoho prednášok, rozhovorov, sťažností, vtipov i horkosti. Mnoho rád
zaznieva do našich manželstiev – o spoločných hobby, romantike, komunikácii,
hraniciach. Kedysi som toto všetko do seba nasávala ako vyschnutá špongia vodu.
Hltala som každú knihu, prednášku, každých 10 krokov k šťastnému manželstvu, no
stále po čase prišlo sklamanie, kríza, frustrácia. A kolotoč šiel stále dookola. Potom
ma Pán zastavil – kto je Tvorcom manželstva? Nie snáď On? Nemá On sám najlepšie
rady a nepreniká On sám svojím Slovom k úplnej hlbokej podstate tohoto vzťahu?
Svitlo mi (dosť opozdene, ale to sa mi stáva bežne ), že som doteraz kopala deravé
cisterny plné kalnej a rýchlo unikajúcej vody. A tak som začala čítať a snažím sa
chápať a poslúchať to, čo Božie Slovo hovorí o manželstve, vzájomnom vzťahu
muža a ženy, ich zodpovednostiach a postavení. Viete, všetci to všetko zrejme veľmi
dobre poznáme – muž je hlavou ženy, žena má byť podriadená mužovi, muž má
opustiť rodičov a priľnúť k žene, žena si má ctiť muža, muž má milovať svoju ženu,
majú si plniť svoje manželské povinnosti, majú žiť v čistote....a mnoho iných veršov.
Ale zistila som, že úplne iná rovina je poslúchnuť to a žiť to v každej situácii.
Takmer pri všetkých týchto Božích nariadeniach sa mi ježili vlasy na hlave (s
argumentom, že predsa žijeme v 21. storočí), ale Pán mi úplne jasne cez svoje Slovo
ukázal, že ak Ho chcem nazývať svojím Pánom a Bohom, tak Mu patrí celý môj
život, moje názory, postoje, motívy. Všetko má byť Jeho a formované a
ovplyvňované Ním. A manželstvo je podstatná súčasť života. Chcem vás povzbudiť
napomenúť, milovaní, nech je pre vaše manželstvo určujúce a zásadné to, čo hovorí a
vyučuje Pán vo Svojom Slove. Nespoliehajte sa na ľudské teórie, to čo Boh stvoril,
človek nedokáže vylepšiť, ani Mu poradiť. Manželstvo podľa Božieho Slova je ťažké
budovať, lebo každý musí začať pokáním, pokorou, musí začať od seba a musí ísť do
hĺbky. Ale táto cesta stojí za to, lebo je Božia, lebo len takto odhalíme a budeme
môcť zažívať tú nádheru byť jedno s manželským partnerom, ako to zamýšľal Boh
pri stvorení. A ešte upozornenie na záver, nečakajte, že Božie manželstvo bude v
tomto svete obdivované, lebo podriadenosť, obetavá láska, poslušnosť či pokora nie
sú v móde.
Eva Mrštinová
Spravodaj BJB Poprad
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STOPky pokračujú!
Som veľmi rád, že sa mohla v sobotu 19. januára uskutočniť
po dlhšej dobe prvá STOPka. Mohlo tak byť len a len vďaka Božej priazni. Jednak,
že brat Roman bol ochotný prísť a to aj napriek tomu, že sa im pred Vianocami narodilo bábätko (už šieste). Tiež, že termíny vyhovovali obom stranám. Rovnako sa Pán
Boh postaral v tom, že dal ochotu a túžbu do sŕdc jednotlivcov spolupodieľať sa a
organizačne i programovo STOPku pripravovať. No a v neposlednom rade som
vďačný za každú modlitbu za túto službu, ale aj za to, že ste prišli, či už sami alebo aj
s niekým. Dúfam, že táto námaha nebola márna a že aj rozprávanie br. Romana
povzbudilo veriacich a pozývalo neveriacich ku Kristovi.
Prosíme ďalej o vaše modlitby, pretože STOPky pokačujú! Tento mesiac prijal
naše pozvanie ako hosť na STOPku br. Jozef Brenkus ml. Ak sa vám toto meno zdá
povedomé, nie je to náhoda :). Brat Jojo Brenkus pôsobil so svojou rodinou dlhé roky
ako misionár v Indii a príde vyrozprávať svoj príbeh viery v Pána Ježiša Krista i svoje povolanie a prácu na misii v ďalekej Indii.
Suma sumárum: STOPka teda bude už v sobotu 9. februára o 17:00 v našej
modlitebni. V súvislosti s touto službou sú opäťpred nami 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.
Ďakujeme veľmi za vašu podporu (najmä modlitebnú) a tešíme sa na spoločné
stretnutie!
Za tím STOPkárov Ľ.Pál

Modlime sa za:
•
•
•
•
•
•

naše manželstvá, manželstvá v našom okolí, žehnajme si navzájom a budujme
naše vzťahy na Pánovi Ježišovi a Jeho Slove
mládežnícku konferenciu v B. Bystrici, nech Duch svätý môže mocne konať v
srdciach a životoch mladých ľudí a oni nech túžia po Ňom a po Jeho Slove
februárovú STOPku – nech ozaj slúži na zastavenie a zamyslenie sa nad
životom nám aj naším priateľom a blízkym, ktorých na STOPku pozveme
skupinky v našom zbore, ktoré sa stretávajú k zdieľaniu, štúdiu Biblie,
modlitbám, nech Pán požehná tieto stretnutia a nech je ich čoraz viac, aby sme
rástli a mocneli v Pánovi
našich vzácnych seniorov, tentoraz menovite za Čisteckých, sestru Spišákovú a
brata Jurča
bratov a sestry v ťažkých životných a zdravotných situáciách, nech ich Pán
posilní, povzbudí a premieňa na Svoj obraz

Spravodaj BJB Poprad

-2-

február 2019

Upratovanie
Rozpis upratovania modlitebne na mesiace február a marec:
2.2.2019 Skokanová, Babjaková
9.2.2019 Krajčová, Gavalierová
16.2.2019 Pálová, Gažovičová
23.2.2019 Hricová
02.03.2019 Ivanová ml., Ivanová st.
09.03.2019 Greksa T., Beheni, P. Kandráč
16.03.2019 Hlavčáková, Pajerchinová
23.03.2019 Pogranová, Dudášová
30.03.2019 Englerová st., Sonogová

Oznamy
• Srdečne pozývame vás aj vašich priateľov na ďalšiu STOPku, ktorá sa uskutoční v sobotu 9.2. o 17:00 v modlitebni
s hosťom Jozefom Brenkusom ml.
• Pozývame Vás na Interaktívny
workshop s názvom „7 pilierov spokojného manželstva“ určený manželom, partnerom, snúbencom, zaľúbeným
dvojiciam, ale aj všetkým ostatným, ktorých zaujíma téma partnerských vzťahov; a to v stredu 13.2.2019 od 17:00
do 20:00 v Zasadačke MsÚ Poprad,
Nábrežie J.Pavla II. 3.
Ak sa chcete stretnúť „menej formálne“
tak 15.2. 2019 od 17:00 do 16.2.2019
11:00 organizujeme prespávačku pre
manželské páry vo Veľkom Slavkove /
Medzinárodné Evanjelické Mládežnícke Centrum (MEMC) Ichthys.

Spravodaj BJB Poprad
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• Staršovstvo zboru touto cestou oznamuje členom zboru, že Výročné zborové zhromaždenie sa tento rok uskutoční
v nedeľu 3.marca 2019 v poobedných
hodinách. Čas začiatku rokovania bude
ešte včas upresnený.
• Anglický tábor v Štôle je plánovaný
na 8.-12.7.2019, tábor veľkej besiedky
a KDZ v termíne 13.-20.7.2019.
• 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
Vedenie zhromaždenia Zložka pred kázňou

Kázeň

Poobedie / Poznámka

Celozborové zhrom.

3.2.

Ľ. Pál

Chválospevka

Ľ. Pál + VP

10.2.

M. Hlavčák

NTM

P. Mrština

17.2.

Ľ. Pál

Svedectvá

Ľ. Pál + VP

24.2.

I. Maďar

Sestry

Pa. Engler

3.3.

Ľ. Pál

Chválospevka

Ľ. Pál + VP

Celozborové zhrom.

Plánované akcie
9.2.
STOPka – zastavenie a zamyslenie nad životom; hosť: Jozef Brenkus ml.
11.2.
Rokovanie zborového staršovstva v Poprade
11.-17.2. Národný týždeň manželstva „Hráme spolu“
13.2.
Interaktívny workshop ´7 pilierov spokojného manželstva´ v Poprade
15.2.
Oddychový večer pre manželov vo Veľkom Slavkove
18.-22.2. Jarné prázdniny
22.-24.2. Mládežnícka konferencia BJB v B.Bystrici „Buď vzorom“
25.2.
Rokovanie zborového staršovstva v Poprade
27.2.
Oblastné stretnutie kazateľov a pracovníkov BJB v Košiciach
3.3.
Výročné zborové zhromaždenie v Poprade
10.3.-18.4.40-dňové modlitebno-pôstne obdobie pred Veľkou nocou
9.3.
STOPka – zastavenie a zamyslenie nad životom
8.-12.7. Anglický tábor v Štôle
13.-20.7. Tábor veľkej besiedky a KDZ vo Važci

Zborový verš na rok 2019: Ján 14:21
„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.“
Nepredajné; zmeny v nevyhnutných prípadoch možné.
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