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Úvodník

Drahí bratia a sestry,
posledné mesiace sa veľmi modlím za náš zbor, intenzívnejšie ako kedykoľvek
predtým. Pán Ježiš mi dával na srdce mnohé miesta z Biblie, ktorými som bola
zastavená a usvedčená. Uvedomila som si, že byť súčasťou cirkvi, zboru, nie je také
ľahké a samozrejmé, ako sa na prvý pohľad zdá. Ak chcem byť skutočne tým, čím
mám v zbore, cirkvi byť, nemôže mi ísť v prvom rade o mňa – aby som sa cítil fajn,
aby mi ľudia tam napĺňali moje potreby a predstavy. V prvom rade mi musí ísť o
Ježiša – aby sa On vo mne cítil fajn, aby som napĺňala Jeho predstavy. Inak ako
zapieraním seba samej a umieraním svojmu ja sa toto nedá, a to by malo byť niečo,
čo mi je vlastné od začiatku nasledovania Pána Ježiša, veď to je samotné svedectvo
krstu – a tomu všetkému sa učím doteraz a každý jeden deň. Na inom mieste zas Pán
Ježiš učí, že čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy. Lenže moje
sebecké chápanie tento verš nejako pokrútilo a moje očakávanie bolo, že keď ľudia v
zbore sa budú o mňa zaujímať, budú ku mne milí, nebudú ma ohovárať a poučovať,
tak potom aj ja začnem uvažovať o tom, že budem k nim tiež taká. Smrdí to
človečinou, že? A niet divu, keby každý takto uvažoval, tak cirkev neexistuje. Takže
ja nemám byť len tou, čo pasívne reaguje na to, ako sa k nej v zbore správajú, ale
mám byť prvá, ktorá preukazuje lásku, milosrdenstvo, pozornosť, pretože Pán Ježiš
za mňa zomrel, keď som bola ešte hriešna, nie až Keď som sa polepšila. Pán Ježiš
tým, ako nám udelil úplnú milosť, keď sme boli úplne vinní a mali sme byť
spravodlivo odsúdení na smrť, nám tiež prvý ukázal, aký máme mať postoj jedni k
druhým a ako tým dokážeme, že sme skutočne Jeho, že sme si skutočne vedomí
toho, akej milosti a lásky sa nám od Neho dostalo. A tak mi Pán Ježiš jasne naznačil,
že cestou nie je poučovať druhých, akí majú byť, ale začať od seba. A vždy, keď
začnem hundrať a reptať na bratov a sestry, akí sú, ako sa zachovali, alebo čo urobili
mi Pán Ježiš hneď pripomenie, aká som alebo som bola ja a vedie ma do pokory,
pokánia a k modlitbám za mojich bratov a sestry.
Tak vás chcem povzbudiť, skúste spočítať tú milosť, ktorá vám bola udelená - aby
ste neskončili v zatratení, pohliadnuť na celý svoj život a spočítať, koľkokrát vám
bolo odpustené a čo všetko. A potom v tej nesmiernej vďake a láske k Pánovi sa
priblížte k svojmu bratovi, sestre a udeľte mu to isté.
Eva Mrštinová
Spravodaj BJB Poprad

-1-

marec2019

Oznamy
• Staršovstvo zboru touto cestou
oznamuje členom zboru, že Výročné
zborové zhromaždenie sa tento rok
uskutoční v nedeľu 3.marca 2019 o
15:30 v modlitebni BJB v Poprade
• Srdečne pozývame vás aj vašich
priateľov na ďalšiu STOPku, ktorá
sa uskutoční v sobotu 16.3. o 17:00
v modlitebni s hosťom Ivorom
Zvarom z Ružomberka.
• Srdečne pozývame bratov a
sestry, ktorí pracujú s deťmi a
dorastom, alebo sa o túto prácu
zaujímajú na Konferenciu detskej
misie 23. marca od 9:30 v našej
modlitebni. Prihlásiť sa môžete cez
stránku detskej misie. Viac info u
br. Igora Maďara

• 28.-30. marca sa uskutočnív
Poprade v hoteli Satel konferencia
Máme čo zvestovať s hlavnou témou:
Biblia ako sväté Písmo. Prihlásiť sa
môžete do 4.marca na stránke
mcz.cb.sk
• 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.
• 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

Modlime sa za:
•
•
•
•
•
•

to, aby sme každý jeden boli pre brata a sestru zvestovateľom Ježišovej lásky
a milosti a
to, aby Božie Slovo bolo v našich životoch skutočne autoritou a aby sme sa
Ním dali premieňať, usviedčať, viesť, povzbudiť či potešiť
konferencie, ktoré sa tento mesiac uskutočnia, nech Pán vystrojí svojich
služobníkov a roztúži ďalších, nás všetkých , niesť Jeho evanjelium
STOPku a a brata Ivora Zvaru, nech svojím svedectvom mocne oslávi Pána
Ježiša a nech aj jeho svedectvo môže poslúžiť na spasenie hľadajúcim ľuďom
našich bratov a sestry, ktorí sú chorí a trpia – S. Šalinga, V. Babjakovú, K.
Bérešovú, E. Böhmerovú
našich vzácnych seniorov, tentoraz menovite za L. Babjakovú, V.
Pastrnákovú a manželov R. a D. Ratajovcov

Spravodaj BJB Poprad
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Upratovanie
Rozpis upratovania modlitebne na mesiace marec a apríl:
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
06.04.2019 Englerová ml., Kendrová
13.04.2019 Husáriková, Mrštinová
20.04.2019 Kačová, Benková
27.04.2019 Skokanová, Babjaková

Plánované akcie
3.3.
4.3.
10.3.-18.4.
16.3.
20.3.
23.3.
25.3.
28.-30.3.
6.4.
4.-7.4.
13.4.
3.-5.5.
14.-16.6.
8.-12.7.
13.-20.7.
20.-27.7.

Výročné zborové zhromaždenie v Poprade
Mimoriadne rokovanie staršovstva v Poprade
40-dňové modlitebno-pôstne obdobie pred Veľkou nocou
STOPka – zastavenie a zamyslenie nad životom; hosť: Ivor Zvara
Oblastné stretnutie kazateľov a pracovníkov BJB v Ružomberku
Konferencia Detskej misie v Poprade
Rokovanie zborového staršovstva v Poprade
Konferencia „Máme čo zvestovať“ v Hoteli Satel v Poprade
Diskusná konferencia delegátov zborov BJB
Motivačný víkend pre manželov v Račkovej
STOPka – zastavenie a zamyslenie nad životom
Konferencia sestier BJB v Brne
Zborový víkend v Račkovej
Anglický tábor vo Štôle
Tábor detskej besiedky a klubu dobrej zvesti vo Važci
Tábor dorastu vo Važci

Spravodaj BJB Poprad
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Program služieb
Vedenie zhromaždenia Zložka pred kázňou

Kázeň

Poobedie / Poznámka
Celozborové zhrom.

3.3.

Ľ. Pál

Chválospevka

10.3.

P. Mrština

Mládež

17.3.

Ľ. Pál

Dorast

Ľ. Pál + VP
Hosť: Z.
Kakas
Ľ. Pál + VP

24.3.

Pe. Engler

Svedectvá

I. Maďar

31.3.

Pa. Engler

Misia

I. Pogran

7.4.

Ľ. Pál

Chválospevka

Ľ. Pál + VP

Celozborové zhrom.

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.
Vydávané pre vnútrozborové potreby.
Elektronická verzia spravodaja: http://poprad.baptist.sk/link.php?spravodaj
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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