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Úvodník

Prichádza Veľká noc, pre mnohých kresťanov tie najvýznamnejšie sviatky v celom
roku. Keďže posledné týždne prežívam vo svojom živote veľmi ťažké obdobie, a
zároveň je to aj obdobie pôstu a očakávania Veľkej noci, kládla som si (alebo mi Pán
Boh kládol) úplne bytostnú otázku: “Veríš v skutočne živého Ježiša, alebo v Ježiša,
ktorý ostal v hrobe?” Možno na prvý pohľad bizarná otázka na dlhoročného
kresťana, ale po hlbšom preskúmaní môjho vnútra – postojov, reakcií, spôsobov
riešenia problémov, vzťahov, priorít, emócií – som dospela k záveru, že môj Ježiš
niekedy akoby nebol živý a blízky, ale mŕtvy a vzdialený. Akoby po sebe zanechal
závet v podobe Novej zmluvy, Jeho vôľu, ktorú máme dodržiavať a zomrel. Zomrel
za naše hriechy a ostal mŕtvy. Moja myseľ vie, že je to teologicky nesprávne, ale
moje srdce to častokrát takto prežíva. A ako vyzerá život s mŕtvym Ježišom?
Neustále porušovanie tých nádherných hlbokých prikázaní, neschopnosť milovať
tých, o ktorých vieme, že by Pán chcel, aby sme ich milovali, neschopnosť odpúšťať,
lebo nás nik o odpustenie neprosil a ani si neuvedomuje, že nám ublížil. V konečnom
dôsledku je to zlyhanie na plnej čiare a ohromný pocit viny, že Ježiš za mňa zomrel
a ja aj tak nie som schopná ničoho lepšieho než hriechu. Bezútešné a zúfalé
kresťanstvo s mŕtvym Ježišom a Bohom sudcom. Ale ak si prestaneme “rochniť”
(ako moja vzácna sestra v Ježišovi hovorí) v tejto našej bezútešnosti a zúfalstve a
pozrieme na vzkrieseného, živého Ježiša a skrze Neho na milujúceho Otca, vtedy v
nás začne prúdiť ten nový život. Prestaneme byť v tej protivnej duchovnej kóme - len
poľutovaniahodní, utrápení a mrzutí kresťania s mŕtvym Ježišom. Konečné posolstvo
Veľkej noci je, že Ježiš žije, na Ňom to všetko stojí, o Ňom to celé je. To, že je živý,
dosvedčuje viac ako 500 očitých svedkov z minulosti, tisíce svedkov v celej histórii a
otázkou ostáva pre nás, čoho svedkami sme my v našich životoch. Svedčíme našimi
rečami, skutkami, rozhodnutiami, myšlienkami, postojmi, hodnotami o živom
Ježišovi? Alebo sme skôr svedkami o umučenom Ježišovi, ktorý ubitý našimi
hriechami ostal v hrobe a napriek tomu, že nám dal veľa dobrých rád v Novej
zmluve, aj tak ostávame len stroskotancami bez nádeje?
JE TVOJ JEŽIŠ ŽIVÝ ALEBO MŔTVY ???
“Po svojom utrpení sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby
tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije.” Sk 1:3
Eva Mrštinová
Spravodaj BJB Poprad
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Oznamy
• bratia a sestry, v uplynulých
týždňoch/mesiacoch sa aj v našom
zbore (aspoň u niektorých) objavila už
druhá kniha od S.Miháľa: Príchod
Syna človeka. Táto kniha je akýmsi
pokračovaním knihy Vychvátenie.
Táto téma (i kniha samotná) vzbudzje
rôzne pohľady i kontroverzie nielen v
našom zbore či cirkvi, ale i naprieč
protestantskými zbormi či už na
Slovensku alebo v Čechách. Preto sme
sa rozhodli tejto téme venovať na
stretnutí biblického štúdia, a to v
utorok 9.4. o 18:15 v Poprade a v
stredu o 18:30 vo Štôle. Ak vás táto
téma zaujíma, ste srdečne pozvaní.
• Srdečne pozývame vás aj vašich
priateľov na ďalšiu STOPku, ktorá sa
uskutoční v sobotu 13.4. o 17:00 v
modlitebni s hosťom Michalom
Gažovičom na tému Stvorenie vs.
evolúcia
• srdečne vás pozývame na večer
modlitieb a chvál vo štvrtok 18.4. o
18:00 v modlitebni v Poprade spoločné
ukončenie
40-dňového
modlitebno-pôstneho obdobia pred
Veľkou nocou, kde môžu zaznieť vaše

svedectvá a zdieľanie Božieho vedenia
cez modlitby a pôsty, spoločné
modlitby,
piesne,
duchovné
zamyslenie.
• V utorok 23.4. o 18:30 sa
uskutoční diskusia o II. kazateľovi
pre členov zboru, ste srdečne pozvaní.
• Staršovstvo zboru zvoláva touto
cestou
zborové
členské
zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v
nedeľu
28.4.2019
hneď
po
doobednom zhromaždení. Na tomto
zhromaždení sa potrebujeme zúčastniť
v dostatočnom počte, nakoľko
predmetom rokovania budú aj body,
pri ktorých sa bude rozhodovať.
• V termíne od 26.-27:4. sa v
Račkovej
doline
uskutoční
konferencia Spolu v misii s hosťom
Stevom Elliotom. Viac informácií ako
aj
prihlášku
nájdete
na
www.baptist.sk/svm
• 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

Biblické štúdium
Srdečne vás pozývame na pravidelné biblické štúdium v utorky o 18:15 v žltom
salóniku:
9.4.
Téma: Kniha ´Príchod Syna človeka´ pod lupou
16.4. Téma: Biblický pôst
23.4. Diskusné stretnutie pre členov zboru o II. kazateľovi
30.4. Voľná téma
Spravodaj BJB Poprad
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Modlime sa za:
•
•
•
•
•

našu živú vieru v živého Ježiša, aby náš život a svedectvo boli autentické
vážnu diskusiu a rozhodovanie o II. kazateľovi pre náš zbor, nech sme vedení
Božím Duchom podľa Jeho vôle
aprílovú STOPku a hosťa, brata Michala Gažoviča, nech môže svedčiť v
moci Ducha o Božom stvorení a modlime sa aj za hostí, nech sa ich Boh
môže dotýkať
konferenciu sestier v Brne, nech ich Pán buduje a dáva rásť na Jeho slávu
seniorov v našom zbore a ich stretnutia u Englerovcov, nech sú plní Božej
múdrosti a Ducha, pevne zakorenení v Slove a vzorom nám všetkým vo viere

Plánované akcie
10.3.-18.4.
6.4.
4.-7.4.
8.4.
9.4.
10.4.
13.4.
18.4.
23.4.
25.4.
26.-27.4.
28.4.
28.4.
3.-5.5.
11.5.
18.5.
14.-16.6.
8. - 12.7.
13. - 20.7.
20. - 27.7.

40-dňové modlitebno-pôstne obdobie pred Veľkou nocou
Diskusná konferencia delegátov zborov BJB v B.Bystrici
Motivačný víkend pre manželov v Račkovej
Mimoriadne rokovanie staršovstva zboru
Kniha ´Príchod Syna človeka´ pod lupou; diskusia na biblickej
hodine
Oblastné stretnutie kazateľov a pracovníkov BJB v Prešove
STOPka – zastavenie a zamyslenie nad životom; téma: Stvorenie
vs. Evolúcia? hosť: br. Michal Gažovič
Večer modlitieb a chvál v Poprade; ukončenie modlitebnopôstneho obdobia
Zborová diskusia pre členov zboru
Rokovanie zborového staršovstva v Poprade
Spolu v misii v Račkovej; téma: Materský zbor zakladajúci nové
zbory; hosť: Steve Elliot
Deň misie BJB
Zborové členské zhromaženie v Poprade
Konferencia sestier BJB v Brne
Konferencia delegátov zborov v N.Zámkoch
STOPka – zastavenie a zamyslenie nad životom; hosť: svedectvo
Ž.Praženicová
Zborový víkend v Račkovej
Anglický tábor v Štôle
Tábor veľkej besiedky a KDZ vo Važci
Tábor dorastu vo Važci

Spravodaj BJB Poprad
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Program služieb
Vedenie zhromaždenia Zložka pred kázňou

7.4.
14.4.
18.4.

Ľ. Pál

Chválospevka

M. Hlavčák
Svedectvá
Spoločné modlitby a chvály
o 18:00

19.4.

Veľký piatok o 10:00

21.4.

Veľkonočná nedeľa

22.4.

Veľkonočný pondelok o 10:00

28.4.

I. Maďar

Deň misie BJB

05.5.

Ľ. Pál

Chválospevka

Kázeň

Poobedie / Poznámka

Ľ. Pál + VP

Celozborové zhrom.

I. Pogran
Ľ. Pál

Celozborové zhrom.

Služba
Celozborové zhrom.
spevokolu
Ľ. Pál + VP
Mládežnícke
zhromaždenie
P. Ivan ml.
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.
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