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Úvodník

“Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a
preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať
hnutie a zmýšľanie srdca. A nieto tvora skrytého pred Ním, všetko je obnažené a
odkryté očiam Toho, ktorému sa budeme zodpovedať.” Židom 4:12-13
Pre Pána nie je nič neviditeľné. Všetko je nahé a odkryté očiam Toho, s ktorým
máme dočinenia. Nech sa Mu akokoľvek vyhýbaš a nechceš s Ním mať nič spoločné,
nechceš podrobiť Jeho súdu všetko, čo pochádza zo starej adamovskej prirodzenosti,
nechceš Mu dať priestor, aby z teba učinil niečo ku chvále svojej slávy, vedz:
nevyhneš sa tomu. Až raz pred Baránkom padnú hory a dajú sa na útek ostrovy, to
bude také rozbúrenie, taký nepokoj, pred ktorým nikam neujdeme, pred ktorým nás
žiadna hora neskryje. Dovoľ teda radšej, aby ťa súdil a preveril už dnes, odhaľ sa
pred Ním. Iste, nebude to žiaden krásny okamih. Zažila to Samaritánka pri studni
Jákobovej. Začalo to naoko úplne nevinným rozhovorom s cudzím mužom pri studni:
“Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť po vodu.“
A potom jediným Jeho slovom prenikne jej srdcom dvojsečný meč, a jej život tu leží
v celej nahote. Určite vedela, na čo naráža, keď ju vyzval, aby zavolala svojho muža.
Odpovedá síce: „Nemám muža“, ale cudzincova odpoveď na to ju núti vyznať:
„Pane, ty si prorok.“ A potom svedčí o Ňom:„povedal mi všetko, čo som urobila.“
Tak je to! Nemáš pokoj a uhýbaš pred tým dvojsečným mečom, úbohá, blúdiaca
duša! Ale neboj sa! Akonáhle sa podrobíš tomu ostrému meču Slova, už nebude stáť
pred tebou prísny Prorok, ale Spasiteľ. Preč sú tie zhnisané, páchnuce rany, ustúpi
mŕtvolný zápach Lazarovho hrobu, iba keď vojdeš do Božieho svetla taký, aký si. Od
chvíle, keď sa prestaneš brániť a sám seba hýčkať, bude ťa brániť a hýčkať Pán.
Bude s tebou, celé roky oklamávaným a spútaným diablom, jednať s nevysloviteľnou
nehou a ohľaduplnosťou.
“Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli
milosť a pomoc v pravý čas.” Židom 4:16
Na Syna vložil Otec hriechy všetkých pokolení. Duchu svätému zveril usporiadanie a
osobné vedeniekaždého vykúpeného dieťaťa Božieho, aby uskutočnil v našich
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životoch to, čo nám Pán Ježiš vydobyl. Je to Duch svätý, ktorý nás vyučuje: “Zjavila
sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby
sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v terajšom veku rozvážne,
spravodlivo a nábožne.” List Títovi 2:11-12
“To nie je možné, to nedokážem” vzpiera sa vlastné slabé srdce. Nezabudni, že si
dieťaťom milosti! Máš k dispozícii pre svoj vnútorný život milosť, ktorá stačí na
všetku poviazanosť, dosť silná na to, aby ukáznila všetko, čo si sám nemohol
zvládnuť: jazyk a oči, fantáziu a myšlienky, nálady a dojmy. Tých, ktorí na Neho
očakávajú, vedie Pán od milosti k milosti do plnosti svojho života.
Zamyslenie z knihy Otta Stockmayera Zjevila se Boží milost

Oznamy
•
Zborový víkend – termín nášho
zborového víkendu sa nezadržateľne
blíži. Momentálne sa ešte dá
prihlásiť do nedele 9.júna (vrátane)
– ešte stále sú voľné miesta. Po
tomto terníme len v prípade voľných
miest a to osobne u br.kazateľa.
Všetky ďalšie potrebné informácie
sú na nástenke v modlitebni.
•
V sobotu 8. júna bola
plánovaná ďalšia STOPka, ktorá sa
však z organizačných dôvodov v
tomto termíne neuskutoční. V
prípade konania STOPky v inom
termíne v mesiaci jún budeme včas
informovať. Počas letných prázdnin
STOPky taktiež prebiehať nebudú.
Ďakujeme všetkým za doterajšiu
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podporu, modlitebnú, praktickú či
finančnú. Pevne veríme, že to doposiaľ
nebolo márne.
• V dňoch 2.7.-4.7. sa na západe v
Poprade bude robiť Dobrá správa
naprieč
Slovenskom.
Sú
to
evanjelizačné kluby, na ktorých sa deti
z okolia dozvedia o zachraňujúcej
milosti Pána Ježiša Krista. Prosíme o
modlitby aj za túto akciu, aby mnoho
detí mohlo počuť dobrú správu. Pre
bližšie informácie môžte kontaktovať
s. Veroniku Ivanovú.
• 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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Modlime sa za:
•
•
•
•

za náš nepokrytecký a úprimný stav srdca pred Pánom, aby sme boli ochotní
a schopní sa pred Ním a Jeho Slovom odhaliť a nechať Ho vysporiadať sa s
naším hriechom, očistiť nás
spoločný víkend v Račkovej
žiakov a študentov, naše deti, ktoré konči školský rok a čakajú ich záverečné
písomky, nech im Pán dá múdrosť a usilovnosť pri učení a nech Ho oslávia
aj touto cestou
misijnú akciu Dobrá správa naprieč Slovenskom, nech mnoho detí môže
počuť o Pánovi Ježišovi a Jeho láske a spasení

Biblické štúdium
Srdečne vás pozývame na pravidelné biblické štúdium v utorky o 18:15 v žltom
salóniku:
4.6.
11.6.
18.6.
25.6.
2.7.

Byť učeníkom to niečo stojí – úvod do biblického učeníctva
Povolanie učeníka
Cena učeníctva
Vlastnosti skutočného učeníka
Odovzdanosť učeníka

Upratovanie
Rozpis upratovania modlitebne na mesiace jún a júl:

01.06.2019 Greksa T., Beheni, P. Kandráč
08.06.2019 Hlavčáková, Pajerchinová
15.06.2019 Pogranová, Dudášová
22.06.2019 Englerová st., Sonogová
29.06.2019 Englerová ml., Kendrová
06.07.2019 Husáriková, Mrštnová
13.07.2019 Kačová, Benková
20.07.2019 Skokanová, Babjaková
27.07.2019 Krajčová, Gavalierová
03.08.2019 Pálová, Gažovičová
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Plánované akcie
7.-9.6.
14.-16.6.
17.6.
30.6.
6.7.
8.-12.7.
13.-20.7.
20.-27.7.
10.-17.8.
27.-31.8.

Víkend pre kazateľov a pracovníkov BJB s rodinami v Račkovej
Zborový víkend v Račkovej
Rokovanie zborového staršovstva v Poprade
Slávnosť krstu so zborovým gulášom
Sobáš Maroš Milán a Dominika Jureková
Anglický tábor vo Štôle
Tábor detskej besiedky a klubu dobrej zvesti vo Važci
Tábor dorastu vo Važci
Mládežnícky tábor
Celoslovenský kemp mládeže BJB v Hornej Lehote

Program služieb
Vedenie zhromaždenia Zložka pred kázňou

Kázeň

Poobedie / Poznámka
Celozborové zhrom.

2.6.

Ľ. Pál

Chválospevka

Ľ. Pál + VP

9.6.

I. Maďar

Mládež

P. Mrština

16.6.

Pa. Engler

Svedectvá

V. Čistecký

23.6.

P. Mrština

Sestry

30.6.

Ľ. Pál

Slávnosť krstu

7.7.

Ľ. Pál

Chválospevka

Pe. Engler
Hosť: M.
Kevický
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.
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