__________________________________________________________________________________________

Radosť zo spasenia

Úvodník

Potom určil sedemdesiatdva iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do
každého mesta a osady, kam chcel sám ísť...Sedemdesiati dvaja sa vrátili
a s radosťou hovorili: Pane v tvojom mene sa nám poddávajú aj zlí
duchovia! On im povedal: Neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú
duchovia, ale sa radujte z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. (Luk 10,
1, 17,20)
Sme svedkami priam triumfálneho návratu učeníkov z ich misijnej cesty. Zažili
veľký misijný úspech a teraz o tom podávajú správu svojmu Pánovi. Prežívajú radosť
z duchovného víťazstva nad mocou temnosti. Ježiš ich však hneď „schladí“ a začne
s nimi hovoriť o inej radosti. Prečo? Lebo postrehol jedno vážne nebezpečenstvo,
ktoré jeho učeníkov ohrozuje. Oni majú radosť zo svojho misijného úspechu, zo
svojej služby. Miesto radosti zo služby ponúka Ježiš radosť zo spasenia. Radosť
zo služby je radosť z toho, čo robím pre svojho Pána. Radosť zo spasenia je
radosť z toho, čo Pán urobil pre mňa. Čo mi v živote prináša väčšiu radosť? Moja
služba alebo moje spasenie?
Pri prvom stretnutí s Ježišom nič tak nenaplnilo naše srdce radosťou ako práve
skutočnosť spasenia. To, že i naše mená sú zapísané v knihe života v nebesiach. Ale
po rokoch života s Ježišom sa ľahko môže stať, že služba, ktorú pre Neho konáme,
nám zatieni spasenie, ktoré On vykonal pre nás. Potom sú to naše úspechy a
požehnanie v službe, ktoré nám prinášajú najväčšiu radosť. Ale aká radosť nám
zostane, keď prídu neúspechy? Keď sa v službe darí, sme šťastní. Keď sa nedarí, sme
nešťastní. Naša radosť je potom závislá od toho, či sa nám darí, alebo nie.
Ale Ježiš nám ponúka radosť, ktorá nezávisí od nášho úspechu či neúspechu. Je to
radosť z toho, čo On vykonal pre nás. Radosť z odpustenia hriechov. Z toho, že
sme boli zmierení s Bohom, že Boh už proti nám nič nemá. Že sme Jeho synovia
a dcéry. A to raz a navždy.
Rastislav Betina, pripravila Ľ. Englerová
Spravodaj BJB Poprad
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Oznamy
•

4. november (streda) bol
stanovený ako svetový deň modlitieb
za Detskú misiu. Pracovníci Detskej
misie nás pozývajú na 17:00h na
slovenské modlitebné stretnutie cez
ZOOM:
"Začiatok bude spoločný, potom sa
rozdelíme do niekoľkých (5-7) skupín
a budeme sa modliť za jednotlivé
oblasti Európy cez konkrétne
modlitebné námety, ktoré si povieme.
Pridajte sa k nám vo svojich
modlitbách v čase, aký Vám
vyhovuje v priebehu 4. 11. alebo sa
pridajte aj na ZOOM o 17:00,
prihlasovací link na požiadanie od
pracovníkov DM."

• Pamiatka Večere Pánovej
bude online (video) formou v
nedeľu 8.11.2020 - pripravme sa
na jej vysluhovanie v kruhu
rodiny prakticky (chlieb, víno resp.
nealkoholický nápoj), ale najmä
duchovne. Skúmajme svoje srdcia
vo svetle Božieho slova a jemného
hlasu
Ducha
svätého.
Viac
informácií ku príprave a priebehu
večere Pánovej rozpošleme v
samostatnom maili v priebehu
týždňa.

• Na nasledujúcej adrese je
prístupná pdf aj audio verzia
aktuálnej knihy od baptistického
kazateľa Johna Pipera: Koronavírus
a Kristus. Za jej preklad a vydanie sme
vďační bratom a sestrám okolo Rádia
Logos a vydavateľstva HCJB Global
Slovakia. Nech je Vám povzbudením a
pomocou.
https://www.radiologos.sk/textyuvah/koronavirus-a-kristus.html
• v rámci celej BJB bol predstavený
Ideový zámer sociálno-misijného
areálu v Bernolákove (video). Na
otázky, ktoré boli k tomuto zámeru
zozbierané, Rada BJB pripravila
odpovede vo forme videorozhovoru.
• Ak viete o niekom, kto nemá
prístup k e-mailu, internetu a rás by
si prečítal Spravodaj, čítal biblické
zamyslenia a nedeľné kázne v
tlačenej forme, dajte vedieť br.
Palimu Englerovi alebo s. Eve
Mrštinovej.
•

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
Biblické zamyslenia sú v tomto karanténnom období každý týždeň rozosielané na emailové adresy.
Spravodaj BJB Poprad
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Modlime sa za:
•
•
•
•

nastavenie našich sŕdc-radosť zo spasenia a návrat k prvej láske, nech nie
sme mŕtvi v litere zákona, ale živí v novote Ducha
rodinné spoločenstvá, ktoré tvoríme, nech sú živé, plné Božieho Slova,
zdieľania, modlitieb aj praktickej služby, komu ako Pán dal dary
služobníkov Božím Slovom, ktorých je málo, nech ich Pán posilní v ich službe
a pridá nových
sestru Bašku, jej štúdium a ďalšiu misiu

Staršovstvo informuje
Staršovstvo sa v októbri venovalo najmä aktuálne neodkladným záležitostiam zboru
a prevzalo zborovú agendu od brata kazateľa. Štatutárne záležitosti prevzal brat
Pavol Engler, so spracovaním niektorých administratívnych záležitostí staršovstvo
poverilo sestru Včielku Ivanovú.
Zúčastnilo sa online konferencie Cesty obnovy, ktorú organizuje Odbor
revitalizácie BJB. Touto témou sa mienime ešte zaoberať.
Pozýva zbor ku vzájomnej komunikácii a tiež ku komunikácii s bratmi staršími.
Svoje otázky alebo vyjadrenia môžete adresovať na zborový e-mail
poprad@baptist.sk. Tiež tu môžete posielať svoje svedectvá, pozdravy a prosby o
modlitby určené len zborovému spoločenstvu. Rozošleme ich s oznamami e-mailom,
nebudú však prístupné na internete.
Prihlásilo náš zbor do programu Cesta obnovy (modlíme sa a čakáme na výsledok
výberu - iba 2 zbory v BJB SR sa budú nateraz môcť zapojiť)
Odsúhlasilo žiadosť Rady BJB ohľadom nenavýšenia nájomného pre rodinu
Pálovcov do konca roka 2020 z dôvodu limitovaných možností riešenia situácie pri
aktuálnom zranení nohy.

Upratovanie
Rozpis upratovania modlitebne na mesiac november:

07.11.2020 Ivanová ml., Ivanová st.
14.11.2020 Englerová st., Sonogová
21.11.2020 Husáriková, Mrštinová
28.11.2020 Kačová, Benková
Spravodaj BJB Poprad
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Plánované akcie
2.11.
4.11.
28.11.

Rokovanie staršovstva
Svetový deň modlitieb za detskú misiu online
Stretnutie vedúcich mládeží a tímov online

Rozpis služieb
Vedenie zhromaždenia Zložka pred kázňou

1.11.

P. Mrština

8.11.
15.11.

Kázeň

Poobedie / Poznámka

P. Mrština
VP (P. Ivan ml.)

I. Maďar

I. Maďar

22.11.
29.11.

M. Sonoga

Verš na povzbudenie na mesiac november 2020:
"Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby
ste stále viac rástli v tom, čo ste prijali od nás: ako máte žiť a páčiť sa
Bohu, čo už aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána
Ježiša. Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenie..." (1. Tes. 4:1-3)
Nepredajné; zmeny v nevyhnutných prípadoch možné.
Vydávané pre vnútrozborové potreby.
Elektronická verzia spravodaja (stačí oskenovať kód):
https://poprad.baptist.sk/link?spravodaj
Vydáva: BJB Poprad, Jahodná 5, Poprad-Veľká
www.poprad.baptist.sk; poprad@baptist.sk; 052/7768654
kontaktná osoba: Mgr. Pavol Mrština 0903 862 217
Svoje príspevky a dary môžete posielať na účet vedený
vo VÚB banke, a.s.
SWIFT: SUBASKBX,
IBAN: SK69 0200 0000 0027 9587 6653
Prípadne cez aplikáciu banky oskenovaním tohto QR kódu 
a nastavením výšky Vášho daru.

Spravodaj BJB Poprad
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