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Úvodník

Milovaní bratia a sestry,
stojíme znova na prahu adventu a počúvame slová o očakávaní na príchod Pána
Ježiša. Možno máme plnú hlavu predstáv o Betleheme, pastieroch, ovečkách,
bábätku, hviezde a tej celej atmosfére, ktorú sa snažíme privodiť na Vianoce. Možno
sme aj upustili od toho, že Vianoce sú stromček a darčeky, šalát a ryba. Možno aj
vieme, že advent (príchod), je akýmsi očakávaním príchodu Mesiáša. Poďme však
ďalej, hlbšie. Očakávanie príchodu Mesiáša. Čo to pre mňa znamená? Kto očakáva
Mesiáša, Spasiteľa, Záchrancu? Kto sa naňho pýta, hľadá Ho a túži po Jeho
príchode? Vari tí, čo sa pozrú na svoj život a povedia si, že je celkom v poriadku, pár
pochybení, ale však nik nie je dokonalý, ale inak je to ok? Tí, ktorí hneď z rukáva
vysypú, že pozrite sa na mňa, ja slúžim tam a tam, čítam Božie Slovo, som v takej a
takej zborovej/cirkevnej funkcii, makám ako drak, tak kto odo mňa čo ešte viac môže
chcieť? Kto bytostne očakáva na Spasiteľa? Nie vari tí, ktorí zreteľne vnímajú svoju
skazenosť, hnus svojho prehnitého vnútra, svoju beznádejnú snahu o svätosť, ktorá
stále končí hlbšie a hlbšie v páde do hriechu? Tí, ktorí došli na koniec svojich
ľudských síl a Božia blízkosť a prijatie bolo ešte ďalej ako na začiatku? Ján volá pred
vystúpením Ježiša: "Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské!". Príchod
Spasiteľa najviac očakávajú tí, ktorí sú si vedomí svojho zatratenia, smrti. Ak v
tvojom srdci je ešte zrnko spoliehania sa na svoje skutky, zrnko dobrých vecí, slov,
činov, ktoré chceš priniesť Bohu ako dôkaz, že si zaslúžiš (aspoň z časti) nebo, a že
si lepší ako ostatní (alebo lepší ako prinajmenšom jeden človek na zemi), zrnko
výhovoriek, že si taký, lebo ti ublížili iní, alebo ti znemožnili byť lepším, tak ešte nie
si v očakávaní Mesiáša a nie si pripravený Ho prijať. Lebo stále je v tvojom živote
niečo iné ako Jeho milosť, na čo sa spoliehaš. Pripravený na príchod Mesiáša budeš
vtedy, ak zistíš, že nemáš nič, nič iba svoj hriech, čo Mu môžeš dať. Že aj to, o čom
si si namýšľal, že je zásluha, je len pýcha a namyslenosť, ktorá smrdí. Len ten, ktorý
vníma svoju kompletnú hriešnosť od svojej podstaty je pripravený prijať záchranu a s
vďakou a pokorou prijme očistenie od svojich hriechov a zaodenie sa do Kristovej
spravodlivosti. Nebude sa už snažiť ukazovať tú svoju, lebo zistí, že to nie je žiadna
spravodlivosť, ale hnus pýchy. Sme pripravení? Si pripravený? Mesiáš prichádza!
Eva Mrštinová
Spravodaj BJB Poprad
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Oznamy
•
srdečne vás pozývame na
STOPku (Zastavenia a zamyslenia
sa nad životom) v sobotu 5.
decembra o 18:00 v modlitebni
BJB v Poprade. Hosťami budú
manželia Maďarovci s témou:
Libanon očami Igora a Rút
• srdečne vás pozývame hneď na
ďalšiu STOPku v sobotu 12.
decembra o 18:00 s témou Z
Komárna do Afriky a hosťom
Katkou Markušovou
• Drahí bratia a sestry , blíži sa
Advent . Čas , keď sme ochotní viac
dávať. Viem ,že pre mnohých z Vás
je dávanie a pomoc núdznym
prirodzená aj počas roka nielen
posledný mesiac . Tento rok je pre
mnohých extrémne náročný. Možno
poznáte vo svojom okolí ľudí , ktorí
potrebujú pomoc. Chceli by sme v
rámci Adventu zmobilizovať naše
možnosti a obdarovať pár rodín
alebo jednotlivcov.

Ako to zrealizovať ? Poznáte také
rodiny ? Chceli by ste túto myšlienku
podporiť ? Pre viac informácií nás
kontaktujte na číslach:
Igor Pogran 0903205786
Ruženka Pogranová 0905358614.
Nech to je na Božiu slávu a
povzbudenie iných.
•
ak máte záujem o Chlieb náš
každodenný na rok 2021, kontaktujte
sestru E. Šalingovú
•
Ak viete o niekom, kto nemá
e-mail, ani prístup k internetu a rád
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

Modlime sa za:
•
•
•
•

naše srdcia, aby boli pripravené na príchod Spasiteľa Pána Ježiša
decembrové STOPky, aby k nám Pán Ježiš hovoril a premieňal viac na svoj
obraz a volal k sebe tých, ktorí váhajú alebo Ho nepoznajú
rodiny, jednotlivcov, ktorí sú v núdzi a pomôžme im aj prakticky, nie len
teraz, ale aj počas celého roka
brata B. Šalinga v jeho ťažkej chorobe aj celú jeho rodinu

Spravodaj BJB Poprad
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Biblické štúdium
Biblické zamyslenia sú v tomto období obmedzení každý týždeň rozosielané na emailové adresy.

Staršovstvo informuje
Staršovstvo navrhlo členskému zborovému zhromaždeniu druhého štatutára zboru br.
Mariána Hlavčáka.
Staršovstvo sa dohodlo sa o rozdelení služieb slovom a rozdelilo si komunikáciu s
bratmi a sestrami na najbližšie obdobie, určilo si dlhodobé a krátkodobé priority a
venovalo sa tiež potrebe pastorácie v našom zbore a možnostiam stretávania sa počas
vianočných sviatkov.
Staršovstvo 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.

Upratovanie
Rozpis upratovania modlitebne na mesiace december 2020 a január 2021:

05.12.2020 Skokanová, Babjaková
12.12.2020 Krajčová, Gavalierová
19.12.2020 Hricová
02.01.2021 Greksa T., Beheni, P. Kandráč
09.01.2021 Hlavčáková, Pajerchinová
16.01.2021 Pogranová, Dudášová
23.01.2021 Ivanová ml., Ivanová st.
30.01.2021 Englerová st., Sonogová

Plánované akcie
5.12. STOPka o 18:00 "Libanon očami Igora a Rút"
12.12. STOPka o 18.00 "Z Komárna do Afriky" s K. Markušovou

Spravodaj BJB Poprad
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Program služieb

29.11.

Vedenie
zhromaždenia
M. Sonoga

6.12.

I. Pogran

I. Pogran

13.12.

P. Mrština

M Hlavčák

20.12.

I. Maďar

I. Maďar

24.12.

Štedrovečerné zhrom. o 16:00

P. Mrština

25.12.

I. sviatok vianočný o 10:00

P. Ivan ml.

Zložka pred kázňou

Kázeň

Poobedie / Poznámka

M. Sonoga

27.12.

I. Maďar

M. Gažovič

31.12.

Silvestrovské zhrom. o 18:00

I. Maďar

1.1.’21

I. Pogran

I. Pogran

3.1.’21

P. Mrština

P. Mrština

Verš na povzbudenie na mesiac december 2020:
"Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Ako to, že váš učiteľ
jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ On to počul a povedal: „Lekára
nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to
znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Neprišiel som volať
spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Matúš 9:11-13)
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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