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Krok do neznáma.

Úvodník

1.Mojžišova 28:15 – Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kamkoľvek pôjdeš a
navrátim ťa do tejto zeme, lebo ťa neopustím, dokiaľ len nevykonám toho, čo som ti
hovoril.
Začali sme nový rok, rok všedného života, každodennej práce, úzkosti i radosti.
Vstupujeme na cestu o ktorej nevieme aká bude, ale veríme, že náš Boh bude s nami.
Jednou z najväčších prekážok v našom živote, ktoré prekonávame je strach, z
neznámeho.
Chceli by sme dopredu vedieť , čo nás čaká na ceste života ,
ale dostávame „len“uistenie, že On je s nami a stará sa o nás. To je tá jediná istota
brat - sestra, v ktorej môžeme vykročiť do neznáma i tohto roku.
Jakob a spolu s ním i každý znovuzrodený kresťan dostal od Boha nádherný cestovný
pas i do roku 2021.
1. Ja som s tebou.
2.Budem ťa chrániť všade kamkoľvek pôjdeš.
3.Navrátim ťa zase do tejto zeme.
4.Neopustím ťa dokiaľ nevykonám to čo som ti hovoril.
Pre Jákoba to bolo ťažké lúčenie a smutné putovanie. Hriech urobil Jákoba- aj nás
kresťanov- nešťastnými. Jakob , tak ako aj my, sme vtedy smutný. Mal iste výčitky
svedomia (oklamanie otca), i strach z budúcnosti. Čakal, že Boh ho za to všetko
potrestá. Miesto toho mu Boh dáva sen, ktorý ho veľmi potešil.
Keď sa prebudil, cítil , že sa s ním stala zmena. Vedel, že sa Boh na neho nehnevá, že
mu odpustil a že sa s ním stretol. Most medzi ním a Bohom nie je prerušený – Boh
ho obnovil. Jakobove srdce naplnila vďačnosť. Stal sa radostným pútnikom. Veď na
tejto ceste nie je sám, je s ním Boh, On ho bude chrániť. Tak sa Boj ujal Jákoba a
práve tak, sa ujíma aj nás.
Prajem sebe i nám v zbore, aby takéto stretnutia s Pánom Ježišom nás premieňali v
každodennom živote a vzťahu s Ním.
Vladimír Michalko
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Oznamy
• 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:
•
•
•
•

dôveru v Pána,v Jeho lásku, vedenie, odpustenie, vernosť
bratov starších, aby v bázni a múdrosti Božej viedli náš zbor
nás všetkých ako zborovú rodinu, aby sme odrážali v našich každodenných
vzťahoch Pána Ježiša a Jeho lásku
celú situáciu okolo Covid ochorenia, za chorých, zdravotníkov a za spôsob,
ako im pomôcť

Staršovstvo praje
Bratia a sestry, túžim, aby sme sa dívali na nás a na svet okolo nás Božími očami.
Nech rok 2021 nie je pre nás nebezpečným bojiskom, na ktoré radšej nevstúpime.
Nech je príležitosťou slúžiť Pánu Bohu a ľuďom, ktorú sa pokúsime s Božou
pomocou využiť čo najlepšie.
Peter Ivan
"Hneď zrána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Daj mi poznať cestu, ktorou
mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. Osloboď ma od mojich nepriateľov,
Hospodin, u teba hľadám útočisko. Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh.
Kiež ma tvoj dobrý duch vedie po rovnej zemi." (Žalm 143:8-10)
Igor Pogran
Krédo pre zbor podľa listu Filipským 3:7-16
Nechválime sa svetskými výsledkami, nespoliehame sa na minulé úspechy a to, čo
nám bývalo ziskom, pre Krista pokladáme za stratu. A vôbec, všetko pokladáme za
stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, nášho Pána. Pre neho všetko ostatné
čím nás zvádza svet, pokladáme za smeti, len aby sme zostali verní Kristovi a boli v
Ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, zásluh či náboženských úkonov.
Túžime po milostivej spravodlivosti z Boha založenej na viere v Krista. Aby sme
poznali Ježiša a moc Jeho zmŕtvychvstania i účasť na Jeho utrpeniach. Ešte sme
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nedosiahli vzkriesenie z mŕtvych ani si nenamýšľame, že sme získali dokonalosť.
Ale bežíme, aby sme to dosiahli, pretože si nás získal Pán Ježiš Kristus. Jedno
robíme: zabúdame na to, čo je za nami, a usilujeme sa o to, čo je pred nami. Bežíme
do cieľa, pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi.
Pavol Mrština
Keď som sa zamýšľal nad tým, čo by som Vám mohol priať, bratia a sestry, do
nového roka, napadol mi v tejto súvislosti jeden skutočný príbeh, ktorý som nedávno
čítal.
Baju žil 15 rokov v Nepále vo svojej dedine, ako jediný kresťan. To prinieslo do jeho
života mnoho posmechu, protivenstva, čiernej mágie namierenej proti nemu,
fyzických útokov a väzenia. Nič z toho ho, ale nedokázalo odradiť od chodenia so
svojím Spasiteľom. Nič ho nedokázalo presvedčiť, aby sa ho vzdal.
Gary Shepherd, ktorému pomáhal s prekladom Nového zákona do jazyka Magar, ho
raz zobal do Ameriky. Okrem toho, že tam slúžil slovom, pomáhal mu s prekladom
priamo v Amerike. Raz sa vydali spolu na lov. Baju ulovil krásneho jeleňa osmoráka.
Z dvanástich lovcov bol jediným, kto niečo ulovil. Napriek tomu, keď potom už
odchádzali s autom preč, Baju si pre seba mumlal: To nie je dosť! To nie je dosť!
Gary bol z toho celého zmätený, preto sa ho spýtal: „Čo nie je dosť, Baju?“
Baju mu odpovedal: „Včera som sa modlil, aby som strelil desatoráka, ale miesto
toho som strelil osmoráka. Buď som bol príliš chamtivý, keď som Boha žiadal o tak
veľkého jeleňa, alebo bol v lese ešte jeden väčší a ja som bol netrpezlivý! Bol som
chamtivý, alebo netrpezlivý?“ Aj keď mu Gary pripomínal, že v ten deň bol jediný
spomedzi dvanástich lovcov, kto niečo ulovil, Baju mu odpovedal: „Ale oni Boha
neprosili!“
Baju 15 rokov dennodenne čelil útokom toho zlého. Baju poznal svojho Otca, poznal
Jeho srdce, poznal Jeho hlas a hľadal a poznal Jeho vôľu na každý deň.
Ján 10:27 Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú.
To na čo sa sústredil vo svojom, živote bolo, aby počul hlas svojho Pastiera.
Uvedomil si, že Jeho modlitba bola nevypočutá a to bolo pre neho niečo smrteľne
nebezpečné. Bol chamtivý, alebo netrpezlivý? Nech to bolo čokoľvek, rozhodol sa,
že to napraví.
Bratia a sestry, chcem Vám do nového roku zapriať, aby každý z Vás mohol
povedať: „Poznám hlas môjho Pastiera.“ Prajem Vám, aby hľadanie Božieho vedenia
a Jeho vôle pre Váš život sa stalo Vašou prirodzenosťou na každý deň. Prajem Vám,
aby ste sa neuspokojili s málom, ktoré nám ponúka tento svet, ale aby ste túžili po
plnosti života, ktorý Vám môže dať iba Boh. Prajem Vám, aby keď sa budete modliť
za konkrétne veci vo svojom živote, ste vždy hľadali Božiu vôľu. Nebuďte chamtiví
vo svojich prosbách, ale ani netrpezliví v očakávaní odpovede. Nech Vás Pán Boh
vedie, aby ste nezblúdili, ale išli priamo po Jeho ceste. Prajem Vám, aby ste žili svätý
život, pretože ak bude zdravý Váš vzťah k Bohu, potom bude zdravé aj naše
spoločenstvo. Nech Vás Pán Boh požehná.
Igor Maďar
Spravodaj BJB Poprad
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Plánované akcie
4.1.

Online rokovanie zborového staršovstva v Poprade

Program služieb
Vedenie zhromaždenia Zložka pred kázňou

Kázeň

3.1.

P. Ivan

L. Čistecký

10.1.

I. Maďar

D. Kurpaš

17.1.

P. Ivan

P. Ivan

24.1.

I. Pogran

Pe. Engler

31.1.

P. Mrština

7.2.

I. Pogran

Poobedie / Poznámka

I. Pogran

Verš na povzbudenie na mesiac január 2021:
"Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám
kráľovstvo." (Lukáš 12:32)
Nepredajné; zmeny v nevyhnutných prípadoch možné.
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