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Úvodník

Všetci asi máme v živote obdobia, kedy sa cítime byť silní vo viere a obdobia, kedy
sme slabí. Prežívame to rôzne a každý to popisuje inak. Pri čítaní listu Rimanom som
v 14tej kapitole po mnohých čítaniach zistila zaujímavú definíciu viery silnej a
slabej. Nebolo to až tak o pocitoch, ale skôr o postoji a správaní. Apoštol Pavol
adresuje svoje napomínania obom stranám, ale hlavne tým silným, čo je celkom
pochopiteľné. Podľa našich postojov a správania môžeme akoby zapustiť lakmusový
papierik do nášho srdca a zistiť, ako na tom sme so silou viery. Prekvapujúce je, že
sila viery nie je meraná v zázrakoch, nadprirodzených veciach, vedomostiach ani
pocitoch, ale vzťahmi a postojmi voči bratom a sestrám. To je ten test, láska k
blížnemu, k tomu, čo sedí o dve rady pred nami každú nedeľu, alebo hneď vedľa nás.
A čo sú tie postoje, o ktorých apoštol Pavol píše? Sú to odsudzovanie, pohoršovanie
sa a pohŕdanie. Myslím, že postoje veľmi dôverne známe každému z nás. Pavol píše,
že silní zvyknú slabými pohŕdať a dráždiť ich svojou slobodou a silou vo viere.
Naopak, slabí zvyknú odsudzovať druhých a pohoršovať sa nad všetkým možným.
Ups, asi sa nás to týka až veľmi bytostne, však? Každý z nás si myslí veľa rôznych
vecí o každom človeku, ktorého stretáva v zhromaždení. Ako k týmto myšlienkam
prídeme? Je to pod vedením Ducha Svätého a Božieho Slova, alebo len podľa našich
ľudských vnímaní, pocitov a rozumovania? Dívam sa na každého brata či sestru ako
na niekoho, za koho Pán Ježiš rovnako trpel ako za mňa, ako na vzácneho, ktorého
mám povzbudiť na ceste za Pánom? Alebo napomenúť, lebo mi ide srdce roztrhnúť
od žiaľu a strachu o večnosť niekoho, ktorého Pán Ježiš vrúcne miluje a trpel zaňho
na kríži? Bratia a sestry, čítajme Božie Slovo a nechajme sa Ním skutočne premieňať
v našom zmýšľaní, postojoch, vnímaní, cítení. Nič nenechajme tomuto svetu, aby
nám ukazoval a učil nás, ako to má fungovať a ako sa máme k sebe správať.
Nechajme Božie Slovo nech nás presvieti a prepáli a ukáže naše zmýšľanie a
obmäkčime naše srdcia, nech sú tvárne a poddajné v Božích rukách. My silní sa
vzdajme všetkej svojej slobody, aby sme upevnili a povzbudili slabých. My slabí,
zastavme sa v odsudzovaní a pohoršovaní sa a zahľaďme sa na nášho vzácneho
Ježiša a uvedomme si ako nás miloval a čo všetko nám odpúšťa.
E. Mrštinová
Spravodaj BJB Poprad
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Oznamy
• radi by sme strávili spoločný
zborový víkend v dňoch 15. až 17.
júna v Račkovej. Prihlasovanie už
prebieha a viac ako polovicu chaty
máme už obsadenú. Pozývame členov
aj nečlenov, mladých aj starších,
radostných
aj
strápených
do
spoločenstva Božej rodiny. Našimi
hosťami budú aj bratia a sestry z
Ukrajiny.
• v utorok 19.6. večer po biblickej
hodine o 19:15 bude diskusia
ohľadom ideového zámeru Domova
seniorov
BJB,
ktorý
bol

prezentovaný na KDZ. Ku tomuto
zámeru sa potrebujeme vyjadriť ako
zbor. Pozývame k tejto diskusii
všetkých záujemcov, viac informácií
k tejto diskusii bude rozoslaných
mailom – v tlačenej verzii na
vyžiadanie.
• 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

Upratovanie
Rozpis upratovania modlitebne na mesiac jún je nasledovné:

02.06.2018
09.06.2018
16.06.2018
23.06.2018
30.06.2018

Kačová, Benková
Skokanová, Čistecká
Krajčová, Gavalierová, Babjaková
Pálová, Gažovičová
Ivanová ml., Ivanová st.

Spoločenstvo pri Biblii v utorky
Spoločenstvo, ktoré mávame v týždni, býva každý utorok od 18:15 v žltom
salóniku. Zamýšľame sa nad Bibliou, modlíme sa spolu, spievame, zdieľame sa.
5.6.
12.6.
19.6.
26.6.
3.7.

Cesta do svätyne svätých (Hebrejom 9)
Krv zvierat a krv Kristova (Hebrejom 9)
Boží súd a Božia milosť – v Kristovi (Hebrejom 9)
Oslávený Boží Baránok (Hebrom 10)
Aká je cesta posvätenia (Hebrejom 10)
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Modlime sa za:
•
•
•
•
•

našu vieru, aby bola formovaná a vedená Božím Slovom a mocnela na úžitok
a povzbudenie druhých
našich drahých novomanželov Kristínku a Juraja, nech sa v ich manželstve
oslávi Pán Ježiš a prevedie ich spoločným životom
zborový víkend v Račkovej a spoločný čas tam strávený, nech je požehnaný
Bohom a v Jeho prítomnosti, nech nás zbuduje znova viac ako svoju cirkev
pripravované letné tábory, nech mladí ľudia a deti môžu počuť evanjelium
Pána Ježiša a vedúci nech verne napĺňajú svoje povolanie činiť učeníkov
našich vzácnych seniorov, tentoraz menovite za Husárikovcov, Englerovcov
a Žofku Pojedincovú

Program služieb
Vedenie zhromaždenia Zložka pred kázňou

Kázeň

Poobedie /
Poznámka
Celozborové zhrom.

3.6.

Ľ. Pál

Chválospevka

Ľ. Pál + VP

10.6.

I. Maďar

Svedectvá

P. Mrština

17.6.

Ľ. Pál

Seniori

Ľ. Pál + VP ZBOROVÝ VÍKEND

24.6.

M. Sonoga

Mládež

P. Ivan ml.

01.7.

Ľ. Pál

Koniec šk. roka

Ľ. Pál + VP

Celozborové zhrom.

Plánované akcie
2.6.
15.-17.6.
18.6.
20.6.
7.7.
9.-13.7.
14.-21.7.
21.-28.7.

Sobáš Juraj Kendra a Kristína Kuchárová
ZBOROVÝ VÍKEND v Račkovej
Rokovanie stasršovstva zboru v Poprade
Oblastné vzdelávanie kazateľov a pracovníkov BJB v L. Mikuláši
Sobáš Anna Maďarová a Ján Koriťák
IXX. Anglický denný tábor vo Štôle
Detský tábor vo Važci
Dorastenecký tábor vo Važci
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Zborový verš na rok 2018–Kolosenským 3:23-24:
"Čokoľvek robíte, robte z tej duše, ako Pánovi, a nie ako ľuďom,
vediac, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď Pánovi
Kristovi slúžite."
Nepredajné; zmeny v nevyhnutných prípadoch možné.
Vydávané pre vnútrozborové potreby.
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