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Úvodník

Len nedávno som bola šokovaná pri čítaní listu Rimanom, ktorý som už čítala hádam
aj 30 krát. V závere prvej kapitoly Pavol opisuje tých, na ktorých Boh smeruje svoj
hnev. Vždy, keď som čítala, čo sú to za ľudia a čo robia, tak sa vo mne zdvihla vlna
hnusu, pohŕdania a zároveň hlas, že toto nie je o mne, ja takáto nie som, fuj. No
druhá kapitola začína veľmi provokačným veršom: „Preto nech si ktokoľvek, keď
súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ samého
seba, veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté.“ Vždy som to nejako prehliadala, alebo si
nevšimla, alebo si nechcela priznať, že tieto slová sú adresované aj mne. Toľko krát
som odsúdila vo svojom srdci, alebo pohrdla ľuďmi, ktorí hrešili a zjavne žili hriešny
život. A tu o mne Boh hovorí, že keď odsudzujem týchto ľudí, odsudzujem samú
seba, lebo som taká istá. Prečítajte si 1. kapitolu od 17teho verša do konca a skúste si
uvedomiť, že je to o vás, o tebe, o mne. A už sa dvíha mohutný hlas nášho ega, ktoré
urazene a pohoršene kričí, že to nie je pravda, však? Aj ja som sa dostala do tejto
patovej situácie, kedy som mala pocit, že Božie Slovo nemá pravdu, v tomto
konkrétnom prípade to o mne neplatí. Ale milostivý Boh ma držal v mŕtvom pate
dosť dlho na to, aby som si uvedomila, že kto som ja, aby som odporovala Božiemu
Slovu alebo ho posudzovala. Buď je to pre mňa skutočne Božie Slovo, v plnej
autorite, alebo je to len hŕstka pekných myšlienok, príbehov a morálnych poučení mŕtva litera. Ak to ale je skutočne Božie Slovo, čo vyznávam, že je, tak je pravdivé a
aj toto je o mne. Pokorujúce, že? Avšak keď sa ozaj úprimne, pod vedením Božieho
Ducha, s Božím Slovom, vedomí si Božej dokonalosti, čistoty, majestátnosti
pozrieme na všetky svoje myšlienky, túžby, motívy, skryté konanie či postoje bude
nám nad slnko jasnejšie, že je to naozaj o nás. Že vo svetle Božej dokonalosti sme
takíto a Pán sa nás neštítil, ale nechal sa zbiť, vysmiať, zneuctiť, opľuť, pribiť na
kríž. Štítime sa takýchto ľudí my, ktorí sme boli, a častokrát aj sme, takí istí ako oni?
Sme snáď viac ako Pán Ježiš? Nesme sebe aj im evanjelium o Božej láske, odpustení
a nebuďme len egoistickí moralisti, ktorých vlastná pýcha a náboženská namyslenosť
nakoniec uvedie do zahynutia. Pán Ježiš nás zachránil z najhoršej špiny hriechu,
prinášajme túto záchranu v Ňom aj tým okolo nás.
E. Mrštinová
Spravodaj BJB Poprad
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Oznamy
• V utorok 8.5. nebude biblická
hodina, stretneme sa na spoločnom
zhromaždení vo štvrtok 10.5. o 18:00
pri príležitosti Nanebovstúpenia
Pána Ježiša.
• 19.mája pripravujeme sobotu
pre manželov. Bude to deň na
oddych, rozmýšľanie, zastavenie ale
aj zábavu pre manželské páry, ktoré
majú záujem. Prihlásenie je možné
cez internet pre tých, ktorým prišla
pozvánka mailom. Ak je manželský
pár, ktorý nedostal pozvánku a rád by
sa zúčastnil, nech kontaktuje br.
kazateľa. Prihlásiť sa je možné ešte
počas budúceho týždňa do nedele
13.mája. Poponáhľajte sa teda, počet
miest je obmedzený.
• V najbližších mesiacoch sa
plánujú menšie ale aj väčšie opravy
v modlitebni. Prosíme preto o
modlitebnú podporu, ale aj o
praktickú pomoc pri realizovaní
jednotlivých brigád. Prosíme teda

bratov a sestry, aby sa radi a
ochotne pridali ku brigádam, ktoré
budú vyhlasované.
• povzbudzujeme vás, drahí bratia a
sestry, aby ste neustávali v
modlitbách a pôstoch, vytrvajme v
prítomnosti Pánovej, vo vernosti a On
bude konať veľké veci v nás a skrze
nás
• radi by sme strávili spoločný
zborový víkend v dňoch 15. až 17.
júna v Račkovej. Prihlasovanie
bude prebiehať v mesiaci máj, no už
teraz si môžete zaznačiť do kalendára
tento
výnimočný
víkend
a
zarezervovať si ho . Našimi
hosťami budú aj bratia a sestry z
Ukrajiny.
• 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
05.05.2018
12.05.2018
19.05.2018
26.05.2018

Spravodaj BJB Poprad

Pogranová, Greksová
Englerová st., Sonogová
Englerová ml., Kuchárová
Husáriková, Mršt inová

-2-

máj 2018

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.
1.5.
10.5.
15.5.
22.5.
29.5.
5.6.

voľná téma
Nanebovstúpenie /štvrtok/ - v utorok biblická nebude
2 v 1: Ježiš a Melchisedek (Hebrejom 7)
Kto by nechcel to lepšie...? (Hebrejom 7)
Zastaralá zmluva a nový vek (Hebrejom 8)
Cesta do svätyne svätých (Hebrejom 9)

Modlime sa za:
•
•
•
•
•
•

to, nech Božie Slovo je skutočne živé a pravdivé v našich životoch,
premieňajúce a neustále nás budujúce a uvádzajúce do pokánia
mamky, ktoré vychovávajú a vštepujú Božie hodnoty novej generácii detí, za
plnosť Božieho Ducha pri ich výchove, múdrosť z Božieho Slova pri
každodennom svedectve vo svojich rodinách
májové voľby do orgánov BJB, nech Duch Boží vyvolí svojich služobníkov,
posvätí ich a vystrojí k svojej službe
našich milovaných bratov a sestry trpiacich, chorých a seniorov tentoraz
špeciálne za brata Palka Rataja, jeho manželku Lydku a celú ich rodinu
maturantov, za zodpovednú a poctivú prípravu na maturitné skúšky, ktoré ich
čakajú tento mesiac
za Evku Soukupovú a s. Rózku Štefkovú, ktorá sa v týchto týždňoch sťahovala
do bytu do Popradu

Spravodaj BJB Poprad
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Program služieb
Vedenie zhromaždenia Zložka pred kázňou

Kázeň

6.5.

Ľ. Pál

Chválospevka

Ľ. Pál + VP

13.5.

I. Pogran

Služba detí

M. Hlavčák

20.5.

Ľ. Pál

Svedectvá

Ľ. Pál + VP

27.5.

P. Mrština

Sestry

V. Čistecký

3.6.

Ľ. Pál

Chválospevka

Poobedie /
Poznámka
Celozborové zhrom.

Ľ. Pál + VP Celozborové zhrom.

Plánované akcie
4.-6.5.
10.5.
12.5.
14.5.
16.5.
19.5.
2.6.
15.-17.6.

Konferencia sestier BJB v SR a ČR v Košiciach
Nanebovstúpenie – večerné zhromaždenie v Poprade
Konferencia delegátov zborov a voľby do orgánov BJB v RK
Rokovanie staršovstva zboru v Poprade
Oblastné vzdelávanie kazateľov a pracovníkov BJB
„Sobota pre manželov“ v Poprade
Sobáš Juraj Kendra a Kristína Kuchárová
ZBOROVÝ VÍKEND v Račkovej

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.
Elektronická verzia spravodaja: http://poprad.baptist.sk/link.php?spravodaj
Vydáva:
BJB Poprad, Jahodná 5, Poprad-Veľká
www.poprad.baptist.sk; bjbpp@stonline.sk; 052/7768654
Číslo účtu:
IBAN: SK69 0200 0000 00279587 6653
SWIFT: SUBASKBX
Kazateľ:
Mgr. Ľubomír Pál; lubopal@gmail.com; 0907 568 885

Spravodaj BJB Poprad

-4-

máj 2018

