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Úvodník

Drahí bratia a sestry,
poznáte tie situácie v živote, keď máte pocit, že na niečo máte nárok a nie je to nič
zlé? Napríklad: Vstávate celú noc ku chorému dieťaťu, tak si ráno poviete, že
nevstanete skôr na stíšenie, ako obyčajne, lebo ste unavený, nevyspatý. Pokazilo sa
auto, tak nemôžeme ísť do zhromaždenia, kto by sa s malými deťmi trepal
autobusom a ešte o takom nemožne skorom čase. Rodinné stíšenie večer pred
spaním? To je úplne nemožné, toľko má každý všelijakých povinností, proste
nestíhame….to je len zopár čriepkov, každý má svoje podľa situácie, v ktorej sa
nachádza. Máme pocit, že Pán by nám mal rozumieť a tolerovať tieto postoje, ba čo
viac, mal by sa snažiť tieto situácie zmeniť tak, aby najlepšie vôbec nenastávali. V
podstate, mal by sa postarať o to, aby všetko šlo ako po masle a my sme mohli plniť
svoje náboženské povinnosti bez zádrheľov. A teraz si predstavte, že sa máte pozrieť
do očí kresťana – brata či sestry milujúcich Krista – ktorí vstávajú ráno hoci aj o
tretej, štvrtej, aby mohli mať spoločenstvo s Ježišom, aby sa mohli nerušene s Ním
rozprávať, čítať Jeho Slovo. Ktorí prekráčajú pešo s celou rodinou, často veľkou
rodinou plnou malých detí, do zhromaždenia nielenže niekoľko kilometrov, ale tá
cesta je často aj nebezpečná, absolútne nepohodlná a stále hrozí, že ich niekto
napadne, zavrie do väzenia či zabije. Keď môžu s celou rodinou chváliť Pána je to
pre nich najšťastnejší moment v dni a tešia sa naň a nič nie je dôležitejšie ako to.
Myslím, že nejeden z nás by sklopil zrak. Nejeden z nás by sa hlboko zahanbil.
Nejeden z nás by si uvedomil, že v jeho živote niečo chýba….že nejde o plnenie
náboženských povinností, ale o bytostnú lásku k Ježišovi. K Ježišovi, ktorý opustil
všetku svoju slávu, bezpečie a pohodlie v nebi a prišiel sem na túto zem. K Ježišovi,
ktorý nemal nič, nič z toho, na čo si my od Boha nárokujeme a máme pocit, že
právom. Obávam sa, že pri pohľade na bratov a sestry, ktorí trpia a zomierajú pre
Krista, pohľade na Krista samotného nám musí byť nad slnko jasné, že niečo s nami
nie je úplne v poriadku. Nenechajme to tak, nenechajme sa učičíkať tým, že proste
žijeme v takej dobe, že takto rozmýšľajú všetci. Keby si to povedal Noe, asi by sme
tu vôbec ani neboli. Nedívajme sa na to, ako zmýšľajú iní, aké majú postoje, ako sa
správajú a čo robia. Hľaďme na Pána Ježiša, Ním si dajme meniť naše myslenie,
postoje, správanie.
Eva Mrštinová
Spravodaj BJB Poprad
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Oznamy
• V nedeľu 4.11. o 17:30 sa uskutoční
v našej modlitebni večer modlitieb za
prenasledovanú cirkev, ktorý organizuje naša mládež. Srdečne pozývame
všetkých na toto modlitebné zhromaždenie.
• Mládež srdečne pozýva všetkých bratov a sestry v piatok 9.11. o 18:30 do
modlitebne BJB v Poprade na besedu
so staršími členmi zboru, ktorí zažívali v minulosti protivenstvá pre svoju
vieru v Pána Ježiša Krista. Veríme, že
to bude podnet-né a obohacujúce stretnutie.
• Ďakujeme aj touto cestou všetkým
priateľom – aj bratom a aj sestrám za
ochotnú brigádnicku pomoc pri maľovaní veľkej sály v modlitebni.
• V sobotu 10.11. sa uskutoční jesenná zborová brigáda. Budeme radi, ak
prídete pomôcť. Bude potrebné v interiéry najmä poumývať okná a v okolí
modlitebne vyhrabať popadané lístie.
Začiatok od 9:00, občerstvenie bude zabezpečené. Tešíme sa na spoločenstvo
pri práci :)

• Pripomíname, že v gescii našej BJB
bude v termíne 5.-8.decembra (streda
až sobota) v Račkovej doline organizovaný Základný tréning zakladateľov
zborov (ZTZZ). Povzbudzujeme každého, koho táto oblasť služby cirkvi zaujíma, aby zvážil účasť na tomto tréningu.
Viac info v mailoch, na nástenke v modlitebni alebo u br. kazateľa.
• Výzva: kto uveril v Pána Ježiša
Krista ako Spasiteľa a túži vyznať svoju
vieru v Neho verejne v krste, nech sa
prihlási na prípravu ku krstu u br. kazateľa.
• PROSBA: Prosíme všetkých, aby nenechávali potraviny resp. akékoľvek
jedlo v priestoroch modlitebne – najmä po občerstvení v prietoroch kuchyne,
v žltom salóniku, uskladňované len tak
“na horšie časy” či ako súčasť sociálnej
služby. Ďakujeme za pochopenie.
• 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

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.
6.11.
13.11.
20.11.
27.11.
4.12.

List Hebrejom 12
List Hebrejom 12
List Hebrejom 12
List Hebrejom 13
List Hebrejom 13

Spravodaj BJB Poprad
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Modlime sa za:
•
•
•

•

to, aby naše srdce celé patrilo Pánovi a aby sme si ho nechali formovať
Božím Slovom, Pánom samotným, nie týmto svetom a tým, čo je tu bežné a
normálne
rôzne skupinky bratov a sestier nášho zboru, ktorí sa stretávajú, aby chválili
Pána, modlili sa, čítali Slovo a privádzali medzi seba hľadajúcich, nech si
ich Pán použije pre nesenie Jeho evanjelia
bratov a sestry na celom svete, ktorí sú kruto prenasledovaní a vraždení pre
vieru a lásku k Pánovi Ježišovi, nech ich Pán posilní, upevní, poteší,
povzbudí a nech ich viera a láska k Pánovi je svedectvom pre mnohých
ďalších a privedie ich k viere v Pána Ježiša
našich drahých chorých, ktorí neustále potrebujú našu modlitebnú podporu a
našich seniorov, tento mesiac za sestry Gavalérovú, Kiktovú, Bérešovú a
Dudášovú

Upratovanie
Rozpis upratovania modlitebne na mesiace november a december:

3.11.2018
10.11.2018
17.11.2018
24.11.2018
1.12.2018
8.12.2018
15.12.2018
22.12.2018
29.12.2018

Spravodaj BJB Poprad

Kačová, Benková
Skokanová, Čistecká
Krajčová, Gavalierová, Babjaková
Pálová, Gažovičová
Hricová
Ivanová ml., Ivanová st.
Greksa T., Beheni, P. Kandráč
Hlavčáková, Pajerchinová
Pogranová, Dudášová
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Program služieb
Vedenie zhromaždenia Zložka pred kázňou

Kázeň

4.11.

Ľ. Pál

Chválospevka

11.11.

Pe. Engler

Dorast

P. Mrština

18.11.

Ľ. Pál

Svedectvá

Ľ. Pál + VP

25.11.

I. Maďar

Misia

P. Ivan ml.

02.12.

Ľ. Pál

Chválospevka

Poobedie / Poznámka

Ľ. Pál + VP Celozborové zhrom.

Ľ. Pál + VP Celozborové zhrom.

Plánované akcie
4.11.
9.11.
10.11.
12.11. - 21.12.
17.11.
19.11.
21.11.
23. - 25.11.
5. - 8.12.

Spoločné modlitby za prenasledovanú cirkev
Beseda s členmi, ktorí zažívali protivenstvá pre svoju vieru
Zborová brigáda
40-dňové modlitebné obdobie našej služby Bohu a zboru
Koncert Revival
Rokovanie zborového staršovstva
Stretnutie kazateľov a pracovníkov BJB oblasti v Ružomberku
Víkend pre pracovníkov s mládežou BJB v Banskej Štiavnici
Základný tréning zakladateľov zborov BJB v Račkovej doline

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
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