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Úvodník

Drahí bratia a sestry,
minulý týždeň sme sa rozlúčili s naším drahým bratom Reném a zas a znova takáto
udalosť spustila v mojom vnútri obrovskú búrku. Nad tým všetkým, čo sa s Reném
od polovice júna dialo mi viselo jedno veľké, bolestné PREČO. Napriek mnohým
naším modlitbám a zápasom odišiel k Pánovi. PREČO? Znova to začalo otriasať
úplne najzákladnejšími kameňmi mojej viery. Pýtala som sa: „Pane, prečo si nás
nevypočul, veď toľkí sme k tebe volali a prosili ťa o uzdravenie. Pane, veď to bol tak
vzácny brat, taký ti bol verný, tak ťa miloval, tak nám bude chýbať.“ Aj mnohé iné
pálčivé otázky prúdili v mojej mysli a srdci. Keď brat kazateľ čítal na pohrebe
biblický text o vdove z Naimu, už som len čakala, kedy sa naplnia všetky slová toho
textu priamo tam na mieste. Nič. A potom prišlo pozvoľné, jemné Božie utišovanie.
Áno, René miloval Pána Ježiša nadovšetko a jeho láska došla dokonalého naplnenia.
Túžil po Ňom a On si ho privinul k sebe. Zanechal nám aj svedectvá o svojich
zápasoch o opravdivú vieru v mnohých mailoch, tie nech sú nám na povzbudenie k
takej láske k Pánovi, akú mal on. Iste mohol smelo vyhlásiť s apoštolom Pavlom:
„..vrúcne čakám a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, ale že so všetkou
otvorenosťou ako vždy, tak aj teraz, len Kristus bude oslávený na mojom tele, už či
životom, a či smrťou. Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. Ale ak (ďalej) žiť v
tele - znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si radšej voliť. Tiahne ma to
z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho
lepšie…“(Filipským 1:20-23)
Áno, René má presne to omnoho lepšie, po čom aj apoštol Pavol túžil. Otázkou
znova však zostáva kde sme my? Kde si ty? Túžiš už umrieť a byť s Kristom? Alebo
ti to príde trápne, fanatické a bláznivé? Túžiš Ježiša osláviť celým svojím telom a
životom, plodne preňho pracovať, alebo si len užiť všetko, čo ti život ponúka, alebo
sa len nejako popretĺkať cez každý deň? Príde ti celé toto apoštolove vyznanie
morbídne a odpudzujúce? Potom ale pre teba žiť neznamená Kristus. Ak nemáš svoj
život v Kristovi a ak Kristus pre teba neznamená život, tak je to smrť. A Ježiš prišiel,
aby nás z tejto smrti vykúpil, draho, veľmi draho. Nech evanjelium o Božej láske k
nám dokázanej v Pánovi Ježišovi ti dá život, život, ktorý je viac ako týchto pár
pozemských rokov. Život, ktorý má aj René. Žime aj my.
E. Mrštinová
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Oznamy
• Najbližšiu nedeľu 7.10. budeme sláviť v našom zbore Vďakyvzdanie. Patrí
k tomu aj spoločný obed plný vďaky za
dary, ktorými nás Pán obdaril, preto
prinesme všetci čosi na spoločný obed
a podeľme sa spolu nielen o jedlo, ale aj
v rozhovoroch o svoje srdcia, vnútra s
bratmi a sestrami.
• Srdečne pozývame seniorov na ich
stretnutie u Englerov v piatok 12.
októbra o 10:30 pri krbe, teplom čaji,
káve, dobrotách, no hlavne s Pánom
Ježišom a jeho slovom.
• Staršovstvo zvoláva na nedeľu 21.
októbra po zhromaždení zborové
členské rokovanie, ktorého náplňou bude rozhodovanie o 2.polovici úväzku a
fin. podpory br. misijného pracovníka.
Návrh staršovstva ku rozhodovaniu bude predložený v písomnej podobe s
predstihom v najbližších dňoch. V utorok 16.októbra po biblickej hodine
bude možnosť prediskutovať pripomienky alebo otázky, ktoré vzniknú.
• V nedeľu 4.11. o 17:30 sa uskutoční
v našej modlitebni večer modlitieb za
prenasledovanú cirkev, ktorý organizuje naša mládež.
• Mládež srdečne pozýva všetkých bratov a sestry v piatok 9.11. o 18:30 do
modlitebne BJB v Poprade na besedu
so staršími členmi, ktorí zažívali
protivenstvá pre svoju vieru v Pána
Ježiša Krista.
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• 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
• Radi by sme po čase obnovili misijné večery STOPky, ktoré prebiehali v našom zbore. Boli to väčšinou
sobotné večery, kedy pozvaný hosť
hovoril svoj životný príbeh – svedectvo o ceste viery o spoznaní Spasiteľa
Ježiša Krista. Aj touto cestou pozývame ku spolupráci každého, kto by túžil slúžiť takouto formou – či v programovom alebo organizačnom tíme.
Ak ťa tento oznam oslovil a máš záujem, prihlás sa do konca októbra
2018 u br. kazateľa.
• Zborová stanica Mengusovce ponúka zdarma dve funkčné elektrické akumulačné pece s výkonom 6kw
k okamžitému odberu. Prebieha rekonštrukcia vykurovania modllitebne
a tieto pece sú pre budúcnosť nevyužité. V prípade záujmu volajte na
č.t. 0948/292234 – br. Ladislav
Schabjuk.
• Bratia, sestry, ak máte nejaké svedectvo o tom, ako Pán Ježiš Kristus
konal vo vašom živote alebo slovo,
báseň či zamyslenie, píšte ich, prosím,
na
túto
e-mailovú
adresu:
mrstinova.eva@gmail.com
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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.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.
6.11.

Téma: „Zdravá cirkev je taká, kde sú duchovne zdraví jednotlivci.“
List Hebrejom 12
List Hebrejom 12
Voľná téma
List Hebrejom 12

Upratovanie
Rozpis upratovania modlitebne na mesiace október a november je nasledovné:

06/10/2018
13/10/2018
20/10/2018
27/10/2018
03/11/2018
10/11/2018
17/11/2018
24/11/2018

Pogranová, Dudášová
Englerová st., Sonogová
Englerová ml., Kendrová
Husáriková, Mrštinová
Kačová, Benková
Skokanová, Čistecká
Krajčová, Gavalierová, Babjaková
Pálová, Gažovičová

Modlime sa za:
•
•
•
•

to, aby náš život bol v Kristovi a On aby bol naším životom a všetko aby sme
robili na Jeho slávu a pre Neho a tešili sa na stretnutie s Ním
Ivku Husárikovú a celú pozostalú rodinu po bratovi Reném, nech skutočne
Jeho nádej a Jeho láska ich všetkých prevedú údolím žiaľu k radosti z Pána
Ježiša a Jeho spasenia pre večný život
všetkých našich bratov, ktorí slúžia Slovom, nech v bázni a pokore sa
nechajú viesť Božím Slovom a Božím Duchom a nech ich Pán mocne používa
pri šírení a zvestovaní evanjelia
našich drahých nemocných tentoraz menovite za sestru Kondačovú,
Gallikovú, Böhmerovú a bratov Rataja, Kača a Zámečníka.
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Program služieb
Vedenie zhromaždenia Zložka pred kázňou

Kázeň

Poobedie /
Poznámka

7.10.

Ľ. Pál

Slávnosť
vďakyvzdania

14.10.

M. Hlavčák

Seniori

Hosť: Ben
Uhrin /Ľ. Pál Celozborové zhrom.
+ VP
P. Mrština

21.10.

Ľ. Pál

Sestry

Ľ. Pál + VP

28.10.

P. Ivan ml.

Svedectvá

I. Pogran

04.11.

Ľ. Pál

Chválospevka

Ľ. Pál

Celozborové zhrom.

Plánované akcie
7.10.
8.10.
12.10.
12.-13.10.
16.10.
17.10.
21.10.
26.-28.10.
27.10.
4.11.
9.11.

Zborové vďakyvzdanie
Rokovanie zborového staršovstva
Senior klub u Englerov
Športový zraz kresťanov v B.Bystrici
Diskusia členov zboru
Oblastné stretnutie kazateľov a pracovníkov BJB v Košiciach
Zborové členské zhromaždenie v Poprade
Konferencia detskej misie v B.Bystrici
Konferencia „25 rokov katedry teológie“ v B.Bystrici
Spoločné modlitby za prenasledovanú cirkev
Beseda s členmi, ktorí zažívali protivenstvá pre svoju vieru

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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