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Úvodník
Tento rok prežívam akúsi krízu viery, alebo lepšie povedané otriasanie všetkým,
čomu verím, či je to skutočne na pevnom a ozajstnom základe, alebo len pestujem
nejaké náboženstvo plné milých kresťanských klišé, o ktorých nemám ani potuchy,
čo v skutočnosti znamenajú. Mala som pocit, že som skôr nábožensky založený
človek ako človek milovaný Kristom a milujúci a patriaci Ježišovi.
Do tohto môjho zúfalého stavu prišiel mládežnícky tábor s témou Evanjelium.
Prvá moja reakcia bola, že na ten tábor nejdem, určite ani jednu tému nepripravím,
lebo som úplne mimo. Moje vnútro naplnil zmätok, strach, zúfalstvo, prázdnota….
a výčitky svedomia, že všetky témy nechám na Palovi.
Začala som teda na modlitbe, ako inak, keď je človek úplne na dne. Potom
čítaním evanjelia, o evanjeliu, o Kristovi. A Pán Ježiš začal mocne konať a
nekompromisne búrať moje falošné kresťanské náboženstvo. Zo dňa na deň, ako
postupne som prechádzala témami evanjelia a zákona, milosti, cirkvi, misie som
vnímala ako mi rozjasňuje zrak a ukazuje falošné odtienky evanjelia, ktoré som si vo
svojom vnútri vybudovala. Napríklad, že Boh mi udelil milosť a očistil ma od
hriechov, ale potom ma očistenú akoby vypustil na more života s tým, že sa mám
starať o to, aby som sa už nezašpinila hriechom. Alebo že dal za mňa svojho Syna a
každý deň čaká, či Mu za to adekvátne odplatím nejakou obeťou, niečím
výnimočným. Alebo napríklad sa pred Ním pochválim nejakým dobrým skutkom, či
zoznamom splnených „kresťanských“ povinností a potom Ho za to poprosím o niečo,
lebo si to predsa zaslúžim.
Hrozné! Och a evanjelium Ježišove je tak nádherné, tak oslobodzujúce, a tak
životne dôležité pre nás ho počuť a vnímať každý deň. Lebo to naše staré ja sa každý
jeden deň snaží dokázať vo svojej milosťou urazenej pýche, že sa má čím pred
Bohom pochváliť, že má Bohu čo ukázať, že si môže niečo od Boha zaslúžiť.
Nedokáže sa zmieriť s tým, že musí zomrieť, že v ňom je len hriech a smrť. Aký blud
a klam je v tomto našom starom človekovi, koľká pýcha, nadutosť.
A to je to, prečo to evanjelium prekrúcame, ohýbame, lebo naše JA je urazené
milosťou, je usvedčené zo 100%ného hriechu a je mu udelená 100%ná milosť, čo je
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preň neprijateľné skóre. Brat a sestra, káž si čisté evanjelium o svojom hriechu,
Ježišovej láske a milosti každý deň, aby si nezišiel z cesty a nes ho v pokore druhým
okolo seba.
E. Mrštinová

Oznamy
• Začínajúc septembrom a školským rokom začnú opäť stretávanie
naše zborové zložky. Deti predškolského veku (3 až 6-7 ročné) v nedeľu
počas zhromaždenia, deti 1. stupňa
ZŠ (6-7 až 10-11 ročné) a dorastenci
– 2.stupeň ZŠ (10-11 až 15 roční) v
piatok podvečer 17:00 v modlitebni.
Taktiež mládežníci pravidelne v piatky od 18:30 v modlitebni na Jahodnej. Tešíme sa na spoločné stretnutia :).
• V utorok 4.9. na biblickej hodine
sa vrátime k téme nedávnej kázne
„Ako byť pútavou či príťažlivou
cirkvou?“ Ak túžite viac rozmýšľať a
diskutovať o tejto téme, začíname v
utorok večer o 18:15 v žltom
salóniku. Každý je srdečne vítaný!
• V dňoch 11.-15.septembra sa v
Račkovej
doline
uskutoční

Konferencia seniorov SR a ČR s
hlavnou témou Bdelosť kresťana.
• Dňa 21.septembra 2018 (piatok) o
10:00 sa v Aréne Poprad uskutoční
prevenčné multimediálne protidrogové predstavenie „The Light Trip“,
ktoré nadväzuje na minuloročné „The
Dark trip – cesta do tmy“. Predstavenia sa zúčastní cez 2000 študentov
nášho mesta. Touto cestou je prosba o
modlitebnú podporu, ako aj o pomoc
mládežníkov v rámci usporiadateľskej
činnosti.
• 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.
4.9.
11.9.
18.9.
25.9.

Téma „Ako byť pútavou či príťažlivou cirkvou?“
List Hebrejom 11
List Hebrejom 11
List Hebrejom 11

Spravodaj BJB Poprad

-2-

september 2018

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

01/09/2018
08/09/2018
15/09/2018
22/09/2018
29/09/2018
06/10/2018
13/10/2018
20/10/2018
27/10/2018
03/11/2018

Krajčová, Gavalierová, Babjaková
Pálová, Gažovičová
Ivanová ml., Ivanová st.
Greksa T., Beheni, P. Kandráč
Hlavčáková, Pajerchinová
Pogranová, Dudášová
Englerová st., Sonogová
Englerová ml., Kendrová
Husáriková, Mrštinová
Kačová, Benková

Modlime sa za:
•
•
•
•

to, aby evanjelium o Ježišovi stálo v centre každého nášho dňa, aby sme sa
neodklonili od neho a nedali sa oklamať falošným evanjeliom, ktoré nám
každodenne núka naše ja
žiakov, študentov, učiteľov, nech po celý tento školský rok prinášajú slávu
svojmu Bohu tam, kde ich každého postavil a v Jeho múdrosti a milosti nech
konajú všetky svoje povinnosti na svedectvo o Ňom všetkým
tábor seniorov, nech prežijú požehnaný čas plný radosti z milosti, ktorú
mohli prijať a v ktorej môžu žiť a ktorú môže odovzdávať ďalej
našich milovaných Reného Husárika a Elenku Böhmerovú, ktorí zápasia s
vážnymi zdravotnými problémami, nech sú ich srdcia plné Ježiša a Jeho
milosti a lásky a istoty, v Koho náručí sa nachádzajú, aj za ich rodiny
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Program služieb
Vedenie zhromaždenia Zložka pred kázňou

Kázeň

2.9.

Ľ. Pál

Začiatok šk. roka

Ľ. Pál + VP

9.9.

I. Pogran

Chválospevka

M. Hlavčák

16.9.

Ľ. Pál

Svedectvá

Ľ. Pál + VP

23.9.

I. Maďar

Chválospevka

Pe. Engler

30.9.

Pa. Engler

Seniori

V. Čistecký

7.10.

Ľ. Pál

Chválospevka

Poobedie /
Poznámka
Celozborové zhrom.

Ľ. Pál + VP Celozborové zhrom.

Plánované akcie
4.9.
11. - 15.9.
19.9.
21.9.
11. - 14.10.
26. - 28.10.

Biblická hodina na tému „Ako byť pútavou či príťažlivou cirkvou?“
Konferencia seniorov v Račkovej doline
Stretnutie kazateľov a pracovníkov oblasti BJB
„The Light trip“ - prevenčné multim. protidrogové predstavenie
Motivačný víkend pre manželské páry #1 v Račkovej
Celoskovenská konferencia Detskej Misie v Banskej Bystrici

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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