_____________________________________________________________________________________________

Úvodník

Drahí bratia a sestry,
stojíme ako zbor a ako jednotlivci, nie po prvý krát, na začiatku nového a náročného
obdobia - máme nové staršovstvo, nemáme kazateľa, máme korona opatrenia a
obmedzenia, máme v srdciach možno mnoho nevypovedaného, vlastnou optikou
nazerania skresleného, neodpusteného, nevyznaného. Veľa sa udialo a deje, či už v
osobných vzťahoch alebo zborových, každý z nás sa s tým nejako vyrovnáva,
nejakým spôsobom si tvorí názor, zaujíma postoj. Po tom, čo vo mne po niekoľkých
udalostiach začali prevládať zlosť, hnev, horkosť, odsúdenie aj ohováranie, som
bola zastavená Božím Slovom. Vo svojom 1. liste apoštol Peter píše, že toto všetko
som už dávno mala vyzliecť. Ak som bola vykúpená drahou krvou Krista, tak toto
už nemá mať miesto v mojom živote, to je to márne správanie zdedené po otcoch, tá
naša ľudská prirodzenosť, nám vlastná. A kedyže ja som vyznala, že som Kristova?
Pred 30 rokmi! A hrôza, v mojom živote to stále je, ešte vždy nedokážem z tej duše
milovať niektorých bratov a sestry, bez pokrytectva. Vraciam sa do prvej kapitoly
Petrovho listu kde Peter píše, že sa rmútime pre mnohé pokúšania. Áno, rmútim sa,
lebo som neobstála, zhrešila som, nemilujem. A zároveň môžem zažívať znova
milosť nad milosť, Pán preskúšal moju vieru, či je ozaj čistá. Robí to, aby som
neostala v klame, že som hádam dokonalá, lepšia ako iní, ale aby ma neustále čistil,
privádzal k pokániu, lebo je Mu vzácna moja viera. Je drahá, drahšia ako zlato,
ktoré sa skúša ohňom. Oheň páli, roztavuje úplne do hĺbky a vyplavuje všetko zlé
na povrch. Skúšky viery, drahšej ako to zlato, sú pálivé, bolestivé, pretavujú naše
vnútro a vyplavujú na povrch postoje, reakcie, slová, ktoré sú zlé. Nemali by patriť
k nám ako Božím deťom a Pán nás týmito skúškami jednak usviedča, privádza k
pokániu a jednak čistí. Tá viera je vstupenka do neba, ak bude falošná, nečistá,
pokrytecká, večne zahynieme. Koľká milosť z toho všetkého plynie! A tak bratia a
sestry, aj keď možno máte v srdciach hnev, horkosť, pokrytectvo, ohovárania,
možno niečo iné .... a vidíte to jasne, nezúfajte! Je to milosť vidieť to, uvedomiť si
to, rmútiť sa nad tým, lebo Pán skúša našu vieru a túži z nás odstrániť všetko zlé. A
to sa inak nedá, ako tým, že to privedie na povrch (ako keď sa čistí zlato).
Nesnažme sa to ukryť, ospravedlniť, prefíkane vysvetliť, psychologicky zdôvodniť.
Padnime na kolená a vyznajme, robme pokánie plní nádeje a radosti z toho, že
Pánovi na nás záleží, miluje nás a nechce, aby naša viera bola pokrytecká, falošná,
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ale čistá. Tak ako Peter píše, je to preto, aby sme aj dosiahli cieľ svojej viery spasenie duší. To je našej viery cieľ! Tak sa zjednoťme spolu v kráčaní za naším
jediným Pánom a spoločným cieľom. Buďte bohate požehnaní!
Eva Mrštinová

Oznamy
• obraciame sa na vás s prosbou
o pomoc pri upratovaní. Vieme,
že toto nie je ten najdôležitejší
problém, ale je potrebné, aby naše
spoločné priestory zostali riadne
upratané. Priebežne nám z
upratovacej
skupinky
ľudia
odchádzajú
a
nikto
nový
neprichádza. Prosíme preto, aby ste
zvážili, či by ste neboli ochotní
venovať 4 krát ročne hodinku

svojho času upratovaniu našej
spoločnej modlitebne. Akékoľvek
info, či podnety prosím adresujte
sestre Vierke Kačovej. Kontakt je v
zborovom zozname.

•

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

Modlime sa za:
•
•
•
•
•

čistotu našej viery
nové staršovstvo - žehnajme bratom starším múdrosť, pokoru a bázeň pred
Hospodinom a Božie vedenie v ich službe
ochotu našich sŕdc slúžiť Pánovi akýmkoľvek potrebným spôsobom v našom
zbore a aj reálne do tejto služby vstúpiť
predstaviteľov štátu, vlády a iné naše štátne autority, žehnajme im a
vyprosujme pre nich múdrosť a bázeň Hospodinovu
smútiacu rodinu zosnulej sestry Etky, nech Pán Ježiš teší ich srdcia nádejou
vzkriesenia

Biblické štúdium
Srdečne vás pozývame na spoločné štúdium Biblie a modlitebné stretnutie každý
utorok o 18:15 v Žltom salóniku.
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Staršovstvo informuje
Na svojom prvom riadnom rokovaní 5.10. nové staršovstvo okrem iného:
- prijalo informáciu o aktuálnom a zdravotnom stave br. Ľ. Pála
- prijalo zoznam priorít a nedoriešených vecí od bývalého staršovstva
- s modlitbami a príhovormi "prevzalo štafetu" od bývalého staršovstva
- si zvolilo predsedu (br. P. Mrština) a poverilo ho prípravou stretnutí, komunikáciou
do zboru i navonok (Rada BJB, iní)
- riešilo zabezpečenie pravidelných služieb na biblických hodinách v PP i na stanici,
bohoslužbách v PP i na stanici v mesiaci október
- poverilo br. P. Ivana ml. hromadnou elektronickou komunikáciou so zborom
- poverilo br. P. Mrštinu kontaktovať Radu BJB ohľadom hľadania nového kazateľa
zboru
- dohodlo formu spolupráce so staršovstvom na stanici najmä prostredníctvom
zástupcu - br. J. Handzuša ml.
- plánovalo spoločné zhromaždenie iba pre členov s príhovormi bývalých i
súčasných starších (aj) k vnútrozborovému dianiu
- prijalo úlohu stanoviť priority riešenia jednotlivých oblastí potrieb zboru
- komunikovalo a prijalo informácie ohľadom pohrebu s. E. Kondačovej

Upratovanie
Rozpis upratovania modlitebne na mesiace október a november:

03.10.2020 Hricová
10.10.2020 Ivanová V., Kendrová
17.10.2020 Greksa T., Beheni, P. Kandráč
24.10.2020 Hlavčáková, Pajerchinová
31.10.2020 Pogranová, Dudášová
07.11.2020 Ivanová ml., Ivanová st.
14.11.2020 Englerová st., Sonogová
21.11.2020 Husáriková, Mrštinová
28.11.2020 Kačová, Benková
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Plánované akcie
9.10.
18.10.

14:30 Rozlúčka so s. Kondačovou
16:00 Prezentácia zástupcou Rady BJB - Projekt sociálno-misijný areál v
Bernolákove

Rozpis služieb
Vedenie zhromaždenia Zložka pred kázňou

Kázeň

4.10.

I. Pogran

I. Pogran

11.10.

I. Maďar

I. Maďar

Poobedie / Poznámka

18.10.
25.10.

Verš na povzbudenie na mesiac október 2020:
„Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť
zármutkom rozličných skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa
cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom,
bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.
(1. list Petra 1:6,7)
Nepredajné; zmeny v nevyhnutných prípadoch možné.
Vydávané pre vnútrozborové potreby.
Elektronická verzia spravodaja (stačí oskenovať kód):
https://poprad.baptist.sk/link?spravodaj
Vydáva: BJB Poprad, Jahodná 5, Poprad-Veľká
www.poprad.baptist.sk; bjbpp@stonline.sk; 052/7768654
Svoje príspevky a dary môžete posielať na účet vedený
vo VÚB banke, a.s.
SWIFT: SUBASKBX,
IBAN: SK69 0200 0000 0027 9587 6653
Prípadne cez aplikáciu banky oskenovaním tohto QR kódu 
a nastavením výšky Vášho daru.
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