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Úvodník

„Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, to bude aj
žať. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto
rozsieva pre Ducha, z Ducha bude žať večný život. Neúnavne konajme
dobro, lebo ak neochabneme, budeme žať, keď príde čas. A tak teda, kým
máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.“
(Gal 6:7-10)
Tento text ma sprevádza posledné viac ako dva týždne. Možno si poviete, že v
situácii s koronavírusom a všetkým tým, čo v tejto súvislosti zažívame, je to akoby
kruté a nesúvisiace. Ale mňa ten text veľmi povzbudil. Nejdem rozoberať to, ako sa
celkovo ako ľudstvo správame a čo všetko sa deje vo vysokých mocenských sférach,
o ktorých ani netušíme. Ale Boh sa nedá vysmievať. Aha, poslal celú vyspelú
spoločnosť, ktorá sa bije do pŕs, že si je sama sebe pánom a určuje, čo je správne,
takmer nič jej nie je nemožné, medzi 4 steny, odizoloval a zahalil strachom v podobe
rúška. Žneme porušenie, veľké. Je nám to na požehnanie, napomenutie a
povzbudenie od Pána? Môže byť, lebo tým, ktorí Ho milujú všetky veci slúžia na
dobré. Čo na tom môže byť dobré? Napríklad to, že si uvedomíme, aké vzácne je
spoločenstvo veriacich bratov a sestier a ako ho berieme ako samozrejmosť, dokonca
aj bratia a sestry, ktorých „nemusíme“, nám zrazu začnú chýbať. Alebo to, že sa
možno nevieme sami sýtiť Božím Slovom, mať vrúcne spoločenstvo s Pánom a
zrazu, keď nie sú zhromaždenia, sa to musíme naučiť a objavíme poklad, zahorí v
nás srdce, ako keď učeníci šli do Emaus a Pán im vykladal Písma, a vyloží ich aj
nám. Alebo si uvedomíme, že sme celý život rozsievali omnoho viac svojmu telu a
celý čas sme boli presvedčení, že rozsievame Duchu, a zrazu v tej izolácii žneme
ovocie tela a náš duch umiera – je to čas milosti volať k Pánovi a začať znova. Alebo
že po prvotnom šoku, čo sa to vlastne deje v nás Pán prebudí túžbu pomôcť, zavolať
či spojiť sa pomocou rôznych technológií s bratom či sestrou, napísať báseň, biblické
zamyslenie, povzbudenie či pozdrav celému zboru alebo skupinke. Alebo vstúpiť do
intenzívneho modlitebného zápasu za svoje srdce, náš zbor a celú našu zborovú
neľahkú situáciu a denne sa modliť za konkrétnych ľudí, vedenie zboru, postiť sa.
Alebo sa venovať intenzívne svojim najbližším, keď máme viac času a sme spolu
doma omnoho viac ako predtým. Je toho veľmi veľa, tak vás chcem povzbudiť, aj v
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zmysle predošlého Úvodníka a jeho 10 ciest, rozsievajme nie telu, ale Duchu. Robme
dobre našim najbližším aj ostatným tými mnohými spôsobmi, ktoré Pán pre nás má
pripravené aj v tomto období, neúnavne a vytrvalo a budeme žať, keď príde čas…a
On príde, haleluja!
Eva Mrštinová

Oznamy
• Bratia a sestry, v období
koronavírusovej izolácie budeme spolu
iným spôsobom ako zvyčajne, ale
každý týždeň budú chodiť mailom
biblické
hodiny/zamyslenia,
v
nedeľu kázeň a technologicky sa to
bude postupne vylepšovať

•

Veľkonočné bohoslužby budú v
piatok o 10:00 online na tomto
odkaze:
https://www.youtube.com/watch?
v=Y7HZDrac4Vs .
Bohoslužby
uvedie Martin Tobák, potom budeme
mať možnosť spievať niekoľko
spoločných piesní, prihovoria sa nám
Ben Uhrin a Darko Kraljik. Zoli
Kakaš bude následne vysluhovať
Večeru Pánovu, ktorú si každý
vopred pripraví doma.

• zborové zložky malá a veľká
besiedka v nedeľu o 17:00 (spolu –
Veronika Ivanová), dorast piatky 16:20
(Marián Hlavčák) a mládež piatky 18:30
(Palo Mrština, Dominika Milánová)
fungujú
na
ZOOMe
formou
videokonferencie. Ak máte záujem,
alebo vaši blízki či priatelia sa pridať,
kontaktujte
prosím
jednotlivých
vedúcich pre konkrétne informácie
ohľadom pripojenia, prípadne času.
• Zbierky budú v tomto období
fungovať prevodom na účet, aj
elektronicky. Na konci Spravodaja je
PayBySquare kód pre tých, ktorí majú
vo svojom mobilnom zariadení bankovú
aplikáciu.

• 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:
•
•
•
•

vnútorný postoj k aktuálnej situácii po overovacej voľbe brata kazateľa
život nášho zboru vo výnimočnej situácii spôsobenej koronavírusom
naše srdcia, ich odovzdanosť Pánovi, pokoru a čistotou, milosť k pokániu
to, aby veľkonočné posolstvo znova hlboko zasiahlo naše životy a menilo ich
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Po 8. marci
Okolnosti môjho domu ma ženú s plačom, bôľom tam,
kde umrel môj Pán.
Pod kríž, na kolená srdca.
Mu vylievam všetko,
všetko čo tam je, všetok nános...., všetok hriech, obvinenie
i zranenie.
Pod Krížom Jemu Jedinému Bez Viny, hovorím: „Prosím, odpusť
i môj podiel Viny!“
Moju ospalosť, nezodpovednosť i takú tú
„moju ľahkosť“, čo teraz páli, bolí.
„Neskoro!“, nič sa nedá zmeniť je to už raz tak.
A On ticho. Deň i dva .....
A potom On boľavo, čo s Láskou všetko hojí:
„Chcem celé srdce!“
„Nie jednu, či dve tretiny!“.
„Ja svoje Srdce dal som celé!“.
Ostávam Ticho, bo neviem čo a ako ďalej ......?
Len slzy ďalej tečú s tichou prosbou:
„Zahoj prosím, naše jazvy, rany
a do svojich rúk nás zober prosím.“
Dvíha ma.
To nie ja vstávam, bo ešte stále nevládzem....
Len pohľad Hore na Teba a byť pri Tebe je moje
Východisko.
Hovoríš: „Ešte máličko vydrž, ja prídem skoro, ja nemeškám!“
„Áno, príď Pane Ježišu i pre mňa, prosím!“
„Prosím, nech som pripravená pre Teba i celý môj dom i Bratia i Sestry!“
Amen.
Viera Krajčová
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VBH – Vysokoškolské biblické hnutie
Presne pred rokom v tomto jarnom období sme ako tím pracovníkov prežívali
potrebu na chvíľu sa oddeliť od bežných povinností a spoločne popracovať na
vnútorných veciach nášho hnutia. Cez štúdium Nehemiáša sme pocítili Božie volanie
k prestavaniu štruktúry hnutia, k novému zadefinovaniu hodnôt, novej stratégii
a novým cieľom pre VBH. Snažili sme sa nájsť si dostatok priestoru na tieto veci, no
životné tempo a tempo študentov vo VBH nám to neumožnilo. Boli sme z toho
smutní a stále viac a viac sme videli potrebu pracovať na týchto veciach.
Takto pred mesiacom sme sa tešili z toho, že misijný týždeň v Banskej Bystrici bol
z Božej milosti úspešný a my máme kontakty na nových ľudí, ktorí túžia poznávať
nášho Boha. Bystrický tím sa tešil na follow up-y (následné stretnutia/skupinky) a aj
keď sme pri prvom stretnutí pocítili duchovnú opozíciu, stretnutie bolo veľmi
požehnané.
O pár dní na to sa zatvorili školy. Zatvorili sa internáty. Začali sa zatvárať obchody
a vládou bolo odporučené zrušiť všetky hromadné stretnutia. Naše stretnutia s VBH
študentami teda neboli výnimkou a zrušili sme stretnutia v každom našom meste.
Zvláštna situácia. Vo veľmi krátkom časovom období sa udialo veľa zmien
a potrebovali sme na nich reagovať.
Spoločne sme sa dívali na vyhlásenie vlády SR o tom, koľko približne táto situácia
bude trvať. Najprv padlo rozhodnutie 2 týždne. A potom to už neboli len 2 týždne,
ale „do neurčita“. Pridali sme sa do modlitieb za túto situáciu a hľadali sme spôsoby,
ako efektívne pokračovať v práci so študentami. Vďaka Bohu, žijeme vo svete
technológií a tak sa môžeme so študentami stretávať na individuálne rozhovory alebo
na skupinky „virtuálne“. Nemusíme nikam chodiť, všetko sa dá robiť z pohodlia
domova.
Zároveň sme si v tomto zvláštnom čase uvedomili, že pri poklese našich aktivít
máme viacej času na rekonštrukciu vnútorných vecí nášho hnutia. Náš Pán Ježiš
Kristus nám v tomto neočakávanom čase daroval priestor na veľmi dôležité úlohy.
Drahí bratia a sestry, ďakujeme vám, že aj v tomto období karantény a koronavírusu
držíte naše hnutie na modlitbách. Prosím, modlite sa spolu s nami za to, aby sme ako
tím vedeli tieto dni využiť na plno - ako pri vytváraní a spracúvaní nových hodnôt
nášho hnutia, tak pri osobnom venovaní sa študentom.
Za VBH tím
Dominika Milánová
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Verš na povzbudenie na mesiac apríl 2020:
„Jedni neste bremená druhých, a tak naplníte zákon Kristov. Lebo ak
si niekto myslí, že je niečím, a nie je ničím, sám seba klame. Nech
každý skúma svoje konanie, a tak sa bude mať čím chváliť sám pred
sebou, ale nie pred inými…..No ja sa v nijakom prípade nechcem
chváliť ničím, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, prostredníctvom
ktorého je pre mňa svet ukrižovaný a ja pre svet.“
(Galaťanom 6:2-4,14)
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