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Kresťan v čase krízy

Úvodník

Posedné mesiace nás prekvapila celosvetová pandémia. Nikto z nás si nevedel
predstaviť že sa to môže stať. Dnes sedíme doma a rozmýšľame čo bude ďalej, kedy
sa to skončí, ako budeme žiť po skončení tohto „výnimočného stavu“? Je to zvláštne
ako rýchlo sa nákaza rozšírila po celom svete, medzi všetkými rasami, bohatými aj
chudobnými, vírus dokonca nerešpektuje ani náboženstvá. Strach z nákazy a možnej
smrti preveruje aj našu pripravenosť opustiť tento svet kde sa teraz máme tak
„dobre“. Rôzni experti predpovedajú čo bude po skončení pandémie (ak sa vôbec
úplne skončí), ale všetci sa zhodujú v tom, že svet už nebude ako predtým. Už teraz
vidíme ako táto situácia postihla jednotlivcov, rodiny a celý svet. K veľkým
problémom už teraz dochádza v medziľudských vzťahoch najmä v rodinách.
Najhoršie budú na tom jednotlivci a rodiny čo majú úvery a pôžičky ktoré nebudú
vládať splácať, chorí, osamelí a mnohodetné rodiny. Zrejme majú pravdu pesimisti
ktorí hovoria, že dobre už bolo, teraz treba hľadať východisko k reštartu a možno
k inému spôsobu života v spoločnosti, v rodinách ale aj v našich zborových
spoločenstvách. Obávam sa že mnohým kresťanom po čase začne vyhovovať
internetové kresťanstvo. Možno aj niektorým kazateľom bude ľahšie kázať do
kamery, ako mať pred sebou driemajúcich starších a rovnako nepočúvajúcich
mladých poslucháčov, ktorí popri čítaní Božieho slova z mobilu objavujú aj iné
využitie tohto prístroja. Nebudem ďalej rozvíjať amatérske vízie, lebo zatiaľ ich
počujeme veľmi skromne aj od známych kresťanských vodcov. Viac ma trápi ako
napĺňať v novej situácii výzvy P. Ježiša – budete mi svedkami, vy ste soľou zeme
a svetlom sveta, buďte pripravení v každej chvíli prijať pozvanie na svadbu a
privítať nebeského ženícha. Sme pripravení do nových zložitých životných situácií
prinášať v našich rodinách, zbore ale aj v spoločnosti jasné svetlo evanjelia
podložené vlastným svedeckým životom? V poslednom čase aj v našom zbore
počujeme vo svedectvách pekné naučené frázy bez jasného vyznania čím je pre mňa
Ježiš. V poslednej biblickej hodine sme si každý osobne mohli zodpovedať túto
otázku. Bez istoty že Ježiš je môj záchranca a vykupiteľ nemáme čo dať ľuďom
v ťažkých životných situáciách. Ako sa pripraviť na horšie časy? Pokúsme sa
zjednodušovať náš životný štýl. Nepotrebujeme každú sezónu najnovšie módne
výrobky, nemusíme mať krajšie veci ako susedia, viac hračiek, oslavy každého
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sviatku, drahé dovolenky atď. Skúsme porozmýšľať koľko zbytočných vecí
vlastníme, pokúsme sa nakupovať s modlitbou : Pane poraď mi, čo je pre mňa dobré
a užitočné“. Naučme sa byť sebestační nezávislí na pomoci iných, hľadajme ako my
vieme pomôcť iným. Možno sa vám to zdá neuskutočniteľné, ale s istotou Ježišovho
zasľúbenia „Ja som s vami až do skonania sveta“ (Mat. 28,20) nepodľahneme
neistote, rôznym poplašným správam a falošným učeniam a staneme sa prínosom
ľuďom aj celej spoločnosti.
Paľo Engler

Oznamy
• V nedeľu 21.6. sa uskutoční
zborová
hodina
spojená
s
hlasovaním o návrhu staršovstva
ohľadom prechodného obdobia pre
brata kazateľa Ľ. Pála, ktorý bol
zaslaný na mailové adresy a diskusia
k nemu prebehla v stredu 3.6. Je
možnosť hlasovať v zastúpení.
Podrobnejšie
informácie
budú
rozoslané včas mailom.
• V
piatok
26.6.
uzavrú
manželstvo Majo Handzuš a Kika
Benková 
• V
piatok
17.7.
uzavrú
manželstvo Dano Kurpaš a Miška
Mrštinová 
• V
sobotu
18.7.
uzavrú
manželstvo Viktor Markuš a
Rebeka Dudášová 
• v termíne 18. - 25.júla sa
plánuje tábor dorastu pod vedením

šerifa Michala Gažoviča . Miesto
konania bude včas oznámené
• v termíne 3. - 7.augusta sa plánuje
denný tábor Klubu dobrej zvesti v
modlitebni v Poprade-Veľkej a okolí.
Je možnosť podporiť tento tábor v
oblasti zabezpečenia jedla a prípravy
programu. V prípade záujmu o pomoc
kontaktujte prosím brata P. Ivana
ml.
• v termíne 15. - 22.augusta sa
plánuje letná aktivita mládeže vo
Važci
• 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:
•
•
•
•

to, aby Ježiš bol s istotou náš živý Spasiteľ a Pán, aby sme žili v dôvere a
poslušnosti Jemu
manželstvá, ktoré budú v najbližších týždňoch uzavreté, aby boli pevne
zakorenené v Pánovi a Ním samým požehnané a formované
prípravu letných táborov v tejto zložitej neistej situácii, aby napriek všetkému
mohlo mladým ľuďom znieť životodarné evanjelium
bratov, ktorí slúžia Slovom, aby boli vedení Duchom, kázali čisté Božie Slovo
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VBH (Vysokoškolské biblické hnutie)
Drahí bratia a sestry, v prvom rade sa vám za VBH tím chcem veľmi poďakovať za
vašu modlitebnú, finančnú a praktickú podporu aj v čase koronavírusu. Pravidelne sa
v ďakovných modlitbách vraciame k nášmu popradskému zboru a mnohým
jednotlivcom z vás. Sme vďační, že svojimi modlitbami, časom stráveným s nami a
finančnými prostriedkami podporujete misiu medzi študentami na Slovensku.
Naše misijné aktivity sa uplynulé dva mesiace museli uspokojiť s neosobným
virtuálnym svetom. No sme zaň vďační, pretože aj vďaka tomu na naše skupinky
prišli takí študenti, ktorí by sa možno osobne nedostavili. Na virtuálnych skupinkách
spolu so študentami pokračujeme v čítaní Biblie a zhovárame sa o témach
praktického kresťanstva. Z Božej milosti sa môžeme študentom venovať aj
individuálne formou mentoringu, učeníctva alebo pastorácie. Je pre nás obrovským
privilégiom vidieť Božie konanie v životoch mladých ľudí tak povediac „z prvého
radu“.
V Banskej Bystrici sme pred pár týždňami začali organizovať semináre pod názvom
„Žatva a Misio Dei“, do ktorej sa zapojili už znovuzrodení študenti z celého
Slovenska – dokonca dvaja z nášho zboru. Venujeme sa Ježišovmu výroku „Žatvy je
síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy a dá vám pracovníkov“.
Hľadáme v Biblii odpovede na otázky: Aký je Pán žatvy? Ako byť efektívnym
pracovníkom? Čo rozumieť pod výrazom žatva? Ďalej sa v téme Žatvy a Misio Dei
budeme venovať témam ako: kontext misie medzi študentami v rokoch 2020/2021, či
seminár o VUCA svete a posunu generácií.
Žatva a Misio Dei slovami účastníčky, študentky Janky: Moje očakávania od
seminára Žatva a Missio Dei boli také, že získam väčší rozhľad o možnostiach
evanjelizácie, keďže o tejto téme zatiaľ vela neviem. Prvé tri časti, ktoré sme zatiaľ
spolu absolvovali moje očakávania splnili. Pochopila som, čo znamená pracovať v
Božom tíme a akú úlohu v ňom zohrávam. Veľmi sa mi páči, že nielen počúvame, ale
aj hľadáme spolu odpovede na rôzne otázky a skúmame, ako si v tejto úlohe
počínali apoštoli a môžme sa tak učiť aj od nich. Tieto semináre ma veľmi oslovili,
lebo ich téma je veľmi dôležitá a vždy aktuálna.
Pomaly sa končí semester a končia sa aj pravidelné spoločné virtuálne stretnutia.
Začíname sa viac sústrediť na prácu so študentami „jeden na jedného“. Stále
pokračuje naše tímové úsilie vypracovávania materiálov pre efektívnejšie fungovanie
nášho hnutia spojené s jeho prebudovávaním. A v neposlednom rade, hľadáme
nového misijného pracovníka so srdcom pre evanjelizáciu a misiu, ktorý by sa k nám
mohol pridať od septembra 2020. Milí bratia a sestry, ak vo svojom okolí máte
niekoho, kto by sa chcel aktívne zapojiť do misie medzi študentami, dajte mi prosím
vedieť (na dominika.j.milan@gmail.com; 0949 414 283).
Prosím, pokračujte s nami v modlitbách za študentov, ktorí sa teraz učia na skúšky.
Aby videli Ježiša a Jeho vedenie aj v tomto stresovom období. Modlite sa spolu
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s nami za múdrosť pri prebudovávaní hnutia a za nového pracovníka, ktorého
potrebujeme.
Za tím VBH
Dominika Milánová

Si kresťanom Kvetnej nedele?
Pred týždňom počas kvetnej nedele som vzala dvoch indických študentov na
prechádzku. Sľúbila som im príbeh pri jedle počas prechádzky. Indovia milujú
príbehy. Príbeh mal byť o tom, prečo oslavujeme kvetnú nedeľu – o tom, čo
znamená, že Ježiš je Kráľ.
Boh mal ale pripravený TROCHA INÝ PRÍBEH pre náš pekný výlet. Po asi 10tich
minútach v lese som začula výkrik a štrkotanie kamienkov. Geetha sa pošmykla. V
tej chvíli som si myslela, že si maximálne poškrabala zadok.
Nasledovalo stonanie aké som asi nikdy nepočula, tak som usúdila, že možno je to
vyvrtnutý členok.
Navrhla som, že sa budem modliť k môjmu Bohu - Ježišovi, lebo ON JE KRÁĽ a
On môže zobrať jej bolesť. Zavrela som oči, dotkla sa jej členka a modlila sa nahlas
k Ježišovi za uzdravenie. Zrazu Geetha prestala stonať, jej bolesť odišla a ona sa
postavila a začala skákať a jasať a oslavovať hlasno Ježiša. Geetha je z kasty
brahmanov – najvyššia kasta v ich systéme-a je v nej minimum veriacich – svoj
príbeh povedala rodičom a oni susedom a teraz najvplyvnejšia kasta v Indii môže
poznať a uctievať Ježiša.
Počkať, nie – TO JE VLASTNE MôJ PRÍBEH. Ježišov príbeh spočíval v tom, že z
poškrabaného zadku je dvojitá zlomenina členka a lýtkovej kosti. V Jeho príbehu
som volala záchranku a dohadovala sa s asi najnepríjemnejšou telefonistkou, ktorú
tam majú. V Jeho príbehu je 2-hodinová operácia. V Jeho príbehu som v utorok
vytierala chlpy z WC na pôvodne chlapčenskom byte, kde som sa s Geethou
sťahovala po operácii, aby som sa o ňu starala. V Jeho príbehu teraz bývam s ňou a
učím sa variť po indicky. V Jeho príbehu som včera do noci počúvala Geethu, ktorá
mi s odhodlaním povedala, že Ježiš nikdy neexistoval, že verí v karmu, v
reinkarnáciu a že aj tá zlomená noha je zlomená len preto, lebo ju dohnala karma.
Keď som jej povedala, že v reinkarnáciu neverím, že verím vo vzkriesenie Ježiša, tak
sa urazila. Popriali sme si dobrú noc a ja som sa našla v slzách v kuchyni.
Počas mojej dvojročnej služby indickým študentom zatiaľ v KE ani jeden (pokiaľ
viem) neprijal Ježiša ako Spasiteľa. Keď som si aj myslela, že niektorý z nich je
blízko, nakoniec som zistila, že som len nepochopila hinduistické náboženstvo – v
ktorom je Ježiš jeden z mnohých bohov. Mnohokrát som zhodnotila túto službu ako
neúspešnú.
BOH MÁ INÝ PRÍBEH. Ja by som chcela, aby bol taký slávny ako tá kvetná
nedeľa. Ježišovi všetci tlieskali a spievali – krátko pred tým vzkriesil Lazára. Videli
zázrak. Bolo to slávne. Byť učeníkom Ježiša počas kvetnej nedele muselo byť strašne
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cool. Viem si predstaviť tú fotku na „prayer letter“ učeníka Petra s popisom: „Všetci
oslavujú Ježiša, naša misia je úspešná“. To je môj príbeh. Ešte stále som to
nepochopila. Chcem úspešného Ježiša, cool Ježiša, Ježiša, za ktorým pôjdu davy a
ktorý bude robiť divy keď ich zachráni od zlomenej nohy. Chcem ten prayer letter
Petra z Kvetnej Nedele.
Nechcem Ježiša, ktorý umýva špinavé nohy učeníkov- v rátane Judáša. Nechcem
Ježiša, ktorého služba skončí zdanlivo najpotupnejšou prehrou-keď holý zomiera na
kríži...Nechcem Ježiša, ktorého opustia všetci učeníci...
Áno, Veľká Noc vrcholí slávnym vzkriesením a novým životom v nedeľu. No ja ešte
stále chcem nedeľu bez piatka...Vystačím si s Kvetnou nedeľou...tá je viac cool, bez
bolesti...hodí sa mi do „prayer letter“.
Chcela som mojim Indom na kvetnú nedeľu povedať že Ježiš je kráľ a sama som
zabudla na Jeho slová z nedele „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta…
Baška Muchová

Upratovanie
Rozpis upratovania modlitebne na mesiace jún a júl:

06.06.2020 Kačová, Ivanová
13.06.2020 Englerová st., Sonogová
20.06.2020 Husáriková, Mrštinová
27.06.2020 Kačová, Benková
04.07.2020 Skokanová, Babjaková
11.07.2020 Krajčová, Gavalierová
18.07.2020 Hricová
25.07.2020 Ivanová V., Kendrová

Program služieb
Vedenie zhromaždenia

Kázeň

7.6.

Pe. Engler

Ľ. Pál

14.6.

Pe. Engler

Pe. Engler

21.6.

M. Sonoga

28.6.

I. Maďar
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Verše na povzbudenie na mesiac jún 2020:
„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som
ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci
spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.“
(Ján 13:34-35)
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