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Úvodník

Drahi bratia a sestry,
znova je tu leto, možno iné ako tie predošlé kvôli pandémii. Mnohé rodiny nepôjdu
na dovolenku, brigády sa mladým ťažšie zháňajú. Aj našich mladých – besiedkárov,
dorasťákov, mládežníkov čaká takéto leto – možno iné. Rastú nám tu nové generácie
– možno iné ako tie predošlé. Asi každá generácia bola iná ako tá predošlá, ale ten
základ je vždy rovnaký. Každý jeden, malý, či veľký, pred tisíc rokmi či teraz,
potrebuje pokánie, Ježiša a Jeho obeť a nový život v Ňom. Aj tieto nové generácie
vyrastajúce u nás v zbore, deti, ktoré prichádzajú na KDZ, rôzni mladí prichádzajúci
do kontaktu s veriacimi potrebujú počuť evanjelium a potrebujú veľmi starších
kresťanov, aby ich viedli, modlili sa za nich, milovali ich a odrážali Ježiša vo svojich
životoch a boli im vzorom. A mnohí z našich mladých veľmi túžia po Ježišovi,
bojujú s rôznymi pokušeniami, hriechmi, prichádzajú do kontaktu s mnohými
falošnými učeniami a sú zmätení, sú častokrát plachí hanbliví, niekedy zas hluční,
zmietaní silnými pocitmi od eufórie až po zúfalstvo a bezradnosť, chcú sa podobať
na nás starších alebo naopak, chcú byť úplne iní. Čaká ich leto, budú mať možno
veľa času, menej povinností a pokušiteľ nespí. Stojme za nimi, modlime sa za nich,
rozprávajme s nimi, priblížme sa k nim, aby sme sa spolu mohli radovať z Ježiša.
Sme všetci - mladí či starí - hriešni ľudia, ktorí bytostne potrebujú milosť a
odpustenie každý deň, ktorí bez Ježiša, hoci by mali všetko, nemajú nič, čo stojí za
to. Všetko bez Ježiša je len ozdobená prázdnota, ktorá nadúva. V Biblii sa píše, že
nás majú poznať po láske, že tá prikrýva množstvo hriechov, že máme mať jedni
druhých vyšších od seba a nemáme si o sebe myslieť viac, ako treba, že Boh
pokorným dáva milosť, pyšným sa však protiví. Pristupujme k sebe navzájom v
tomto duchu Božieho Slova, či mladší k starším alebo opačne - jedni k druhým.
Plačme s plačúcimi a radujme sa s radujúcimi, mladší so staršími aj starší s mladšími.
Každá generácia má mnohé, kvôli čomu plače, má strach, trápi sa, raduje sa a máme
to robiť jedni s druhými. Máme si navzájom vyznávať svoje hriechy, aby sme sa
vyliečili - vyliečili na jednej strane zo svojej pýchy, na strane druhej zo zlomenosti
hriechom. Aj my starší, nemáme za úlohu sa tváriť, že už nehrešíme, alebo že sme už
takmer dokonalí (ak taký pocit máme, niečo je nedobré s naším srdcom), ale v
úprimnosti zdieľať aj svoje pády a vyvýšiť tak Kristovu milosť a obeť. Zdieľanie
našich plačov, radostí a vyznávanie hriechov je vzájomným svedectvom o zápase
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viery, ktorý čaká aj týchto mladých a už ním aj prechádzajú a oslavou Pána, ktorý
vyslobodzuje a odpúšťa. Aj oni majú víťazstvá, ktorými nás môžu povzbudiť a pády,
cez ktoré im môžeme pomôcť prejsť, lebo aj my to zažívame, aj my padáme a sme
bytostne závislí na Otcovej láske v Ježišovi a Jeho obeti. A v tom všetkom je
úchvatne oslávený Ježiš, nie my. Túžim po tom, aby sme všetky generácie kráčali v
úprimnosti za Kristom spolu - nesúc sa, podopierajúc, milujúc sa v úprimnosti bez
pokrytectva.
Eva Mrštinová

Oznamy
• Od utorka 7.7. začínajú znova
v Poprade biblické hodiny o 18:15.
Ste srdečne vítaní.
• 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 vo Važci pod
vedením šerifa Michala Gažoviča

• 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:
•
•
•
•
•
•
•

nové generácie vyrastajúce v našom zbore, za ich vieru, lásku k Pánovi a
Jeho slovu a naše vzájomné vzťahy ako ich Pán chce mať
novovznikajúce manželstvá, nech ich Pán požehná a buduje na svoju slávu
letné tábory
bratov a sestry, o ktorých vieme, že s niečím zápasia, že kvôli niečomu plačú,
alebo padajú, nesme im Ježiša a samých seba
brata kazateľa Ľ. Pála na sabatikale a jeho rodinu
Matochovcov a Tomášovu službu a prax
voľby nového staršovstva
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Svadobné blahoprianie
Pandémia ešte celkom neskončila, ale život sa pomaly vracia do normálnych koľají.
Znovu sa rozbiehajú stretnutia rodín, priateľov, plánujú sa výlety a dovolenky. Každý
víkend pribúdajú svadby, mladomanželia sú pripravení vykročiť do novej etapy
života s veľkými očakávaniami a predsavzatím, že vedia ako si zariadiť veci tak, aby
ich spoločný život bol plný radostných dní, bez starostí, problémov a hlavne
v dostatku tých najlepších vecí nutne potrebných ku šťastiu. To predchádzajúce
obdobie života s rodičmi bolo plné príkazov, zákazov, obmedzení, odriekania,
prispôsobovania sa. Teraz konečne môžu začať život podľa svojich predstáv.
V manželstve rýchlo zistíme, že práve táto túžba prináša nedorozumenie, nezhody
a následne rozchod. Lebo manželstvo je práve o tom prispôsobovaní, zapieraní
svojich túžob a uprednostňovaní túžob a potrieb partnera. Kresťanskí manželia majú
ešte jedno vážne obmedzenie predstáv a to je naplnenie Božieho zámeru
s manželstvom.
Vo svadobný deň všetci priatelia, známi a hlavne blízka rodina prajú
mladomanželom len to najlepšie, dávame im množstvo dobrých rád, odznievajú aj
ošúchané frázy. V našom 47 ročnom spolužití si stále viac uvedomujeme aká dôležitá
je modlitba v spoločnom živote a neustála Božia prítomnosť. Toto by sme vám, naši
drahí mladomanželia chceli popriať do novej etapy života ako radu, ktorá je overená
životom. Všetko to krásne vyjadril br. Milan Jurčo vo svoje básni.

Modlitba novomanželov

Ef 5, 22-32
Kto nás do knihy života zapíše? Kto požehná, posvätí naše spojenie?
Kto bude naším Radcom? Kto Záchrancom naším?
Otče náš, ktorý si v nebesiach,
Ty si a Ty jediný nám ostaneš ako Otec a Boh.
Preto nech sa posvätí Tvoje meno v našom novom rode!
V našich deťoch a vnukoch!
Lebo Ty si Boh Abrahámov, Izákov a Jakobov.
Preto nech príde Tvoje kráľovstvo do nášho spoločného života!
Aby sme my dvaja videli raj Boží a naučili sa ho žiť na zemi.
Aby sme ho učili žiť človeka dnešných dní, aby každý, kto príde k nám, Teba uvidel.
Preto nech sa stane Tvoja vôľa, keď si v rodine
bude každý z nás presadzovať vôľu svoju!
Preto nám daj každodenný chlieb
bez ctižiadosti, bez závisti,
že v iných rodinách majú chleba viac a že ho majú lepší.
Preto nám odpusť naše viny, aby sme čistí
do nového života vkročili!
Preto nás nauč odpúšťať,
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aby sme život spolu víťazne žili!
Preto nás neuvoď do pokušenia,
lebo my sme bez Teba vopred porazení!
Preto Ty sám nás vyuč zázraku
meniť zlé na pokoru, na trpezlivosť a pokoj.
Lebo Tvoje je kráľovstvo, Tvoja je i moc, Tvoja je i sláva
nad zemou a vesmírom. Nad životom i smrťou!
Kto nás zapíše do knihy života?
Kto požehná, kto nás posvätí v túto chvíľu?
On, náš Otec a Boh.
Lida a Paľo Englerovci

Upratovanie
Rozpis upratovania modlitebne na mesiace jún a júl:

04.07.2020 Skokanová, Babjaková
11.07.2020 Krajčová, Gavalierová
18.07.2020 Hricová
25.07.2020 Ivanová V., Kendrová
01.08.2020 Greksa T., Beheni, P. Kandráč
08.08.2020 Hlavčáková, Pajerchinová
15.08.2020 Pogranová, Dudášová
22.08.2020 Ivanová ml., Ivanová st.
29.08.2020 Englerová st., Sonogová

Program služieb
Vedenie zhromaždenia

Kázeň

5.7.

M.Hlavčák

M.Hlavčák

12.7.

T.Matocha

T.Matocha

26.7.

I.Pogran

I.Pogran

2.8.

T.Matocha

T.Matocha

19.7.
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Verše na povzbudenie na mesiace júl a august
2020:
"Pripomínaj im, aby sa podrobovali vladárom a vrchnostiam, aby
poslúchali, aby boli pripravení na každé dobré dielo, aby nikoho
neohovárali, aby neboli svárliví, ale priateľskí, a aby preukazovali miernosť
všetkým ľuďom. Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní, blúdili
sme, boli sme otrokmi všelijakých žiadostivostí a rozkoší, žili sme v zlobe a
závisti, odporní, nenávideli sme jedni druhých. Ale keď sa zjavila
dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom, zachránil nás
nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho
milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého
na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme sa
ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života."
(List Títovi 3:1-7)
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