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Úvodník

Drahí bratia a sestry,
je za nami leto, možno vďaka koronavírusu trochu iné, ako iné letá. Trochu som sa
obávala, či budú môcť byť tábory a ako to všetko bude. Bolo by mi veľmi ľúto, keby
tieto krásne a vzácne chvíle nemohli byť. Ale vďaka Pánovi boli. Aj náš
mládežnícky. Musím vám vyznať, že každý rok je to pred mládežníckym táborom u
nás doma veľmi, veľmi ťažké. Duchovné útoky sú tak silné a rafinované, že každý
rok tomu podľahneme. Tento rok a minulý rok to bolo obzvlášť zlé. Došlo mi to až v
sobotu, keď Palo s najstaršími dievčatami odišiel na tábor a ja som ostala s troma
najmladšími doma. Znovu sme sa dali zastrašiť tomu Zlému a pohádali sa, vzdialili
jeden druhému, urobili doma dusno, ktoré sa dá krájať. Modlila som sa celý ten
sobotný večer a Pán mi odpustil a dal novú radosť do srdca. Veľmi som túžila byť
týmto mojím milovaným mladým bratom a sestrám nejako užitočná. Avšak keď sa
zapisovalo na témy, bola som tak mimo, v hneve, zatrpknutosti, že som si hovorila,
že im nemám čo povedať, že som tak hrozná, že im nemámčo odovzdať. V tú sobotu,
ako začal tábor, mi to bolo tak ľúto. V nedeľu, ako som tam poobede prišla (chodila
som tam iba na deň, spali sme s deťmi doma) ma oslovila Kika, či by som nemala
jednu tému. Moje srdce poskočilo. Už dávno boli témy rozobraté, ale Pán bol tak
milostivý, že mi jednu nechal. Považovala som to za obrovskú Pánovu milosť a
požehnanie, napriek môjmu totálnemu zlyhaniu, On je dobrý. A tak mi dal Pán na
srdce pre týchto vzácnych mladých ľudí tému o odsudzovaní, pohŕdaní, ohováraní,
zvaľovaní viny na druhých, sebaľútosti. Hriechoch, ktoré boli (ešte aj niekedy sú) v
mojom živote veľmi silno prítomné, boli plné jedu, otrávili celé moje vnútro a
priniesli v mnohých oblastiach môjho srdca smrť. Avšak Pán Ježiš dáva nový život,
keď hriech prinesie smrť. Najskôr však potrebuje priviesť srdce k pokániu. A ako to
robí? Presne podľa svojho Slova:
"... Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru,
podvodu, nízkosti. Sú to klebetníci, ohovárači, tí, ktorí nenávidia Boha, násilníci,
domýšľavci, chválenkári. Vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli,
neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú
si smrť. A predsa to nielen sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. Preto nech si
ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ
samého seba, veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. Vieme však, že Boží súd je podľa pravdy
proti tým, čo robia takéto veci. Človek, ty, čo súdiš tých, čo páchajú takéto veci, a sám robíš

Spravodaj BJB Poprad

-1-

september 2020

to isté, myslíš si vari, že ty unikneš pred Božím súdom? Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho
dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu?" (Rim
1:29 - 2:4)

Toto Slovo (celý ten širší kontext) ma veľmi poburovalo, že ja taká nie som. Pán ma
postupom času usviedčal v mojich odsúdeniach a ohováraniach druhých ľudí, ktorí
páchali nejaký hriech, keď ma doviedol do situácií a období života, kedy som
rovnako zhrešila, ako tí, ktorých som pred rokmi ohovárala, odsudzovala ich, či
pohŕdala nimi. Och, veľmi ťažké a bolestné to bolo (aj stále je), ale cesta pokánia,
pokory, súcitu, lásky nie je ľahká. Radujem sa z toho, že Pán je takto dobrý a
milostivý. Že Jeho Slovo je pravda, o nás, nielen o druhých. On nechce z nás mať
pokrytcov, zákonníkov, ale Jeho deti, ktoré milujú, odpúšťajú, súcitia ako On. A stále
nás potrebuje vychovávať k tomu, lebo my máme stále našu hriešnu tendenciu byť
pyšnými, odsudzovačnými, pohrdlivými, utápajúcimi sa v sebaľútosti a obviňovaní
druhých.
Milovaní bratia a sestry, nechajme Božie Slovo konať v nás, premieňajme svoje
myslenie podľa Neho a dôverujme Mu, že je pravdivé. Nech vás Pán žehná
Eva Mrštinová

Oznamy
• V nedeľu 13.9. nebude
bohoslužba v Mengusovciach, ale
cirkevný zbor ECAV Štôla pozýva
na svoju výročnú bohoslužbu
• 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:
•
•
•
•

voľby do staršovstva nášho zboru
službu VBH v tomto školskom roku, nech Pán Ježiš mocne koná skrze
Grahama aj Dominiku a povolá si do služby vysokoškolákom nových
služobníkov plných Jeho Ducha
žiakov a šudentov, ktorí začali nový školský rok
Tomáša a Hanku, ktorí sa vracajú po roku praxe do Čiech, nech ich Pán
vedie, sprevádza, posilňuje a žehná v ďalšom živote a službe
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Upratovanie
Rozpis upratovania modlitebne na mesiace jún a júl:

05.09.2020 Husáriková, Mrštinová
12.09.2020 Kačová, Benková
19.09.2020 Skokanová, Babjaková
26.09.2020 Krajčová, Gavalierová
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

Program služieb
Vedenie zhromaždenia

Kázeň

Poobedie / Poznámka

6.9.

I. Pogran

I. Pogran

Celozborové zhrom.

13.9.

I. Maďar

I. Maďar

20.9.
27.9.
4.10.

Celozborové zhrom.

Verše na povzbudenie na mesiac september
2020:
"Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na
nebi i na zemi, aby vás podľa bohatstva svojej slávy posilnil mocou skrze
svojho Ducha na vnútornom človeku a aby Kristus skrze vieru prebýval
vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so
všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a
poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali
naplniť celou Božou plnosťou."
(Efežanom 3:14-19)
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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.
Kazateľ: Mgr. Ľubomír Pál; lubopal@gmail.com; 0907 568 885
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