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Február - apríl 2017 

Perspektíva pre rok 2017 

Matúš 4,19 A povedal im: Poďte za mnou, a učiním vás rybármi ľudí. 

Príbeh zázračného rybolovu (L 5,1-11), po ktorom  Pán povolal Petra byť rybárom ľudí je 

obrazom aj nášho povolania. Tento obraz rybára v sebe zahŕňa všetko podstatné pre naše 

povolanie byť rybármi ľudí. Podobne ako obraz pastiera (Ž 23, J 10) nádherne vystihuje Pána, 

naše potreby ovečiek a to, ako ich Pán napĺňa... Alebo obraz roľníka (Jk 5,10; 2Tim 2,6), atléta 

(1K 9,24-27; 2Tim 2,5), vojaka (2Tim 2,4) hovoria o niečom kľúčovom v živote kresťana... 

Poďme preskúmať naše povolanie byť rybármi ľudí! Zamerajme sa na tieto kľúčové veci nášho 

povolania! Urobme ich našou prioritou! Veď preto sme tu, aby sme boli rybármi ľudí. Zrejme 

to bude znamenať, že sa nenecháme rozptyľovať inými vecami. A práve o tento zápas ide. 

Vedieť vykupovať čas na tejto zemi a žiť pre záchranu ľudí. 

Loďka – predstavuje naše spasenie a nový život v Kristovi. Oddeľuje nás od sveta. Vďaka nej 

sme vo svete, ale nie sme zo sveta. Vďaka nej sa netopíme vo vodách hriechu a žiadostivosti 

tejto doby. Každý rybár – tím rybárov ju nevyhnutne potrebuje. Bez tejto loďky my sami 

potrebujeme, aby nás niekto zachránil. 

Sieť – predstavuje osobnú vieru, naše srdce – motívy  a samozrejme aj naše vzťahy, spojenie, 

jednotu. Práve naše osobné svedectvo a zmenený život – ovocie – oslavuje Boha a zachytáva 

ľudí ako sieť ryby. Sieťou sú aj naše vzťahy, jednota – vytváranie komunít kresťanov, ktoré 

svojou vzájomnou láskou sú tak atraktívne, že v nich ľudia zostávajú, lebo tam rozoznávajú 

Boha. Lenže o siete sa treba permanentne starať, čistiť ich a opravovať.  Každý rybár musí mať 

v poriadku siete. Bez nich nie sme nijako ľuďom príťažliví. Bez nich nie sme svetlo sveta a soľ 

zeme. 

Ježišove vyučovanie v loďke – predstavuje naše zostávanie v Božom slove nie len ako 

poslucháči, ale aj činitelia tohto slova. Vtedy sú naše životy postavené na Božom slove a nie 

len na pozemskej múdrosti, či našich potrebách a túžbach. Každý rybár potrebuje, aby v jeho 

loďke znelo Pánove slovo, vyučovanie. 

Pánov pokyn ísť na hlbinu a spustiť siete – predstavuje Pánove vedenie v našom živote a našu 

schopnosť Ho počuť a nechať sa Ním viesť. On je Pán rybolovu (Pán žatvy). On nás vedie 

k ľuďom okolo nás a dáva nám prostriedky, dary, príležitosti, služby, skúšky, čokoľvek, čo 

potrebujeme, aby sme ľudí mohli osloviť. Je to len na nás, či poslúchneme, či vo viere 
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vykročíme, či prekonáme svoje vlastné zábrany, strachy a racionálne námietky... Každý rybár 

potrebuje tento sonar na hľadanie rýb. 

Hlbina – predstavuje miesto, kde ľudia potrebujú záchranu. Ide o vykročenie za nimi. To už nie 

je bezpečné miesto ani pre nás, nie je to zábava v loďke na brehu, či plytčine. A je to aj tvrdá 

práca, prekonanie lenivosti, individualizmu, strachu a štýlu života orientovaného len na naše 

vlastné potreby. Každý rybár však tieto miesta hlbín miluje a zámerne vyhľadáva. Veď preto je 

rybár, preto žije. Je tu pre rybolov a ten sa deje na hlbine. 

Spolupracovníci – predstavujú naše hlboké priateľstvá, vzťahy, ktoré sú tak pevné, hlboké, 

dôverné, že sa na ne vieme postaviť práve vtedy, kedy potrebujeme pomôcť, kedy 

potrebujeme partnerov, kedy sme v situácii, že to sami nezvládneme. Možno to znie veľmi 

obyčajne, ale každý rybár potrebuje priateľov, kolegov, partnerov. Plné siete sú nesmierne 

ťažké. Postarať sa o úlovok je vážna vec. Dostať ryby do loďky a potom na breh je vážna výzva. 

Každý, kto sa do učeníctva v akomkoľvek rozmere zapojil, vie, že to nie je ľahké. 

Rybolov – predstavuje náš reálny svedecký život, evanjelizáciu, zameranie na ľudí okolo nás, 

ich potreby, a hlavne o tú ich najväčšiu potrebu – vydať svoj život ich Spasiteľovi. Často sa 

uspokojíme s loďkou, Božím slovom, nejakými sieťami, dobrými kresťanskými priateľstvami, 

ale ak nedôjde k samotnej rybačke, tak sme minuli zámer, pre ktorý tu sme. Každý rybár bude 

nespokojný, nenaplnený bez samotnej rybačky.                                                          Michal Kevický 

      

Zborový tábor, 29.8.2017 – 2.9.2017, Lomy 
Milí bratia a sestry, 

zborový tábor sa aj tento rok bude konať na konci letných prázdnin v termíne od 29.8. do 2.9. 

v Horskom hoteli a chatovej osade Lomy ako po minulé dva roky.  

Zarezervujte si, prosím, tento termín.  

Viac informácií vám dodáme čoskoro.                                                                                  Vedenie zboru 

Podpora ľudí v službe 
Systém variabilných symbolov chápeme ako možnosť podporiť ľudí v službe nad rámec našich 

desiatkov. V prípade finančnej účelovej podpory pre niektorého z týchto ľudí môžete poukázať vašu 

podporu na číslo zborového účtu 0171892437/0900 s použitím daného variabilného symbolu: 

Misia „To All Nations e.V.“ - 

Lizardovci 
110 

 

Misia „Hoffnung ohne Grenzen“ – A. 

Barkoci 
220 

ŠHPK - Majerovci 115 
 

Naše manželstvo, n.o. - E.Krišková 305 

VIVA Network - U. Botting 125  Videoslužba BJB Viera 777 

KVM - S. Bocková 140 
 

Fusion Bratislava 222 

KVM - M. Krajčí 145 
 

KVM - Jedlo pre bezdomovcov 333 

YWAM - P.+E.Kremskí 270  Misijná stanica „Prameň“ v Jelke 444 

FUSION Slovensko - D. Malá 290 
 

Stavebný fond BJB Viera 9999 
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Senior klub, 23.2.2017 10:00-14:00, Súľovská 
Milí priatelia, 
v mesiaci február 2017, ak dá Pán, by sme sa z milosti Božej chceli znova stretnúť posledný štvrtok v 
mesiaci t.j. 23.2.2017 na Súľovskej ul. v čase od 10:00 – 14:00 hod. 
Téma: Život a diela Kristíny Royovej 
Všetci sú srdečne vítaní! 

V láske Kristovej                                                                                                                            Jana Makovíni 

TTeerrmmíínnyy  nnaa  ffeebbrruuáárr  --  aapprrííll  22001177  

12.2.2017 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 

Peter Kremský, Mark a Amy Chase 

19.2.2017 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3        

Macka Hlubocká, Miro Mišinec 

26.2.2017 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 

Peter Pelech, Michal Kevický 

5.3.2017 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 

Daniel Ciho, Táňa Trusiková 

5.3.2017 nedeľa 17:00 Diskusné zborové zhromaždenie, CASD Cablkova 3 

12.3.2017 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 

Miro Paško, Michal Kevický 

19.3.2017 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 

Peter Kremský, Zoli Mátyus, psychoterapeut, lektor  

19.3.2017 nedeľa 12:30 
Seminár „Stres, hnev a manipulácia“, Trnavská cesta 67 

Zoli Mátyus, psychoterapeut, lektor  

26.3.2017 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3        

Macka Hlubocká, Samo Antalík 

2.4.2017 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 

Miro Paško, Michal Kevický 

2.4.2017 nedeľa 16:30 Ženy vo Viere, Trnavská cesta 67 

9.4.2017 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 

Daniel Ciho, Timo Hanes, kazateľ BJB Revúca + JAS 

16.4.2017 
Veľkonočná 

nedeľa 
9:30 

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 
Michal Kevický, Miro Mišinec  

 

Informátor február - apríl 2016,  BJB Viera (viera@baptist.sk).  
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