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Október 2017 

Štúdium Písma 
Jozua 1:8 Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v 
noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si 
počínať rozumne. 

Aj prostredníctvom tohto úvodníka by som vás rád pozval k hlbšiemu štúdiu Písma. Mám na to 
dva vážne dôvody. 1. Nasledovanie Krista v reálnom vzťahu s Ním nie je bez štúdia Biblie 
možné. 2. Nahradiť štúdium Biblie rôznymi interpretáciami môže znamenať aj nahradiť Krista 
nejakou interpretáciou o Ňom.   

Možno sa vám zdajú tieto moje dôvody ako prehnané tvrdenia. Pripúšťam. Formulujem ich 
však schválne práve takto aj na základe mojej skúsenosti. Často pozorujem práve tieto dva 
trendy, či lepšie povedané extrémy (a aj ja som sa dal nimi niekedy strhnúť): buď si nechávame 
zobrať Bibliu z rúk úplne; alebo ju používame len ako zdroj textov, ktoré nám však vykladá 
niekto iný (obľúbený kazateľ, youtube, knihy, rôzne zamyslenia a veršíky na každý deň...).  

V prvom prípade hrozí, že sa stávame podvyživenými kresťanmi bez duchovnej kondície 
a schopnosti byť hlboko zakorenený v Kristovi. Sme viac ovplyvňovaní okolím (ľuďmi, 
okolnosťami, tlakmi, názormi...), ako my ovplyvňujeme svoje okolie.  Keď sa vytráca Božie 
slovo z našich životov, tak sa vytráca aj Boží život:   „človek nežije len samým chlebom, ale 
všetkým, čo vychádza z Hospodinových úst“ (5M 8,3; Mt 4,4). 

V druhom prípade hrozí, že sa stávame prívržencami nejakého učenia, trendu, výkladu, 
učiteľa... Preberáme a osvojujeme si cudzie názory, argumenty a tvrdenia. Samozrejme 
najčastejšie tie, ktoré sú nám príjemné, či prijateľné, alebo ktoré nás nadchnú. Stáva sa mi, že 
sa zarozprávam s takto presvedčeným kresťanom a keď prídeme k veršom na ktoré sa 
odvoláva, nie len že nepozná ich kontext, ale verše vytrhnuté z ich kontextu má pospájané do 
nejakej myšlienkovej línie. Je mi smutno keď ani po konfrontácii ten človek nechce to svoje 
presvedčenie vystaviť preskúmaniu Písmom...  

Možno to súvisí aj s historickým vývojom, že od postupného výkladu Biblických textov sme 
prešli k tematickým kázňam a vyučovaniam a dnes skôr hľadáme v Písme to čo chceme my 
(alebo pociťujeme ako potrebu) - návod ako žiť a nie Pánov hlas a to čo chce povedať On nám. 
A možno jednoducho len s tým ako uponáhľane a zaneprázdnene žijeme. 

Tento rok budeme v našom zbore prechádzať listom Efezským. Aspoň jeden krát za mesiac 
(spravidla prvú nedeľu v mesiaci) bude kázeň na nejakú pasáž z tohto listu. 

Je to skvelá príležitosť, aby sme išli do hlbšieho štúdia tohto listu či už osobne, alebo na 
skupinkách. Poďme hľadať poklady Božieho dedičstva v Kristovi pre nás. Z vlastnej skúsenosti 
viem, že sa nič nevyrovná tomu, ako keď na vlastnej koži zakúsime Pánove oslovenie a Jeho 
vyučovanie. A to sa často deje práve v osobnom čase štúdia Biblie a na modlitbách.  
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K tomuto účelu vám dávam do pozornosti vynikajúci 

materiál k induktívnemu štúdiu Krok za krokom 
Efezským, ktorý si môžete zakúpiť po zhromaždení buď 
na knižnom pulte alebo u mňa za 3€. Je to skvelá 
pomôcka práve pre takéto osobné bádanie a hľadanie 
Pána a Jeho vôle.  

Už sa teším na vaše svedectvá z  dobrodružnej výpravy do listu 
Efezským. 

Michal Kevický  

 

 

Pozvanie k sociálnej pomoci 

 

 

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 alebo projektov 

môžete poukázať vašu podporu na číslo zborového účtu 0171892437/0900 s použitím daného 

variabilného symbolu: 
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Misia „To All Nations e.V.“ 

Lizardovci 
110 

 

Misia „Hofnung ohne 

Grenzen“ - A. Barkoci 
220 

ŠHPK - Majerovci 115 

 

BJB Viera - Sociálno 

misijný projekt – Ukrajina 
888 

Viva Network - U. Botting 125  Fusion Bratislava 222 

KvM - S. Bocková 140 

 

KvM - Jedlo pre 

bezdomovcov 
333 

KvM - M. Krajčí 145 

 

Misijná stanica „Prameň“ 

v Jelke 
444 

YWAM - P.+E.Kremskí 270  BJB Viera - Videoslužba  777 

Fusion - D. Malá 290 

 

BJB Viera  - Cesta muža 555 

Naše manželstvo, n.o. - 

E.Jankovičová 
305 

 

BJB Viera  - Stavebný 

fond 
9999 

 

Biblická škola KvM 

 
 

Senior klub – výlet do ZSS Samaritán Tekovské Lužany 
Srdečne Vás pozývame na celodennú návštevu spojenú so službou do ZSS Samaritán – 
Tekovské Lužany v piatok 13.10. 2017. 
Stretnutie budeme mať o 7:45 hod. na parkovisku cintorín Ružinov – Vrakúňa.  
Odchod je o 8:00hod. Predpokladaný príchod je o 18:00hod. znova na parkovisku cintorín 
Ružinov – Vrakúňa.  
Predpokladaná cena dopravy vrátane obeda je 10,- Eur.  Obed je spoločný v reštaurácii.  
Prosíme všetkých, ktorí sa chcú tejto akcie zúčastniť, aby sa prihlásili do konca septembra 
sestrám z prípravného výboru senior klubu v jednotlivých zboroch, príp. mi napísali na moju 
mailovú adresu janamako@centrum.sk alebo zavolali na t.č. 02/45242592, 0903752974. 

mailto:janamako@centrum.sk
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TTeerrmmíínnyy  nnaa  ookkttóóbbeerr  22001177  

1.10.2017 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,   
Kajči a Betka, Miro Mišinec 

8.10.2017 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,   
Peter Pelech, Michal Kevický   (Večera Pánova) 

15.10.2017 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,   
Daniel Ciho, Peter Orvoš 

22.10.2017 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Miro Mišinec, Michal Kevický   (krst) 

  16:30 
Stretnutie pre ženy: „Ženy vo viere“, Trnavská 
cesta 67,  

29.10.2017 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Miro Paško, Tomáš Majer    

  17:00 Večer modlitieb a chvál, CASD Cablkova 3  
 
 

   

Posledné vystúpenie muzikálu „Doba ľadová“ 

Srdečne vás pozývame na posledné vystúpenie 
muzikálu o mladých, nielen pre mladých „Doba 
ľadová (v mojom srdci)“.  

KEDY:  sobota, 7.10. 2017 o 18:00 hod. 
KDE:    Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 
Bratislava – Petržalka 

Pozvite svoje rodiny, priateľov a známych, ktorí 
potrebujú počuť evanjelium – radostnú zvesť o 
nádeji, ktorou je Ježiš Kristus. Prežite spolu s nimi 
príjemný sobotný podvečer plný hlbokých 
umeleckých zážitkov. 
Vystúpenie muzikálu organizuje BJB Viera v rámci 
festivalu Milujem svoje mesto. 

Vstupné je dobrovoľné.   

 

 

Informátor október 2017,  BJB 3 Viera (kancelaria@bjbviera.sk), 0911998053, nepredajné, 
pre vnútornú potrebu zboru BJB 3 Viera. č . účtu: 017 189 2437/0900 
PDF verzia k stiahnutiu na:  http://www.bjbviera.sk/informator/  
Číslo na november 2017 vyjde v nedeľu 29.10.2017. Uzávierka 25.10.2017 
Redakcia: Michal Kevický (michalkevicky@bjbviera.sk) 
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