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Február 2018 

 

Vidíš zborené hradby? 

Nehemiáš ich videl a neprešiel okolo nich bez pohnutia a zlomenosti. Len preto sa mohlo 

o niekoľko mesiacov stať to, čo nikto nepredpokladal: obdivuhodné obnovenie hradieb a brán 

Jeruzalema v priebehu 52 dní napriek posmechu, hrozbám a  útlaku nepriateľov.  

Prečo tisícky mužov v Jeruzaleme a Judsku, ktorí sa vrátili a pozerali možno dennodenne na 

zborené hradby, ich brali ako nezmeniteľnú súčasť svojho života, mesta a doby? Prečo tisícky 

židovských mužov v Babylone, ktorí dostávali takéto správy ako Nehemiáš, s tým jednoducho 

žili ďalej? Lebo nešlo o ich vlastné hradby? Vzali to ako fakt, s ktorým sa treba zmieriť a naučiť 

žiť. 

Možno rovnako my dnes mnohé zborené hradby (nášho zboru alebo našich rodín, 

manželstiev, či osobného života) nevidíme, nechceme vidieť, alebo sa s nimi zmierujeme ako 

s niečím, čo doba priniesla, čo sa stalo. 

Ako sú na tom tvoje hradby? 

Hradby predstavujú funkčné hranice. Niečo je vo vnútri - niečo naše vlastné, vzácne, 

jedinečné. Sme za to zodpovední. Určuje to naše hodnoty a identitu. Žijeme preto. Sme tam 

doma. Rastú tu naše deti. Je to niečo, čo im chceme zachovať a raz odovzdať. 

No a niečo je vonku. Teda pokiaľ hradby stoja a fungujú. Niečo, čomu hovoríme nie, pretože by 

to ohrozilo a pokazilo všetko, čo sme a čo máme vo vnútri, čo nám Boh zveril, k čomu nás 

povolal. 

Mesto zbúrané, bez hradieb, to je muž, čo sa neovláda. (Príslovia 25, 28) 

Človek, ktorý nemá hranice, zábrany, ktorý sa neovláda, ktorý neovláda svojho ducha je ako 

mesto bez hradieb. Ak neobnovíme svoje hradby, dávame priestor diablovi v našom živote 

(rodine, manželstve, výchove detí). 

V noci som vyšiel Údolnou bránou k Dračiemu prameňu až k Hnojnej bráne a skúmal som 

hradby Jeruzalema, ktoré boli samá trhlina, a ktorého brány pohltil oheň. (Nehemiáš 2, 13) 

Nehemiáš podnikol nočný výjazd, aby si poriadne prezrel stav hradieb. Zrejme aj od nás to 

bude chcieť dôkladnejšiu obhliadku, skúmanie stavu našich hradieb, identifikovanie zborených 

úsekov. Akokoľvek je to nepohodlné a konfrontačné, predsa vás k tomu pozývam. Začnime 

vlastnými hradbami. Hradby mysle, srdca, očí. Hradby priorít a hodnôt. Hradby času a vôbec 
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všetkého, čo máme v správe. Hradby vo vzťahoch. Nemusia zostať zborené, či nefunkčné. 

Naberieš to odhodlanie uvidieť a identifikovať rozvaliny vo svojich hradbách? 

Michal Kevický 

SVEDECTVO 

 

Moji vzácni súrodenci v Pánovi, 

vám a všetkým, ktorí čítajú tieto riadky, smerujú moje myšlienky a prežívanie týchto dní na 

začiatku roku 2018, keď sa mi zdá, že večnosť, ktorú nám Boh dáva v Ježišovi je bližšie a bližšie. 

Možno je to dané aj vekom, keď sa človek ocitá v blízkosti svojho ozajstného domova v nebi. 

Príbeh, ktorý začali pred 10 rokmi ľudia s túžbou slúžiť Bohu aj ľuďom v Jelke stále pokračuje 

a dáva zmysel všetkým veciam, ktoré sa udiali. Nie vždy je to tak, že človek vidí ovocie svojej 

námahy, keď seje v očakávaní rastu a zvlášť u Rómov, ktorí sú takí emotívni, že sú ochotní za 

trochu šťastia dať všetko, čo majú aj česť; budúcnosť zameniť za chvíľu prítomnosti bez úvahy 

nad následkami. Verš od Hviezdoslava, kde vystihuje naše myšlienky a prirovnáva ich 

k ničomu, čo sa rozplynie ako oblak, ktorý vyprší a už ho niet. Myšlienky, ktoré sa chcú s nami 

hrať a vábiť do márnosti tohoto sveta. Vystihuje však aj Boží rozmer, ktorý vidí všetko v jednej 

rovine - minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. To robí Boha Všemohúcim, ktorý vie všetko 

a o všetkom, pozná počet našich vlasov na hlave, pozná aj koniec vecí tu na zemi. 

Pred ôsmimi rokmi sme spolu s mnohými ľuďmi robili brigádu na Belovom dvore, na ihrisku 

sme pripravili futbalový turnaj. Neskôr, keď sa dvor vyčistil, sme premietli film Ježiš, kde bolo 

prítomných vyše 100 ľudí, ktorí reagovali na výzvu prijatia Pána Ježiša. Potom na tom istom 

mieste bola svadba a tiež bolo do toho zapojených množstvo ľudí zo zboru Viera. Keď sa 

prerábal byt našej milovanej Kvetky, tak som o tom hovoril so Saminom Antalíkom, že aké je 

to úžasné slúžiť  ochotne a s radosťou. 

Zdalo by sa veľmi smutné ako skončil pár Zdenka a Bela a je to aj naozaj z ľudského pohľadu 

hrozné, že obaja sú dnes vo väzení, deti v ústave, dom a dvor veľké smetisko, ale tak ako sa 

vyjadril aj Jób: „Viem, že môžeš všetko, a že ti nemôže byť prekazený niktorý úmysel.“ (Jób 42, 

2) Áno je to tak, ja osobne to môžem dosvedčiť, pretože som sa skutočne obrátil k Bohu vo 

väzení. Jeho úmysel je, aby každý prišiel ku spaseniu. A cesty k spaseniu sú rôzne, ba niekedy 

až tragické. Ale o deti, ktoré sú v ústave, je vo všetkom postarané a mám správy, že sú aj 

zdravšie a nie sú týrané ako, keď boli u Zdenky. Tak ako na začiatku, keď sme začali slúžiť 

v Jelke nám Boh zasľúbil, že vyleje svojho Ducha na každé telo. Dnes vidím, že moje 

porozumenie  a očakávanie slova bolo iné - moje, nie Božie. Prebudenie za malú cenu. 

V príbehu je aj množstvo iných ľudí, ktorých sa dotkli tieto spoločné služby, susedia, ktorí o nás 

vydávajú dobré svedectvo a mnoho iných, ktorí nás tajne obdivujú. V tomto príbehu sú aj Evka 

a Robko, Monika, ktorej sa pomohlo s bývaním, Edgar, ktorý nedávno prijal v zbore Pána, Laci 

prezývaný Gagarin, Laci, Belov brat a mnoho iných. 
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Pred troma rokmi sme začali riešiť Robkov život, jeho syn Robko, s ktorým nebol od 2,5 roka 

mu otváral dvere do jeho svedomia a začal som preto hľadať po obecných úradoch, kde žije, 

čo sa mi aj vďaka Bohu podarilo. Začali sme komunikovať a neskôr hradiť za Robka výživné, po 

dvoch rokoch sa stalo to, že Robko videl svojho syna a mohli si odpustiť aj s dnes už bývalou 

svokrou Ivetkou. Okrem Robkovho syna sa Ivetka stará aj o Christofera a Elizabeth, ktoré sú od 

iných mužov, jej dcéra sa dlhodobo niekoľko rokov zdržuje v Nemecku ako prostitútka. 

Christofer, ktorý má teraz už 18 rokov je synom Belovho brata Laciho. Už vtedy, keď som ich 

navštívil sa ma pýtali na Christoferovho otca Laca, ale okrem toho, že nikde nerobí a každý deň 

som ho videl s lacným vínom, tak nič lepšie som im nevedel o ňom povedať. Syn však mal 

veľkú túžbu stretnúť sa otcom, lebo ho videl naposledy, keď mal 4 roky. 

A naozaj túžba syna vidieť otca zvíťazila. Začiatkom januára prišiel so svoju starou mamou 

Ivetkou do Jelky. Spolu s  Evkou a Robinom išli k domu,  kde žije Laci, jeho otec. Susedia, ktorí 

boli svedkom tejto udalosti pozerali a plakali spolu so synom aj s Lacom, keď sa stretli a padli si 

do objatia. Príbeh, ktorý pokračuje, pretože Boh miluje zmierenie a odpustenie, len mi je ľúto, 

že som tam nebol, iba z počutia píšem tieto riadky. Navštívili aj nás v našom dome a netajili 

dojatie z toho čo sa odohralo za posledné roky. Po rokoch totiž aj Robko cez prázdniny mohol 

byť so svojím synom, ktorý má dnes už 14 rokov. Po týždni, ktorý strávili spolu nechcel ani ísť 

späť ku starej mame, ktorá vychováva tri deti svojej dcéry. Je toho viac, ale tie ostatné  

svedectvá verím, že aj sami povedia, keď bude príležitosť. Som naozaj vďačný Bohu, že som to 

nevzdal, keď som bol so všetkým sám. Čas smútku a frustrácie je už iba spomienkou na to,  že 

nie vždy je ľahké zápasiť za duše iných.  

S láskou Oto Šipoš 
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RODINNÉ OKIENKO 

 

Milí rodičia. Toto rodinne čítanie sme zahrnuli do informátora preto, lebo by sme boli radi, aby 

si aj naše deti zvykli pravidelne čítať náš Informátor. Takže milí bratia a sestry, príjemné čítanie 

malým aj veľkým. 

 

Máme nového člena domácnosti. Je to škrečok. Marco si ho so šťastným úsmevom na tvári, 

v krabici od topánok priniesol včera zo školy. Dostal ho od spolužiaka, ktorému sa ich urodilo 

hojne, tak ich rozdáva. 

Nikdy som si nemyslela, že budem schopná označiť nejaké zvieratko ako člena rodiny. Ale čo 

už, človek sa neubráni pocitom ťuťuli-muťuli pri pohľade na toho sivého drobčeka s malými 

skúmavými očičkami. Derek sa nám všetkým páči. Derek, to je jeho meno. Neviem, čo viedlo 

môjho syna aby dal škrečkovi také meno, ale som si takmer stopercentne  istá, že žiadne knihy 

Dereka Princa zatiaľ nečítal. To, čo viedlo našu dcérku aby ho pomenovala Prdlajz je jasné. 

Nepáči sa jej, že jej braček má tak rýchlo svojho škrečka, zatiaľ čo ona si takéto zvieratko 

vyprosuje už veľmi dlho, ale zatiaľ nás nepresvedčila, aby sme jej ho kúpili. No zdá sa, že dnes 

ráno sa jej Derek zapáčil. Po celorannej procedúre okolo odchádzania do školy, ku ktorej sa 

teraz pridali aj pokyny Marca ako sa máme doma správať, aby škrečok neutrpel šok, Sašenka 

navrhla svojmu bračekovi, že mu pre Dereka kúpi kolotoč. To je vraj pre škrečka veľmi 

potrebná vec. Bude po ňom behať a trénovať si svoje končatiny. Ktohovie, možno že raz vyhrá 

škrečkovskú olympiádu. 

Ja zatiaľ rozmýšľam, ako by som použila škrečka, aby som naším deťom priblížila kráľovstvo 

Božie. Čo by asi urobil Pán Ježiš? 

 

 

                         Vaša teta Danuška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyfarbi si svojho Dereka 
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 BÁSEŇ  

 

Náš domov 

 

Ako motýľ, keď púšťou letí, objavuješ túto Zem. 

Túžba krídel po šírej lúke, 

na mieste, kde nie je kvet. 

Belasé nebo, zlatistý piesok – cudzie je však toto miesto. 

 

Domov k Tebe sa náhlim... 

 

Jediným dychom meníš naše dni, 

stávajú sa nové – nepoznané, plnia sa nám detské sny. 

 

Smiešnymi sa stávajú naše veľké boje, 

je koniec tejto hre, viac už nie sme stroje! 

 

Ten mocný dych života prebýva v hĺbkach duší, 

do tône rajských stromov vybrať sa túžim. 

 

Nie. Nie na miesto cudzie, lež domov. 

Tam, kde slzy sa dažďom stanú. 

Kvapkami, čo prísne – spravodlivo čistí, 

múdro s nežnosťou lieči. 

 

Náš domov... 

 

 

Braňo Brežný  

 

 

POMÔCKY K TAJNIČKE 

1 2 3 4 5 6 7 

Jon 1,2 1M 37,28 1M 11,9 Zj 1,9 Joz 6,2 Mt 2,1 Jn 11,1 

8 9 10 11 12 13 14 

Mk 1,9 2M 9,26 Sk 9,3 Zj 3,14 Lk 24,13 1M 19,24 Lk 22,39 
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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 zborový účet 0171892437/0900 s použitím daného VS: 

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 

 

TTeerrmmíínnyy  nnaa  ffeebbrruuáárr  22001188  

04.02.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3   
Tomáš Majer, Michal Kevický (Večera Pánova) 

11.02.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3   
Daniel Ciho, Tomáš Majer  

12. - 18. 02. pondelok - nedeľa  NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 

18.02.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Peter Pelech, Ester Jankovičová 

  12:00 Popoludnie pre manželov, Trnavská 67 

25.02.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 
Darinka Malá, Kveto Boltižiar 

  17:00 Večer modlitieb a chvál, Trnavská 67 
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