November 2017
Voľby do VÚC 4. 11. 2017
Možno je to pre nás stále trochu zvláštne ak v cirkvi hovoríme o politike a ak sa kresťania do
komunálnej alebo parlamentnej politiky zapájajú. Ja to beriem tak, že do politiky som sa
nechal vtiahnuť, keď sme sa pred 20 rokmi začali modliť za krajinu a vládu a okrem iného aj za
kresťanov vo vláde a parlamente. A vždy som si myslel že je to aj vecou nášho zboru, keďže
sme vždy snívali o tom ako Božie kráľovstvo prekročí hranice zboru a cirkvi a ovplyvní našu
krajinu. Nespomínam si, že by sme to niekedy doteraz odmietali, len sme nikdy nechceli
zneužiť zbor na propagáciu nejakej konkrétnej strany. Navyše som videl a vidím ľudí z nášho
zboru ako sa angažujú aj prostredníctvom občianskych združení a iných iniciatív smerom
navonok. Preto si myslím, že náš zbor je do politiky vtiahnutý už dávno, ba možno hneď od
jeho počiatku. Boh vedel, že z tohto zboru vzídu ľudia, ktorí budú ovplyvňovať spoločnosť
a krajinu. A deje sa to. My len zrejme potrebujeme zistiť, čo to znamená takúto zodpovednosť
prevziať a za takýmito ľuďmi stáť. Nielen súkromne, ale aj verejne.
Už minimálne posledných 10 rokov sa ako pastori KvM snažíme mať pred voľbami konkrétnych
kresťanských kandidátov, za ktorými stojíme, aby sme vedeli ľuďom odporučiť ako voliť, pokiaľ
sa sami rozhodnúť nevedia.
No a tento rok v súvislosti s voľbami do VÚC vznikla kampaň „Naša voľba“ www.nasavolba.sk,
kde ako vedúci kresťanských spoločenstiev chceme podporiť naozaj znovuzrodených
kandidátov, ktorí vychádzajú priamo z našich spoločenstiev. Ku kresťanstvu sa dnes už totiž
hlási všelikto a existuje aj doména www.krestanskikandidati.sk, kde sú všetci, ktorí sa hlásia ku
kresťanstvu a jeho hodnotám. „Naša voľba“ ide hlbšie. Naozaj sme chceli aby v tejto kampani
boli skutoční kresťania a aj preto spoločenstvo vyjadruje svoje odporúčanie a to, že stojí za
svojím kandidátom.
Preto by som vás chcel aj touto cestou povzbudiť, aby sme sa týchto volieb do VÚC aktívne
zúčastnili a využili jedinečnú možnosť postaviť sa za kresťanov z našich radov, ktorí vnímajú, že
sa majú ako kresťania angažovať aj vo veciach verejných.
Tiež vás pozývam aj do modlitieb za tieto veci a tu sú moje hlavné modlitebné predmety: Aby
Boh pozdvihol ľudí podľa svojho srdca a odborníkov, ktorí to budú brať ako službu Jemu
a budú dobre reprezentovať Jeho kráľovstvo a nájdu si cestu ku konštruktívnej spolupráci
napriek straníckym tričkám a rozdielom.
Michal Kevický
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Lizardovci
Milí priatelia,
už je to mesiac, čo sme dorazili do Kostariky. Trvalo to nejaký čas, kým sme sa tu viac-menej
zorientovali. Mali sme, a ešte stále mávame nejaké stresové momenty ako napr. prejsť cez
cestu a prežiť to, zaplatiť v obchode 34 000 colones (ale bolo to len 50 eur).
Sme vďační za:
 Ebenezer - potiaľto nám pomáhal Pán! 1Sam 7, 12
 Náš nový domov, je veľmi blízko Sárinkinej školy, tak ako sme sa modlili. Tým, že
nemáme auto je to veľmi výhodné.
 Ochranu počas tropickej búrky Nate. Tisíce ľudí prišlo o strechu nad hlavou a bývajú
v provizórnych priestoroch.
 Jacoba, amerického misionára, s ktorým Daniel chodieva každé ráno do chudobných
štvrtí, kde zdieľajú evanjelium a učia bibliu. V Kostarike je jednoduché zaklopať na dvere
a nadviazať duchovný rozhovor bez bariér a predsudkov.
 Biblické štúdium žien, väčšinou misionárok, kde Tamara môže spoznávať veriace ženy
a študovať s nimi Bibliu.
 Ako Pán Boh pomáha Sáre, jej škola je 80% v angličtine a niekedy sa cíti stratená,
pomaly nadväzuje nové priateľstvá.
Prosím, modlite sa za:
 Cestu Paula do El Salvadoru 20. - 23. 10. S bratom Chuckom budú vyučovať misijný
seminár pre miestnych kazateľov, zúčastnia sa stretnutia s vedením Združenia
misionárskej podpory a v nedeľu bude kázať v zbore.
 Ochranu pre nás ako rodinu tu a Paula tam. V Kostarike v posledných rokoch pribudlo
krádeží a prepadov (a v El Salvadore a Hondurase je to ešte horšie).
 Dobrú priateľku pre Sáru a skorú adaptáciu.
 Paula, nášho syna, ktorý zostal v Španielsku, za Božie vedenie v jeho živote.
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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 číslo zborového účtu 0171892437/0900 s použitím daného
variabilného symbolu:

Misia „To All Nations e.V.“
Lizardovci

110

ŠHPK - Majerovci

115

Viva Network - U. Botting

125

KvM - S. Bocková

140

KvM - M. Krajčí

145

YWAM - P. + E. Kremskí
Fusion - D. Malá
Naše manželstvo, n.o. - E.
Jankovičová

270
290

Misia „Hofnung ohne
Grenzen“ - A. Barkoci
BJB Viera - Sociálnomisijný projekt - Ukrajina
Fusion Bratislava
KvM - Jedlo pre
bezdomovcov
Misijná stanica „Prameň“
v Jelke
BJB Viera - Videoslužba
BJB Viera - Cesta muža
BJB Viera - Stavebný
fond

305

220
888
222
333
444
777
555
9999

Senior klub
V mesiaci november, ak dá Pán zdravia a života, by sme sa radi stretli ako obvykle posledný
štvrtok v mesiaci t. j. 30.11.2017 na Súľovskej ul., v čase od 10:00 - 14:00 hod. Téma je
adventná - vianočná. Všetci sú srdečne vítaní.
Jana Makovíniová

Vynikajúci materiál k induktívnemu štúdiu Krok za krokom
Efezským 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
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Konferencie
3. - 5. 11. 2017 - Konferencia kresťanských učiteľov, Ranč Kráľova Lehota
Pozývame Vás na 8. konferenciu kresťanských učiteľov na tému MOTIVÁCIA. Počas tejto
konferencie chceme hovoriť o motivácii učiteľov a žiakov. O tom, čo je našou motiváciou i ako
my môžeme byť motiváciou pre iných.
3. - 5. 11. 2017 - Konferencia Viera v práci, Tatranské Matliare
Väčšina z nás strávi dve tretiny nášho času v práci. Žijeme rýchly a zaneprázdnený život, točiaci
sa okolo zamestnania, ktoré vykonávame. Aspoň víkendy sa nás snažia z tohto kolobehu na
chvíľu vytrhnúť. O čom je to naše snaženie? Záleží na ňom vôbec? Aj by sme chceli žiť našu
vieru i v práci, no nie sme si istí, čo to znamená konkrétne tam, kde sme a ako to v tých
reálnych situáciách robiť. Pozývame vás na konferenciu Viera v práci, kde budeme spolu
hľadať odpovede na tieto otázky.
17. - 18. 11. 2017 - THE GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT, Bratislava kinosála Istropolis
GLS je kresťanská konferencia o vodcovstve, inovácii a zmene. Je to akcia pre všetkých, ktorým
budúcnosť nie je ľahostajná.

Termíny na november 2017
5.11.2017

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
Peter Pelech, Jožko Brenkus

17:00

Diskusné stretnutie zboru, CASD Cablkova 3

12.11.2017

nedeľa

9:30

19.11.2017

nedeľa

9:30

26.11.2017

nedeľa

9:30
17:00

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
Darina Malá, Viktor Valentini (Večera Pánova)
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
Daniel Ciho, Miro Mišinec (KRST)
Výročné zhromaždenie so slávnosťou inštalácie
druhého kazateľa, CASD Cablkova 3
Michal Kevický, Ján Szőllős
Večer modlitieb a chvál
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