December 2017
Ako sa Ježiš narodil
Drahí bratia a sestry, ako tento rok uvažujem nad tým, ako sa vlastne Pán Ježiš narodil,
prežívam toto (verím, že) Božie oslovenie: Boh jedná úplne inak ako my. Vyberá si obyčajných
ľudí - Máriu a Jozefa, nie nejakých prominentov; maštaľ, nie palác; dobu okupácie
a prenasledovania, nie Izrael na vrchole jeho moci a slávy; vyhnanstvo v Egypte, nie pokojné
a bezpečné miesto; Nazaret, nie Jeruzalem.
Toto isté môžeme vidieť v celej Biblii: V čase kedy prvorodení mali špeciálne postavenie si Boh
vyberá Ábela, nie Kaina; Izáka, nie Izmaela; Jákoba, nie Ezaua; Efraima, nie Menaššeho;
Dávida, a nie jeho bratov. Keď ženy hodnotili podľa plodnosti a krásy, Boh si vyberá Sáru, nie
Hagar; Leu, nie Ráchel; Rebeku, ktorá nemôže mať deti a takisto Annu (matku Samuela),
Samsonovu matku, Alžbetu (matku Jána Krstiteľa).
Pavel napísal kresťanom v Korinte toto:
Prvý Korinťanom 1,26 Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal! Niet medzi vami mnoho
múdrych podľa tela ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. 27 Čo je pre svet bláznivé,
to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil
mocných; 28 Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované; áno, vyvolil si to,
čo nie je, aby zmaril to, čo je, 29 aby sa nik pred Bohom nevystatoval.
Aj v Korinte si Boh nevyberal tých, ktorých by sme si vyberali my, ktorých si aj dnes vyberá
svet.
Keď som si to uvedomil, zostal som zaskočený otázkou, či sme vôbec pripravení na takéto
Božie konanie s nami a či sa vieme k Nemu pridať. Veď medzi nami je mnoho mocných
a múdrych, mnoho vzdelaných, bohatých a vplyvných. Dokonca často úspech, vzdelanie, či
postavenie považujeme za Božie požehnanie. Dokonca vieme byť hrdí na naše duchovné
bohatstvo, vedomosti a formu zbožnosti. Vybral by si dnes Boh mňa (tak ako Jozefa, alebo
Máriu)? Poslúchol by som Ho? Vybral by si Bratislavu? Vybral by si náš zbor?
Verím, že si stále vyberá chudobných duchom, plačúcich, tichých a pokorných, zápasiacich
o spravodlivosť, milosrdných a odpúšťajúcich, tých, čo tvoria pokoj, čistých srdcom,
prenasledovaných. (Mt 5,3-12). Aj dnes zrejme bohatí, ktorí majú svoju radosť (srdce, čas,
financie a energiu...) v pozemských veciach; ktorí už sú nasýtení; ktorým stačí telesná radosť;
a uznanie od ľudí, zostávajú mimo Božie konanie (L 6,25-27).
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Modlím sa, aby som aj ja, aby sme aj my mohli byť súčasťou Božieho príbehu. Bude to však
chcieť ochotu znovu všetko stratiť, či pokladať za nič v porovnaní s Božím kráľovstvom,
a schopnosť prijímať toto Božie kráľovstvo s prostotou dieťaťa. Pán Ježiš sa takto narodil a len
takto Ho môžeme nasledovať. Nemôžeme sa priateliť aj so svetom aj s Bohom. Musíme si
vybrať.
Michal Kevický

Decembrové akcie
ADVENTNÝ VEČER
PRE SESTRY
10. december 2017 - nedeľa
Zámok Schlosshof (Rakúsko)
Posedenie u Šramovcov
Odchod 15:00 z Cablkovej
Prihlasovanie do 6.12.2017
u Daniely Šramovej
+421 905 326 248
daniela.sramova@gmail.com

PREDVIANOČNÝ PREDAJ
po zhromaždení

VIAZANIE ADVENTNÝCH
VENCOV

3.12. | 10.12. | 17.12.

2. december - sobota
Pohľadnice, zimné dekorácie
a ozdoby vhodné ako darček

Partizánska 2
Areál evanjelickej diakonie
1. poschodie, blok C
2.
Viac informácií u Heli Hlubockej
heli.hlubocka@gmail.com
0901 777 825

Výťažok z predaja bude venovaný
deťom na Ukrajine
Viac informácií u Aly Uhrínovej
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ZBOROVÝ SILVESTER
31. 12. 2017
od 19:00
Trnavská cesta 67
Poďme spoločne a v spoločnom zdieľaní stráviť posledné
hodiny starého roku a v modlitbách vstúpiť do roku nového.
Pre prihlasovanie a ďalšie podrobnosti kontaktujte Mira
a Katku Pírovcov, osobne, alebo na email: pir@ketos.eu,
alebo na Messenger: Miroslav Pír.
Tešíme sa na spoločný čas.

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
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220
888
222
333
444
777
555
9999

LITERATÚRA
Vynikajúci materiál k induktívnemu štúdiu Krok za krokom
Efezským si môžete zakúpiť na knižnom pulte alebo u Michala
Kevického za 3 €.

Chlieb náš
každodenný 2018
Biblické úvahy na
každý deň si môžete
kúpiť na knižnom
pulte za 4,50 €.

Termíny na december 2017
3.12.2017

nedeľa

10.12.2017

nedeľa

17.12.2017

nedeľa

24.12.2017

nedeľa

31.12.2017

nedeľa

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
Peter Pelech, Michal Kevický
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
9:30
Daniel Ciho, Samo Antalík (Večera Pánova)
Poobedie pre manželov, Trnavská cesta 67
12:30 - 15:00
Ester Jankovičová (stretnutie spojené s obedom)
Vianočná slávnosť s deťmi a mládežou, CASD
9:30
Cablkova 3, Braňo Kráľ, Miro Mišinec
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
9:30
Michal Kevický, Miro Mišinec
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
9:30
Miro Paško, Michal Kevický
Zborový Silvester, Trnavská cesta 67
19:00
Miro Pír
9:30

Informátor december 2017, BJB 3 Viera (kancelaria@bjbviera.sk), 0911 998 053, nepredajné,
pre vnútornú potrebu zboru BJB 3 Viera. č . účtu: 017 189 2437/0900
PDF verzia na stiahnutie dostupná na: http://www.bjbviera.sk/informator/
Číslo na január 2018 vyjde v nedeľu 31.12.2017. Uzávierka 27.12.2017
Redakcia: Michal Kevický (michalkevicky@bjbviera.sk)
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