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MÁJ 2018 

 

ÚVODNÍK 

Stará brána 

Verím, že knihu Nehemiáš nemusíme čítať len ako časť histórie Izraela. Môžeme ju dnes znovu 

prežívať, ak začneme zápasiť o obnovu v našich životoch. Možno je to pre niekoho príliš 

alegorický výklad vidieť zničené mesto Jeruzalem (kvôli hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu) 

ako náš osobný život (často narušený našou neposlušnosťou a hriechom). Ale je to jeden 

z možných prístupov  ku tejto knihe.  

Pri hlbšom štúdiu 3. kapitoly knihy Nehemiáš som si všimol 10 brán, ktoré potrebovali obnovu 

(v 12. kapitole sú spomínané ešte ďalšie dve). Keď som uvažoval o každej z nich a pýtal sa 

Pána, či tieto brány nepotrebujú obnovu aj v mojom živote, postupne som objavil 10 

konkrétnych oblastí. A myslím si, že sú naozaj všetky pre náš duchovný život dôležité. 

Tretia brána (o prvých dvoch som písal v predchádzajúcich úvodníkoch), ktorá je spomínaná 

v 3. kapitole, sa volala Stará brána: 

Starú bránu opravoval Páseachov syn Jójada a Besódijov syn Mešullám. Oni ju vystužili 

trámami, osadili jej vráta, i jej zvislé a priečne závory. (Nehemiáš 3, 6) 

Táto brána sa nachádzala v severozápadnom rohu hradieb. Už jej názov naznačuje, že snáď 

ona bola najstaršou. Hovorí o niečom starom, trvalom a osvedčenom. Pri tomto názve mi 

zvlášť zaznieva Jeremiášova výzva: Takto hovorí Hospodin: Zastavte sa na cestách, pozerajte 

a skúmajte dávne chodníky. Kde je dobrá cesta, po nej choďte a nájdete odpočinok pre svoju 

dušu. Odpovedali však: Nepôjdeme! (Jeremiáš 6, 16) Jeremiáš volal Boží ľud naspäť na staré 

a osvedčené cesty chodenia s Bohom. Evidentne to predstavuje základ vzťahu s Bohom, 

poznanie Boha takého aký naozaj je. Izrael sa odklonil od tohto fundamentu o Bohu, ktorý mu 

bol daný. Ba dokonca v čase Novej zmluvy vidíme ako farizejom a zákonníkom Pán Ježiš vyčíta, 

že k tomuto základu (Tóry - Božieho slova - a chodenia s Bohom) postupne popridávali 

množstvo svojich vlastných prikázaní, aplikácií a presvedčení, ktoré ich v konečnom dôsledku 

viedli k životu náboženskej pýchy, vyprázdnenia vzťahu s Bohom a životu bez lásky k blížnemu. 

Myslím, že toto isté hrozí aj nám dnes: nové teologické dôrazy, nové formy budovania zboru 

a služieb, nové trendy... Koniec koncov v snahe niesť evanjelium a byť relevantný našej kultúre 
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je vždy skryté reálne nebezpečenstvo prílišného prispôsobenia sa dobe, kultúre a stratenia 

striktných hodnôt a živého spoločenstva s Bohom. 

V tomto zmysle Stará brána predstavuje poklad dobrých a stále osvedčených základov našej 

viery. Sú to jednak dobré základy učenia (o Bohu a našom spasení v Kristovi) a jednak dobré 

základy vzťahu a chodenia s Bohom. 

Pri hlbšom štúdiu obnovy tejto brány si môžeme všimnúť jedinečné mená mužov (a mená  ich 

otcov), ktorí túto bránu opravovali. Zistíme, že sú odvodené od koreňov veľmi kľúčových 

hebrejských slov: 

Jehójada - je meno odvodené od koreňa J-D-A, ktorý predstavuje Božie nadprirodzené 

vedenie, poznanie (Ž 139, 23-24). Mohli by sme ho preložiť ako „Poznaný Bohom“ (alebo 

prebádaný, preskúmaný, odhalený). 

Jehójadov otec - Páseach - má zase odvodené meno od známeho koreňa P-S-CH - pascha. Jeho 

meno súvisí s paschou - v preklade z hebrejčiny Boží anjel zabíjajúci prvorodených v Egypte 

preskakoval obydlia označené krvou baránkov. Význam tohto mena by mohol byť 

„Preskočený“ - vo význame „Omilostený“. 

Mešulám má meno odvodené od koreňa Š-L-M - šalom - a znamená „Odplácajúci, 

odmeňujúci“. Toto je Boží pokoj - šalom - totiž obnovenie vzťahu človeka voči Bohu. Človek 

zmierený s Bohom - majúci pokoj s Bohom - je nekonečne hlboko oddaný, vďačný a celý sa 

dobrovoľne oddávajúci Bohu. Odpláca Božiu lásku a milosť, odmeňuje Boha svojím uctievaním. 

Jeho otec - Besodejah - by sme doslovne mohli preložiť „v dôvernom obecenstve 

s Hospodinom“ (v dôvernom rozhovore - to slovo má tiež význam: spoveď, priateľ, dôverník). 

Pri skúmaní tohto mena nám iste zaznievajú tieto Ježišove slová: Vy ste moji priatelia, ak 

robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. 

Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. 

(Ján 15, 14-15) 

Myslím, že ani nepotrebujem sumarizovať to, čo nám tieto hebrejské mená jasne ukazujú. 

Odkazujú nás totiž na niečo nesmierne osobné, dôverné, intímne, sväté - osobné zakúšanie 

Boha - ktoré úplne premieňa život človeka. Je to tá stará a stále osvedčená brána, ktorou by 

sme mali vchádzať a vychádzať pred naším Bohom. 

Je v tvojom živote? Zakúšaš takéto premieňajúce spoločenstvo s Bohom? Si Ním poznaný 

a odhalený; Jeho milosťou zachránený; radostne a oddane Ho uctievajúci a chodiaci 

v spoločenstve s Ním? 

 

Michal Kevický 
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DEREKOV PRÍBEH 

Môj rozhovor s Derekom 
  „Uf, už mám toho behania dosť!“   

 „Ale čo to...  kto to... Derek, to ty? Veď ja ti rozumiem. Ty rozprávaš?“ 

„To sa vie že rozprávam, veď počuješ, nie?“ - ohúril ma Derek jedno popoludnie keď naša malá 
dcérka spinkala a ja som si v Marcovej izbe čítala z Božieho Slova. 

„Ale ako je to možné, veď zvieratká predsa...“ 

„Jasné že rozprávajú, len vám ľuďom sa nám nechce rozumieť. A čo vlastne robíš?“ 

„Čítam si z Biblie, to je kniha...“ 

„Aha, viem. To je tá kniha z ktorej si Marco niekedy číta. Dosť sa nudím a trénovať ma už 
nebaví, tak mi niečo prečítaj.“ 

„Počúvaj, Derek, to, čo teraz predvádzaš, tomu sa hovorí neslušné správanie. Frfleš a stále mi 
skáčeš do reči. Takže ak chceš aby sme sa spolu rozprávali, správaj sa slušne.“ 

„Tak prepáč. Vieš ja nie som taký,  to len teraz. Už by som sa rád dostal z tejto klietky na chvíľu 
aj von. Kým som bol iba v krabici, to bola paráda. Keď som chcel, vybral som sa na prechádzku 
a skúmal som, čo to tu vlastne máte. Bola to proste zábava.“ 

„Áno, hlavne vtedy, keď si si zmyslel, že preskúmaš náš gauč zvnútra a poriadne dlho sa ti 
nechcelo von.“ 

„Ha-ha-ha. Vyzerali ste pekne smiešne, keď ste tam nakúkali s tou baterkou a lákali ma von.“ 

„No dobre, dobre, ale vráťme sa k tej tvojej otázke, čo to vlastne čítam. Biblia je Božie Slovo. 
Môžeme si tam prečítať, ako nás Pán Boh miluje, učí nás v nej ako máme žiť, sú tam proroctvá 
a zasľúbenia pre všetkých, ktorí milujú Pána Boha a veria v Pána Ježiša, je tam veľa 
historických zaujímavostí...“ 

„Je toho naraz na mňa akosi priveľa. Nemohla by si to zjednodušiť?“ 

„Dobre, poviem Ti najskôr niečo základné a veľmi pekné: Lebo tak Bok miloval svet, že svojho 
jednorodeného Syna dal, aby každý kto verí v Neho nezahynul ale mal život večný!“ 

... 

„Mamíí, vstávaj, veď prídeme neskoro do školy“ - preberám sa pomaly do reality a pozerám na 
svoje deti už naozaj zobudená, ale ešte stále plná dojmov zo svojho sna. „Deti, to bolo úžasné. 
Snívalo sa mi, že Derek rozpráva a ja som mu rozprávala o Božom Slove a o Pánovi Ježišovi.“ 

„Naozaj, mami, fakt? Porozprávaj nám o tom.“ 

„Porozprávam, ale až keď sa vrátite zo školy. A teraz už rýchlo do kúpeľne, aby ste naozaj 
neprišli neskoro.“ 

 

Myslím si deti, že som vo sne prežívala to, čo by som chcela aby sa dialo v živote. Bola by som 
rada keby sa ma ľudia pýtali na Pána Ježiša a ja aby som im mohla rozprávať.  

Tiež po tom deti túžite? Darí sa vám rozprávať sa s vašimi kamarátmi o Božích veciach? 

 

Vaša teta Danka 
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POĎAKOVANIE ZBORU I. 

Drahí súrodenci, priatelia v Pánovi, 

 

chcel by som sa vám všetkým poďakovať za vašu dôveru a požehnanie pre našu prácu  medzi 

Rómami. Sme vám vďační za prezentáciu našej služby aj pripravovaného tábora pre deti 

z najchudobnejších rodín z dvoch osád v Žehre. Keď sme sa detí v Žehre v sobotu (14. apríla) 

pýtali, či boli niekedy  v tábore, ani jedno dieťa nezdvihlo ruku. Veríme, že sa nám to všetko 

podarí spoločne dotiahnuť, aby sme  sa mohli spoločne tešiť z toho, že sme to urobili  

najmenším, tak ako Pánovi. Ďakujem za možnosť zbierky, modlitby a praktickú pomoc. 

 

S láskou Oto Šipoš, za celý tím 

 

POĎAKOVANIE ZBORU II. 

 

Chceme vám všetkým veľmi poďakovať za 

modlitby za zbor Camino na Kostarike a za 

misionársku konferenciu. Boh bol veľmi 

dobrý, ešte raz VĎAKA ZA MODLITBY. Na 

konferencii sme prežili štyri intenzívne 

a požehnané dni. Posielame pár fotiek, aby 

ste mali predstavu ako to tam vyzeralo. 

Posielame vám všetkým veľké objatie. 

 

Za celú našu rodinu Paul Lizardo 
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KLUB SENIOROV 

Senior klub sa uskutoční posledný štvrtok v máji - 31. 5. 2018 od 10:00 do 14:00 hod. na 
Súľovskej 2. Tému určíme dodatočne. 

Pavel Pivka 
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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 AllNationse.V.“ 

Lizardovci 
110 

 

Misia „Hofnung ohne 

Grenzen“ - A. Barkoci 
220 

ŠHPK - Majerovci 115 

 

BJB Viera -Sociálno-misijný 

projekt - Ukrajina 
888 

VivaNetwork - 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  mmáájj  22001188  

06.05.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 
Michal Kevický a Braňo Križan, Pavel Pivka 
(Večera Pánova) 

13.05.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 
Peter Pelech, Mark Chase 

20.05.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 
Miro Mišinec, Michal Kevický 

24.-27.05. štvrtok - nedeľa  
Misijný výjazd na Ukrajinu 
pripravuje Miro Mišinec 

25.-27.05. piatok - nedeľa  
Cyklistický výlet  Chvojnica REVIVAL TOUR 2018 
pripravuje skupinka Petra Kremského, Miro Pír 

27.05.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 
Daniel Ciho, Tomáš Majer 

  18:00 Večer modlitieb a chvál, Trnavská 67 
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