JÚN 2018
ÚVODNÍK
ÚDOLNÁ 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.
V tomto úvodníku sa pozrieme na ďalšiu bránu Jeruzalema, ktorej rekonštrukcia je popísaná
v tretej kapitole. Štvrtá brána (o prvých dvoch som písal v predchádzajúcich úvodníkoch), sa
volala Údolná brána.
Údolnú bránu opravoval Chánun a obyvatelia Zánoachu. Oni ju postavili, osadili jej vráta i jej
zvislé a priečne závory. Opravili aj tisíc lakťov hradby až po Hnojnú bránu. (Nehemiáš 3, 13)
Údolná brána sa nachádzala v juhozápadnej časti hradieb Jeruzalema a viedla z mesta dolu, do
údolia Ben Hinnom - nám dnes známym pod menom Gehenna (peklo). Prorok Jeremiáš (7, 32)
toto údolie nazýva údolím zabíjania, pretože sa tu konali ohavné detské obete pri uctievaní
modly Molocha.
Keď premýšľame o údolí v Písme, iste nám zaznie známy verš zo Žalmu 23: Nebudem sa báť
zlého, hoc by som šiel temným údolím.
Tieto údolia sú na ceste každého jedného z nás tak nevyhnutne ako sa toto údolie stále
nachádza v bezprostrednej blízkosti Jeruzalema. Každý z nás niekedy nastupujeme cestu, ktorá
sa zvažuje nadol do údolia, kde prechádzame ťažkými vecami, zomieraním sebe, utrpením,
preskúšaním. Podobne ako Boh viedol Izrael po slávnom vyslobodení z Egypta do zasľúbenej
krajiny cez púšť a cez mnohé údolia skúšok (5M 8, 2-3), tak aj naša cesta nasledovania Pána
Ježiša a duchovného rastu vedie cez rôzne takéto údolia.
Údolnú bránu opravovali: Chánun (v hebr. = omilostený, požehnaný, blahoslavený)
s obyvateľmi mestečka Zánoach (v hebr. = odhodený, zanechaný, odvrhnutý). Aj mená týchto
budovateľov nám krásne odhaľujú čo to pre nás znamená kráčať touto bránou do niektorého
z údolí v našom živote:
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JERUZALEM ZA ČIAS NEHEMIÁŠA
Ovčia brána (3,1)
Rybná brána (3,3)
Strážna brána (3,31)
Stará brána (3,6)

Východná brána (3,29)

Chrám

Údolná brána (3,13)

Konská brána (3,28)

Vodná brána (3,26)

Pramenná brána (3,15)
Hnojná brána (3,14)

•
Cítime sa tam Bohom (a
často aj ľuďmi) opustení,
zavrhnutí a zabudnutí. Pýtame
sa: Prečo sa mi to deje? Prečo
tým musím prechádzať? Prečo
práve ja? Ako to, že Boh už
nezasiahne a nezmení to?, atď.
•
Potrebujeme však vedieť,
že cesta duchovného rastu
vedie nadol. Ťažkosťami života
neprechádzame preto, že sa na
nás Boh hnevá, alebo že na nás
zabudol, ale preto, že tieto
údolia zjavujú, čo v našom srdci
naozaj je a pomáhajú nám
upnúť sa skutočne k Bohu.
Zároveň práve tam zakúšame
Božiu milosť a požehnanie.

Táto brána vlastne predstavuje našu ochotu a pripravenosť na skúšky, ťažkosti života a na
prenasledovanie - na prechádzanie údoliami. Je to Údolná brána. Ak v našom živote nie je
funkčná, nie sme pripravení obstáť v čase skúšok (ako napr. obstál Jób - sme viac podobní jeho
trom priateľom), v čase prenasledovania (alebo posmechu, nepochopenia) pre našu vieru (ako
obstáli prví kresťania), alebo v čase rôznych tlakov a ťažkostí života.
Ak je však funkčná, potom naše odovzdanie sa Bohu - naša viera - je ako zlato prepálené
v ohni, potom sme dokázaní v skúškach a zostávame Pánovi verní, aj keď nevidíme Jeho
ochranu, alebo sa veci vyvíjajú úplne inak ako by sme chceli.
Je v tvojom živote Údolná brána? Vieš si spomenúť, kedy si ňou prechádzal? Čo bolo tvojím
najťažším údolím tvojho života? Ako si ním/nimi prechádzal? Ako to zmenilo tvoj život? Vieš
hovoriť aj o Božej milosti a požehnaní v súvislosti s tým údolím?
Michal Kevický

SVEDECTVO
V dňoch 4. a 5. mája 2018 sa konala v Nitre Konferencia pre ženy - Fiesta. Priznám sa, že som
o tejto konferencii, ktorá sa koná každoročne, doteraz nepočula a teda sa jej ani nezúčastnila.
Tento rok som tam šla a rada by som povzbudila a pozvala ženy na túto konferenciu o rok a to
v termíne 3. a 4. mája 2019.
Mojej účasti na Fieste predchádzala jedna ťažká situácia, ktorá sa stala pár dní pred touto
konferenciou. Volala som svojej kamarátke Zuzke, aby sa za mňa modlila. Modlila sa, a potom
ma pozvala na konferenciu. A ja som šla.
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Hoci som ani sama nevedela, čo mám očakávať od Boha cez túto konferenciu, Boh sa ma
dotkol cez spoločenstvo ľudí, ktorých som tam stretla, cez úžasné chvály, svedectvá žien,
kázne, modlitby.
Nevyriešil moju ťažkú situáciu, ktorá sa stala. Nevyriešil ani oblasti v mojom živote, ktoré
dlhodobo nesiem na modlitbách, za ktoré sa postím a nad ktorými proklamujem Božie Slovo
a v ktorých stále nevidím odpoveď. Avšak občerstvil ma, povzbudil a usmernil.
Modlitba, pôst a proklamovanie (prehlasovanie) Božieho Slova do konkrétnych situácií sú silné
duchovné zbrane, majú v sebe Božiu moc a Boh cez ne koná. Ale je tu ešte niečo. Je to chvála.
To, čo som na Fieste prijala od Boha do života, bolo o chvále. STÁŤ, CHVÁLIŤ HO A ON BUDE
BOJOVAŤ ZA MŇA. Ja nemusím bojovať, On bude bojovať za mňa, stačí ísť pred Jeho trón
a chváliť Ho.
Učím sa teda stáť, chváliť Ho a ďakovať Mu. Uprostred akýchkoľvek životných situácií iba stáť
a chváliť ho. Častokrát to vôbec nie je jednoduché. Po Fieste som začala viac chváliť a uctievať.
Niekedy to sprevádza úžasný pocit, inokedy je to obeť chvál. Nič necítim, je to ťažké, myšlienky
mi utekajú a chcem skôr prosiť, než chváliť.
Sú mi povzbudením slová piesne „Aj keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem, aj keby nebesá
nedoniesli svetlo v nové ráno, aj keď polia zlyhajú a sýpky prázdne ostanú, aj keď všetko vôkol
volá, že Boh nie je, áno práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo
verím, v Neho verím.“
Jedna maminka na Konferencii hovorila svedectvo o tom, ako prechádzali ťažkou životnou
situáciou ohľadom zdravia ich syna a ako si každé ráno púšťala chvály a to práve preto, ako
sama povedala, aby jej myseľ (ktorá je veľkým bojiskom) sa sústredila na Pána Ježiša a nie na
ťažkú životnú situáciu.
2.Kronická 20, 1-24
Text, ktorý hovorí o tom, že keď Ho budeme chváliť, On bude bojovať za nás a dá nám
víťazstvo.
Na Fieste odznelo na povzbudenie aj toto:
- Boh je Bohom procesu a robí svoju prácu v nás počas tohto procesu.
- Keď je situácia, v ktorej sa nachádzame akokoľvek ťažká, nemáme sa pozerať na seba
a na nepriateľa, ale na Ježiša.
- Aj keď nie je situácia, v ktorej sme, dobrá, Boh je dobrý.
BYŤ POKOJNÁ, LEN ÍSŤ PRED BOŽÍ TRÓN A ON BUDE BOJOVAŤ ZA NÁS - za teba aj za mňa.
Na záver iba jedno: Nech prechádzaš čímkoľvek STOJ, CHVÁĽ HO A ON BUDE BOJOVAŤ ZA
TEBA A DÁ TI VÍŤAZSTVO.
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Na Fiestu ma pozvala moja kamarátka Zuzka. Keď videla po iné roky, ako chodia na Fiestu
mamini s dospelými dcérami, zatúžila po tom aj ona a tak si hovorila, že jedného dňa aj to
príde, keď jej dve dcérky vyrastú.
Boh jej túžbu tento rok naplnil. Ako? Zuzka cezo mňa uverila pred rokmi a som jej mamou
(duchovnou). Cez Zuzku uverila jedna mladá mamička, ktorá je teda Zuzkinou dcérou
(duchovnou). Takže tento rok bola Zuzka na Fieste s duchovnou mamou aj dcérou ☺.
Renátka Lehká

DEREKOV PRÍBEH
ČO S DEREKOM?
Včerajší deň bol naozaj zaujímavý. Najskôr sme si mysleli, že sa budeme musieť s Derekom
rozlúčiť, ale potom sa ukázalo, že to predsa len nejako pôjde. Potom sme si zase mysleli, že sa
s ním budeme musieť rozlúčiť, lebo...
Ale pekne po poriadku. Skoro ráno keď sme odviezli Terezku do školy, išli sme s Marcom
a Sašenkou k pani doktorke. Sú zdraví, išli sme iba na alergologické vyšetrenie. A tam sa
ukázalo, že Marco je alergický na škrečkov. Pani doktorka povedala, že iba trošičku, ale predsa,
a škrečka by vraj nemal mať. Po neúspešných pokusoch ponúknuť Dereka kamarátom - zdá sa
že škrečkov je prebytok - sme si povedali, že ho predsa nedáme preč, keď sme s ním už toľko
zažili.
„Nemusí byť v mojej izbe, môže byť na chodbe, keď mu tam bolo dobre v noci, tak mu tam
bude dobre aj cez deň.“ - rozhodol Marco.
„Áno, áno“- súhlasili dievčatka. Rozhodne sa im nepáčila myšlienka, že by sme Dereka dali
preč.
A potom to prišlo. V jednej neustriehnutej chvíli naša najmenšia dcérka nasypala Derekovi asi
trojnásobnú dávku žrádla. Mysleli sme si, že sa preje a bude po ňom. Ale zdá sa, že Derek je
múdre a disciplinované zvieratko. Zdá sa, že zožral iba toľko aby sa mal dobre.
„Vidíte deti, Derek to spravil veľmi múdro“ - dávala som deťom Dereka za príklad. „Takto nás
to učí aj Pán Boh - všetko s mierou. Ak by sme vždy jedli s mierou, tak by nás nebolievali
bruška z prejedania.“
„Mami, mňa už dávno bruško nebolelo, to znamená, že jem s mierou, že?“ - chcela sa uistiť
Terezka.
„Áno, to je pravda. Ty si sa to už naučila. Vždy je dobre, keď nám skúsenosti poslúžia na to, aby
sme vedeli nabudúce konať rozumnejšie. A čo sa týka Dereka, musíme dať pozor na Elku, aby
mu toľko nedopriavala. Čo ak by to všetko predsa len zožral a bol by z neho poriadny tučko.“
„Ha-ha-ha“ - ozvali sa ironicky moje deti. „Mami, myslím, že tento vtip by sa Derekovi vôbec
nepáčil“ - skonštatovala Saška.
„Ale, no tak, deti, ja vaše vtipy tiež nekritizujem.“ - bránila som sa. „Dôležité je, že teraz vieme,
že si vie s jedlom dobre poradiť. “
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Pán Boh to všetko zariadil naozaj dokonale. Zvieratká vedia ako sa majú správať. A pre nás ľudí
je najlepšie, keď poslúchame Pána Boha a správame sa podľa Jeho rád, ktoré máme v Božom
Slove.
Čo poviete deti?
Vaša teta Danka

POĎAKOVANIE ZBORU
Drahí priatelia,
chceme sa vám poďakovať za vaše modlitby a dary, ktorými ste prispeli k úspešnému priebehu
prípravy na detský tábor v Lomnistej. K dnešnému dňu - 10. mája 2018 - sme dostali cez
zbierky a osobné dary 4700 €. Preto môžeme s radosťou oznámiť, že všetky deti majú pobyt
zaplatený.
Naše potreby sú naďalej doprava, potreby na naše aktivity:
-

doprava (4x) zo Žehry do Lomnistej autobusom: 770 €
lieky a poistka pre deti zo Žehry: 160 €
lekárske potvrdenie: 80 €
cesty na tímové stretnutia, tábor, doprava: 400 €
spoločné tímové stretnutie v Lučatíne s teamom YWEMu, tvorba programu a nácvik,
rozdelenie detí: 220 €
- potreby na tvorivé dielne, šport, tanec, futbalové lopty a rozlišovačky: 400 €
- ostatné: opekačka, občerstvenie pre tím z Izraela 16-20 ľudí, bagety a pitie.
Záloha, ktorú sme poslali na tábor je 1500 €.
Všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli a pomáhajú s potrebami ako sú uteráky, osušky a iné
oblečenie. Ďakujeme aj Vive, ktorá urobila balíčky pre všetky deti - tričká, perá a zošity.
Srdečne ďakujeme.
Za celý tím z Jelky Oto Šipoš

AKCIE
ZBOROVÝ DEŇ 10. júna 2018, Bernolákovo
Pozývame vás na zborový deň, ktorý sa bude konať 10.6.2018 v SOŠ J.A. Gagarina
v Bernolákove. Veríme, že sa nám podarí využiť tento špeciálny deň aj na rozhovory, ktoré
bežne nestíhame, či spoznanie nových tvárí v našom zbore.
Prihlasovanie je možné formou papierovej prihlášky alebo elektronicky na tomto linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7zRhZM-htJRzUR61Z2L0kbNNeWg7FYgDVk8HrHqd6Y5GyQ/viewform
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BRATISLAVA SPIEVA GOSPEL
Na
jeseň
plánujeme
začať
stretnutia s názvom „Bratislava
spieva Gospel“. Od októbra do
decembra sa uskutoční sedem
skúšok a jedna víkendovka. V
decembri budú dva koncerty
(všetky dátumy budú určené
neskôr). Poslaním tohto projektu
je, aby sme pozvali ľudí v našej
sfére vplyvu, ktorí nie sú
nasledovníkmi Krista, aby s nami
prišli
spievať
v
tomto
jednoduchom a zábavnom gospel
formáte. Podobne ako vo Fusione,
prostredníctvom kontextu budovania autentických vzťahov a prostredníctvom radosti
a posolstva v hudbe nám tento projekt poskytne príležitosť žiť evanjelium spolu s našimi
dospelými neveriacimi priateľmi, susedmi, spolupracovníkmi a rodinami. Ako vidíte na
obrázku, tento koncept už bol úspešný v Ostrave v Českej republike.
V prípade ďalších otázok, môžete kontaktovať Marka Chasea.
PÁNSKA BAJKOVAČKA 2018
Bajkovačka sa tento rok bude konať na Slovensku www.holidayraj.sk.
Termín: 22. - 26. 6.2018
Cena: 54,68 €. Účasť je potvrdená zaplatením zálohy 30 €.
Raňajky sa dajú objednať cena 4 € x 3 dni = 12 €. Večere sa uvarí guláš a niečo pripravíme na
grile.
Číslo účtu na zaplatenie zálohy (na Peťa Kremského): SK98 8360 5207 0042 0292 2853
Do poznámky napíšte Bajkovačka 2018. Ďakujem vám vopred za rýchlu úhradu.
S pozdravom
Marcel Ozogany (ozogany@korok.sk)
FUSION TÁBOR, 1. - 7. júla 2018, Rekreačné zariadenie Prašník Dúbrava
Už po siedmykrát organizujeme tábor pre tínedžerov (13 - 20) rokov.
Tento rok otvárame okrem hudobného (spevokol, nástroje) aj čisto
športový track (baseball). Tábor je príležitosťou pre našich mladých
zavolať svojich rovesníkov na týždennú akciu, kde môžu počuť
evanjelium v podobe večerných zamyslení. Ak máte kolegov,
susedov, kamarátov, ktorí majú deti v tomto období života, budeme
radi, ak im tento tábor odporučíte. Všetky informácie na:
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http://bratislava.fusionjv.eu/camp-2018
Tiež máme krátku prosbu. Ak by ste vedeli o niekom, kto by mohol učiť tieto poobedné
workshopy, dajte nám, prosím vedieť (futbal, parkour, fotografovanie).
ZBOROVÝ TÁBOR 28. august - 1. septembra 2018, Hotel Remata, Ráztočno
V Jonášovom príbehu sa určite nájde každý jeden z nás. Možno aj preto ho Židia čítajú
pravidelne v deň, ktorý je pre nich asi najvýznamnejším v roku: Jomkipur - Deň zmierenia. Táto
kniha hovorí o tom ako sa nás Boh nevzdáva, ani keď sa Mu vzďaľujeme a odmietame Jeho
povolanie. Ani keď sme bezmocní v nejakej životnej hlbočine, ani keď sme Mu ako-tak, ale
predsa len formálne poslušní. Ba ani vtedy, keď sa na Neho hneváme a nevieme sa s Jeho
konaním zmieriť. Zároveň je to kniha o nesmiernej Božej milosti. A my by sme si ju tiež mali
poriadne preštudovať aspoň raz za rok. Tento rok síce pripadá židovský Jomkipur na 19.
september, ale my ten náš Veľký deň zmierenia budeme mať už na našom zborovom tábore.
Vlastne to budú 4 dni induktívneho štúdia knihy Jonáš. A popri tom samozrejme aj čas
v spoločenstve, voľnočasových aktivitách a oddychu.
Prihlasovanie na tábor bude spustené onedlho.

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

ŠHPK - Majerovci

115

VivaNetwork - U. Botting
KvM - S. Bocková

125
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 -Sociálno-misijný
projekt - Ukrajina
Fusion Bratislava
KvM - Jedlo pre bezdomovcov
Misijná stanica Prameň
v Jelke
BJB Viera - Videoslužba
BJB Viera - Cesta muža

305

BJB Viera - Stavebný fond
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220
888
222
333
444
777
555
9999

Termíny na jún2018
03.06.2018

nedeľa

9:30

10.06.2018

nedeľa

9:30 17:00

17.06.2018

nedeľa

9:30

24.06.2018

nedeľa

9:30
18:00

01.07.2018

nedeľa

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
Tomáš Majer, Viktor Valentini (Večera Pánova)
ZBOROVÝ DEŇ, SOŠ J.A. Gagarina Bernolákovo
Nedeľné spoločenstvo zboru, spoločný obed,
aktivity poobede
Miro Mišinec, Michal Kevický
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
mládežníci, Richard Nagypál
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
Daniel Ciho, Miro Mišinec
Večer modlitieb a chvál, Trnavská 67
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3
Miro Mišinec (Večera Pánova)
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