OKTÓBER 2018
ÚVODNÍK
VODNÁ A KONSKÁ BRÁNA
Tretia kapitola knihy Nehemiáš opisuje obnovu hradieb a brán zničeného Jeruzalema
v dôsledku hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu. Obrazne môže byť pre nás mapou obnovy
strategicky dôležitých hraníc (hradieb) a oblastí (brán) v našom živote.
Vodná a Konská brána, na ktoré sa v tomto úvodníku pozrieme, tiež ukazujú na konkrétne
oblasti v našom živote, ktorá možno potrebujú obnovu:
Chrámoví nevoľníci bývali na Ófele a opravovali až po miesto oproti Vodnej bráne na
východe a po vyčnievajúcu vežu. Za nimi opravovali Tekóania ďalší úsek spred veľkej
vyčnievajúcej veže až po hradbu na Ófele. Povyše Konskej brány opravovali kňazi, každý
oproti svojmu domu. (Nehemiáš 3, 26-28)
Obidve tieto brány sa nachádzali na východnej časti južného Jeruzalema a medzi nimi bola
hradba okolo vrchu Ófel (v hebr. opuch, hrbolec, pahorok, kopec, vrch). Teda bola to časť
mesta medzi Dávidovým mestom a chrámovou horou.
Obidve tieto brány opravovali ľudia pracujúci v chráme a starajúci sa o jeho prevádzku
a o uctievanie Boha. Vodnú bránu opravovali chrámoví nevoľníci - v hebr. Netineji = darovaní,
poddaní. Boli to ľudia, najčastejšie nie zo židovstva, ktorí sa buď dobrovoľne odovzdali tejto
práci, alebo neskôr, ktorých ako otrokov darovali iní králi tým Izraelským (neskôr Judským).
Vodná brána viedla k hlavnému vodnému zdroju - prameňu Gíchon a pri nej bolo námestie,
kde Nehemiáš celý deň vyučoval Boží zákon (Neh 8,2-4) a kde prebiehala hlavná časť sviatku
stánkov.
V NZ čítame o umytí vodou Božieho slova (J 15,3; Ef 5,26) a aj o tom, že ak má tento kúpeľ
naozaj zaúčinkovať, potrebujeme sa podrobiť pravde Božieho slova, aplikovať ho vo svojom
živote (Jak 1,22-25; Mt 7,24-27). Doslova sa potrebujeme stať Pánovými otrokmi. Inak je pre
nás Božie slovo iba zrkadlom, v ktorom nachvíľu uzrieme svoju podobu.
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Vodná brána je v našom živote miestom kde sa sústredene venujeme Božiemu slovu
(študujeme, čítame, počúvame) a kde toto Božie slovo aj aplikujeme (poslúchame,
zariaďujeme sa podľa neho).
Konskú bránu opravovali sami kňazi, ktorí v jej blízkosti mali svoje domy. Oni boli oddelení pre
celoživotné kňazstvo. Dodržiavali vlastné predpisy a životný štýl prispôsobený iba tejto jedinej
úlohe. Kone v celej Biblii obrazne predstavujú silu, boj, odolnosť. Niekedy až v tom negatívnom
význame, keď sa človek spolieha na vlastnú silu. Táto brána predstavuje našu bojovú
schopnosť kresťana a oddelenosť pre Boha ako je vojak naozaj oddelený len pre svoje poslanie
(2 Tim 2,4). Jednoducho tu sme pre Pánovu misiu (Ef 2,10), potrebujeme si obliekať ako vojaci
celú Božiu výzbroj (Ef 6,11) a bojovať dobrý boj viery (1 Tim 6,12).
Nože, sa pozrime, či tieto dve oblasti nepotrebujú zásadnú rekonštrukciu a obnovu v našom
živote:
Ako som na tom čo sa týka otrockej poslušnosti Pánovi, štúdiu a aplikovaniu Jeho slova?
Ako som na tom ako Jeho vojak v Jeho armáde s mojou oddanosťou, pohotovosťou a ochotou
bojovať za veci Jeho kráľovstva?
Michal Kevický
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SVEDECTVO
Drahí priatelia,
čas, ktorý je a ktorý prichádza je ešte stále časom milosti a nádeje a rokom milosti
Hospodinovej, ktorá prepúšťa zajatých, uzdravuje skrušených, väzňom otvára žaláre,
pokorným sa môže ešte zvestovať evanjelium. (Izaiáš 61, 1-2)
Toľko rokov som si myslel, že sa ma to celkom netýka a všímal som si iba to, že je nad nami
milosť Pánova a ostatné je o iných. Na ceste s Bohom, ktorú som nastúpil pred 25 rokmi som
už aj veľa zabudol, čo som hovoril Bohu, čo On hovoril mne, ale On nezabudol.
Po rokoch, keď si na to oddelím čas, občas poupratujem v sebe, ale len nedávno mi svitlo, že
v mojom srdci mám niekoľko ľudí, ktorí sú v mojom zajatí - ľudia, na ktorých mám ťažké srdce.
Slovo o prepúšťaní zajatých zrazu ožilo v mojom srdci a prišiel rok milosti pre mňa, ale aj pre
tých, ktorých som tak dlho držal v zajatí svojej spravodlivosti.
Ako som to tak mohol? A ešte k tomu tak dlho? Neskoro mi to svitlo, iba dnes prišla milosť až
ku mne, aby som to uvidel tak, že mám väzňov vo svojom srdci. Dnes je deň vyslobodenia aj
pre mňa, som prepustený zo služby justície a môžem slobodne vykročiť a hľadať nové
povolanie, povolanie milovať. Bol som vo väzení, tak viem ako to tam je. Bol som tam 20 dní,
za ktoré ďakujem Bohu, pretože som sa obrátil a prežil aj vyslobodenie, uzdravenie, prijatie,
odpustenie hriechov.
Za tých 25 rokov som zabudol na mnohé, ktoré bolo ešte predtým. To, že aj predtým bol Boh
pri mne a aj dnes je, stále to je On, ten istý, krásny, nádherný, milujúci, milosrdný. Nie, On sa
nezmenil, ale ja áno. Z väzenia sa obyčajne vracajú domov tam, kde nesúdia, medzi svojich ak
ich človek má. Domov, kde je bezpečie a prijatie, kde je hriech prikrytý milosťou. To je
pozemský domov, ale ten skutočný, ktorý láme putá, teší, uzdravuje, obväzuje, je u Pána
Ježiša, ktorý to všetko dáva. Poďme to spoločne vyhlásiť, amnestiu pre všetkých väzňov,
skrušených srdcom, zajatým vyhlásiť slobodu, vyhlásiť, že je stále ešte rok milosti nad nami
všetkými.
S láskou Oto Šipoš, Jelka

PROSBA O POMOC
Drahí priatelia,
náš tábor pre deti z osád v Žehre je síce už dávno za nami, ale v našich myšlienkach
a spomienkach zostáva 39 detí, ktoré dostali prijatie a lásku od mnohých, ktorí im slúžili.
Spúšťame niekoľko projektov, do ktorých vás pozývame, aby ste sa zapojili.
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DARUJ SVOJ BICYKEL
Na tábore sme ako cenu mali iba jeden
bicykel. Dostal ho Peťko za dobré
chovanie. Bol veľmi šťastný a o svoj bicykel
sa vzorne stará. Dokonca na ňom chodí do
školy, ktorá je 5 km od osady. Peťko je
naozaj šťastný, ale mnoho iných chlapcov
aj dievčat zostalo smutných a možno mu aj
trochu závideli.
Drahí priatelia, možno sa u vás doma
nájde bicykel, z ktorého už vaše deti
vyrástli a neviete čo s ním. Urobte radosť sebe, ale aj týmto deťom darom, ktorý očarí.

BUĎ VÍTANÝ/Á U NÁS DOMA
Tábor otvoril dvere k domovom mnohých detí, ale aj do ich túžob a sŕdc. Mnohé deti
prichádzajú do školy hladné a bez desiaty. Niektoré neprídu, pretože si nemajú čo obliecť.
Myšlienka adopcie detí na diaľku nie je nová, ale stále živá a má vplyv na budúcnosť detí
v osadách a vôbec.
Osada, kde mnohé deti žijú, nie je voda ani elektrina. Ženy sú tak nútené prať v rukách napr.
dole v potoku alebo si dajú oprať u iných v rodine, kde majú aj práčky. Sú však aj v osade
rodiny, kde sa aj napriek chudobe vzorne starajú o svoje deti. Keď aspoň jeden z rodičov má
príjem. Na základe aj rozhovorov s učiteľkami a riaditeľkou školy, kde tieto deti z nášho tábora
chodia, sme rozmýšľali, ako by sme mohli pomôcť rodičom aj škole, aby deti pravidelne chodili
do školy. Tak prišla myšlienka desiaty pre tieto deti. Samozrejme, že to nevyrieši všetko, ale
prispeje to k motivácii rodičov, že keď dieťa bude riadne chodiť do školy, tak dostane
príspevok na jedlo v hodnote 24 €/mesiac, čo je 6 €/týždeň, 1,20 €/deň.
Kto by sa chcel zapojiť do tohto projektu so záväzkom na celý školský rok alebo aj na 12
mesiacov môže sa ohlásiť telefonicky na moje číslo: 0905 532 548 alebo email:
oto.zuzana@gmail.com. Podmienky a konkrétne kroky po kontaktovaní a záujme. Každý
záujemca dostane fotografiu dieťaťa s menom a niečo o jeho rodine. Každý mesiac poskytne
škola informáciu o dieťati.
Pozývame vás na diaľku do našich rodín. Možno, že sa tá vzdialenosť každým mesiacom
skráti na dotyk a objatie.
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POMOC KŇAZOVI
Posledná moja prosba je za katolíckeho pána farára zo Žehry, ktorý by potreboval práčku
a nejaké tmavšie oblečenie pre neho. Ak by ste mali tú možnosť darovania týchto vecí, je
strednej postavy do 170 cm.

S láskou Oto Šipoš s rodinou,
za celý team z Jelky, bez ktorého by som to nemohol robiť.

AKCIE
Bratislava spieva gospel
Skúšky budú prebiehať od 15. októbra do začiatku decembra každý pondelok vo večerných
hodinách. Registračný poplatok je 20 eur. Okrem veku neexistuje žiadne kritérium na prijatie
do spevokolu BSG. Ak máte 15 rokov a viac, baví vás spev a máte čas absolvovať všetky skúšky,
dvere do BSG sú vám otvorené. Stačí sa zaregistrovať nižšie. Žiadne talentové skúšky ani iné
požiadavky spĺňať nemusíte. Nemusíte mať obavy, že takáto otvorenosť nemôže fungovať a že
výsledok nebude dobrý. Opak je pravdou. V Českej republike tento projekt funguje už niekoľko
rokov a výsledkom sú vypredané koncerty, strhujúce výkony spevokolu aj muzikantov, vysoká
popularita u verejnosti a široké mediálne pokrytie.
Registrovať sa dá cez tento link http://bratislavaspievagospel.sk/ a smelo pozývajte svojich
priateľov 😊.
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Motivačný víkend pre manželov - Račkova dolina, 11. - 14. október 2018, cena kurzu je 95 €
na osobu.

Konferencia pre kresťanských učiteľov. Milí učitelia súčasní aj budúci, vychovávatelia,
špeciálni pedagógovia, tohtoročná konferencia pre kresťanských učiteľov s témou „Učiteľ a
rodič“ sa bude konať v termíne 12. - 14. 10. 2018 opäť na Ranči v Kráľovej Lehote. Informácie o
téme, rečníkoch a o prihlasovaní nájdete na https://www.konferencie.mpks.sk/kku.

Evanjelizačný koncert spevokolu JAS, Baptistický cirkevný zbor Bernolákovo, 13.10.2018
Príhovor: Timotej Hanes, vstup voľný, všetci ste srdečne vítaní.

14. konferencia žien, Český Těšín, 13. 10. 2018
Téma: Od dievčaťa po babičku - medzinárodné stretnutie žien troch národov.

Konferencia Studna uctívání 4, 19. - 20. 10. 2018, Brno, sála Slova života
Poďme spoločne objavovať prorocký rozmer uctievania a modlitby. Konferencia nie je určená
iba pre hudobníkov, ale pre každého, kto chce uctievať Boha.

Konferencia # Viva Network Slovensko, 19. - 21. 10. 2018, hotel Biela Medvedica v Bystrej konferencia pre kresťanských pracovníkov s ohrozenými deťmi.

Godzone Tour, 12. - 17. 11. 2018, evanjelizačné turné projektu Godzone v rámci Týždňa Cirkvi
pre mládež. Vstup zdarma.

THE GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT, 16. - 17. 11. 2018, kinosála Istropolis Bratislava. GLS je
kresťanská videokonferencia o vodcovstve, inovácii a zmene. Je to akcia pre všetkých, ktorým
budúcnosť nie je ľahostajná.

SENIOR KLUB
Srdečne vás pozdravujem a dovoľujem si vám oznámiť, že v mesiaci október, ak dá Pán zdravia
a života, by sme sa radi stretli v našom senior klube ako obvykle posledný štvrtok v mesiaci t. j.
25. 10. 2018 o 10:00 hod na Súľovskej ulici 2.
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Vzhľadom na to, že sa blíži pamiatka zosnulých, radi by sme si pripomenuli našich vodcov,
prípadne tých ľudí, ktorí v našom živote zanechali hlbokú brázdu a ovplyvnili náš duchovný
život.
Prosíme, aby ste si pripravili krátke spomienky.
Na spoločné stretnutie sa teší
Jana Makovíni

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 SK38 0900 0000 0001 7189 2437 s použitím
príslušného variabilného symbolu:

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

Ursy Botting - 125
Ursy Botting je koordinátorka združenia Viva Network Slovensko, ktoré spája pracovníkov
s deťmi v ohrození. Podporujeme pestúnske rodiny, aby každé dieťa patrilo do láskavej rodiny,
v ktorej môže počuť evanjelium a prijať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Poskytujeme
informácie, vzdelanie, povzbudenie a modlitebnú podporu. Pomáhame pri založení nových
projektov pre deti v ohrození. Tieto ciele napĺňame cez nasledovné aktivity: výročná
konferencia Viva Network, materiálna pomoc (šatstvo), osobné rozhovory a návštevy rodín,
celoročný modlitebný kalendár, svetový víkend modlitieb za deti v ohrození.
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Termíny na október 2018
07.10.2018

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Peťo Pelech, Richard Nagypál

14.10.2018

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Braňo Križan, Heli Hlubocká; Večera Pánova

21.10.2018

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Miro Mišinec, Mark Chase

17:00

Diskusná zborová, CASD Cablkova 3

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Daniel Ciho, Andrej Uhrin

18:00

Večer modlitieb a chvál, Trnavská 67

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Braňo Križan, Michal Kevický; Večera Pánova

28.10.2018

4.11.2018

nedeľa

nedeľa
N

Informátor október 2018, BJB Viera | kancelaria@bjbviera.sk| 0948 016 464| nepredajné
pre vnútornú potrebu zboru BJB 3 Viera Bratislava |účet: SK38 0900 0000 0001 7189 2437
PDF verzia na stiahnutie dostupná na: bjbviera.sk/oznamy/informator/
číslo na november 2018 vyjde v nedeľu 4.11.2018 |uzávierka 1.11.2018
redakcia: Michal Kevický (michalkevicky@bjbviera.sk), Jarmila Antalíková
(jarmila.antalikova@gmail.com) a Marek Antalík (antalik@gmail.com)
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