NOVEMBER 2018
ÚVODNÍK
VÝCHODNÁ A STRÁŽNA BRÁNA
V predchádzajúcich úvodníkoch sme sa venovali obnove ôsmich brán Jeruzalema za čias
Nehemiáša. V tretej kapitole knihy Nehemiáš sa spomínajú ešte dve brány zničeného
Jeruzalema v dôsledku hriechu a neposlušnosti Božieho ľudu. Tieto brány sú obrazom obnovy
strategicky dôležitých oblastí (brán) v našom živote.
Východná a Strážna brána, na ktoré sa v tomto úvodníku pozrieme, tiež ukazujú na konkrétne
oblasti v našom živote, ktoré možno potrebujú obnovu:
Za nimi opravoval oproti svojmu domu Immérov syn Cádok a za ním opravoval strážca
Východnej brány Šekanjov syn Šemaja.
Za ním opravoval Malkija, jeden zo zlatníkov, až po dom chrámových nevoľníkov a kupcov
oproti Strážnej bráne až po prístrešok na rohu. (Nehemiáš 3, 29 a 31)
Obidve tieto brány smerovali na východ od Jeruzalema teda smerom na Olivový vrch
a Getsemane. A už asi aj tušíte, že v našom živote predstavujú veľmi dôležité oblasti našej
viery: 1. očakávanie nášho Kráľa pri jeho druhom príchode, a 2. miesto, kde bojujeme o naše
osobné určenie.
Zrejme práve východnou bránou vchádzal Ježiš do Jeruzalema sediaci na osliatku za pokriku
davu ľudí „Hosana Synovi Dávidovmu!“. Dnes je táto brána zamurovaná a je známa pod
menom Zlatá brána. Podľa tradície Židov bude zamurovaná až pokiaľ nepríde ich Mesiáš, ktorý
vzkriesi mŕtvych. Práve preto je na tomto mieste najznámejší židovský cintorín.
Túto bránu opravoval Šemaja (v hebr. to znamená „Hospodin vypočul, Vypočutý Bohom“), syn
Šekanjov (v hebr. usídlil sa Hospodin, prebývajúci, prítomný) - strážca tejto brány. Táto brána
predstavuje našu pozornosť (stráženie), či sme upriamení na Krista a Jeho druhý príchod: svoje
oči pozdvihujeme k slnku spravodlivosti (Mal 3,20) na Krista a nebo (Kol 3,1-2). Ide o našu
perspektívu neba a naše nastavenie na večný život s Kristom.
Takéto nastavenie nám pripomína, že raz budeme pred Kristom vydávať počet z toho, čo sme
urobili s Jeho povolaním a ako sme sa postavili k Jeho vôli pre náš život. A to predstavuje
Strážna brána. Tiež smerovala na východ a zrejme bola najbližšie Getsemanskej záhrade, kde
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sa náš Pán modlil: „Nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa“. Jej meno, je odvodené od hebr.
koreňa PKD a má tieto významy: dohliadať, mať dohľad, byť pod dohľadom, dozerať, byť
poverený správou, povolaný do služby, byť povolaný, odvedený. Zrejme na tomto mieste sa
konali prehliadky brancov, ustanovovania do služby a podobne.

Tiež je zaujímavé, že ju opravoval jeden zo zlatníkov, čo nám jasne ukazuje na čistenie
a spracovanie zlata a teda na preskúšanie našej viery, ktorá má byť „omnoho vzácnejšia ako
pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom“ (1Pt 1,7; Jk 1,3).
Pozrime sa úprimne na tieto oblasti našej viery:
Sme naozaj úplne upriamení na nebo a pripravení na Pánov druhý príchod, aby sme Ním boli
nájdení ako verní?
Ako obstála/stojí naša viera v ťažkých skúškach (Getsemane = lis na olej)? Čo sme robili a čo
robíme v najťažších momentoch a obdobiach života?
Michal Kevický
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PROSBA O POMOC
Drahí priatelia,
už je to 14 rokov, čo každý rok na Vianoce chodíme za deťmi a zvestujeme evanjelium im aj
rodičom a pritom rozdávame deťom balíčky, na ktoré sa vždy asi najviac tešia. V minulosti
sme dávali balíčky cez organizáciu Samaritan Purse, ale minulý rok sme oslovili svojich
priateľov a známych a pomohli nám s balíčkami pre konkrétne deti, ktoré už poznáme cez
službu, ktorú robíme v Žehre. Po letnom tábore sme sa rozhodli, že urobíme evanjelizáciu
v Žehre pre deti a ich súrodencov s rodičmi. Okrem 39 detí, ktoré boli na tábore by sme chceli
obdarovať aj ich súrodencov a pripravili sme pre nich spolu s YWAM program aj s hrami
a biblickými scénkami. Keďže máme do 200 detí potrebujeme pomoc aj od vás, drahí
súrodenci. Zostáva nám ešte pripraviť balíčky pre 46 detí.
Pripájam zoznam podľa pohlavia a veku detí. Prosím, keby sa niekto rozhodol urobiť balíček
pre konkrétne dieťa, aby mi dal vedieť cez email alebo SMS, potom vám poskytnem konkrétne
meno dieťaťa. Email: oto.zuzana@gmail.com, telefón: 0905 532 548.
Ďakujeme, Oto Šipoš
1/ chlapec, 9 rokov
2/ chlapec, 11 rokov
3/ dievča, 6 rokov
4/ chlapec, 12 rokov
5/ dievča, 8 rokov
6/ chlapec, 5 rokov
7/ dievča, 9 rokov
8/ chlapec, 14 rokov
9/ dievča, 12 rokov
10/ dievča, 12 rokov
11/ chlapec, 14 rokov
12/ chlapec, 10 rokov
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17/ chlapec, 12 rokov

13/ chlapec, 10 rokov

18/ chlapec, 13 rokov

14/ dievča, 10 rokov

19/ dievča, 7 rokov

15/ chlapec, 9 rokov

20/ chlapec, 11 rokov

16/ dievča, 8 rokov

BRATISLAVA SPIEVA GOSPEL
V októbri sa podarilo spustiť avizovaný projekt BRATISLAVA SPIEVA GOSPEL. Do projektu sa
prihlásilo približne 90 spevákov a speváčok. Zatiaľ sme zrealizovali tri nácviky a naučili sa šesť
piesní pod vedením Marka a Amy Chasových. Nácviky sú obohatené aj o osobné príbehy života
s Bohom.
Pozývame vás aj touto
cestou na dva koncerty,
ktoré sú naplánované na
8. a 9.12. 2018 v budove
Slovenského rozhlasu.
Lístky si budete môcť
onedlho zakúpiť cez
internet alebo
v kamenných predajniach.
O spustení predaja vás
budeme včas informovať.

AKCIE
Konferencia Digitálnych stratégií, Lietavská Svinná, 9.-10.11.
9. a 10. novembra chystáme pri Žiline 3. ročník Konferencie Digitálnych stratégií. Náš sen je
SPÁJAŤ ľudí s Ježišom v digitálnom priestore, pomáhať BUDOVAŤ ich v vzťah s Bohom, VIESŤ
ich k zdieľaniu evanjelia iným a ZAPÁJAŤ ich do miestnych zborov. Ako to prakticky robíme,
aké projekty sme doteraz rozbehli a ako môžete byť toho súčasťou aj vy, nájdete na
www.digitalnestrategie.sk.
Godzone Tour, 12. - 17. 11. 2018, evanjelizačné turné projektu Godzone v rámci Týždňa Cirkvi
pre mládež. Vstup zdarma.
GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT, 16. - 17. 11. 2018, kinosála Istropolis Bratislava. GLOBAL
LEADERSHIP SUMMIT je kresťanská videokonferencia o vodcovstve, inovácii a zmene. Je to
akcia pre všetkých, ktorým budúcnosť nie je ľahostajná.
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Kurz táborových inštruktorov, Častá, 23.-25.11.
Kurz táborových inštruktorov organizuje Jim Hammet z Anglicka, skúsený táborový pracovník
a výborný učiteľ. Kurz je určený pre niekoľko kľúčových osôb z každej organizácie
a denominácie, ktorá organizuje tábory. Na tomto kurze budú vyškolení inštruktori, ktorí budú
potom školiť ďalších vo svojich organizáciách a cirkvách.

SENIOR KLUB
Milí súrodenci, blíži sa posledné stretnutie senior klubu v tomto roku a tak, ak dá Pán zdravia
a života, stretneme sa znova posledný štvrtok v mesiaci, teda
29.11.2018 o 10:00hod. na Súľovskej ul.
Téma: Príchod Pána Ježiša Krista
Jana Makovíni

VOĽBY DO STARŠOVSTVA
Prosíme, aby ste si dôsledne prečítali biblické podmienky na rozoznanie staršieho ktoré sú
uvedené v Biblii v týchto pasážach: 1. Timoteovi 3,1-7; Títovi 1,6-9; 1. Petra 5,2-3. Po ich
prečítaní vás prosíme, aby ste strávili čas na modlitbách a potom podľa svojho uváženia navrhli
kandidáta/kandidátov do vedenia nášho zboru.
Svoje písomné návrhy môžete odovzdať volebnej komisii: Danke Sedlíkovej, Helene
Hlubockej alebo Marekovi Antalíkovi:
- osobne,
- emailom na adresu: volebnakomisia@bjbviera.sk,
- poštou na adresu: BJB Viera, Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava 3.
Návrhy môžu podávať len členovia zboru BJB Viera. Návrhy treba odovzdať písomne
a podpísať ich.
Úloha staršieho
Biblický model vedenia je najlepšie vyjadrený v Matúšovi 20,28 ako „služobník-vodca“. Tak ako
Kristus neprišiel aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil, tak aj starší majú slúžiť ako pastieri
a správcovia. Starší v zbore Viera je rozoznaný a potvrdený do tejto služby cirkvou/telom
Kristovým.
Úloha staršieho je najmä v dvoch hlavných oblastiach: pastorácia a správcovstvo. Správcovstvo
znamená, že starší majú zodpovednosť viesť zbor pri napĺňaní misie, vízie a hodnôt ako aj
právnu a finančnú zodpovednosť za zbor. Pastorácia znamená, že starší asistujú kazateľom pri
poskytovaní duchovnej starostlivosti a duchovnej výživy zboru.
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Biblické podmienky na staršieho zboru
Ak sa niekto chce stať biskupom túži po dobrej úlohe
- Kandidát má viditeľnú a jasnú snahu slúžiť Bohu, má srdce služobníka.
Bezúhonný
- Kandidát nie je bez hriechu, ale bez úhony. To znamená, že má dobré meno v cirkvi aj
mimo nej, snaží sa žiť podľa Božieho slova, nie je v jeho živote niečo za čo by bolo
možné „obviniť“ ho.
Muž jednej ženy
- Kandidát je verný svojej žene, je milujúci a oddaný manžel bez cudzoložstva alebo
správania, ktoré by mohlo naznačovať takýto postoj k ženám. Toto nevylučuje muža,
ktorý bol rozvedený na základe biblických dôvodov alebo slobodného muža. Nie je
postojom nášho zboru, že táto podmienka vylučuje ženu, aby bola nominovaná do
vedenia zboru.
Triezvy
- Má jasné myslenie, nie je márnotratný v žiadnej oblasti, nie je závislý od ničoho, má
pevné zásady a stabilnú osobnosť.
Uvážlivý
- Múdry, rozvážny v posudzovaní, nerobí urýchlené uzávery, nie je namyslený (Rimanom
12,3) .
Slušný
- Jeho život je v súlade s Božím slovom, či už v obliekaní, reči alebo v tom ako sa správa
doma či v práci.
Pohostinný
- Jeho dom je otvorený či už pre núdznych ľudí alebo domácich viery, snaží sa svojou
otvorenou domácnosťou modelovať lásku cirkvi, ktorá poukazuje na Krista.
Schopný učiť
- Kandidát pozná Božie slovo, má biblickú teológiu, vie pravdivo komunikovať
napomínanie, vyučovanie a rozlišuje falošné učenia.
Nie je pijan
- Kandidát nežije v závislosti od alkoholu alebo iných návykových látok, je ochotný
obmedziť sám seba pre dobro iných (Efezanom 5,18; 1. Petra 4,2-3; Príslovie 23,29-34).
Nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý
- Hnev nie je hriech, ale výbušná povaha je známkou toho, že človek neovláda svoje
emócie, ľahko sa cíti ohrozený a má tendenciu sa pomstiť. Naopak má byť láskavý
a trpezlivý (2. Timotejovi 2,24; 4,2).
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Nie lakomec
- Kandidát nemá byť posadnutý peniazmi a materiálnymi vecami, je príkladom v dávaní,
jeho priority majú správne poradie (Židom 13,16).
Musí viesť dobre svoju domácnosť, deti učí poslušnosti so všetkou dôstojnosťou
- Jeho domácnosť je usporiadaná, rodinný život je zdravý, deti sú slušné (mladšie deti sú
poslušné, staršie deti nie sú obviňované z neviazaného života a neposlušnosti; Títovi
1,6). Spravuje svoju rodinu v múdrosti a láske. Ak nevie viesť svoju rodinu, nebude
vedieť viesť ani cirkev. Neznamená to však, že kandidát musí byť v manželskom zväzku
alebo že musí mať deti.
Nesmie byť novo pokrstený
- Podľa zborového poriadku musí byť kandidát znovuzrodeným kresťanom najmenej 5
rokov a členom zboru BJB Viera najmenej 3 roky. Duchovná zrelosť je nevyhnutnou
známkou človeka, ktorý má byť v pozícii vedenia iných. Duchovne nezrelí kresťania sú
v nebezpečenstve, že prepadnú pýche.
Musí mať dobrú povesť u tých, čo sú mimo cirkvi
- Kandidát musí mať dobré meno mimo zboru, aby sa nestalo že prinesie hanbu Božiemu
menu.
Približný časový harmonogram navrhovania kandidátov a voľby starších zboru BJB VIERA
• 28.10. - 25.11.2018 - zbieranie kandidátov volebnou komisiou
• 26.11. - 9.12.2018 - volebná komisia overuje súhlas kandidátov s umiestnením na
kandidátku
• 9.12.2018 - volebná komisia predloží kompletnú kandidátku s odpoveďami starším
zboru
• 10.12. - 31.12.2018 - starší zboru (Michal Kevický a Miro Mišinec) posúdia vhodnosť
kandidátov na základe horeuvedených biblických kritérií
• do 31.12.2018 - starší zboru predložia kompletnú kandidátku s odpoveďami zborovej
rade a zvolajú stretnutie zborovej rady na januárový dátum
• 1.1. - 31.1.2019 - starší zboru v spolupráci so zborovou radou posúdia vhodnosť
kandidátov na základe zozbieraných odpovedí a diskusných príspevkov a zostavia
finálnu kandidátku na starších zboru
• do 31.1.2019 - starší zboru zvolajú stretnutie zborového zhromaždenia kde predstavia
kandidátov zborovému zhromaždeniu, nie skôr ako dva týždne pred samotným
zborovým zhromaždením a oznámia taktiež termín volieb
• február 2019 - volebná komisia pripraví finalizovanú kandidátku odporučenú zborovou
radou a zabezpečí potrebné administratívne úkony k voľbám
• február 2019 - voľby starších zborovým zhromaždením
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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 SK38 0900 0000 0001 7189 2437 s použitím
príslušného variabilného symbolu:

Misia To All Nations - Paul a Tamara
Lizardovci

110

Misia Hofnung ohne Grenzen Alexander Barkoci

220

ŠHPK - Tomáš a Eva Majerovci

115

Fusion Bratislava

222

VivaNetwork - Ursy Botting

125

Misijná stanica Prameň v Jelke

444

KvM - Sabina Bocková

140

BJB Viera - Cesta muža

555

KvM - Jedlo pre bezdomovcov

333

BJB Viera - Videoslužba

777

Naše manželstvo, n.o. - Ester
Jankovičová

305

BJB Viera - Sociálno-misijný projekt
- Ukrajina

888

BJB Viera - príspevok na mzdu Mira
Mišinca

310

BJB Viera - Stavebný fond

9999

Termíny na november 2018
04.11.2018

nedeľa

9:30

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

11.11.2018

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Miro Mišinec, Peter Makovíni

18.11.2018

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Michal Kevický, Miro Mišinec

25.11.2018

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Tomáš Majer, Samo Antalík

18:00

Večer modlitieb a chvál, Trnavská 67
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