FEBRUÁR 2019
ÚVODNÍK
TÍ, KTORÍ PROSIA
Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. (Matúš 7,7)
Toto nádherné zasľúbenie hovorí o dvoch úžasných skutočnostiach:
1. Božie konanie prichádza ako odpoveď na naše modlitby
2. Božia odpoveď na naše modlitby nie je nijako limitovaná
Priznám sa vám, že ma to šokuje aj po 26 rokoch môjho kresťanského života. Jednoducho
povedané: Možno sme ešte ani len zďaleka nezakúsili Božie konanie jednoducho len preto, že
sme sa ani len zďaleka nepokúsili nasadiť do života modlitby.
Áno, určite sme veľakrát Otca o niečo poprosili. A zvlášť ak sme sa my, ale niekto nám blízky
dostal do ťažkej situácie, ktorá si vyžadovala Božiu milosť a moc. Vieme sa na malú chvíľu
nasadiť a poprosiť Boha o požehnanie niečoho, kde sa nasadzujeme v službe. Vieme poprosiť
o hocičo konkrétne a vieme sa v modlitbe prihovoriť za svojho kolegu, spolužiaka, či priateľa.
Vieme dokonca urobiť modlitebnú reťaz, či modlitebnú miestnosť,
či iné modlitebné akcie.
Premýšľam však nad tým, kto sú to tí, ktorí prosia. Koho mal Pán na
mysli? Kto sú tí ľudia čo nielen poprosia, ale prosia? Čo to znamená
v modlitbe sa nasadiť a zotrvať v nej? Myslím, že Pán na to dáva
odpoveď týmto podobenstvom:
Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť
a neochabovať. V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebál Boha, ani
človeka sa nehanbil. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu
chodila s prosbou: Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi! On síce
dlho nechcel, no potom si povedal: Čo sa aj Boha nebojím a človeka
sa nehanbím, zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko unúva. Nech
ma napokon nedokaličí! A Pán dodal: Všimnite si, čo povedal ten
nespravodlivý sudca! Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí
k nemu volajú dňom i nocou? Či bude meškať s pomocou pre nich?
Hovorím vám: Hneď sa ich zastane. Ale či Syn človeka nájde vieru na
zemi, keď príde? (Lukáš 18,1-8)
Ak je to pravda - a ja verím, že je - potom Pán Boh nehľadá tých, čo sem-tam o niečo poprosia
a za niekoho sa pomodlia. Pán hľadá niekoho, kto bude chodiť s Ním a pozerať sa Jeho očami
a niesť Jeho bremená. A to sú ľudia, ktorí modlitbou žijú, sú neodbytní, vytrvalí a plní viery.
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Vieš si spomenúť na veci, za ktoré si sa síce modlil ale si ochabol a možno si sa už aj modliť
prestal?
Je práve teraz niečo, čo v modlitbách doslova nesieš a zápasíš o Božiu odpoveď?
Pán nás pozýva modliť sa. Modliť sa a neochabovať. Modliť sa možno dňom i nocou. Modliť sa
vytrvalo, verne a vo viere.
Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Či bude meškať
s pomocou pre nich? Hovorím vám: Hneď sa ich zastane. (Lukáš 18,7-8)
Michal Kevický

AKCIE
Otvorený týždeň DTS - Modlitba a chvály
Príďte ochutnať, aké je byť súčasťou DTS
4. - 8. februára 2019
Pre viac informácií kliknite na obrázok

Uctievanie ako životný štýl
9. februára 2019
Pre viac informácií kliknite na obrázok

Kurz pre mladých pracovníkov s deťmi
16. februára 2019
Legionárska 4, Bratislava
Pre viac informácií kliknite na obrázok

Manželské večery v BJB Bernolákovo
13.2. - Porozumenie v manželstve
15.2. - Budovanie pevných vzťahov
17.2. - Láska v akcii
Pre viac informácií kliknite na obrázok
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Motivačný víkend pre manželov 1
Chata Račková - Račkova dolina
4. - 7. apríl 2019
Pre viac informácií kliknite na obrázok

ATLÉT DODRŽIAVAJÚCI PRAVIDLÁ
Asi najčastejšou témou a otázkou, s ktorou sa posledné dni stretávam je téma a otázka
rýchlosti. Ani neviem koľkokrát som za posledné obdobie počul povzdych: „Ale ten čas letí,
však?“.
No realita je naozaj tá, že už skončil január. A ako som sa dočítal v úvodníku jedného
bežeckého časopisu: „...už pomaly prestávame plniť prvé predsavzatia na rok 2019...“ Dnes sa
skutočne veľmi veľa hovorí o zdravom životnom štýle, o výžive, stravovaní, či športe.
Každý z nás potrebuje vo svojom živote počuť slová povzbudenia a vidieť, že smer ktorým
v živote ide je správny. No povzbudenie potrebujeme aj v živote viery. Keď som o tom všetko
premýšľal priviedlo ma to k textu z 2Tim 2,5: Ak aj niekto preteká, nebude ovenčený, ak
nepreteká podľa pravidla.
A skutočne každý šport mal a má svoje pravidlá. Každé podujatie malo a má svoje ceny. Víťazi
gréckych hier dostávali vavrínové vence. Neboli to zlaté či strieborné medaily, ako je to dnes.
No pravda je, že nijaký atlét, nech bol akokoľvek dobrý, nebol ovenčený, ak nesúťažil podľa
pravidiel.
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Božie slovo život kresťana na viacerých miestach prirovnáva práve k pretekom. Nehovorí však
o tom, že máme súťažiť navzájom proti sebe, ale v zmysle tvrdej sebadisciplíny pri tréningu
a v tom, že máme zložiť všetko, čo je nám na ťarchu.
Pavol už vo svojom prvom liste Timoteja nabádal: Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkam.
Radšej sa cvič v zbožnosti. Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale zbožnosť je užitočná na
všetko, lebo má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. (1Tim 4,7-8)
Rovnako sám apoštol Pavol vyznáva v liste Filipanom: Nie že by som to všetko bol už dosiahol
a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal aj Kristus Ježiš. Bratia, ja
si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou,
a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím
povolaním v Kristovi Ježišovi. (Fil 3,12-14)
Ten, kto sa prihlási do športovej súťaže, musí rešpektovať jej pravidlá. To znamená, žiadne
skratky.
Z ľudského pohľadu Pavol iba strácal. Nikto nebol na tribúne, aby mu fandil a povzbudzoval
ho. Naopak bol vo väzení a trpel ako zločinec. Napriek tomu bol víťazom! Dodržal pravidlá,
dané Božím slovom.
Pavol hovoril mladému Timotejovi: „Je dôležité, aby si riadil Božím slovom bez ohľadu na to, čo
tomu budú hovoriť ľudia. Nebežíš kvôli ľuďom alebo aby si sa preslávil. Bežíš k cieľu za
nebeskou cenou.“
A tak nech je aj pre teba povzbudením a stane sa i tvojím osobným vyznaním vyznanie
apoštola Pavla: Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám
pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba
mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie. (2Tim 4,7-8)
Miroslav Toth

VOĽBY DO STARŠOVSTVA
Prebiehajúca voľba starších nášho zboru sa blíži ku koncu. Po navrhnutí kandidátov členmi
zboru, sa niektorí z nich rozhodli ponuku prijať. Niektorí z nich získali podporu aktuálneho
staršovstva aj zborovej rady. Toto sú ich mená:
Antalík Samuel
Bocko Vladimír
Majer Tomáš
Málach Peter
10. februára 2019 o 17:00 sa na Cablkovej 3 uskutoční diskusná zborová hodina, na ktorej
môžete kandidátom klásť otázky.
Na tomto stretnutí sa zároveň bude diskutovať o rozpočte na rok 2019.
Samotné voľby starších sú naplánované na 10. - 17. marca 2019.

4

SENIOR KLUB
Ak dá Pán zdravia a života, v mesiaci február sa opäť stretneme posledný štvrtok, teda 28. 2.
2019 na Súľovskej 2 od 10:00 - 14:00 hod.
Téma stretnutia budú biblické veršíky na rok 2019, ktoré sme si vytiahli na Silvestra.
Všetci sú srdečne vítaní!
V láske Kristovej Jana Makovíniová

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

Fusion - Darina Malá

290

KvM - Sabina Bocková

140

Misijná stanica Prameň v Jelke

444

KvM - Jedlo pre bezdomovcov

333

BJB Viera - Cesta muža

555

Naše manželstvo, n.o. - Ester
Jankovičová

305

BJB Viera - Videoslužba

777

BJB Viera - príspevok na mzdu Mira
Mišinca

310

BJB Viera - Sociálno-misijný projekt
- Ukrajina

888

BJB Viera - Stavebný fond

9999

Sabina Bocková - 140
Od roku 2011 pracujem na plný úväzok v platforme Kresťania v meste, v ktorej rozvíjame
a prehlbujeme spoločenstvo kresťanov v meste, pomáhame Kristovmu telu rásť spojivami
spoločnej služby a byť svetlom a soľou v spoločnosti, v ktorej žijeme. Toto poslanie napĺňame
prostredníctvom rôznych praktických služieb a projektov: zastrešujeme medzidenominačnú
službu pre bezdomovcov, organizujeme festival Milujem svoje mesto, usporadúvame rôzne
verejno-prospešné a charitatívne podujatia, vzdelávacie semináre, evanjelizačné akcie,
stretnutia vedúcich zborov v Bratislave, spoločné bohoslužby na Veľký piatok, modlitebné
stretnutia za našu krajinu a i. www.krestaniavmeste.sk
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ZBOROVÝ TÁBOR
Dávame do pozornosti termín zborového
tábora, ktorý sa uskutoční v hoteli Remata
v Ráztočnom: 27. - 31. augusta 2019 - začíname
večerou a končíme raňajkami.

Termíny na február 2019
03.02.2019

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Tomáš Majer, Michal Kevický, Večera Pánova

10.02.2019

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Daniel Ciho, Ester Jankovičová

17:00

Diskusná zborová hodina, Cablkova 3

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Peťo Pelech, Miro Mišinec

12:30

Manželské popoludnie, CASD Cablkova 3, Ester
Jankovičová (po zhromaždení, pre prihlásených
bude zabezpečený obed, do 15:00)

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Miro Mišinec, Tomáš Majer

17:30

Zborové modlitby, Trnavská 67

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Tomáš Majer, Michal Kevický, Večera Pánova

17.02.2019

24.02.2019

03.03.2019

nedeľa

nedeľa

nedeľa

Informátor február 2019, BJB Viera | kancelaria@bjbviera.sk| 0948 016 464| nepredajné
pre vnútornú potrebu zboru BJB 3 Viera Bratislava |účet: SK38 0900 0000 0001 7189 2437
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číslo na marec 2019 vyjde v nedeľu 3.3.2019 |uzávierka 27.2.2019
redakcia: Michal Kevický (michalkevicky@bjbviera.sk), Jarmila Antalíková
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