MAREC 2019
ÚVODNÍK
OČAKÁVANÁ ŽATVA
Zo všetkých ročných období mám najradšej jar. Po zime čakáme všetci na jar. Tešíme sa na jej
príchod, ktorý so sebou prináša nový život. Nedávno som videl prvé snežienky v tomto roku,
a tešil som sa. Vždy prichádzajú. Napriek tomu, že vieme že prídu, aj tak sa tešíme.
Niektoré veci však prídu len vtedy, keď do nich vstúpime a pripravujeme sa na ne. Musíme sa
zámerne zúčastniť na tomto procese. Nebudú paradajky alebo uhorky, ani muškáty alebo astry,
ak nezasadíme semená. Ale vieme skoro isto, že ak zasejeme semená, niečo z nich bude.
Neplatí to len pre oblasť záhradkárčenia. Je to aj duchovný princíp, o čom hovorí Písmo.
„Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať“ (Galanťanom 6,7).
Väčšinou ten verš vidíme ako varovanie. Ale je tam napísané aj krásne zasľúbenie. Ôsmy verš
nám hovorí: „Ale kto rozsieva pre Ducha, z Ducha bude žať večný život.“
Možno si hovoríš, „No, raz som niekomu svedčil evanjelium, ale nič z toho nebolo. Asi sa to
neoplatí.“ Čo keby sme túto filozofiu preniesli do záhradky? „Raz som zasadil jedno paradajkové
semienko, ale nič z toho nebolo.“ Dobre vieme, že treba zasadiť viac semienok, lebo potom
určite z toho niečo bude.
Platí to aj v duchovnej oblasti, keď stále a radostne rozsievame semená evanjelia, vediac, „že
kto rosieva pre Ducha, z Ducha bude žať večný život.“ Ježiš tiež o tom raz hovoril a v Jeho
podobenstve zo štyroch zasadených semienok iba jedno vyrástlo do zrelosti. Pavol to vedel
a preto pokračuje v deviatom verši: „Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme,
v určenom čase budeme žať.“
Túto jar verme Bohu. Poďme zasadiť, nielen kvety a zeleninu, ale aj semená evanjelia. Keby
každý znovuzrodený veriaci odovzdal niekomu každý týždeň aspoň jedno semeno evanjelia, iste
z toho bude úroda. Čakajme tento rok inú žatvu, žatvu viery, lebo veríme, že ak neochabneme,
v určenom čase budeme žať.
Danny Jones
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PROSBA O POMOC
Drahí priatelia, obraciame sa na vás s prosbou o pomoc pre rodinu, ktorá sa nedávno vrátila
z Anglicka. Ľudia, ktorí ich tam zobrali im celé mesiace nedávali žiadne peniaze, manžel robil na
čierno, umýval autá. Keď zistili, že ich podviedli, rozhodli sa vrátiť domov na Slovensko.
Doma ich však čakala spúšť. Ich dom vykradli - nábytok, zariadenie, dvere, podlahy, dokonca aj
tehly z garáže, ktorú im z jednej časti zbúrali. A zobrali aj drevo na kúrenie.
My sme im doniesli v sobotu 16. februára dve váľandy, deky, uteráky, paplóny. To všetko vďaka
mnohým, ktorí nám pomohli aj s vecami do domácnosti. Keď sme tam prišli muž aj jeho žena
boli prechladnutí. Naši priatelia asistenti Ferko a jeho synovec Lukáš im v piatok doniesli staré
kachle a dvere, aby nezamrzli. Všetci spali na zemi, vlastne na betóne.
Pre mňa ako otca siedmich detí to bol veľmi bolestivý pohľad. Nemal som slov, keď som videl
deti ako sa zohrievajú v rade pri stene, kde boli kachle, kde mali rôzny odpad ktorým kúrili. Bol
som tam a nechcelo sa mi odísť, ale zároveň som mal chuť byť ďaleko, aby som to nevidel.
Uvedomujem si naše obmedzenia, ktoré ako ľudia máme, ale ako veriaci máme ešte Otca, ktorý
je v nebi. Máme spoločenstvo, jeden druhého, ale títo sú tam sami. Keď sme išli do Žehry na
cestu nám darovala jedna sestra od adventistov - Felicita z Rakúska 100€, inak by sme sa tam
nemohli dostať. Vidíme v tom Božiu milosť pre týchto biednych.
V sobotu sme ešte boli v osade, kde
sme navštívili dva príbytky. Jedna
rodina, ktorej chlapci dostávajú
príspevok 24€, ma s vďakou doslova
vtiahla do ich domu. Cestou do kopca,
kde bolo blato a smeti a psy som
prišiel do ich domu, kde manžel kŕmil
jedno z dvojičiek. Dve dievčatká, ktoré
vtedy mali len desať dní. Boli to rodičia
plní vďaky. Modlil som sa s nimi
a žehnal ich domu, kde žije 11 ľudí.
Naša prosba je aj pre túto rodinu, kto
by vedel o kočíku pre dvojičky
a veciach pre bábätká Kristínku
a Natašku, budeme vďační.
Pre rodinu z Krompách, keby sa niekto
našiel, kto by chcel darovať nejakú
piecku alebo kachle, tiež niečo na
podlahu - linoleum, koberec (5×5), aby
nemali holý betón. Tiež by sme boli
vďační za akúkoľvek finančnú podporu
na dopravu, ktorá je naša najväčšia
položka. Keď sa nám podarí dať veci
dokopy, tak by sme to chceli čím skôr
zaviezť.
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V prípade, že by niekto chcel pomôcť, prosím volajte na číslo 0905 532 548.
Finančná pomoc na číslo účtu:
OZ Otcov dom, Fio banka:
SK95 8330 0000 0020 0039 9022
variabilný symbol: 999 (doprava)
S láskou a vďakou Oto a Zuzka

VOĽBY DO STARŠOVSTVA
V týždni od 10. do 17. marca 2019 sa v zbore uskutočnia voľby do staršovstva. Do volieb
vstupujú traja kandidáti: Antalík Samuel, Majer Tomáš a Málach Peter.
Voliť môžu len členovia zboru. Priatelia zboru môžu tiež vyjadriť svoj názor, keďže je pre zbor
zaujímavý, pri hlasovaní je však ich hlas len informatívny. V zmysle zborového volebného
poriadku nemajú hlasovacie a volebné právo.
Aby boli voľby platné, vyžaduje sa účasť aspoň nadpolovičnej väčšiny členov zboru s hlasovacím
právom, pričom na zvolenie kandidáta je potrebný súhlas aspoň 2/3 účastníkov hlasovania. Zbor
má momentálne 169 členov, takže k platnej voľbe je potrebná účasť aspoň 85 členov.
Hlasovať je možné osobne 10. alebo 17. marca po zhromaždení; alebo emailom počas týždňa
od 10. do 16. marca na adresu hlasovanie2019marec@bjbviera.sk.

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
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SENIOR KLUB
Ak dá Pán zdravia a života, v mesiaci marec sa opäť stretneme posledný štvrtok, teda 28. 3. 2019
na Súľovskej 2 od 10:00 - 14:00 hod.
Téma stretnutia: MOC SLOVA na základe knihy od Dereka Princa: Jazyk kormidlo tvojho života.
Všetci sú srdečne vítaní!
V láske Kristovej Jana Makovíniová

Termíny na marec 2019
03.03.2019

nedeľa

9:30

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

10.03.2019

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Miro Mišinec

17:30

Zborové modlitby, Trnavská 67

17.03.2019

nedeľa

9:30

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

24.03.2019

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Dávid Šúry a Jasmínka Jursová, Danny Jones

31.03.2019

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Michal Kevický

17:30

Zborové modlitby, Trnavská 67

Informátor marec 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
PDF verzia na stiahnutie dostupná na: bjbviera.sk/oznamy/informator/
číslo na apríl 2019 vyjde v nedeľu 31.3.2019 |uzávierka 27.3.2019
redakcia: Michal Kevický (michalkevicky@bjbviera.sk), Jarmila Antalíková
(jarmila.antalikova@gmail.com) a Marek Antalík (antalik@gmail.com)
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