JÚN 2019
ÚVODNÍK
TÍ, KTORÍ KLOPÚ
Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. (Matúš 7,7)
Toto nádherné zasľúbenie hovorí aj o tom, že kresťania budú čeliť zatvoreným dverám
(protivenstvám), výzvam vykročiť niekam, kde niet cesty (kadiaľ ešte nikto nešiel) a situáciám
z ktorých nie je východisko. V tom všetkom má Pán pre nás cestu, otvorenie dverí a Jeho
východiská.
Často sa stretávam s tvrdením, že ak je niečo Božia vôľa a Jeho požehnanie, tak je to bez
problémov a prekážok. Kvôli tomuto presvedčeniu často kresťania strácajú pokoj a odvahu keď
sa ocitnú v ťažších situáciách. A spochybnenie, či komplikácie nespôsobuje ich vlastná vôľa
a hriech je nesmierne deptajúce.
V Božom slove však podľa mňa vidíme skôr opak tejto predstavy, že ak nás Pán Boh vedie, tak
veci idú ľahko a bez prekážok. Vidíme príbehy biblických postáv - Božích hrdinov viery, ktorých
cesta vôbec nebola jednoduchá a požehnaná v tom zmysle, ako si my dnes Božie požehnanie
predstavujeme. Naopak: vidíme, ako prechádzajú utrpením, ako razia úplne novú cestu ako sa
kvôli poslušnosti Bohu dostávajú do obrovských problémov. Ale tiež vidíme ako Pán Boh
nadprirodzene pred nimi otvoril niekedy naozaj tie najmenej pravdepodobné dvere.
Abrahám dostal zasľúbenie, že bude mať syna. Celé desaťročia klopal na dvere neplodnosti jeho
manželky. Mojžiš dostal v jednom momente pokyn odbočiť k moru, kde cesta skončila. Iste
vôbec nepredpokladal, že sa dvere mora otvoria. Životný štýl apoštola Pavla bol síce plný
zázrakov, otvorených dverí, dokonca aj dverí väzenia, ale neviem či by sme ho dnes nazvali
požehnaným a či by sme si to s ním chceli vymeniť.
Výzva a zasľúbenie „Klopte a bude vám otvorené“ predpokladá, že budeme v poslušnosti
Pánovi ochotní vstúpiť do situácií, kedy sa nedá robiť nič iné len klopať a dôverovať Pánovi, že
On nejaké dvere otvorí. Tiež nám to naznačuje, že sa nám do cesty postavia veci a klopanie bude
nevyhnutné.
Niekedy je nevyhnutné sa „premodliť“ alebo sa diablovi doslova vzoprieť. Niekedy to klopanie
je o vytrvalosti a vernosti. Niekedy je to klopanie pôstu. Niekedy zaklopať znamená vo viere
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proste vykročiť. Je to rôzne. A Duch Svätý nás bude viesť a zmocňovať rôzne. Ale jedno je isté:
Pre nasledovanie Pána potrebujeme odvahu (statočnosť) a vieru (vytrvalosť, vernosť):
Musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli zasľúbenie. Lebo ešte máličko, a príde
Ten, ktorý má prísť, a nebude meškať. Môj spravodlivý bude žiť z viery, ak sa však zbabelo
utiahol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. Ale my nie sme zbabelci, aby sme zahynuli:
my sme veriaci, aby sme si zachránili život. (Židom 10, 36 - 39)
Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh
je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú. (Židom 11, 6)
Neviem aké rôzne zavreté dvere teraz sú alebo budú pred vami. Viem o tých mojich. Ale
povzbudzujem vás (i seba) ku odvahe a viere klopať. Pán môže otvoriť akékoľvek dvere.
Michal Kevický

INFORMÁCIE OD LIZARDOVCOV - JAR 2019
Milí priatelia, chceli by sme sa s vami podeliť o pár fotiek z tohtoročnej jari.
1. Na prvej fotke je skupina tínedžerov zo susedných
miest Camarma a Alcalá spolu s ľuďmi z nášho tímu
Petrom a Naomi.
2. Evanjelizácia v parku s deťmi z biblického klubu
a ďalšími deťmi z ulice.
3. Praktická pomoc s hľadaním práce a nádeje
v Pánovi zameraná na imigrantov z mnohých kútov
sveta v „Misión Urbana“.
4. Tapas a Temas. Náš syn Daniel, Paul a Tamara sa
zúčastnili na tejto evanjelizácii, ktorá nasledovala
po Alfa kurze.
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V nasledujúcich mesiacoch budeme súčasťou mnohých podujatí a chceli by sme vás požiadať
o vaše modlitby. Je aj veľa dôvodov ĎAKOVAŤ BOHU ZA JEHO VERNOSŤ POČAS DEVIATICH
MESIACOV, ODKEDY SME SA VRÁTILI DO ŠPANIELSKA. V Spotlight rozvíjame každý utorok
priateľstvá so skupinou Španielov. Väčšina z nich verí v Božiu existenciu alebo že „niečo“ musí
byť, ale prosíme modlite sa s nami, aby spoznali Ježiša osobne. Väčšina z nich príde na
evanjelizačný koncert do Meco. Známy klavirista z USA, obrátený Žid, bude hrať a hovoriť
evanjelium. Modlite sa, aby to malo vplyv na našich priateľov a všetkých, ktorí prídu.
Mobilizácia: Paul bol januári v Jacksonville na Floride, kde sa zúčastnil na konferencii pastorov
a viedol modlitby. Zastavil sa aj v Kostarike, kde mal dobré stretnutia s pastormi a ďalšími
lídrami. V Guatemale strávil veľmi plodný čas v teologickom seminári Seteca, kde sa stretol s viac
ako desiatimi študentmi, ktorí tam sú na krátkodobých pobytoch. Hovoril s nimi o štúdiu,
plánoch a povzbudzoval v rozhodnutí byť misionárom. Modlite sa za Božie zámery pre Lidiu
(Sahara), Loidu (Kamerun) a Rodriga (Haiti - Senegal). Oblasti/krajiny v zátvorkách sú tie, do
ktorých títo študenti vnímajú, že ich Boh volá.
Prosíme, modlite sa za najbližšie udalosti:

koncert

tréning pre poradcov kampane s evanjelizátorom Luisom Palauom

25. mája - 1. júna | modlitebná konferencia
22. - 23. júna | evanjelizačná kampaň Luisa Palaua (Billy Graham Hispáncov) v Madride
25. júna - 6. júla | basketbalové kempy v Meco
29. júna | evanjelizačný koncert pre ženy vo väznici Alcalá-Meco

Sme vám všetkým veľmi vďační za to, že stojíte za nami aj vedľa nás, keď tu s vami slúžime
Pánovi. Nech vás Pán hojne žehná.
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Lúčime sa verziou Jakuba 1, 22 (Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú
sami seba.) v podaní Leonarda da Vinciho ;-)
S hrôzou som si uvedomil, aké je dôležité konať. Nestačia vedomosti, musíme ich aplikovať.
Nestačí ochota, musíme sa pustiť do práce.
Lizardovci

LETNÝ VÝJAZD NA UKRAJINU
Prihlasovanie na Ukrajinu spustené.... Nečakajte a prihláste sa cez tento link
Ukrajina - na detskom tábore očakávame 100 detí - športy, ručné práce, účasť v tímoch, práca
na stavbe modlitebne, oprava domčeka starenky, stretnutie s mládežou večer na štadióne.
Termín: 4. - 11. augusta 2019
Cena: 100 eur, v prípade potreby vieme pokryť časť nákladov (ak treba aj väčšiu).
Určite nám dajte vedieť ak by cena mal byť jediný dôvod vašej neúčasti.
Nezabudnite na PLATNÝ CESTOVNÝ PAS!!!
4. augusta 2019
6.30 - príchod na parkovisko Cablkova 3, naloženie batožiny
7.00 - odchod
11.00 - 12.00 - príchod do Kráľovej Lehoty, kde sa k nám pridajú účastníci CAMPFESTU
11.45 - 12.45 - odchod smer hranice Vyšné Nemecké
17.00 - 18.00 - príchod na hranice, časový posun +1 hodina
20.00 - 21.00 - prechod hraníc
22.00 - 23.00 - príchod do Volovca, ubytovanie
5. augusta 2019
8.00 - spoločné raňajky, rozdelenie do aktivít
8.45 - odchod do školy
9.00 - začiatok tábora
9.10 - odchod na stavbu
ostatné detaily neskôr...
Vzhľadom na zákonnú povinnosť dodržiavať prestávky a maximálny čas jazdy počas jedného
dňa, je dochvíľnosť a dodržiavanie harmonogramu nevyhnutné.
Financie FUND RAISING.....predmet na modlitby..... 2135 €
•
•
•
•

120 € - prenájom priestorov školy (4 dni)
240 € - občerstvenie pre účastníkov tábora: žemľa + nápoj (100 detí x 4 dni)
270 € - strava ukrajinského tímu (15 ľudí x 4 dni)
105 € - ubytovanie ukrajinského tímu (15 ľudí x 2 noci)
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•
•
•
•

100 € - preplatenie cestovných výdajov ukrajinského tímu (200 km x 4 dni)
100 € - materiál na ručné práce, výhry - ceny do súťaží
200 € - oprava domčeka starenky
1000 € - materiál na stavbu modlitebne počas našej návštevy

Možné zdroje
• účastníci zájazdu a ich priatelia a známi
• príspevok od zboru/zborov BJB
• príspevok od Rady BJB - misijný fond rok 2019
• dary na účet zboru BJB Viera, IBAN: SK38 0900 0000 0001 7189 2437, variabilný symbol:
888
Peter Málach

JÚNOVÉ AKCIE
Svetový víkend modlitieb za deti v ohrození, 1.-2.6.
Slovenská národná konferencia Aglow, Levice, 7.-9.6.
Po stopách Mesiáša, Bratislava - KZ Rača, 7.-9.6.
Dobrodružstvo s otcom, YWAM Lučatín, 14.-16.6.
Habánsky hodový jarmok, Veľké Leváre, 30.6.

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 júni sa stretneme posledný štvrtok v mesiaci, t. j. 27. júna 2019,
10.00 - 14.00 hod. na Súľovskej 2. Keďže v máji sme mali tému o zoslaní Ducha Svätého, na
stretnutí v júni budeme pokračovať knihou od Dereka Princa - Jazyk kormidlo tvojho života.
Téma stretnutia: MOC SLOVA
V láske Kristovej Jana Makovíniová

TERMÍNY NA JÚN 2019
02.06.2019

nedeľa

9:30

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

09.06.2019

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Peter Málach, Tomáš Majer

17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67
16.06.2019

nedeľa

9:30

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

23.06.2019

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Daniel Ciho, Danny Jones (Danny je kazateľ zboru
BJB Palisády)

30.06.2019

nedeľa

9:30

Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,
Peter Pelech, Miroslav Mišinec

17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67
30.06. - 06.07. nedeľa - sobota

FUSION tábor

INFORMÁTOR jún 2019, BJB Viera | kancelaria@bjbviera.sk| 0948 016 464| nepredajné
pre vnútornú potrebu zboru BJB Viera Bratislava |účet: SK38 0900 0000 0001 7189 2437
PDF verzia na stiahnutie dostupná na: bjbviera.sk/oznamy/informator/
číslo na júl 2019 vyjde v nedeľu 30.06.2019 |uzávierka 26.06.2019
redakcia: Michal Kevický (michalkevicky@bjbviera.sk), Jarmila Antalíková
(jarmila.antalikova@gmail.com) a Marek Antalík (antalik@gmail.com)
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