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OKTÓBER 2019 

 

ÚVODNÍK 

BOŽIA MATEMATIKA: VŠETKO ALEBO NIČ 

Preto aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, neprestávame modliť sa za vás a prosiť, žeby ste 

boli naplnení čo do známosti jeho vôle všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou, žeby 

ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili nesúc ovocie v každom skutku dobrom 

a rastúc v známosť Boha, zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezli-

vosti a zhovievavosti s radosťou (List Kolosanom 1, 9-11). 

Kedysi na začiatku môjho života s Pánom Ježišom som čítal a počúval vyučovania Dereka Princa 

a ohľadom modlitieb apoštola Pavla v jeho listoch tvrdil, že sú pre nás úplne strategické. Po-

dobne ako iné časti Novej zmluvy sú inšpirované Duchom. A sú tak aj pre nás príkladom ako a za 

čo sa máme modliť. Preto dával výzvu, aby sme sa tieto modlitby naučili naspamäť a modlili sa 

ich či za seba alebo iných. Keďže som túto výzvu poslúchol, s touto Pavlovou modlitbou som sa 

stretol za tie roky veľakrát. Spoznávanie Božej vôle sa tak stalo mojou vášňou. O to totiž v tejto 

modlitbe ide. Pavel sa za to modlil a to nám hovorí niekoľko vecí: 
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- Božiu vôľu naozaj môžeme spoznávať. Boh nás chce viesť a my v tom môžeme rásť. 

- Spoznávanie Božej vôle sa nám však nestane ihneď, ľahko a akosi automaticky. Treba sa 

za to húževnato modliť. Je to nekončiaci zápas. 

- Na spoznávanie Božej vôle potrebujeme zapojiť naše srdce/múdrosť (múdrosť v Biblii 

predstavuje nastavenie srdca človeka vo vzťahu k Bohu) a aj našu rozumnosť a teda náš 

intelekt, vzdelanie, štúdium, premýšľanie. 

Až teraz v lete som pri štúdiu zistil ďalšiu dôležitú vec, ktorú som si celé roky neuvedomoval:  

Pri spoznávaní Božej vôle ide o naše naplnenie. 

Až teraz som si uvedomil, že Pavel sa modlí, aby kresťania boli poznaním Božej vôle naplnení 

a dokonca v jednej vete tejto modlitby používa päťkrát zámeno „všetko, celý, úplný, každý...“. 

Pri spoznávaní Božej vôle ide totiž o naše úplné vydanie a poddanie sa Bohu. Ak máme byť na-

plnení Duchom Svätým a poznaním Božej vôle, tak:  

1. musíme chcieť všetko (nielen trochu alebo nielen niečo), 

2. musíme byť vyprázdnení od iných vecí (inej vôle, postojov, ambícií, plánov). 

Až teraz začínam možno rozumieť, prečo práve táto modlitba bola Pavlovým neprestajným zá-

pasom za kresťanov v Kolosách. Vedel, že buď budú naplnení, alebo prázdni. Buď budú Bohu 

patriť a tak aj žiť pre Neho, alebo budú o Ňom len niečo vedieť a nebudú vedieť žiť na Jeho slávu. 

Akoby tu platilo: „Buď všetko, alebo nič“. Buď dáme Bohu všetko a budeme naplnení všetkým 

poznaním Jeho vôle, alebo Mu nedáme všetko, ale potom ani nebudeme vedieť žiť život na Jeho 

slávu. 

Pavel sa za to neprestával modliť. Možno je čas, aby si sa túto modlitbu tiež naučil naspamäť 

a začal sa ju dennodenne modlievať. 

Michal Kevický 

SVEDECTVO 

Drahí priatelia, naša služba po letných táboroch pokračuje v budovaní detskej služby v Žehre. 

V piatok (13. septembra) sme so Zuzkou naložili auto so školskými potrebami pre deti. Dostali 

sme ich z firmy, ktorá ich pre deti zozbierala medzi svojimi zamestnancami. A tiež skrinky do 

školy, ktoré sme dostali od pána farára z Chorvátskeho Grobu. Bola to odpoveď na moje mod-

litby. Keď som premýšľal ako učiteľom aj deťom uľahčiť život, prišla mi na um myšlienka so skrin-

kami, ktoré by sa dali zamykať. Odpoveď som dostal hneď v ten týždeň a sám pán farár mi ich 

pomáhal nakladať. Keď sme ich naložili, povedal som mu, že som prosil Pána o také skrinky na 

kľúč. Chvíľu bol ticho a potom povedal, že skúsi aj ďalšie pozrieť. Mal som veľkú radosť, že sa 

Boh o všetko stará. 

Cez našich asistentov sme dostali k našej službe bývalé Komunitné centrum v Žehre. Spolu s ôs-

mimi deťmi sme naplánovali brigádu - maľovanie a upratovanie, ale bola to aj príležitosť ako 

spolu stráviť čas. Hneď ráno ako sme vyložili auto s vecami, som išiel po deti do osady - päť 
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dievčat a troch chlapcov. Chlapci mi pomáhali prikryť podlahu a potom maľovať. Každý dostal 

štetec a vedro s farbou, a vysvetlil som im ako to majú robiť. No úžasné - niekoľko hodín sme 

maľovali miestnosť, kde by sme chceli mať aktivity v budúcnosti. Dve dievčatá pred domom 

trhali burinu a tri so Zuzkou upratovali kuchyňu, umývali podlahu. Keď sme išli do Žehry, Zuzka 

mala obavy, či sa im bude chcieť, ale bolo to všetko aj nad moje očakávanie. Deti pracovali s ta-

kou radosťou a chuťou, že naozaj keď sme išli jesť do kuchyne, bolo všetko krásne čisté.  

Pýtali sme sa detí ako by chceli volať ich spoločenstvo a vybrali názov RODINA. Po občerstvení 

deti ešte zostali v kuchyni kresliť so Zuzkou a všetky práce sme hneď dali na veľkú nástenku aj 

spolu s názvom RODINA. Deti samé mali z toho radosť. Keď sa skončili pracovné aktivity, zavolali 

sme do miestnosti všetky deti. Posadali si na stoličky a Zuzka každého vyzvala, aby niečo pred-

viedol. Chlapci žonglovali s loptou na prste, dokonca Alexander, z dvojičiek urobil salto; dievčatá 

zatancovali.  

Potom sme doniesli tvárnice zvonku a Zuzka ešte doma namaľovala kamienky na čierno, ktoré 

sme použili v scénke. Ja som predstavoval Boha, ktorý volá deti k sebe a vyznáva ako ich miluje. 

Zuzka hovorila o hriechu, čo je hriech a deti vymenovali jednotlivé hriechy. Tak ako ich Zuzka 

menovala, tak dávala kamienky medzi mňa a deti, ktoré sedeli. Z tých kamienkov sa stal neskôr 

múr, čo boli tvárnice a nakoniec aj bal papiera, ktorý úplne zakryl deti takže sme sa nevideli. 

Zuzka však aj povedala čo s tým hriechom: že keď ho budeme vyznávať, Boh nám odpustí a my 

Ho môžeme počuť a vidieť. Keď sa všetky prekážky odložili, prišiel som ku každému dieťaťu, objal 

ho a povedal, že ho milujem a odpúšťam mu hriech (teda ako Boh).  

Bolo to úžasné, keď sa potom deti 

v modlitbe v kruhu modlili a každé 

malo za čo ďakovať. Ďakovali za to, 

že tam mohli byť, že sme boli spolu, 

že mohli pracovať, že nám Pán od-

pustil na kríži hriechy. Keď potom 

odchádzali k autu, objali nás a vy-

znali, že nás majú rady. Bol to krásny 

deň a vlastne dar k mojím narodeni-

nám, ktoré som v ten deň mal. Vrá-

tili sme sa ešte späť do centra 

a spolu so Zuzkou sme ďakovali 

Bohu, že nám daroval tieto deti. 

Stali sme sa tak ich rodičmi a ony na-

šimi deťmi. Čaká nás veľa práce, ale 

prvý krok sme urobili spoločne 

s deťmi. 

S láskou, ktorá nás všetkých spája, 

Oto a Zuzka 
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PODPORA ĽUDÍ V SLUŽBE 

Systém variabilných symbolov chápeme ako možnosť podporiť ľudí v službe nad rámec našich desiatkov. V prí-

pade 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 - Ale-
xander 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 Janko-
vičová 

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 

 

TERMÍNY NA OKTÓBER 2019 

06.10.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Peter Pelech, Neal Pirolo, Večera Pánova 

13.10.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Braňo Križan, Michal Kevický 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67, Branislav Križan 

20.10.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Miro Paško, Tomáš Majer 

25.10. - 27.10. piatok - nedeľa  Konferencia 100 rokov spolu, Litoměřice 

27.10.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Tomáš Majer, Miro Mišinec 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67, Branislav Križan 

 

INFORMÁTOR október 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 november 2019 vyjde v nedeľu 27.10.2019 |uzávierka 24.10.2019 

redakcia: Michal Kevický (michalkevicky@bjbviera.sk), Jarmila Antalíková (jarmila.antali-
kova@gmail.com) a Marek Antalík (antalik@gmail.com) 
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