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SEPTEMBER 2019 

 

ÚVODNÍK 

BOŽIA MATEMATIKA: JEŽIŠ + NIČ = VŠETKO 

V tomto školskom roku vás pozývam do špeciálneho štúdia jednej knihy Biblie. Niektorí hovoria, 

že je jedna z najhlbších, ale aj najťažších. A podľa mňa majú pravdu. Práve do tejto hĺbky vás 

pozývam, hoci to nebude práve najľahšie. Bude to chcieť naše odovzdanie, disciplínu, záväzok 

a otvorené srdce pred Pánom Bohom. Odmenou však bude utvrdenie v pravde o Kristovi a stra-

tegická ochrana pred rôznymi oklamaniami a falošnými učeniami. 

V tejto knihe nájdeme jedno z najnádhernejších doktrinálnych vyhlásení o Kristovi, ktoré je 

hrádzou oproti rôznym svetským či náboženským vplyvom. Myslím, že práve pravé poznanie 

Krista nás ochráni pred rôznymi bludmi. Vo veci je totiž naša motivácia a identita. Bez Krista ju 

nemáme a biedne ju hľadáme tam kde jej niet. Čokoľvek však ku Kristovi pridáme, urobí z našej 

motivácie zákonníctvo - snahu o sebazáchranu. A čokoľvek ku Kristovi pridáme, urobí z našej 

identity modlárstvo.  

Študovať túto knihu znamená dotýkať sa základov našej motivácie a identity a odhaľovať zákon-

níctvo a modlárstvo. Jedno je nekonečne nádherné a druhé drasticky odhaľujúce. 
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Určite to však stojí za to zabojovať, aby sme obstáli a boli vystrojení a pripravení na dni, ktoré 

sú pred nami, aby sme už neboli „deťmi zmietanými vlnami sem a tam a nesenými každým vet-

rom učenia od falošných ľudí, ktorí by nás chceli zvábiť do bludu, ale aby sme verní pravde 

v láske rástli v každom ohľade v Krista“ (Ef 4,14-15). 

Tou knihou na štúdium pre nás v tomto roku je List Kolosenským a budeme sa mu venovať vždy 

v prvú nedeľu v mesiaci na zhromaždení. Vrelo vám odporúčam jeho štúdium aj osobne alebo 

na skupinkách. Záujemcom rád posuniem materiály, ktoré nám v tomto štúdiu môžu pomôcť.  

Michal Kevický 

SVEDECTVO 

Pred vyše 25 rokmi ma Pán Ježiš oslovil, aby som išiel maľovať byty. Vtedy som si myslel, že to 

bude iba dočasne. Dnes viem, že to je súčasť mojej služby, ktorú robím spolu s mojimi priateľmi. 

Keď sa obzriem dozadu, vidím mnohých ľudí, ktorí počuli evanjelium cez moju prácu. 

Nedávno som dokončil maľovanie u jednej rodiny, ktorá dlhé roky žila vo Švajčiarsku. Snažil som 

sa cez naše rozhovory s majiteľom Petrom prechádzať do duchovných tém, ale vždy to končilo 

neurčito. Koniec pracovného týždňa priniesol aj ukončenie maľovania. V priebehu týždňa sa pý-

tala suseda, či by som aj im nemohol vymaľovať. 

Pán Peter mi teda pomohol s vecami ku výťahu a zazvonil susedke, ktorá už bola doma. Pozvala 

nás dnu a ukázala čo by chcela maľovať. Bola to staršia žena po sedemdesiatke. Keď som prišiel 

do druhej izby našiel som tam jej muža, ktorý ležal na posteli. Už predtým som si všimol vozík 

v chodbe. Prišiel som k jeho posteli a dotkol som sa jeho rúk a pleca. Opýtal som sa prečo leží 

a pani mi pomáhala s odpoveďou, že je po porážke. Opýtal som sa, či by som sa mohol za neho 

pomodliť a on súhlasil. Modlil som sa krátko. Pán Peter a manželka Igora - tak sa vola jej muž - 

stáli obaja ako prikovaní bez pohybu. Pán Igor, keď som sa domodlil, sa divil, že nikdy niečo také 

neprežil, veľmi sa tomu všetci divili, že som sa modlil. Odchádzal som z bytu s tým, že boli plní 

vďaky. Pán Peter mi ešte pomohol s vecami  dole k autu. Keď sme naložili auto, tak pán Peter 

prišiel ku mne a podal mi ruku s tým že mi ďakuje za prežitý spoločný čas. 

Keď som išiel autom domov spomenul som si na ranné čítanie z Biblie. Čítal som Skutky apošto-

lov, kde Peter uzdravil chromého: ,,Muži Izraeliti, čomu sa čudujete? Prečo hľadíte na nás akoby 

sme vlastnou mocou alebo zbožnosťou urobili, že tento človek chodí?“ (Sk 3,12) 

Tak to sa mi stalo, že ľudia v tak vysokom veku počuli o Bohu a aj o tom, že Boh uzdravuje. 

Modlím sa, aby sa tieto veci dotiahli dokonca v septembri u nich budem maľovať, keď Boh dá. 

S láskou Oto Šipoš, Jelka 

BESIEDKA 

1.9. - besiedka v prázdnino-
vom režime 

8.9. - besiedkáči pripravujú 
občerstvenie pre zbor 

15.9. - prvá besiedka v re-
žime školského roka 
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TÁBOR V ŽEHRE A JELKE 

Skončili sa dni, ktoré pre mnohé deti priniesli radosť, potešenie a zábavu. Tábor, kde sa mali 

všetky deti dobre. Tak ako minulý rok bol skutočne úžasný program s témou Ako počuť Boha 

a aj to, že nie si tu náhodu a Boh má s tebou plán. Divadlo, scénky, tance a piesne, hry v kultúr-

nom dome a potom aj na ihrisku futbal a iné aktivity. Mnohé deti boli v skupinách, kde maľovali, 

tvorili. Osem detí maľovalo na plátno spolu so Stankou, ktorá nakreslila motýľa na veľký formát 

a potom sa rozdelil na osem malých, kde každé dieťa maľovalo svoj diel. Vznikol krásny obraz 

motýľa. Stanka ešte dotvorí tvár a pripraví na výstavu, ktorú chystáme v Bratislave s témou: Som 

tu. 

Koniec tábora v posledný deň sa vytvorila brána cez dvojice, ktorú prichystali mladí, spolu ich 

prišlo 16 chlapcov a dievčat a osem dospelých. Modlili sa za deti a žehnali každé jedno dieťa. 

V Žehre prišlo na denný tábor vyše 40 detí, prišli aj deti, ktoré boli z dediny blízko kultúrneho 

domu a hneď sa bez problémov zapojili do hier a diania. Myslím, že tábor priniesol pre mnohé 

deti radosť a prijatie, jedno dievčatko, Anička, prišla za mnou a povedala mi: Vy ste mi ako otec. 

Poznám jej otca je alkoholik a má 10 súrodencov, žijú v strašných podmienkach. Tábor nás pri-

bližuje k detským srdiečkam a ponúka nám poznať chudobu, o ktorej sa málo hovorí. Škola nám 

poskytla pre mládež a celý tím z YWAM-u v škole ubytovanie a obec, teda starosta, nám  poskytli  

kultúrny dom a družstvo nám dalo miesto na športové hry a futbal. 

Po tábore v Žehre sme išli autom po deti a dvoch asistentov na tábor v Jelke. Cestou deti spievali 

rómske, ale aj slovenské chvály, najmä Alenka, ktorá chodí aj v Žehre do zboru. V prvý deň ku 

večeru sme si opekali v našej záhrade a ubytovali sme ich v Betleheme - misijnom centre Kalví-

nov v Jelke. Na druhý deň sme ich zobrali do zboru Viera, kde sa ľudia za nich modlili a žehnali 

im. Pri Alenke, ktorá má problém so zrakom a nemá na to, aby jej rodičia kúpili okuliare, sa v 

nedeľu po modlitbách zastavili ľudia zo zboru a ponúkli jej finančnú pomoc. Dokonca ju jeden 

manželský pár zobral so sebou do obchodu a kúpili jej rám. Prišli za nami na obed a Alenka žiarila 

radosťou. Potom sme deti zobrali do ZOO a vrátili 

sme sa späť do Jelky. 

V pondelok nás čakal tábor pre deti v Jelke. Deti nám 

pomáhali pripravovať stoly, stanovištia  a pomáhali 

nosiť stoličky. 

Maťo Žák pripravil pre deti divadlo s evanjeliom, tak-

tiež aj Erik a Maťka Stupkovci spolu s tímom pripravili 

pre deti program, hry, maľovanie, piesne a chvály 

a kreslenie evanjelia cez kríž, ktorý deti farbili. 

Jedna skupina detí maľovala húsenicu, ktorú nakres-

lila Zuzka a potom sa znova rozdelila na osem dielov, 



4 

ktoré každé dieťa maľovalo. Prišlo aj niekoľko dospelých ľudí a dokonca sme sa mohli aj za nie-

ktorých modliť. Tábor skončil, myslím, úspešne podľa možností, ktoré sme mali. Veríme, že to, 

čo sme týmto deťom cez našu službu dali aj za spoluúčasti zboru Viera, učiteľov z Bernolákova 

a tímu Erika a Maťky, prinesie dobré ovocie pre deti, ale aj pre tých, ktorí pri tom pomáhali.  

S láskou a vďakou Oto a Zuzka 

 

 

TERMÍNY NA SEPTEMBER 2019 
 

01.09.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Samuel Antalík, Michal Kevický, Večera Pánova 

07.09.2019 sobota 15:00 
Sobáš Slávka Trusiková a Jakub Váňa, Bernolá-
kovo 

08.09.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Peter Pelech, Miroslav Mišinec 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67, Branislav Križan 

13.09. - 14.09. piatok - sobota  Milujem svoje mesto, Bratislava 

15.09.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Tomáš Majer, Michal Kevický 

22.09.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Darina Malá, Tomáš Majer 

25.09. - 28.09. streda - sobota  Konferencia seniorov, Račkova dolina 

29.09.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Miroslav Paško, Kvetoslav Boltižiar 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67, Branislav Križan 
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