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NOVEMBER 2019 

 

ÚVODNÍK 

TOTO JE MÔJ KRÁĽ 

Sadrach Mezach Lockridge bol kazateľom afro-americkej komunity Calvary Baptist Church v San 
Diegu v Kalifornii. Okrem iného cestoval po celých Spojených štátoch amerických a Kristovou 
zvesťou oslovil tisíce ľudí, ktorí svoje životy odovzdali Bohu.  
Jeho vášeň k osobe Ježiša Krista bola nakoniec „pretavená“ do šesť a pol minútového vyznania 
„Toto je môj Kráľ!“, ktoré sa považuje za jedno z najsilnejších kázaní minulého storočia.  
Verím, že je to dobrý úvod nielen do nedeľného zamyslenia nad Listom Kolosenským 1, 13-20.  
 
Toto je môj Kráľ! 
 
Biblia hovorí, že môj Kráľ  
bol narodeným kráľom. 
On je Kráľ Židov, 
je to Kráľ Izraela, 
je to Kráľ spravodlivosti, 
On je Kráľ vekov, 
je to Kráľ nebies, 
On je Kráľ slávy. 

 
On je Kráľ kráľov, 
a On je Pán pánov. 
  
Je nekonečne silný, 
v Jeho ústach nieto ľsti, 
pevne stojí naveky, 
Jeho milosť nekončí, 
pred Ním nik neobstojí, 
a je úplne nestranný. 

 
Tak toto je môj Kráľ. Som len zvedavý, či Ho poznáte. Poznáte Ho? Nechápte ma zle. Len sa 
pýtam či viete, kto je môj Kráľ?  
Dávid povedal, že nebesia rozprávajú o Božej sláve, a obloha ukazuje na dielo Jeho rúk.  Je to 
jediný Kráľ pri ktorom neexistujú žiadne dostupné prostriedky, ktoré by zmerali Jeho neobme-
dzenú lásku.  
Neexistuje taký ďalekohľad, ktorý by zviditeľnil hĺbku Jeho dobrodenia. A niet takej prekážky, 
ktorá by zabránila vyliatiu Jeho požehnania.   

Je to Boží Syn. je záchranca hriešnikov, je vrcholom civilizácie. 
On všetko ustojí, je vznešený... a je jedinečný.  
S ničím sa nedá porovnať... a nemá žiadnej obdoby. 
Nazýva sa najvyšším a je neuchopiteľný. 
On je tá najvznešenejšia myšlienka v literatúre. 
Je tou najvyššou osobnosťou vo filozofii.  
Je najväčším problémom vyššieho kriticizmu. 
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Je základnou doktrínou teológie. 
A je stelesnením duchovna. To je môj Kráľ.  

„On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol 
pokoj, spočinul na Ňom a pre Jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.“ Izaiáš 53 

Je to zázrak všetkých vekov. 
Je superlatívom všetkého dobra. 
Je jediný, kto vie naplniť všetky naše potreby. 
Dáva silu slabým. 
Posilňuje človeka v pokušení. On rozumie a On aj zachraňuje. 
Je to silný Boh a On nás povedie.  
Uzdravuje chorých - on čistí malomocných a odpúšťa hriešnikom.  
On vymazáva dlhy, oslobodzuje zajatcov a bráni bezmocných. 
Požehnáva mladých... slúži zlomeným a ctí si starších, 
On požehnáva usilovných a je odmenou pre tichých. Poznáš Ho?  

Môj Kráľ je kľúčom k poznaniu a On je prameňom múdrosti.  
On je bránou k slobode, chodníkom k pokoju, cestou k spravodlivosti. On je diaľnicou k svätosti 
a vstupnou bránou do slávy. 
Je Pánom nad mocnými, je to kapitán udatných, On je veliteľ hrdinov.  
On je najvyšším zákonodarcom. je Pánom všetkých dobyvateľov.  
On vládne nad všetkými, čo vládnu. 
Je to Knieža všetkých kniežat. On je Kráľ kráľov a On je Pán pánov. To je môj Kráľ. To je môj Kráľ. 
On je môj Kráľ. 
Jeho vláda je pre všetkých. Jeho sľuby sú isté. Jeho svetlo je jasné. Jeho dobrota nemá hraníc. 
Jeho milosrdenstvo je večné. Jeho láska sa nemení. 
Jeho slovo platí. Jeho milosť je dostačujúca. Jeho vláda je spravodlivá.  
Jeho jarmo je únosné a Jeho bremeno je ľahké. Prial by som si, aby som vám Ho mohol opísať  
ale On je neopísateľný... je neopísateľný.  
On je totiž neobsiahnuteľný. Neporaziteľný. Nepodmaniteľný.  

Chcem len povedať to, že pokiaľ Ho nebesia nevedia obsiahnuť ako Ho môže človek vysvetliť? 
Nie je možné o Ňom nerozmýšľať pretože neustále na Neho narážaš. 
Nemôžeš Ho prežiť a nemôžeš žiť bez Neho. 

Farizeji sa Mu pokúšali postaviť ale zistili, že Ho nemôžu zastaviť.  
Pilát na Ňom nenašiel žiadnu vinu.  
Svedkovia nevedeli priniesť žiadne vierohodné svedectvo proti Nemu.  
Herodes Ho nemohol zabiť. Smrť si s Ním nevedela poradiť, a hrob Ho nevládal udržať.  
To je môj Kráľ.  

On vždy bol a vždy bude. Hovorím o niekom, kto nemá žiadneho predchodcu a nebude mať 
žiadneho nástupcu. Nikto nebol pred Ním, a nikto nepríde po Ňom.  
Nie je možné proti Nemu vzniesť obvinenie a On svoj úrad nikdy nestratí.  
To je môj Kráľ! To je môj Kráľ!  

Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva. Každá moc patrí môjmu Kráľovi.  
Tvoja je moc...a sláva. 
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Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva, na veky vekov a veky vekov. Ako je to dlho? A naveky vekov 
a naveky a naveky a stále. A keď sa dostaneme nakoniec tými všetkými vekmi, potom už poviem 
len Amen.  

Miroslav Mišinec 

2. MISIJNÁ CESTA DO ŽEHRY - OKTÓBER 2019 

Drahí priatelia, napriek náročnej deväťhodinovej ceste do Žehry a späť sme veľmi požehnaní cez 

službu deťom z osady. Pokračujeme v oprave nášho budúceho centra pre službu deťom. Prvá 

naša misijná cesta so Zuzkou v septembri priniesla tému hriech a spolu s ňou aj spoločnú prácu 

s deťmi - maľovanie a upratovanie. 

V októbri mala naša misia sedem členov - Mariku s Peťom a deťmi Laurou a Peťkom, Eriku, Zuzku 

a Ota. Náš cieľ bol byť s deťmi a priniesť im tému Rodina a malé darčeky. Deti nám tiež niečo 

priniesli - kresbičky aj s textom, že nás majú rady a ďakujú za to, že sme spolu. 

Naša túžba je pripraviť centrum do Vianoc. Chceme tam mať program s deťmi, ktorý samé pri-

pravia pre iné deti a rodičov. Zatiaľ máme vymaľovanú väčšiu časť miestnosti a doniesli sme 

sedačku, ktorú nám darovala jedna pani, a stolík od nášho priateľa, a tiež stoličky. Musíme do-

končiť maľovanie a natrieť podlahu. Potrebujeme aj piecku, pretože tam nemáme kúrenie, a tiež 

je treba vyčistiť komín. Dostali sme už prísľub, že nám čiastočne pomôžu prispieť na piecku, tak 

sa tešíme, že Boh sa tak stará. Deti sa veľmi tešia a niektoré sa ma pýtali, či tam budú môcť aj 

spať. 

Naše ženy mali s deťmi program a my sme s Peťom maľovali a robili opravy na stenách, ktoré sú 

dosť popraskané. Potom sme vyložili z auta sedačku, deti ju umyli aj podlahu a všetci sme si na 

ňu posadali, mali spoločný program, slovo o rodine Božej, do ktorej aj ony patria, chvály, deti 

nám zaspievali rómsku chválu a ukončili sme to modlitbou za nich. 

Cestou domov ako sme ich zaviezli do osady, sme sa zastavili ešte  pri osade a pozdravili aj rodi-

čov. Tak ako vždy bol okolo nás kopec detí, malých aj veľkých. Misia priniesla a otvorila nové 

otázky a nové výzvy k modlitbám, ale aj ku konkrétnym skutkom lásky. 

S láskou a vďakou všetkým, ktorí sú s nami v službe týmto maličkým 

Oto, Zuzka, Peťo, Marika s deťmi a aj Erika 

VIANOČNÉ DARČEKY DO ŽEHRY 

Drahí priatelia, sme veľmi vďační za mnohých, ktorí sa minulý rok  zapojili do zbierky vianočných 

darčekov pre deti zo Žehry. Mohli sme vďaka tomu obdarovať všetky deti. 

Naša služba je každý rok osobnejšia a to si vyžaduje aj iný prístup. Tento rok sme sa rozhodli, 

žeby sme chceli obdarovať 37 detí, s ktorými máme bližší vzťah a trochu lepšie poznáme aj ich 

rodičov. Všetky deti sú z osady v Žehre. Máme osem detí, ktoré sme vybrali pre užšiu spoluprácu 

a s nimi by sme chceli aj nacvičiť program na Vianoce, ak sa nám podarí dovtedy pripraviť Ko-

munitné centrum v Žehre.  
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Naša prosba je k vám, drahí naši priatelia, ohľa-

dom balíčkov na Vianoce pre tieto deti. Kto by 

mal záujem sa zapojiť prosím dajte mi vedieť na 

emailovú adresu oto.zuzana@gmail.com alebo 

telefonicky na číslo 0905 532 548. Každý kto bude 

mať záujem dostane bližšie informácie o dieťati - 

vek a Jeho potreby. Balíčky sa vyzbierajú spoločne 

8. decembra 2019 po zhromaždení  na Cablkovej.  

Tešíme sa, že urobíme radosť týmto deťom. 

S láskou Oto a Zuzka, Jelka 

 

 

TERMÍNY NA NOVEMBER 2019 

30.10. - 03.11. streda - nedeľa  Výjazd na Ukrajinu 

03.11.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Branislav Križan, Michal Kevický, Večera Pánova 

10.11.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Miroslav Mišinec, Michal Kevický 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67, Branislav Križan 

17.11.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Tomáš Majer 

24.11.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Peter Pelech, Miroslav Mišinec 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67, Branislav Križan 

01.12.2019 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Michal Kevický, Jojo Brenkus, Večera Pánova 
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