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MÁJ 2020 

 

PRÍHOVOR 

MÁŠ TO? 

TO. Niekto TO má a niekto nie. Väčšina kresťanov TO chce. Niekoľkí TO majú. Keď TO niekto má, 

je to každému jasné. A keď TO niekto nemá ... je to každému jasné. To isté platí o vodcoch a aj 

o zboroch a spoločenstvách. Niektoré TO majú a niektoré nie. A je vidieť kto TO má  a kto nie. 

Je TO vždy jedinečné. Je TO vždy silné. Vždy TO mení život. Priťahuje to však aj kritiku. Je TO 

diskutabilné. Mnoho ľudí TO nechápe. Je ťažké TO nájsť, ale je nemožné TO prehliadnuť. 

Teraz sa pravdepodobne pýtaš: „Čo je TO?“  Ja som si TO nazval že je to vášeň vo vzťahu s Kris-

tom, ktorá mení život a je príťažlivá a nákazlivá. Ale to je len jeden z mnohých spôsobov ako by 

sme TO mohli opísať. Niekto TO nazýva „prvá láska“. A zase niekto povie, že TO majú novoobrá-

tení alebo tí, ktorí zažili vyslobodenie z niečoho. V každom prípade tým, ktorí TO majú sa mení 

život. Oni sa zmenia. Sú nadšení. Sú zanietení. Vedia, že sú súčasťou Božieho diela. A chcú TO 

oznámiť všetkým naokolo. 

Ak si TO niekedy mal, alebo TO máš, tak iste vieš o čom píšem. V Písme je TO nazvané pokladom 

(Mt 13,44) alebo perlou (Mt 13,45-46), ktoré ak niekto nájde tak všetko ostatné predá, len aby 

TO získal. A dobre vieme, že TO nie je len pre niektorých vyvolených, ale že TO má Boh pre 

všetkých (1Tim 2,4). A tiež nás 

Pavel vyzýva, aby sme TO nestra-

tili, ale rozhojňovali (2Tim 1,6). 

Žiaľ môžeme TO stratiť. Ako jed-

notlivci, služobníci, vodcovia, 

tím, alebo aj ako spoločenstvo, 

zbor... Ale evidentne TO môžeme 

aj získať späť. V Zjavení Jána 2,4-

5 sa píše: „Ale mám proti tebe to, 

že si opustil svoju prvú lásku. 

Spomeň si teda, odkiaľ si padol, 

kajaj sa a konaj prvotné skutky!“ 
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Zápas o TO nie je ľahký. Aj týmto príhovorom ťa chcem k tomu povzbudiť. Ak TO máš, neber to 

ako samozrejmosť. Staraj sa o TO! A ak sa ti zdá, že TO strácaš, poď s tým rýchlo niečo urobiť. 

Možno ti v tom pomôže kniha od Craiga Groeschela s názvom TO. Stále je v predaji.  

A ešte niekoľko otázok z jej 11. kapitoly: 

1. Spomeň si na zbor alebo na človeka, ktorý TO mal a stratil TO. Čo sa stalo? Prečo TO stra-

tili? Čo je podľa teba potrebné, aby TO dostali naspäť? 

2. Máš TO? Ak áno, čo k tomu prispieva? Ak je tvoja odpoveď nie, kedy si TO začal strácať? 

Čo sa v tebe zmenilo? Ako si spustil Krista z očí? 

3. Ak si TO stratil, pravdepodobne to bude vyžadovať viac ako len malé úpravy, aby si TO 

obnovil. Aký radikálny krok môžeš urobiť, aby si TO získal naspäť (alebo mal TO viac)? 

Existuje niečo, čo si robil predtým, čo k tomu prispievalo a už to nerobíš? Čo z toho, čo si 

zanedbával, ťa Boh volá robiť? 

Michal Kevický 

SVEDECTVO 

Priatelia, nedá mi, aby som sa s vami nepodelil o radosť, ktorá prišla po dlhom čase, keď je v mo-
jom živote veľa ustarostenosti. Viem, že je to nebiblické, ale dni, ktoré plynuli doteraz boli viac 
o práci a povinnostiach ako o radosti. Malá príhoda, ktorá sa mi stala dnes (26. apríla), otvorila 
moju dušu k vďačnosti, cítim aj v srdci, že sa niečo pohlo. 

Dnes doobeda som pri tankovaní zistil, že uzáver nádrže som zabudol pri predchádzajúcom tan-
kovaní. Ako človek zvykne vždy pri takýchto príhodách reagovať, začal som v mysli riešiť, kde sa 
to mohlo stať. Našťastie je na nádrži aj záklopka, ktorá nedovolí, aby z nej unikal benzín.  

Poobede, po odpočinku som sa rozhodol, že vyprázdnim skriňu so starými dokladmi. Pri triedení 
som našiel krabičku, kde bol štartér aj s novým uzáverom na nádrž z iného auta, ktoré sme mali 
pred vyše desiatimi rokmi. Bol to šok. Hneď som to išiel vyskúšať a presne pasoval. No, poviem 
vám, dávno som sa tak nepotešil. Ďakoval som Bohu, že je taký dôkladný a presný. 

Pri upratovaní som si všimol, že na našej bráničke je prevesená taška. Zvesil som ju a v nej bol 
nákup, múky a nejaké sladkosti pre deti. V igelitovej obálke zložený papier, kde bol napísaný list 
od našej sestry, ktorá sa obrátila pred niekoľkými rokmi.  

Ten list bol vlastne svedectvo. Svedectvo, ktoré má až teraz punc milosti Božej. Svedectvo 
o tom, že od troch mesiacov života ju matka odmietla a nechala na ulici, odkiaľ ju zobrala k sebe 
teta a vychovala. Svedectvo o tom, že od 19-nástich rokov bola závislá od drog a že bola prosti-
tútka. Svedectvo o tom, že ako k nám začala chodiť do zboru nemala odvahu o tom hovoriť, ale 
Boh konal aj bez nás a oslobodil ju od drog aj prostitúcie.  

Dnes je šťastne vydatá a stará sa o svoje deti a od minulého roku o tom môže aj slobodne ho-
voriť, čo jej Boh vykonal. Z vďačnosti nám poslala nákup aj toto posolstvo, o ktoré sa, drahí moji, 
delím s vami. 

Nech vám Boh naplní srdcia radosťou a láskou, Oto Šipoš  
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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: 

Paul a Tamara Lizardovci - Misia To All Nations 110  Fusion Bratislava 222 

Tomáš a Eva Majerovci - ŠHPK 115  Modlitebný dom Elaion 247 

Ursy Botting - VIVA Network 125  KvM - Jedlo pre bezdomovcov 333 

Sabina Bocková - Vidím nové Slovensko 140  Misijná stanica Prameň v Jelke 444 

Alexander Barkoci - Misia Hofnung ohne Grenzen 220  BJB Viera  - Zvukárska služba 555 

Darina Malá - Fusion 290  BJB Viera - Videoslužba 777 

Ester Jankovičová - Naše manželstvo n.o. 305  BJB Viera - Ukrajina 888 

BJB Viera - príspevok na mzdu Mira Mišinca 310  BJB Viera - Stavebný fond 9999 

  

 

 

TERMÍNY NA MÁJ 2020 

03.05.2020 nedeľa 9:30 Stretnutie zboru cez ZOOM  
Tomáš Majer, Miroslav Mišinec 

10.05.2020 nedeľa 9:30 
Stretnutie zboru cez ZOOM  
Darina Malá, Michal Kevický 

17.05.2020 nedeľa 9:30 
Stretnutie zboru cez ZOOM  
Miroslav Mišinec, Tomáš Majer 

24.05.2020 nedeľa 9:30 
Stretnutie zboru cez ZOOM  
Michal Kevický, Michal Kevický 

31.05.2020 nedeľa 9:30 Spoločné online bohoslužby BJB 
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