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PRÍHOVOR

KEĎ JEŽIŠ HOVORÍ, POČÚVAME

To dáva zmysel, však? 
Ježiš je Ten, ktorému je daná všetka moc na nebi i na zemi.
Ježiš je Ten, o ktorom sa naveky bude hovoriť:  „Hoden je Baránok zabitý vziať moc, bohat-
stvo, múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie!“ (ZJAVENIE     5,12  ). 
On je Ten, pred ktorým pokľakne každé koleno...
... jediný, pred ktorým budú nariekať všetky národy zeme (ZJAVENIE     1,7  )...
 Ako aj Ten, ktorý spustí lis rozhorčeného hnevu všemocného Boha (ZJAVENIE     19,15  ).
Ježiš má presne takýto druh zvrchovanosti, preto to, čo hovorí, má vážnosť.
...a okrem toho, stali sme sa s Kristom jedno skrze vieru...
...obživil nás svojou milosťou (EFEZSKÝM     2,5  )...
... a sme ospravedlnení vďaka Jeho skutkom (GALATSKÝM     2,16  ). 
A pretože On je jediný Najvyšší Vládca a náš Spasiteľ, z dôvodu Jeho moci a milosti, keď hovorí
svojej cirkvi, aby činila učeníkov, naozaj by sme to mali robiť.  (MATÚŠ     28,19-20  ).
Tu ale vyvstáva jedna základná otázka - otázka, ktorá je ešte dôležitejšia než otázka „ako na
to“. Čo to vlastne znamená byť „učeníkom“ Ježiša? Ak máme činiť  učeníkov,  potrebujeme
vedieť, čo to vlastne je.  Štandardná definícia podstatného mena „učeník“ je, že je to niekto,
kto  sa  pridržiava  niečieho  učenia.  Je  to  nasledovník  alebo  žiak.  Je  to  niekto,  kto  prijíma
spôsoby niekoho iného.  Niekto,  kto  kvôli  prebúdzajúcej  Božej  milosti  podriadi  svoje  slová
a spôsoby  slovám  a spôsobom  Ježiša.  Alebo  môžete  povedať,  ako  už  mnohí  povedali
v minulosti,  učeník  Ježiša  by  mal  sám  byť  ako  „Kristus  v malom“  (SKUTKY     26,28  ,
2.     KORINTSKÝM     1,21  ).
Štyri  evanjeliá  nám dávajú  konečný obraz Ježišovho života na zemi  a ak  skutočne chceme
vedieť, aké to je byť Kristovým učeníkom, evanjeliá sú vhodným miestom pre štart. Konkrétne,
Jánovo  evanjelium  nám  ukazuje  tri  dopĺňajúce  sa  uhly  pohľadu  na  to,  čo  to  znamená
nasledovať Ježiša,  každý z nich utvorený po vzore Ježiša samotného. Vychádzajúc z Jánovej
osnovy môžeme povedať, že Ježišov učeník je uctievač, služobník a svedok.

UČENÍK ZNAMENÁ UCTIEVAČ
To najzákladnejšie zo všetkého - nasledovať Ježiša - znamená uctievať iba Jeho. Toto je v srdci
Ježišovej služby na zemi. Ako povedal žene pri studni, Otec hľadá skutočných uctievačov - nie
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falošných,  ale  naozaj  skutočných  uctievačov  - takých,  čo  Ho  uctievajú  v duchu  a  v pravde
(JÁN     4,23-24  ). Pokiaľ nasledujeme Ježiša, musíme uctievať Boha, pretože On je náš Sprostred-
kovateľ (JÁN     14,6  ),   ...a máme uctievať Ježiša samotného, pretože On je Boh (JÁN     10,30  ).
Toto je základom každého učeníka, pretože je to dôležitejšie než čokoľvek iné, čo sme alebo
robíme, a má to byť to najcharakteristickejšie v kontexte našej doby. Veľa ľudí je v pohode
s Ježišom (alebo minimálne s ich predstavou o Ňom) a dokonca praktizujú Ježišove „spôsoby“.
Ježiš morálny učiteľ,  príjemný chlapík, motivačný spíker s mottom „nesúďte, aby ste neboli
súdení“ - toto je „kamoš“ pre každého. Ale to nie je skutočný Ježiš. 
Nasledovať Ježiša, byť Jeho učeníkom, to neznamená zapájanie sa do spoločenských aktivít
a povrchné  hranie  sa  na  toleranciu.  Znamená  to  hlavne  primárne  a centrálne  uctievať  Ho
s radosťou v srdci. Činenie Ježišových učeníkov znamená zhromažďovať Jeho uctievačov.

UČENÍK ZNAMENÁ SLUŽOBNÍK
Ján ukazuje aj iný obraz Ježiša, ktorého máme uctievať, a tento raz je to Ježiš, ktorý kľačí pred
svojimi učeníkmi, aby im umyl nohy (JÁN     13,5  ). Ježiš je služobníkom. Prišiel na zem nie preto,
aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal svoj život ako záchranu pre hriešnikov (MAREK     10,45  ).
A ako služobník hovorí  Ježiš  o svojich učeníkoch a pre svojich učeníkov:  „Keď teda ja,  Pán
a Majster, umyl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy; dal som vám to-
tiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil.“ (JÁN     13,14-15  ). 
V istom zmysle, byť služobníkom ako bol Ježiš znamená pre učeníka mať v stredobode službu
učeníkom.  Je  to  vec  rodiny.  „Čiňme dobre  všetkým,“  hovorí  Pavol,  „ale  najmä domácim
viery.“ (GALATSKÝM     6,10  )
Vzájomnosť je uhol pohľadu, na ktorý nás Ježiš upriamil, keď nám dal „nové prikázanie“ hneď
potom, čo umyl nohy dvanástim: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali;
ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.“ (JÁN     13,34  , 1. JÁNA     3,23  ) 
V skutočnosti je to láska, ktorú majú učeníci jeden k druhému, ktorá nás identifikuje ako učení-
kov Ježiša pre vonkajší svet (JÁN     13,35  ). Činenie Ježišových učeníkov znamená činenie služob-
níkov, ktorí sa vzájomne milujú.

UČENÍK ZNAMENÁ SVEDOK
 „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ (JÁN     20,21  , JÁN     17,18  ) 
Znamená to, že Ježišovi učeníci sú na misii. Znamená to v tom najširšom slova zmysle, že sú
misionármi a že pri vstupe do tohto sveta (nie ako jeho súčasť, ale ako tí, čo sú doň poslaní)
majú spĺňať predstavu a napĺňať poverenie tých, čo sú Jeho svedkami.
Ježiš bol poslaný s istým cieľom - zjaviť Boha a vykúpiť hriešnikov. My tiež ako Jeho učeníci
sme poslaní s istým cieľom šíriť Jeho dobrú správu (RÍMSKYM     10,14-17  ).
Byť učeníkom Ježiša znamená upriamovať naňho ostatných ľudí. Znamená to rozpovedať pras-
tarý príbeh o Ježišovi a Jeho láske tak, aby Ho ostatní spoznali a uctievali Ho. 
Znamená to, inými slovami, že radostne vyhľadávame ďalších uctievačov - služobníkov, misi-
onárov. Znamená to, že učeník Ježiša činí učeníkov Ježiša, tak ako prikázal Ježiš (MATÚŠ     28,18-  
20). A, samozrejme, keď Ježiš hovorí, počúvame...

Miroslav Mišinec
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ZBOROVÝ TÁBOR

Tento rok sme mali odlišný zborový tábor. Bol zameraný na pomoc pre YWAM v Lučatíne a tak
sme mohli naše heslo NEŽIJEME PRE SEBA pretaviť do konkrétnej pomoci.  Chceli  sme nájsť
ubytovanie v blízkosti Lučatína, aby sa dalo za prácou dochádzať a zároveň, aby sme ako zbor
vedeli byť spolu a mať spoločenstvo. Po viacerých prieskumoch a komunikácii so zariadeniami
v čase koronavírusovej krízy bol k dispozícií Hotel Remata, ktorý sme už viacerí poznali.
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Plánovali sme pracovať dva dni, ale keďže roboty je 
tam neúrekom, dokončovacie práce prebiehali aj v 
sobotu. Oprava budovy Genesis je veľký projekt. 
Nainštalovali sme nové elektrické rozvody, 
namontovali časť sadrokartónov, zrekonštruovali 
časť okien, osadili nové ríny a zvody, vybetónovali 
terasu, a vykopali jamu, do ktorej sme položili 
vodovodnú hadicu, ktorú sme následne zahrabali. 
Urobili sme toho naozaj veľa vďaka všetkým 
úžasným dobrovoľníkom a aj vďaka vám, ktorí ste 
nemohli s nami ísť, ale prispeli ste finančne či 
modlitebne. Zatiaľ sa podarilo vyzbierať 2080 €. 
Ďakujeme veľmi pekne za každý jeden dar.



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 - 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 SEPTEMBER 2020
06.09.2020 nedeľa 9:30 Nedeľné  spoločenstvo  zboru,  CASD  Cablkova  3,

Miroslav Mišinec, Michal Kevický

13.09.2020 nedeľa 9:30 Nedeľné  spoločenstvo  zboru,  CASD  Cablkova  3,
Branislav Križan, Miroslav Mišinec | Večera Pánova

13.09.2020 nedeľa 12:15 Zborový deň,  BJB Bernolákovo, Poštová 55, Ber-
nolákovo 

20.09.2020 nedeľa 9:30 Nedeľné  spoločenstvo  zboru,  CASD  Cablkova  3,
Miroslav Paško, Michal Kevický

27.09.2020 nedeľa 9:30 Nedeľné  spoločenstvo  zboru,  CASD  Cablkova  3,
Tomáš Majer, Kvetoslav Boltižiar

27.09.2020 nedeľa 17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67, Branislav Križan

INFORMÁTOR september 2020 | BJB Bratislava - Viera

nepredajné | pre vnútornú potrebu zboru BJB Bratislava - Viera

kancelaria@bjbviera.sk| 0903 266 499 | účet: SK38 0900 0000 0001 7189 2437

PDF verzia dostupná na: bjbviera.sk/oznamy/informator/

číslo na október 2020 vyjde v nedeľu 4.10.2020 |uzávierka 1.10.2020

redakcia: Michal Kevický, Jarmila Antalíková a Marek Antalík
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