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JANUÁR 2020 

 

ÚVODNÍK 

PERSPEKTÍVA VEČNOSTI 

A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel 

a vstal z mŕtvych (2. Korinťanom 5, 15). 

Niečo zásadné sa zmenilo (alebo: malo by sa zmeniť) v našom živote ak sme uverili a prijali, že 

za nás zomrel Boží Syn. Už nežijeme pre seba. Nežijeme život s dočasnou perspektívou nášho 

pozemského života (nehovoriac o tom, že ani nevieme ako dlho budeme žiť). Nežijeme pre hod-

noty tohto sveta.  

Náš život vidíme (alebo: mali by sme vidieť) v per-

spektíve večnosti. Už vieme že náš život smrťou 

nekončí, lebo po smrti prichádza súd a niečo ne-

konečné. Vieme že sme boli stvorení pre večnosť 

ako večné bytosti na Boží obraz. A tiež vieme že 

jediný kto nad smrťou zvíťazil a vie nás z nej pre-

niesť do večnosti je náš Pán. Vieme, že náš po-

zemský život je len kvapkou v porovnaní s oceá-

nom večnosti. Vieme, že utrpenia terajšej doby sa 

nedajú ani len porovnať so slávou, ktorá je pre 

nás vo večnosti pripravená (Rim 8, 18). 

Preto už teraz žijeme pre večnosť. A tou je pre 

nás ten, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych. On 

je tou cestou do večnosti a dverami, ktorými sa 

tam vchádza; a Kráľom, ktorý tam naveky bude 

vládnuť. 

1. Žijeme pre Neho lebo On žije pre nás. On nás 

prvý miloval. Máme novú kvalitu a zmysel života, 

lebo sme zistili že máme úplne inú hodnotu 

a identitu. Sme milovaní! To je absolútna revolú-

cia v tom ako sme dovtedy boli zameraní na 
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výkon a ustavične sme sa strachovali o to ako a či vôbec budeme prijatí. Teraz zrazu vieme, že 

sme milovaní večnou láskou. Táto dobrota a milosť Božia nás vedú k pokániu. Táto Pánova láska 

doslova roztápa naše srdce a zažína oheň lásky a vášne v našom srdci k Nemu. Zrazu sme nad-

šení tým, že žijeme a chceme žiť naplno pre Toho, ktorý nám dal život, aby nás mohol milovať 

a my Jeho. To je niečo úžasné! 

2. Žijeme pre Neho, lebo On za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Neslúžime dogme, náboženstvu, 

či nejakým myšlienkam a ideám. Žijeme pre živého Boha. Žijeme pre Neho (Jemu) lebo On je 

náš život. A to sa naozaj aj prejavuje v tom, že do nášho života prúdi Jeho život, radosť, láska 

a pokoj, aké tento svet nemá a nepozná. Sme vybavení úplne inými zdrojmi ako ľudia bez Boha. 

Máme nebeské zdroje. Radujeme sa radosťou nevýslovnou a plnou slávy, keď žasneme nad 

Kristom a Jeho milosťou s nami. Zakúšame nebeský pokoj aj v situáciách, kedy by sme si mohli 

zúfať alebo tŕpnuť strachom. Aj teraz je pre nás nebo plne otvorené a k dispozícii. Hoci sme tu 

na zemi, máme v Kristovi spojenie s nebom. Nikdy tu nie sme sami, opustení, zanechaní, či pre-

hliadnutí. A nikdy tu nie sme odkázaní len na naše vlastné zdroje a možnosti. A to je niečo 

úžasné! 

3. Žijeme pre Neho a teda tak, ako by žil On. Učíme sa tomu, čo sa páči Jemu, čo je Jeho vôľou. 

Dívame sa Jeho očami. Premýšľame nad tým, ako veci vidí On. V modlitbe s Ním rozprávame 

počas dňa. V Jeho Slove hľadáme čo je Jeho vôľou. A zisťujeme že je to škola lásky k iným. Tej 

istej lásky, ktorou si nás získal a ktorou miluje nás. Táto láska postupne mení naše srdce a cha-

rakter. A z vecí sa viac orientujeme na ľudí. Budujeme kráľovstvo vzťahov, lebo kráľovstvo vecí 

nám nevonia večnosťou. Nechať prúdiť Božiu lásku naším životom k iným je niečo úžasné! 

Modlím sa, aby sme v tomto roku 2020 žili ešte viac s perspektívou večnosti a boli ochutnávkou 

neba pre ľudí okolo nás. 

Michal Kevický 

VIANOČNÉ PRÍBEHY ZO ŽEHRY A JELKY 2019 

Drahí priatelia, 

mnohí z nás, ktorí máme zamestnanie, byt, dom a pravidelný mesačný príjem, považujeme za 

samozrejmé, že naše deti obdarujeme peknými darčekmi, aby sme im spravili radosť. Je to úplne 

v poriadku, veď je aj napísané, že my ľudia vieme dávať dobré dary svojim deťom. Sú však deti, 

ktoré toto privilégium nemajú, a o tých by som chcel vám niečo napísať. 

Naša misijná stanica v Jelke pripravila pre naše deti večer, určený len pre ne. Dávali sme im aj 

darčeky, ktoré nám pomohli urobiť a darovať naši priatelia z Limbachu. Spolu s Veronikiným 

tímom žien pripravili viac ako 50 balíčkov pre deti. 

Jeden z tých balíčkov bol aj pre Nikolku, ktorú si k sebe zobrala z ústavu naša Evka. Balíček, ktorý 

dostala, ju dojal tak, že plakala a bozkávala veci, ktoré tam našla. Napísala aj list Zuzke, že je 
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veľmi vďačná a že by chcela poznať Boha tak ako my a prosila Zuzku, aby jej v tom pomohla. No 

úžasné čo Boh robí. 

Jedno dievčatko, ktoré bolo na tábore v Jelke, dokonca prišlo k nám domov s mamou a pýtalo 

sa na darček. Keď som jej povedal, že som ho nechal u ich, bola celá natešená, kričala ďakujem 

a utekala s mamou domov. 

Príbeh detí z centra Rodina v Žehre, kde sme rozdávali našim deviatim deťom darčeky, je príbeh 

šťastných detí napriek chudobe, v ktorej žijú. Je úžasné zakúšať toľko radosti a vďaky, ktorú pre-

žívame s týmito deťmi. 

Sú aj iné deti, ktoré majú otca vo väzení a ich mama s nimi žije v azylovom centre v Seredi. Aj tie 

dostali od nás cez ich starú mamu balíčky. Alebo tri deti, ktorým zomrela matka tento rok a stará 

sa o nich stará mama, ktorej tento mesiac zomrel manžel - ich starý otec. Boli celé šťastné, keď 

som prišiel s balíčkami a hneď sa s radosťou pustili do otvárania. 

Drahí priatelia, ďakujem vám všetkým za srdečné darčeky, ktoré priniesli radosť pre tieto deti. 

Je mi ľúto ešte mnohých ďalších detí, ktoré sú v Dunajskej Strede, Zlatých Klasoch, Krompa-

choch. Myslíme na ne, ale žiaľ tento rok sme im nestihli pripraviť darčeky. 

Prajme vám šťastný a požehnaný nový rok 2020. 

S láskou a vďakou Oto a Zuzka spolu s našimi spolubojovníkmi 

Peťom a Marikou, Robkom a Evkou, a Dadou a Markom 
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SENIOR KLUB 

Ak dá Pán zdravia a života, v novom roku 2020 pripravujeme stretnutie senior klubu znova na 
posledný štvrtok v mesiaci január - 30.1.2020 od 10:00 hod. do 14:00 hod. na Súľovskej ul.  

Téma: Osobné svedectvá s čítaním novoročných veršíkov 

 Všetci sú srdečne vítaní. 

Jana Makovíniová  

 

 

 

 

TERMÍNY NA JANUÁR 2020 

05.01.2020 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Michal Kevický, Michal Kevický | Večera Pánova 

12.01.2020 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Peter Pelech, Miroslav Mišinec 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67, Branislav Križan 

19.01.2020 nedeľa 9:30 
Výročné zborové zhromaždenie, CASD Cablkova 3, 
Miroslav Mišinec, Michal Kevický 

26.01.2020 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,  
Tomáš Majer 

  16:00 
Diskusné stretnutie k úlohe žien vo vedení zboru, 
Cablkova 3 

31.01. - 03.02. piatok - pondelok  Výjazd na Ukrajinu, Peter Málach 

02.02.2020 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Darina Malá | Večera Pánova 
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