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FEBRUÁR 2020 

 

ÚVODNÍK 

NIKTO Z NÁS NIE JE BEZMOCNOU OBEŤOU 

Spomínate si na Jozefa?  

Od útleho veku si užíval otcovu priazeň, lásku ako aj všetky výhody, ktoré tento vzájomný vzťah 

prinášal.  

Jedného dňa však bratia Jozefa napadli a predali ho okoloidúcej karaváne, ktorá ho odviedla 

ďalekej zeme, kde z neho urobili otroka. Bez peňazí, bez priateľov, bez domova - tu sa mal nau-

čiť, čo skôr či neskôr zistí aj každý z nás: Keď sa život nevyvíja tak, ako si si to naplánoval, odhalí 

sa tvoje srdce a vykľuje sa tvoj charakter. Skôr či neskôr „búrka“ udrie na každého z nás - v man-

želstve, práci, službe, financiách či zdraví a práve tu sa ukazuje v pravom zmysle podľa našich 

ďalších rozhodnutí, že kým v skutočnosti sme. 

Sme ľudia charakteru, ktorí si stoja za vybudovanými zásadami a tak odolávajú búrkam, alebo 

prevezmeme na seba hru bezmocných obetí? 

To, čo charakterizuje odolných ľudí, je prekvapivé preberanie kontroly nad vlastným životom za 

mimoriadne nepriaznivých okolností. Mnohí vojenskí zajatci a väzni uvádzajú, že tým najstresu-

júcejším aspektom ich utrpenia bolo to, keď si uvedomili, že stratili vládu nad svojím životom.  

U tých, ktorí skĺzli do stavu pasívnej rezignácie bolo len veľmi málo pravdepodobné, že sa po-

zbierajú a prežijú. Je zarážajúce, že strata kontroly nad vlastným každodenným životom bola pre 

ich psychickú pohodu kritickejšia ako ostatné, zjavnejšie utrpenia - hrozby, hlad, bitie a izolácia.  

Naproti tomu vojnoví väzni, ktorí sa ne-

priazni nepoddali, majú spoločnú črtu - 

podarilo sa im znovu nadobudnúť zmy-

sel pre vládu nad svojou budúcnosťou.  

Aj Jozef bol väzňom. Ďaleko od do-

mova, odlúčený od svojho otca, jeho 

krásny plášť je už dávno roztrhaný 

a zmáčaný krvou a jeho úžasný život je 

už len spomienkou. 

Avšak autor textu práve v tomto ob-

dobí Jozefovho „temna“ napísal zrejme 

najpozoruhodnejší výrok ohľadne Jozefa. A ten znel: „Hospodin bol s Jozefom!“  
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Po tom všetkom, čo sa Jozefovi prihodilo akoby prichádzalo k tomu najlepšiemu. A tak aj keď 

Jozef stratil slobodu odmietol sa považovať za bezmocného. Písmo nám poukazuje na viacerých 

väzňov, ktorí odmietli zaujať pasívny postoj: 

- Daniel v exile prevzal kontrolu nad svojou situáciou a rozhodol sa, že sa nepoškvrní stra-

vou z kráľovského stola. 

- Peter a ďalší apoštoli neprijali nariadenie nekázať evanjelium ani pri hrozbe smrti. 

- Pavol a Sílas prevzali kontrolu nad svojou situáciou vo filipskom väzení tým, že si urobili 

chválospevovú hodinku. 

Viera totiž verí v to, že s Hospodinom nikdy nie sme bezmocné obete. 

Vďaka tomuto postoju Jozef usilovne pracuje, časom je povýšený na prácu v dome, nachádza 

priazeň v očiach Pótifara a stáva sa „generálnym riaditeľom celej Pótifarovej prevádzky“. A ne-

skôr tým, že Jozef nerezignoval na svoj stav a nepriaznivú situáciu sa mohol stať najefektívnejším 

vodcom Egypta a tak splniť Bohom predurčenú úlohu pri záchrane svojej rodiny ako aj budúceho 

Izraelského národa. 

Keď sa život nebude vyvíjať tak, ako ste si naplánovali, možnosť rezignácie sa bude spočiatku 

vždy javiť ako sladká úľava: 

- „Toto manželstvo je zložité, chcem z neho proste von. A keď v ňom aj nakoniec zotrvám, 

uspokojím sa s priemernosťou. Skrátka prestanem sa ďalej snažiť o čokoľvek.“ 

- „Snažiť sa vyžiť z rozpočtu a ctiť si Boha desiatkami je jednoducho príliš ťažké. Radšej mi-

niem peniaze na to, čo uznám za vhodné.“ 

- „Táto práca alebo služba nie je to, o čom som sníval. Chcel som dosiahnuť niečo viac, robiť 

a vidieť väčšie veci - nie byť verný len tejto situácii. Myslím, že z toho vycúvam.“ 

Raz sa niekto opýtal Otca Antona, jedného z púštnych ocov žijúceho v 4. storočí: „Čo musí človek 

robiť, aby sa zapáčil Bohu?“ Odpoveď: „Vždy si uvedomuj Božiu prítomnosť, poslúchaj Božie 

Slovo a nech sa ocitneš kdekoľvek či v akejkoľvek situácii, neodchádzaj príliš rýchlo.“  

Znamenalo to, že spoločenstvo je ťažká vec, priateľstvo je ťažká vec, trpezlivosť v práci je tiež 

ťažká, takže z krátkodobého hľadiska sa útek bude vždy javiť príťažlivejším.  

No z dlhodobého hľadiska má unáhlené opúšťanie bojiska tendenciu produkovať ľudí, ktorí žijú 

vo vzorci vzdávania sa. Neodchádzajte príliš rýchlo! 

Rast nastáva vtedy: 

- keď sa v zložitých situáciách snažíte o to, aby ste prevzali zodpovednosť a postavili sa k si-

tuácii čelom, 

- keď sa rozhodnete byť verným v situácii, ktorá sa vám nepáči alebo jej nerozumiete, 

- keď kráčate ďalej, aj keď prichádza búrka. 

Vtedy...a len vtedy zistíte, že akosi napriek všetkému nie ste sami. Tak ako s Jozefom, tak je Boh 

aj s vami. Nikto z nás nie je bezmocnou obeťou či obeťou nejakého sprisahania, pretože Boh je 

so mnou a je aj s tebou: „A keď je Boh s nami, kto proti nám.“ 

 

Miroslav Mišinec  
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PODPORA ĽUDÍ V SLUŽBE 

V systéme variabilných symbolov (VS) sa udialo pár aktualizácii a zmien. Okrem pridaného Mod-

litebného domu Elaion, o ktorom sme písali v decembrovom čísle, to sú Lizardovci, Darina 

Malá, Sabina Bocková, a zvukárskej službe sa vrátil VS 555. Pre úplnosť pod aktualizáciami uvá-

dzame všetky VS, cez ktoré môžete prispievať na zborový účet SK38 0900 0000 0001 7189 2437. 

Paul a Tamara Lizardovci (VS 110) s deťmi Paulom (23), Danielom (21) a Sarah (15) žijú v Špa-

nielsku už 21 rokov, pričom 19 rokov pôsobili v regióne Extremadura na hraniciach s Portugal-

skom (6 rokov v Trujillu a 13 rokov v Badajoze), kde pracovali v sejbe evanjelia a na zakladaní 

nových kresťanských spoločenstiev. V školskom roku 2017-2018 žili v Kostarike a pôsobili na 

misijnej mobilizácii ľudí z Latinskej Ameriky. Od septembra 2019 žijú v malom mestečku v blíz-

kosti Madridu a tam pracujú na zakladaní nových spoločenstiev, v učeníctve a mobilizácii. Paul 

je evanjelista, mobilizátor a networker. Tamara slúži v oblasti učeníctva a hudby, ktorú používa 

ako prostriedok na šírenie evanjelia. 

Sabina Bocková - Vidím nové Slovensko (VS 140): Od januára 2020 pracujem na plný úväzok 

v hnutí Vidím nové Slovensko. Mám na srdci vidieť Slovensko ako krajinu, na ktorú keď sa pozrú 

okolité národy, budú v úžase hľadieť na to, čo s nami urobil Boh. Verím, že prichádza Boží čas 

navštívenia pre Slovensko a to, čo sa deje v rôznych oblastiach našej spoločnosti, nie je náhoda. 

Boh je živý a mocný, a môže nás i našu krajinu zachrániť a zmeniť. A to nie je všetko, nejde len 

o nás. Slovensko považujeme za srdce Európy. Keď Boh uzdraví srdce, náš národ, Boží život bude 

prúdiť aj za naše hranice do ďalších krajín. 

Darina Malá (VS 290): Od júla 2012 pracujem v Tréningovom centre Kompas (www.tckom-

pas.sk), konkrétne v rámci národného Fusion tímu, ktorý je zodpovedný za rozširovanie tejto 

služby na Slovensku. Od septembra 2019 som sa stala aj súčasťou vedúceho tímu (L-team) or-

ganizácie. Jednou z našich hlavných úloh je zabezpečiť, aby sme sa nemíňali cieľa, ktorým je 

túžba „byť súčasťou Božieho hnutia medzi mladou generáciou na Slovensku. Túžime, aby mladí 

nachádzali svoj duchovný domov v lokálnych cirkevných spoločenstvách a odtiaľ sa podieľali na 

premieňaní spoločnosti“. V kontexte Fusion to napríklad znamená, že Fusion sa stáva aktivitou 

konkrétneho miestneho zboru, a my pomáhame zaškoliť dobrovoľníkov zapojených v tejto 

práci. Momentálne bývam v Bratislave, kde vypomáham v našom lokálnom Fusion Bratislava, 

v tíme chváličov, vediem dievčenské skupinky. 

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 
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SENIOR KLUB 

Senior klub v mesiaci február plánujeme uskutočniť posledný štvrtok v mesiaci, t. j. dňa 
27.2.2020 od 10:00 - 14:00 hod. na Súľovskej ul. 2.  

Prosíme seniorov, aby si nezabudli zobrať so sebou staré červené spevníky.  

Téma: Význam mien Hospodina a Pána Ježiša v Starom a v Novom zákone.   

 Všetci sú srdečne vítaní. 

Jana Makovíniová  

 

 

 

TERMÍNY NA FEBRUÁR 2020 

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

09.02.2020 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Peter Pelech, Michal Kevický 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67, Branislav Križan 

16.02.2020 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Michal Kevický, Miroslav Mišinec 

  14:00 
7 pilierov spokojného manželstva, MARTINDOM 
Rožňavská 17 

21.02. - 23.02 piatok - nedeľa  Mládežnícka konferencia ZNOVU, Banská Bystrica 

23.02.2020 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3,  
Branislav Križan, Tomáš Majer 

  17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67, Branislav Križan 

01.03.2020 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, 
Miroslav Mišinec | Večera Pánova 

 

INFORMÁTOR február 2020 | BJB Bratislava - Viera 

nepredajné | pre vnútornú potrebu zboru BJB Bratislava - Viera 

kancelaria@bjbviera.sk| 0948 016 464 | účet: SK38 0900 0000 0001 7189 2437 

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

číslo na marec 2020 vyjde v nedeľu 1.3.2020 |uzávierka 27.2.2020 

redakcia: Michal Kevický, Jarmila Antalíková a Marek Antalík 


