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PRÍHOVOR

PRÁCA A ODPOČINOK

To, čo my zvykneme oddeľovať od seba (napr. milosť a spravodlivosť, alebo pravdu a lásku),
Biblia paradoxne spája. A obzvlášť to platí pre prácu a odpočinok. Je evidentné, že (ako aj Boh
sám pri stvorení) človek by mal mať jeden deň v týždni na odpočinok. Zároveň tie ostatné dni
by mali byť naozaj pracovné. Mali by sa navzájom striedať a vzájomne si aj odovzdávať hlbší
význam. Do práce by sme sa mali púšťať oddýchnutí a oddych dostáva úplne inú hĺbku, keď je
„zaslúžený“ a zmysluplný. Ak by to tak nebolo, naša výkonnosť a radosť v práci klesá, ale rov-
nako aj naša schopnosť skutočne si oddýchnuť a načerpať. Myslím si, že naša tendencia od-
deľovať prácu a odpočinok, vedie k tomu, že obidvoje oslabujeme, nevychutnávame si ich,
nedávame a ani nečerpáme z nich plný potenciál a nepristupujeme k nim zodpovedne, naplno.
A o tom hovoria aj tieto verše:
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„Aj ten, kto je vo svojej práci
nedbanlivý,  je  bratom  ničite-
ľa. Hospodinovo meno je pev-
ná  veža,  spravodlivý  do  nej
zuteká  a  je  v  bezpečí.“ Prí-
slovia 18,9-10 

Sme  stvorení  a  povolaní
Bohom tvrdo a poctivo praco-
vať,  budovať,  zveľaďovať,
spravovať...  všetko môžeme a
máme robiť ako pre Pána (Kol
3,23). Práca je odrazom nášho
vzťahu  s  Bohom.  Lenivosť,
nedbalosť,  zanedbávanie  po-
vinností,  schopností  a  príleži-
tostí ide úplne proti Božej vôli
s nami: „Aj ten, kto je vo svo-
jej  práci  nedbanlivý,  je
bratom ničiteľa.“



Rovnako sme stvorení a povolaní k odpočinku, pravidelnému zastavovaniu sa, načerpaniu síl,
oslave a spoločenstvu. Pán Boh sám je pre nás pevnou vežou, kde nachádzame zónu prijatia,
bezpečia a obnovy. „Hospodinovo meno je pevná veža, spravodlivý do nej zuteká a je v bez-
pečí.“

Práca a odpočinok spolu naberajú úplne inú hĺbku a význam. Ak však ku nim pristúpime leda-
bolo, laxne, povrchne, tak ani čas práce ani čas odpočinku pre nás nebude produktívny.

Podľa slov Timothyho Kellera: „Mali by sme myslieť na Sabat ako na akt dôvery. Boh ustanovil
Sabat, aby nám pripomenul, že pracuje a odpočíva. Ak praktizuješ deň Sabatu, disciplinovane a
verne si uvedomuješ, že nie si ten, kto drží svet v chode, kto zabezpečuje tvoju rodinu, ani ten,
kto posúva tvoje pracovné projekty dopredu.“

Michal Kevický

SENIOR KLUB

Vzhľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzame, nepredpokladám, že by sme sa stretli na senior
klube do konca novembra. V decembri stretnutie nemávame. Podobne tento rok ani neplánu-
jeme uskutočniť celodenný výlet spojený so službou do Tekovských Lužian.

Prajem Boží pokoj a Jeho ochranu,

Jana Makoviniová

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
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TERMÍNY NA OKTÓBER 2020
04.10.2020 nedeľa 9:30 Nedeľné  spoločenstvo  zboru,  CASD Cablkova  3,

Miroslav Mišinec, Michal Kevický | Večera Pánova

11.10.2020 nedeľa 9:30 Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3, Pe-
ter Málach, Ben Uhrin 

11.10.2020 nedeľa 17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67, Branislav Križan

18.10.2020 nedeľa 9:30 Nedeľné  spoločenstvo  zboru,  CASD Cablkova  3,
Branislav Križan, Miroslav Mišinec

25.10.2020 nedeľa 9:30 Nedeľné  spoločenstvo  zboru,  CASD Cablkova  3,
Miroslav Mišinec, Michal Kevický

25.10.2020 nedeľa 17:30 Zborové modlitby, Trnavská 67, Branislav Križan
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číslo na november 2020 vyjde v nedeľu 1.11.2020 |uzávierka 29.10.2020

redakcia: Michal Kevický, Jarmila Antalíková a Marek Antalík
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