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Marec 2018 
 

Ovčia brána 

Hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom. (Neh 1,3) 

Keď Nehemiáš počul, že brány Jeruzalema sú spálené ohňom, úplne ho to zložilo. Sadol si, 

plakal, modlil sa celé dni, robil pokánie a prosil o urgentnú zmenu toho stavu. Prečo taká 

radikálna reakcia? Prečo taká zlomenosť, bremeno a odhodlanie to zmeniť?  

Tie brány nepredstavovali len obranu a rozsudzovanie, čo prijmeme a čo odmietneme. 

Predstavovali aj správu celého mesta. Tam mali sedieť starší, tam sa konali súdy a uzatvárali sa 

dôležité obchody a zmluvy. Navyše každá z tých brán mala svoj dôležitý význam. Bez brán bol 

Jeruzalem bezbranný, bez správy, bez súdnictva, bez bezpečného trhu bez vymožiteľnosti 

práva. Život na takom mieste nie je ľahký a už asi chápeme prečo bolo málo osídlené 

a navrátilci sa tam nechceli vrátiť (Neh 7,4; 11,1-2). 

Úlohou brány je nevpustiť dovnútra nič, čo chce ničiť a zároveň má byť otvorená veciam, ktoré 

môžu byť pre teba a tvojho blížneho bohatým prameňom radosti, pokoja, spoločenstva 

a rastu. 

Ako prvá pri opravách sa spomína Ovčia brána (na iných miestach nazývaná aj Benjamínska): 

Veľkňaz Eljášib a jeho bratia sa dali do práce a vystavali Ovčiu bránu. Sami ju obnovili 

a osadili jej vráta. Obnovili ju po vežu Méa a potom po vežu Chananeel.(Neh3,1) 

Táto brána smerovala na sever a vchádzalo sa ňou na ceste do chrámu. Tu sa dali kúpiť obetné 

zvieratá a v jej blízkosti bolo jazierko Bethezda, kde Pán uzdravil chromého, ktorý čakal na 

svoje uzdravenie 38 rokov (J 5). 

Táto brána predstavuje naše spasenie v Baránkovi Ježišovi Kristovi. To On je tou jedinou 

a dostatočnou obeťou, ktorou sme boli zmierení s nebeským Otcom. Táto brána predstavuje 

v našom živote prístup k Večeri Pánovej. V nej sa stretávame s naším veľkňazom. To On nás 

obnovuje (meno veľkňaza Eljašíba znamená „Boh obnovuje“). V tejto bráne robíme pokánie 

a zároveň prijímame milosť a odpustenie. V tejto bráne si neustále uvedomujeme ako draho 

a dokonale sme boli kúpení. Vďaka tejto bráne je obnovovaná naša prvá láska a náš Pán je pre 

nás predrahým Spasiteľom a Veľkňazom. 

V blízkosti tejto brány sa spomínajú dve veže: Meno prvej je Mea a znamená „sto, stovky“ ale 

aj „úroky z požičaných peňazí“ (Neh 5,11). Meno Chanáel znamená „Boh sa zmilúva“. 
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Prechádzajúc touto bránou si uvedomujeme tieto dve skutočnosti: 1. Ako veľmi veľa je našich 

hriechov a aké hrozné úroky by mali z nich byť od nás vymáhané. 2. Ako sa nad nami Boh 

zmilúva a odpúšťa nám všetky naše hriechy a dokonale zachraňuje od Božieho budúceho 

hnevu a odplaty bezbožných. 

A to nás nenecháva vlažnými a ľahostajnými k Pánovi a k tomu ako žijeme. 

Ak je však táto brána spálená ohňom, z našej prvej lásky zostal len popol, rastie naša tendencia 

nebrať hriech tak vážne a posúvať sa ku kompromisom a vlažnosti. Prestávame čerstvo vnímať 

pohľad Božieho Baránka až na dno nášho srdca. 

Ovčia brána je otvorená! Otvoril ju Ježiš! No je to tvoja a moja zodpovednosť, či cez ňu 

prejdeme a budeme sa k nej znovu a znovu vracať!  

Michal Kevický 

 

SVEDECTVO 

 

Milá zborová rodina, 

chceme sa najprv poďakovať Bohu za Jeho vernosť a vám za vaše modlitby, podporu počas 

príprav a samotného priebehu festivalu Fusion4Fusion.  

Táto akcia prebiehala 2. - 4. februára. Zo 190 zúčastnených bolo okolo 150 študentov a to zo  

šiestich rôznych Fusionov (4 slovenské a 2 české). 

Počas necelých 48 hodín mali študenti možnosť vystúpiť na vlastnom koncerte, zúčastniť sa 

dvoch workshopov a povzbudiť iné Fusiony v rámci svojich vystúpení. I keď program bol plný, 

predsa bol priestor a čas na vzájomné rozhovory či nadväzovanie nových priateľstiev. Okrem 

spoločných aktivít a zábavy bola však možnosť každý deň sa pozastaviť nad témou festivalu - 

Preskoč. Téma sa sústreďovala na „múry“, ktorým v živote čelíme a ako ich prekonať. 

Tohtoročným rečníkom bol Marek Tomašovič. Vyzval 

nás nerobiť to z vlastnej sily, ale ísť do toho s Ježišom, 

ktorý prekonal ten „najväčší múr“. Sme vďační za 

Mareka a jeho úprimné svedectvo, ktoré študenti 

pozorne sledovali. Viacero študentov sa vyjadrilo, že sa 

ich téma hlboko dotkla, z čoho niektorí sa rozhodli aj 

nasledovať Krista. 

Sme veľmi vďační za všetku pomoc, ktorú poskytli ľudia 

z nášho zboru a mimo Fusionu. Bolo povzbudzujúce 

vidieť veľký počet dobrovoľníkov, z čoho veľká časť boli 
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samotní Fusion študenti. Nespočetné hodiny príprav a práca za kulisami boli veľkým prínosom 

a požehnaním.  

Aj keď už prešiel takmer mesiac od festivalu, mali sme možnosť s našimi študentmi pokračovať 

v duchu témy Preskoč. Na utorkových stretnutiach sme si navzájom zdieľali vlastné múry 

(prekážky), ktorým čelíme. Bude pre nás veľmi vzácne ak sa budete s nami za tieto ďalšie 

stretnutia modliť, aby sme mohli vstúpiť do hlbších rozhovorov s nimi. 

Vidíme ako nás Boh týmto festivalom sprevádzal a staral sa o každý detail. Sme Mu nesmierne 

vďační, že aj takouto cestou sme mohli zdieľať to, čo pre nás urobil. Sme radi, že to mohli zažiť 

aj naši študenti: 

„Podľa mňa bol Fuion4Fusion veľmi dobrá akcia. Bolo super vidieť vystúpenia ostatných 

Fusionov a taktiež bolo zaujímavé vidieť ako fungujú. Tiež to bola možnosť spoznať sa 

s novými ľuďmi a začať si tak budovať nové kamarátstva. Som rada, že som toho mohla byť 

súčasťou. A už sa teším na budúci rok.“ 

“Pre mňa znamenal F4F úžasnú šancu spoznať nových ľudí a bližšie spoznať svojho Spasiteľa 

v priateľskom a príjemnom prostredí, kde sa každý mohol cítiť prijatý a samozrejme tam 

bolo aj veľa zábavy.“ 

Fusion tím 

 

KLUB SENIOROV 

Senior klub v mesiaci marec nebude, nakoľko vychádza na zelený štvrtok, tesne pred Veľkou 
nocou.  Ak dá Pán zdravia a života, stretneme sa až posledný štvrtok v mesiaci apríl dňa 26. 04. 
2018 od 10:00 - 14:00 hod. na Súľovskej ulici. 

Jana Makovíniová 
 

OZNAMY 

Mládežnícka konferencia - 16. - 18. marec 2018, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, 

Banská Bystrica. Téma: Nasleduj! Boh nemá mobil, ale aj tak s Ním môžeme hovoriť. Nemá 

Facebook, ale aj tak môžeme byť Jeho priateľom. Nemá Twitter, ale aj tak Ho môžeme 

nasledovať. 

 

Európska konvokácia - 23. - 25. marec 2018, Športová hala Elán, Bajkalská 7, Bratislava. Téma: 

Znova zaberme vrchy pre Kráľa. Európska konvokácia je zvolanie ľudí do modlitieb a chvál za 
duchovný prielom na Slovensku, v Európe a v Izraeli. Je to výzva mladým ako aj starým 
spomedzi národov, aby sa zjednotili, zaujali svoje miesto vplyvu a znova zabrali vrchy pre Kráľa 
Ježiša.
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RODINNÉ OKIENKO 

Milí rodičia, toto rodinne čítanie sme zahrnuli do Informátora preto, lebo by sme boli radi, aby 

si aj naše deti zvykli pravidelne čítať náš Informátor. Takže milí bratia a sestry, príjemné čítanie 

malým aj veľkým. 

 

KTO JE NAJLEPŠÍ DETEKTÍV NAŠEJ RODINY? 

„Mamííí, kde je Derek?!“ ozvalo sa raz z Marcovej izby po jeho návrate domov. 
„Neviem,“ musela som skonštatovať holú pravdu. Ale vzápätí, keď som zazrela Marcovu tvár, 
v ktorej sa striedali pocity hnevu, sklamania a smútku, som sa posnažila. Napriek únave, ktorú 
som cítila po celom dni, som začala rozmýšľať, kde by mohol byť.  
„Určite je v tvojej izbe. Kým sme boli preč, mal si na izbe zatvorené dvere.“ 
„Nie, nie je tu, on sa určite stratil.“ 
„Ale nie, nemohol sa len tak stratiť, popozerajte všetky kúty a pod stolom. Pod sedačkou nie 
je?“ To sa už do hľadania zapojili aj Marcove dve mladšie sestričky. Tá najmladšia 
iba pobehovala medzi Marcovou izbou a kuchyňou, kde som pripravovala večeru, 
a komentovala: „Delekstlatil.“ 
„Nikde nie je,“ ozývalo sa neustále z Marcovej izby. A zvyšujúca sa nervozita nášho syna sa 
prejavila aj v intenzite jeho hlasu. 
„Kľud, Marco. Škrečkovia predsa ľúbia uhorky, je to vraj ich pochúťka. Čo keby si odkrojil kúsok 
a dal ho do stredu izby? Keď ju Derek zacíti, príde si odhryznúť a máme ho.“ 
„Super mami.“  
Ale zdá sa, že naše deti zaregistrovali iba prvú časť môjho návrhu. Vzápätí sa totiž kúsky 
uhorky ocitli po celom byte. 
„Dobre, stačilo!“  
Zasahujem a volám deti k večeri. So skleslými tváričkami zjedli každý svoj diel a hneď sa 
rozbehli hľadať Dereka. Po chvíli, keď som už aj ja dojedla a deti si opäť posadali k stolu, tak 
som sa veľavýznamne postavila a hovorím:  
„No, a teraz prídem do izby a jedným šmahom vám ho nájdem.“ 
„Ha, ha, ha,“ ozvalo sa z úst mojich deťúreniec. No mňa neodradili. Tak som sa vybrala do 
Marcovej izby. Prvú vec čo som uvidela, bola škatuľa s vláčikom, koľajnicami, stanicou 
a všetkým čo k tomu patrí. Zodvihnem veko, a čo nevidím. 
„Dereček, ahoj, ty si tu? No ty beťár jeden, kde si sa nám to schoval?“ 
Zámerne preháňam, aby ma všetci v dome počuli. Hneď sa všetci nahrnuli do izby a už som aj 
prijímala gratulácie. 
„Mami, ty si ten najlepší detektív našej rodiny.“  
Bolo to veľmi krásne takto ich počúvať, len mi bolo ľúto, že keď náš ocinko navrhol, aby sme sa 
pomodlili, keď sme ho ešte nemohli nájsť, tak sme ten jeho návrh nejako obišli a nemodlili sa. 
A čo vy milé deti, aj vám sa stáva, že robíte všetko možné, keď niečo riešite, ale nemodlíte sa? 
Alebo to viete všetko odovzdať v modlitbe do Božích rúk? 

Teta Danka 
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 BÁSEŇ  

 

Príbeh viery 
Evka Kevická, Braňo Brežný 

Zo zbierky básní Príbeh viery 

 

Úzkou cestou na krídlach lásky, 

ponorení vo vetre, 

plávame ponad prehry, frašky. 

 

Pozerám a nevidím horizonty nehy. 

Vertikálne limity, 

charakter mláďaťa po stáročia krehký. 

 

Začalo to pozdravom, pevným stiskom ruky. 

Nepoznáme súzvuky – nepoznané sú zvuky. 

 

Príbeh viery, de facto príbeh duší. 

Raz sme smelí, inokedy vánok nežný morské vlny suší. 

Príbehy sú litery – známky Tvojho slova. 

Tupým žezlom sa dajú tesať znova a znova. 

 

Hľadanie artefaktov dávneho dychu, 

zbúrajme prázdne múry, synonymá, pýchu. 

 

Potom si sadneme... 

Presne sem, 

lebo tu je miesto pre Tvoje zasľúbenie. 

 

Priestor, ktorý nekončí v čase. 

 

Len v rytme spievajúcich konárov, 

v hukote spaľujúceho slnka, 

aj v tichu starej nočnej lampy 

znie môj (a tvoj): 

Príbeh večnej viery. 
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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 0171892437/0900 s použitím daného VS: 

Misia „To AllNationse.V.“ 

Lizardovci 
110 

 

Misia „Hofnung ohne 

Grenzen“ - A. Barkoci 
220 

ŠHPK - Majerovci 115 

 

BJB Viera -Sociálno-misijný 

projekt - Ukrajina 
888 

VivaNetwork - U. Botting 125  Fusion Bratislava 222 

KvM - S. Bocková 140 

 

KvM - Jedlo pre bezdomovcov 333 

KvM - M. Krajčí 145 

 

Misijná stanica Prameň 

v Jelke 
444 

YWAM - P.+E.Kremskí 270  BJB Viera - Videoslužba 777 

Fusion - D. Malá 290 

 

BJB Viera  - Cesta muža 555 

Naše manželstvo, n.o. - 

E.Jankovičová 
305 

 

BJB Viera  - Stavebný fond 9999 

 

 

TTeerrmmíínnyy  nnaa  mmaarreecc  22001188  

04.03.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 
Tomáš Majer, Miro Mišinec (Večera Pánova) 

11.03.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3   
Peter Pelech, Michal Kevický 

18.03.2018 nedeľa 9:30 
Nedeľné spoločenstvo zboru, CASD Cablkova 3 
Braňo Križan, Tomáš Majer 

25.03.2018 nedeľa 9:30 Bohoslužby na Palisádach, Palisády 27/A 

  10:00 
Európska konvokácia, hala Elán, Bajkalská 7 
Ben Fitzgerald 

  17:00 Večer modlitieb a chvál, Trnavská 67 
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