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B
oh odišiel z domu. Niektorí si všimli, že 
vyšiel obleèený ako sluha. Má pred 
sebou 33 rokov putovania, aby 
strateného èloveka našiel, zachránil a 

priviedol do Otcovho domu. Vstupuje do 
skúseností, aké nikdy predtým nemal. Všetko 
je nové a neodskúšané. Misia bude asi vždy 
taká. Na cestu sa vydal s pevným odhodlaním 
na život a na smr�. Pozná svoj cie¾ i spôsob, ako 
sa k nemu dosta�. Vystrojený je dobre. Rúcho, 
do ktorého sa obliekol, sa pozvo¾na premieòa 
na tajomnú zbraò, ktorou zabije nepriate¾a. Na 
obleèení bude tentokrát záleža� viacej, než sa 
zdá. Musí ís� opatrne, aby èloveka neodstrašil. 
Zdá sa, že èosi aj ukrýva. Majestátny sluha sa k 
milovanému tvorovi skláòa až do prachu. 
Prispôsobuje sa mu prepodivným seba-
zaprením. Otec z neba sleduje každý jeho krok. 
Pri cieli to však bude naj�ažšie. Na poslušného 
sluhu zaène pomaly ale �ažko dolieha� ruka 
najvyššieho súdu a jeho svätý chrbát bije 
údermi smrti. Anjeli nechápu. Nebesia zatajili 
dych. Takéhoto Boha ešte nevideli. ¼udia majú 
divadlo. Netušia, kto každý v òom hrá. Iní 
pochybujú. Kto to kedy videl, aby sa Boh ukázal 
v takej neèistej aréne? Zdá sa, že o chví¾u bude 
koniec a po kamarátovi hriešnikov a publikánov 
nezostane ani spomienka. Už viac nebude 
tesárov syn múti� vody pokojného života 
zbožného ¾udu. Nastáva koniec. Vlastne, ako 
pre koho. Smr� sa minula svojho cie¾a. Ježiš 
vstal. Teraz teba aj mòa oblieka do rúcha 
spravodlivosti a potom služby. Napokon nás 
vysiela z domu pohodlia a synovských práv na 
dlhú cestu. Zase za èlovekom. Pôjdeš?

Spôsob, akým bol Pán Ježiš vyslaný, odzr-
kad¾uje spôsob, akým sme vyslaní do sveta aj my: 
„Ako si ty mòa poslal na svet, tak som i ja ich 
poslal do sveta.“ (Ján 17,18)  Mohol prís� zahale-
ný v krá¾ovskom rúchu, ale neurobil tak. Mohol sa 
drža� svojich práv silou-mocou, by�  nedotknu-
te¾ný. Radšej sa však obliekol pokorou. Trpel, 
plakal a trávil èas s tými, ktorým prišiel zjavi� 
Otca. Vzdal sa zaužívaných spôsobov  a tradícií, 
aby sa mohol sta� priate¾om mnohých. Ako sa 
darí nám a našim zborom v cie¾avedomom zjavo-
vaní Božieho mena ¾uïom zo sveta? (Ján 17, 6)  
Vyjavujeme Jeho charakter prakticky ako živý 
obraz Božej lásky pred tými, ktorí nás pozorujú, 
alebo len o Òom kážeme a rozprávame?

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ¾uïmi, aby 
videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, 
ktorý je v nebesiach.“ (Mat. 5, 16) Svieti tvoj 
život a tvoje dobré skutky takým spôsobom, aby 
¾udia dospeli k oslavovaniu Boha? Poznáš 
niekoho, kto �a osobne tak pozoroval, že bol 
evanjeliom a Božím Duchom privedený ku Kristu?

Túžim po tom, aby sme sa obliekli do rúcha 
sluhov a dali sa Pánovi vysla� do nových pers-
pektív pre záchranu mnohých. Pán Ježiš nám 
zanechal jasný vzor. Dokonca ho ošetril príka-
zom, ak by sme si ho náhodou nedomysleli. 
(Ján 20,21) Bez evanjelia nezostáva stratené-
mu svetu žiadna perspektíva, len smr�, a nám 
len prázdny rovnomenný èasopis a prázdne 
srdcia. Vysiela� a by� vyslaným je súèas�ou 
Božieho charakteru, ktorý sa túži vyjavi� 
v našich zboroch, na našich konferenciách, ale 
i pri každom z nás.

Jozef Abrman y

Sluha a jeho rúcho

„Pokoj vám! 

Ako mòa 

poslal Otec, 

tak i ja 

posielam vás.“ 

(Ján 20,21)

Kres�anské centrum BEREA          roèník 2, èíslo 1          Február 2003

Meno informátora PERSPEKTÍVA skrýva v sebe najmenej tri odkazy, ktoré sú blízke 
všetkým, ktorí milujeme Pána.

Prvý význam slova je VÝH¼AD. Pripomína nám nielen duchovnú vidite¾nos�, ale aj potrebu 
vnímania príležitostí v širších súvislostiach. Naše poh¾ady sú èasto zahmlené na lokálnej 
úrovni, èo nám aj vyhovuje, ak si chceme ospravedlni� vlastnú misijnú nezamestnanos�.

Perspektíva hovorí aj o NÁDEJI. Nechceme h¾adie� len do minulosti a teši� sa z krásnych 
zlatých èias. Chceme sa zamera� na budúcnos� a prevzia� zodpovednos� za vlastnú gene-
ráciu i generáciu našich detí. Veríme, že neužitoèných sluhov, ako sme my, si môže Pán Ježiš 
použi� pre svoju slávu a pre záchranu stratených.

Tretí význam slova je H¼ADISKO. Pripomína nám uhol poh¾adu, ktorý sme prijali z Božie-
ho slova. Chceme stá� len na òom. Pomáha nám zorientova� sa v neustále sa meniacom 
svete. Na toto fórum môžeme prinies� aj svoje skúsenosti, svedectvá a vzájomne sa 
povzbudzova� svedectvami o práci, ktorú Pán koná medzi nami, v našej vlasti i vo svete.

(redakcia) y
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Trochu rozšírené a upresnené náz-
vy by mohli by�:

! Biblické vedenie zboru ako celku

! Výchova duchovne zdravých 
kres�anov osobným vedením

! Evanjelizácia ako životný štýl 
jednotlivcov i zboru

Skôr než si tieto tri piliere zborovej 
práce objasníme, chcel by som trochu 
predstavi� seba a Kres�anský zbor 
v Ostrave-Zábøehu, ktorý je tiež na uve-
dených pilieroch vybudovaný a snaží sa 
slúži� na Božiu slávu.

B. ZÁZEMIE A VÝCHODISKÁ
Patrím k tým š�astlivcom, ktorí ma-

jú nieèo, èomu hovorím „dlhý kres�an-
ský rodokmeò“. Pána Ježiša som prijal 
ako svojho Spasite¾a už pred pol storo-
èím. Naši veriaci rodièia poslúžili k obrá-
teniu tiež mojim dvom bratom; ich rodi-
èia v druhej dekáde minulého storoèia 
patrili k zakladate¾om Kres�anského zbo-

ru v Batizovciach. 
Podobne je na tom 
aj moja manželka 
Daniela z Ostravy 
a teraz patrí k naj-
väèším radostiam 
nášho života, že 
aj naše dve deti a 
ich partneri (a už 
aj najstaršie vnú-

èence) pokraèujú v nesení tejto „štafety“.
Keï èítam nejaký èlánok alebo kniž-

ku, ve¾mi ma zaujíma, èo má autor „za 
sebou“, èi aké má „morálne právo“ písa� 
o tej téme. Považujem preto za vhodné 
zmieni� sa ešte o mojom vz�ahu k zbo-
rom znovuzrodených kres�anov a teda aj 
o zázemí a východiskách, s ktorými myš-
lienky tohoto príspevku úzko súvisia.

Môj zborový život je spojený 
predovšetkým s tzv. bratským hnutím a 
jeho èesko-slovenskou podobou, známou 
od r. 1956 pod názvom Kres�anské zbory. 
Èím som starší, tým viac som vïaèný 
Pánovi a cením si to, že ma urobil údom 
svojho Tela a dal mi šancu slúži� práve 
v rámci bratského hnutia. Poèiatoèných 6 
rokov po zvovuzrodení som patril do zbo-
ru v Nitre, potom na prelome 50. a 60. 
rokov 5 rokov v Prahe (v období vrcholnej 
služby bratov Kurza a Koøínka), a od r. 
1962 celých 30 rokov v ostravskom zbo-
re, ktorý má teraz sídlo vo východnej 
èasti Ostravy, zvanej Kunèièky. Posled-

Milan Michalko st.:

VANJELIZÁCIAE
AKO NEODDELITE¼NÁ SÚÈAS� 

BEŽNEJ ZBOROVEJ PRÁCE

„Naše evanjelizaèné aktivity
sú na jednej strane príliš èasto

charakterizované kampaòovitos�ou,
jednorazovos�ou a na strane druhej

ich príliš èasto vykonávajú len
jednotlivci èi malé skupiny.“

H¾ada� ¾udí za èíslami?
Ž 147,4; Nu 1,2; Ez 34,6

V sèítaní ¾udu v roku 2001 prihlásilo sa ku 
Kres�anským zborom na Slovensku 6519 ¾udí, èo 
je nieko¾konásobne viac než je nami odhadovaný 
poèet ich príslušníkov a návštevníkov.

Kto sú ¾udia za zvyšujúcimi poètami? Môžu to 
by� veriaci, èo nepatria do žiadnej zo štátom 
registrovaných cirkví a náboženských spoloèností 
a žijú v nejakej skupine kres�anov. Alebo ani 
nemajú pravidelné spoloèenstvo s takouto 
skupinou – možno ho majú iba v rodine èi inom 
malom krúžku. Môžu to však by� i ¾udia, èo nie sú 
skutoènými kres�anmi, ale by sa buï nimi chceli 
sta� alebo sa medzi nich aspoò poèíta�. Možno 
predpoklada�, že sú medzi nimi aj potomci 
veriacich z Kres�anských zborov. Mimo nich u os-
tatných ¾udí oboch týchto skupinách pravde-
podobne najviac zavážil názov Kres�anské zbory, 
ktorý bol pre nich prí�ažlivý.

Èo robi� s èíslami, o ktorých nevieme, kto je 
za nimi? Predovšetkým predklada� ich Tomu, kto 
o nich vie a pozná ich pod¾a mena. Mali by sme sa 
modli� za ¾udí, èo sú za týmito èíslami a prosi� 
Pána Boha, aby nás priviedol aspoò k niektorým 
z nich, najmä k tým, èo nemajú spoloèenstvo 
s opravdivými kres�anmi.

A mali by sme sa Jeho pýta� i rozmýš¾a� 
o tom, ako by sme sa mohli dosta� do ich 
blízkosti a nadviaza� s nimi spojenie, osobné 
alebo i spoloèné. Náš Pán nám môže ukáza� cesty 
k tomuto cie¾u, keï nám na týchto ¾uïoch bude 
záleža�, keï ich budeme ochotní sebaobetavo 
h¾ada� a po nadviazaní spojenia s nimi sa im 
s láskou venova�.

Ján Hudec y

A. ÚVOD
Moji milí, sme úèastníkmi misijnej 

konferencie. Mám za to, že sa všeobec-
ne uznáva rozdelenie misie na vonkajšiu 
a vnútornú pod¾a toho, èi jej objektom sú 
obyvatelia vlastnej alebo cudzej krajiny. 
Verím, že Pán Boh dá milos� našim náro-
dom, aby sme v budúcnosti aj zo Sloven-
skej a Èeskej republiky vysielali misioná-
rov do zahranièia. Bratské hnutie vo svete 
patrí v tejto oblasti medzi najaktív-
nejšie evanjelikálne spoloèenstvá, teda 
máme u nás doma aj v tomto smere èo 
doháòa�. Pokia¾ poznám situáciu v no-
vom bratskom hnutí v Èeskej republike, 
minimálne jeden mladý manželský pár 
a jedna sestra sa na takúto službu inten-
zívne pripravujú, takže naznaèená vízia 
nie je len nejakým nereálnym snom…

Táto konferencia sa týka najmä 
vnútornej misie pre ktorú sa používa 
pojem „evanjelizácia“ a ktorého sa i ja 
pridržím. Naše zaostávanie v tejto oblas-
ti za bratskými zbormi v zahranièí – a naj-
mä za predstavami Pána Cirkvi – nie je o niè 
menšie a pova-
žujem za správ-
ne, že sa spoèiat-
ku koncentruje-
me na òu, že naj-
prv si takpove-
diac „zametieme 
pred vlastným 
prahom“. Urèite 
je zákonitou sku-
toènos�ou, že vyslanie misionárov do 
zahranièia pripravujú v ÈR práve zbory, 
ktoré sú ve¾mi aktívne v evanjelizácii 
obyvate¾ov vlastného mesta.

Svojmu príspevku som dal dos� dlhý, 
ale výstižný názov: „Evanjelizácia ako 
neoddelite¾ná súèas� bežnej zborovej 
práce“. Zdá sa mi totiž, že naše evanjeli-
zaèné aktivity sú na jednej strane príliš 
èasto charakterizované kampaòovitos-
�ou, jednorazovos�ou a na strane druhej 
ich príliš èasto vykonávajú len jednotliv-
ci èi malé skupiny. Bol by som rád, keby 
nám v pamäti utkvela trojnožka, symbo-
lizujúca tri piliere, na ktorých je pod¾a 
môjho biblického poznania a pod¾a 
získaných skúseností založená zborová 
práca. Ak mám pre pomenovanie týchto 
troch pilierov použi� vždy len jedno 
podstatné meno, tak volím tieto názvy:

! STARŠOVSTVO

! UÈENÍCTVO

! EVANJELIZÁCIA

Ïalší „kopanec“

Tretia misijná konferencia bola pre mòa uži-
toèným „kopancom“ – asi takým, ako dostal Peter 
od anjela so slovami: „Vstaò rýchlo!“ (Sk 12,6-7). 
Preto „kopanec“ nemusí by� nieèo nepríjemné, ale 
z Božieho poh¾adu nieèo potrebné. Ide o výzvu.

Všetko, èo sa dialo na konferencii, je pre 
mòa výzvou. Pán je blízko. Ve¾a èasu nezostáva.

Misijné konferencie ma uèia myslie� dopre-
du. Nielen 2-3 roky, ale aj 10, 20 rokov. Èo bude 
s misiou v mojom zbore, v mojom živote? Èím 
prispejem ja? Nejde o sebarealizáciu ale o posluš-
nos� Pánovi Ježišovi Kristovi.

Bolo pre mòa ve¾kým povzbudením ma� pred 
oèami jednotlivcov i zbory, ktoré sa mi stali vzorom 
ako misijne pracova� i myslie�. Som budovaný tým, 
keï vidím pružnos� a ochotu. Vnímal som úprim-
nos�, slzy, otvorené i rozliate srdcia pred Pánom. 
To ma zasiahlo a oslovilo. Boh mi ukázal, že toto sú 
všetko veci potrebné pre úspešnú misiu.

Verím, že misijné konferencie nielen pre 
mòa, ale aj pre každého úèastníka budú povzbu-
dením, motiváciou, potešením, ale aj „kopan-
com“ k hlbšiemu a zodpovednejšiemu prehodno-
covaniu misie našich zborov.

Cirkev nechcela veri�, že Peter je vyslobodený 
z väzenia (Sk 12,15). Ani nám sa nesnívalo, èo uvi-
díme. Snáï by sme ani neverili. Náš nebeský Otec 
nám dal misijné konferencie, Kres�anské centrum 
Berea, perspektívy v novej chate v Harmónii, atï.

A èo bude o ïalších 5, … rokov? „Lebo ja znám 
myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, 
myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal 
š�astnú budúcnos� a vaše oèakávanie.“ (Jr 29,11)

Túžiš po „kopancoch“? Ja áno. Štvrtá misijná 
konferencia sa blíži!

Pavol Kadlec, Trenèín y

Na tomto mieste prinášame ve¾mi praktický príspevok
brata Michalka z Kres�anského zboru Ostrava-Zábøeh 
prednesený na 3. misijnej konferencii v Modre. 
Autorov nekompromisný poh¾ad na zborový život, 
vedenie, výchovu a evanjelizáciu vychádza z Písma 
a zároveò sa opiera o zažité skúsenosti.



ných 10 rokov pôsobím v zbore Ostrava-
Zábøeh, ktorý patrí do južnej èasti 
tohoto mesta s viac ako tristotisíc obyva-
te¾mi. Vïaka pravidelným návštevám 
rodných Batizoviec poznám dos� dobre 
aj Kres�anský zbor v tejto obci.

V osemdesiatych rokoch minulého 
storoèia som mal dobré kontakty s brat-
ským hnutím v bývalej Nemeckej demo-
kratickej republike, kde bola ich služba 
v rámci krajín socialistického tábora mi-
moriadne úèinná a inšpiratívna. Úzke 
vnútorné spojenie s nemeckými bratský-
mi zbormi zostáva dodnes mojou ve¾kou 
rados�ou a povzbudením. Poloha Ostravy 
a zrozumite¾nos� jazyka priniesli v uply-
nulých desiatkach rokov aj dobré kontak-
ty s bratským hnutím v susednom Po¾sku. 
V súvislosti so založením èeskej a sloven-
skej redakcie èasopisu -ethos- som 
mohol zaèiatkom devä�desiatych rokov 
pozorova� aj život niektorých bratských 
zborov vo Švajèiarsku.

V rokoch 1999 a 2001 
sme s manželkou mali 
možnos� strávi� dvakrát 
po piatich mesiacoch na 
študijnom pobyte v Salz-
burgu a v zboroch nového 
bratského hnutia v Rakús-
ku, ktoré sú založené a 
pracujú na rovnakých 
biblických princípoch a 
pilieroch. Rád vyhovujem 
želaniu organizátorov 
tejto misijnej konferen-
cie a budem sa s vami aspoò trochu 
zdie¾a� aj o službe zborov v susednej 
krajine a o ich skúsenostiach.

Dobré vz�ahy a kontakty s jedno-
tlivcami a zbormi znovuzrodených kres-
�anov z iných spoloèenstiev v rámci Èes-
koslovenska v sedemdesiatych a osem-
desiatych rokoch minulého storoèia (naj-
mä z Cirkvi bratskej, Bratskej jednoty 
baptistov, Evanjelickej cirkvi metodis-
tickej a Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v.) 
boli pre môj duchovný vývoj ve¾mi dob-
rým prínosom. Samostatne musím meno-
va� kontakty s veriacimi z niektorých 
zborov CB na Slovensku, kde sme sa za 
hlbokej komunistickej totality uèili 
základom uèeníctva a evanjelizácie.

Pokia¾ ide o KZ Ostrava-Zábøeh, bol 
založený v r. 1993 (po približne roènej 
príprave) len nieko¾kými vyzretejšími 
kres�anmi a ïalšími èerstvo znovuzro-
denými veriacimi v celkovom poète asi 
pätnástich jednotlivcov. Vïaka Božej 
milosti a uplatòovaniu biblických princí-
pov nás bolo po 6 rokoch už viac ako 
sedemdesiat Pánovi oddaných Božích 
detí. Asi dvadsa� veriacich z nášho 
spoloèenstva potom zaèalo v r. 1999 sa-
mostatnú prácu v západnej èasti Ostravy 
a o tomto zbore (Ostrava-Poruba) bude 
referova� br. Mellwig.

Niektorí z vás si asi pamätajú, že pr-
vé roky existencie nového zboru v Ostra-
ve-Zábøehu boli poznamenané aj nejas-
nos�ami a nedorozumeniami. Nedá sa tu 
a teraz s tým podrobne zaobera�, ale 
chcel by som uvies� aspoò jednu okol-
nos�, ktorú považujem za základnú a 
ktorá súvisí s našou témou a rozmýš¾aním 
o úlohe biblického zboru. Jedná sa o roz-
dielny vnútorný postoj k poslaniu zboru, 
ktorý vo svojich dôsledkoch spôsoboval 

akúsi „mimobežnos�“ dialógu a diskusií. 
Všeobecne je medzi kres�anmi dos� 
rozšírená – už èi v ich vedomí alebo v pod-
vedomí – predstava zboru ako cie¾a nášho 
kres�anského úsilia, preto napr. vysoko 
oceòujeme všetko, èo napomáha 
dosahovaniu tohoto cie¾a, aj keï sa tak 
èasto deje za cenu nezdravých kompro-
misov. Naše presvedèenie od zaèiatku 
novej zborovej práce bolo a aj teraz je, 
že zbor kres�anov, miestna cirkev Pána 
Ježiša Krista, je prostriedok a nie cie¾. 
Prostriedok k oslave Boha, prostriedok 
k duchovnému rastu kres�anov, prostrie-
dok k šíreniu evanjelia atï.

C. TRI PILIERE ZBOROVEJ 

PRÁCE
Vrá�me sa teraz k našej téme. 

Štruktúru troch zborových pilierov som 
formuloval zo znalostí novozákonného 
biblického posolstva a praktických skú-
seností dos� dávno predtým, než mi 

„padla do oèú“ nasledu-
júca správa zo života 
prvotnej cirkvi a Pavlovej 
i Barnabášovej služby v Sk 
14,21-23 , ktorá potvr-
dzuje ich funkènos�:

A keï dozvestovali 
tomu mestu evanjelium 
a získali mnohých za 
uèeníkov, navrátili sa 
do Lystry, do Ikonia a 
do Antiochie, upevòu-
júc duše uèeníkov a 

napomínajúc ich, aby trvali vo viere, 
a hovorili, že musíme cez mnohé 
súženia vojs� do krá¾ovstva Božieho. 
A vyvoliac im starších po zboroch 
a keï sa pomodlili s pôstom, poruèili 
ich Pánovi, v ktorého uverili.

1. STARŠOVSTVO
Žiadna iná duchovná zborová služba 

(napr. uèite¾, pastier, evanjelista a pod.) 
nie je v Biblii z h¾adiska Bohom požado-
vanej kvalifikácie i náplne tak podrobne 
vyšpecifikovaná, ako práve služba star-
šieho. Približne dvadsa� Božích predpo-
kladov a požiadaviek z 1Tm 3, Tt 1 a 1Pt 5 
na morálny a duchovný charakter, na 
schopnosti i motiváciu kandidáta na star-
šieho zboru je dostatoène jasných, aby 
sme ich mohli rozozna� a rešpektova�. 
Písmo pritom dos� jasne vysvet¾uje 
nielen zodpovednos� starších, ale aj po-
vinnosti a postoje nás, veriacich v zbore, 
vo vz�ahu ku starším zboru.

Patrí medzi ve¾ké úspechy Božieho 
nepriate¾a Satana, že sa mu podarilo, 
aby zbory Pána Ježiša Krista zlyhávali 
práve v tejto k¾úèovej záležitosti. 
Stotožòujem sa preto s naliehavým 
volaním Božích služobníkov súèasnosti 
k obnove biblického vedenia zborov. Aby 
sa to dosiahlo, možno je potrebné 
situáciu vyhroti�, ako to urobili bratské 
zbory v niektorých krajinách: „Biblické 
staršovstvo je teda tím duchovných 
pastierov, vodcov, ktorí spåòajú biblické 
požiadavky. Množstvo nekvalifikovaných 
starších nie je miestnemu zboru na niè. 
Radšej nema� žiadnych starších, ako 
nesprávnych. Miestny zbor musí s celou 
vážnos�ou trva� na biblicky kvalifi-
kovaných starších, aj keï to môže trva� 
roky, než takí vyrastú.“ (Strauch, 1995).

BRATSKÉ ZBORY „NA MIERU“

Joachim Loh, predseda Missionshaus-Bibel-
schule Wiedenest, v èlánku písanom pre Die Bot-
schaft v januári 2000 vyjadruje názor, že bratské 
zbory sú ako šité na mieru aktuálnym potrebám.

Bratské hnutie viedlo k zakladaniu zborov, 
ktoré sú ideálne vybavené na to, aby sa vyrovnali 
s výzvami súèasnej generácie i modernej spoloè-
nosti a pritom boli verné voèi Písmu. Som pre-
svedèený, že poskytujú vzor pre oživenie 
existujúcich zborov alebo zakladanie nových. Tu 
je sedem dôvodov:

1  Úplná oddanos� Písmu
Ich uèenie, život a zborová prax sa zhodne 

zakladajú na Božom Slove. Ani tradície ani dogmy 
neuberajú z obrazu cirkvi, aký sa dá nájs� 
v Novom Zákone a prenies� do súèasných pomerov.

2  Orientácia na duchovné dary
Boh dal každému znovuzrodenému 

kres�anovi dar, ktorý sa má použi� v miestnom 
zbore, kde je priestor pre ich rozvíjanie a využí-
vanie. Toto vedie k pestrosti bohoslužieb a k Božej 
chvále. Iniciatíva mnohých vedie k dynamickému 
a zdravému duchovnému životu.

3  Nezávislos�
Každý miestny zbor je autonómny v štruktúre 

a vedení a teda nezávislý od mocných organizácií. 
Pritom ale jednotlivé zbory majú poèetné 
vzájomné kontakty a podporujú rôzne nezávislé 
organizácie venujúce sa misii, humanitárnym 
aktivitám alebo práci s literatúrou pod¾a toho, 
ako to považujú za vhodné.

4  Laické vedenie
Pán Ježiš, ktorý je Hlavou cirkvi, ustanovil 

pastierov – starších a diakonov – aby viedli každý 
jednotlivý zbor. Títo väèšinou pracujú vo svojom 
obore a zbor vedú na základe svojho obdarovania 
k vedeniu. Keïže zostávajú súèas�ou širšej 
spoloènosti, majú úzky kontakt s reálnym 
životom.

5  Misijné zameranie
V zbore je prítomných dos� darov na to, aby 

sa venoval evanjelizácii v bezprostrednom 
susedstve i vo vzdialených krajinách. To vedie 
k rastu cirkvi na miestnej i svetovej úrovni.

6  Kristus v centre
Každú nede¾u veriaci slávia Veèeru Pánovu na 

pamiatku Pána Ježiša Krista. Toto obracia 
pozornos� ich srdca i mysle na dielo vykúpenia 
a vedie k chvále a uctievaniu. Toto živé 
zhromaždenie je prevažne spontánne, 
neprogramované, pod vedením Svätého Ducha.

7  Èas� patriaca k celku
Kres�ania v bratských zboroch si ve¾mi 

uvedomujú, že sú súèas�ou celého Tela Kristovho. 
Toto presvedèenie vyjadrujú napríklad úèas�ou 
na práci Evanjelikálnej Aliancie.

Skrátka, bratské zbory sú ve¾mi prí�ažlivé 
pre neveriacich, motivujú veriacich k zapojeniu 
sa a sú vierohodným svedectvom o Pánu Ježišovi 
v našej spoloènosti.

Hoci všetky tieto veci neplatia v úplnosti 
o každom jednom zbore, viaceré z nich sa hýbu 
týmto smerom a tým poskytujú vzor pre biblicky 
orientované cirkvi.
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Som vïaèný Pánovi, že v tejto základ-
nej veci sme od samého zaèiatku v zbore 
Ostrava-Zábøeh ani na chví¾u nezaváhali. 
A želal by som vám všetkým pozna� v praxi, 
s akou oddanos�ou a láskou sa starší nášho 
zboru všestranne o zverených veriacich stara-
jú, ako jednotlivcov i celý zbor vedú – a na 
druhej strane ako ich zbor miluje a podpo-
ruje, aké panujú vz�ahy medzi samotnými 
staršími i medzi nimi a zborom. (Pre istotu po-
znamenávam, že to nie je samochvála, lebo 
ja sám od r. 1999 už nie som starším tohoto 
zboru; spolustarší i veriaci v zbore s pocho-
pením prijali moje vysvetlenie a žiados�, aby 
ma z tejto zodpovednosti uvo¾nili.)

Základnou „pracovnou náplòou“ star-
ších zboru pod¾a Biblie je to, èo v prvotnej 
cirkvi vykonávali apoštolovia: Božie Slovo 
a modlitba (Sk 5,4). Vnímam, že väèšina 
zodpovedných bratov našich zborov sa príliš 
ve¾a venuje organizaèným a iným zborovým 
èinnostiam. Samozrejme, pred Pánom aj 
pred ¾uïmi sú zodpovední aj za tieto oblasti, 
ale pre ich riadenie by si mali vychova� 
duchovne zrelých a odborne vyspelých spolu-
pracovníkov. Uvediem aspoò jednoduché 
príklady: jestvuje biblický dôvod k tomu, èo 
asi prevláda vo väèšine našich zborov, že 
papierové peniaze zo 
zbierky každý týždeò 
„rovnajú“ a drobné 
mince poèítajú starší 
zboru? Tí by sa hádam 
mali po skonèení zhro-
maždenia venova� du-
chovnej práci a kontak-
tu s ¾uïmi… A v ko¾kých zhromaždeniach 
vykonávajú starší zboru funkciu pokladníka a 
úètovníka ale aj iné úlohy, ako napr. redaktor 
zborového spravodaja, dirigent spevokolu a 
pod. Urèite sú to užitoèné služby, ale skutoè-
ný starší zboru im nemôže venova� svoj èas. 
Alebo systematická duchovná pastierska prá-
ca so sestrami v zbore: väèšina zodpovedných 
bratov si uvedomuje jej úskalia (a spravidla aj 
tak na òu nemajú èas) a preto sa väèšinou 
zanedbáva. Keby sa ale starší zboru na svojich 
stretnutiach za jednotlivcov v zbore modlili 
a rozmýš¾ali o nich, nemohlo by im ani toto 
by� ¾ahostajné a museli by sa postara� aj 
o túto duchovnú a praktickú pomoc napríklad 
prostredníctvom sestier oddaných Pánovi, 
ktoré by tú službu samozrejme konali pod 
autoritou starších zboru.

Nezastupite¾ná úloha týchto duchovných 
vodcov je stanovova� víziu a ciele zboru. 
Viem, že mnoho veriacich v našich zboroch 
(vrátane zodpovedných bratov) nemá tieto 
slová príliš v ob¾ube – ale to niè nemení na 
platnosti Božieho Slova napr. z Pr 29,18: „Keï 
nieto videnia, je ¾ud rozpustilý a bezuzdný…“ 
S príkladom vízie a cie¾ov nášho zboru 
v oblasti evanjelizácie je možné zoznámi� sa 
v konferenèných priestoroch prostredníc-
tvom informaèných materiálov. Ale samo-
zrejme, víziu a ciele treba ma� aj vo všetkých 
ostatných oblastiach zborovej služby.

Dovo¾te mi uvies� dva príklady k tejto 
téme zo zborov v Rakúsku a tretí z Ameriky:

a) Požiadal som siedmich starších zboru v 
Salzburgu, aby som sa ako pozorovate¾ mohol 
zúèastòova� ich schôdzok. Umožnili mi to a 
tak som s rados�ou mohol po dobu piatich 
mesiacov týždeò èo týždeò sledova� ich 
duchovné zápasy o ¾udí v zbore i tvorbu vízií a 
cie¾ov pre zbor. Okrem priebežného osobného 
alebo telefonického kontaktu sa starší zboru 
schádzajú každý týždeò na dve až tri hodiny – 

niekedy zavèasu ráno, keï je to spojené 
s jednoduchými samoobslužnými raòajkami, 
inokedy veèer. Výnimkou nie sú „výjazdové“ 
víkendové duchovné zápasy staršovstva na 
horských chatách s vypnutými mobilmi a 
s pôstom, obèasné spoloèné výlety za úèasti 
manželiek a pod. Prípadná termínová kolízia 
s potrebou inej duchovnej služby sa rieši 
jednoznaène v prospech zodpovednosti 
staršieho zboru, ospravedlnením je len sku-
toène vážna prekážka. Okrem radostnej 
atmosféry a slobody musí v biblickom zbore 
panova� dobrovo¾ná disciplína a tá musí zaèa� 
„od hlavy“, t.j. od starších zboru. Každý 
starší prichádza na stretnutie s príslušným 
poètom kópií písomných modlitebných 
námetov za seba, rodinu a konkrétnych 
veriacich a s preh¾adom svojej uplynulej 
a pripravovanej pastierskej, uèite¾skej a inej 
služby. Modlitbám je pri porade starších zboru 
venovaný skutoène ve¾ký èasový priestor.

b) Pri obidvoch študijných pobytoch 
vyhoveli organizátori aj mojej ïalšej žiadosti 
a tak mi bolo umožnené nahliadnu� do „záku-
lisia“ iných rakúskych zborov a zúèastni� sa 
spoloènej prípravy (kurzu) terajších starších 
zboru spoloène s perspektívnymi bratmi na 
službu starších. Každú druhú nede¾u veèer 

som cestoval 50 až 70 
km zo Salzburgu do 
zboru, kde sa stretnu-
tie konalo (priemerne 
10 bratov) a s rados�ou 
i úžitkom som celý ten-
to proces sledoval. 
Absolvovanie takého 

kurzu (dvanás� stretnutí s potrebou priebež-
nej domácej prípravy) samozrejme nie je 
automatickou „vstupenkou“ do zborového 
staršovstva, ale pre vz�ahy medzi vedúcimi 
bratmi a pre prípravu na službu starších je 
mimoriadne dôležité.

c) Pánovi oddaným a v iných službách už 
osvedèeným bratom, ktorí pod¾a 1Tm 3,1 
túžia po staršovstve, je ponúknutý program 
prípravy, v priebehu ktorého sa ukáže, èi záu-
jemca je skutoène schopný, aby ho Duch 
svätý pre túto službu vybral a zbor potvrdil a 
prijal. Súèas�ou tohoto programu je pravidel-
ná úèas� na schôdzkach zborového staršov-
stva (samozrejme len ako pozorovate¾) po 
dobu 4 mesiacov. Jeden zo starších tohoto 
zboru br. Strauch potvrdzuje ve¾ký prínos 
takej „stáže“ nie len pre samotného 
úèastníka, ale pre celý zbor: zborové 
staršovstvo nemá vernejších modlitebníkov, 
než sú títo „stážisti“.

V tejto súvislosti chcem pripomenú�, že 
pre každý z tých troch zborových pilierov 
máme k dispozícii aj dobrú literatúru. Pre 
túto problematiku je to kniha „Alexander 
Strauch: BIBLICKÉ STARŠOVSTVÍ“, ktorá obsa-
huje aj študijnú príruèku. (O knihu je pomer-
ne ve¾ký záujem v rôznych evanjelikálnych 
zboroch napriek tomu, že bola vydaná s 
túžbou, aby poslúžila predovšetkým Kres�an-
ským zborom, kde však napriek propagácii 
stále zostáva skoro neznáma).

Vyššie citovaný autor sa zaoberá aj pas-
tierskou službou starších a pre túto oblas� 
špecifikuje štyri základné okruhy ich zodpo-
vedností: ochrana stáda, jeho kàmenie, 
vedenie a starostlivos� o praktické potreby.

Biblicky fungujúce staršovstvo zboru je 
rozhodujúce aj pre služby, ktorými sa na tejto 
konferencii zaoberáme, t.j. evanjelizácia a 
misia. Trúfam si prehlási�, že starší zboru 

pod¾a Božieho srdca sú podmienkou i zárukou 
úèinnej evanjelizácie ako životného štýlu 
jednotlivcov i zboru. S týmto presvedèením 
sa stotožnila napríklad aj Misijná skupina KZ 
v ÈR a na budúci rok pripravuje pracovný se-
minár pre terajších i perspektívnych duchov-
ných vodcov našich zborov pod názvom 
„Starší zboru a ich úloha v evanjelizácii“.

So staršovstvom zboru a jeho úèinným 
pôsobením v oblasti evanjelizácie neoddeli-
te¾ne súvisí permanentne prebiehajúci 
proces uèeníctva v zbore, preto prechádzame 
v našich úvahách k druhému pilieru.

2. UÈENÍCTVO
Táto oblas� patrí medzi kres�anmi asi 

k najviac spochybòovaným témam. Aj my sme 
sa v Èeskej republike stretli so stanoviskami, 
ktoré výstižne vyjadril istý autor: „Na jednom 
z mojich seminárov sa prihlásil o slovo pastor 
sediaci v tre�om rade: ‚Páèi sa mi Váš dôraz 
na uèeníctvo, ale nie je to pre každého. Máte 
pravdu, keï hovoríte, že Ježiš formuloval 
princípy uèeníctva. V knihe Skutkov a v epi-
štolách ich však už nenachádzam. Pojem 
uèeník sa používa naposledy v 21. kapitole. 
Apoštolovia si museli uvedomova�, že spolo-
èenstvo veriacich je iné. Nie je praktické 
uplatòova� princípy uèeníctva na celé obe-
censtvo veriacich – nie každý sa o také veci 
zaujíma.‘ Aj keï som s tým èlovekom nesú-
hlasil, chápal som, ako sa cíti. Nemyslel to 
zle, len vyjadril svoj vlastný pocit úzkosti 
z márnych pokusov urobi� vo svojom zbore 
získavanie uèeníkov základom duchovnej 
služby. Pretože sa stretol s �ažkos�ami, 
verbalizoval námietky svojho zhromaždenia 
a ostatných frustrovaných kolegov. Chytajúc 
sa týchto teologických a kultúrnych vysvet-
lení, h¾adal únik z tejto úzkosti.“ (B. Hull)

Nie je možné robi� tu a teraz podrobný 
biblický rozbor a h¾ada� i nachádza� odpo-
vede na hore nastolené èi aj ïalšie logické 
alebo teologické otázky. Ja chcem len 
potvrdi�, že biblicky poòaté uèeníctvo, 
ktoré po jeho založení samotným Pánom 
rozvinul apoštol Pavel v praxi i v známom 
verši 2Tm 2,2 (To, èo si poèul odo mòa 
skrze mnohých svedkov, zver to verným 
¾uïom, ktorí budú schopní aj iných uèi�), 
celých desa� rokov v zbore Ostrava-Zábøeh 
funguje a prináša ovocie.

Ja sám mu rozumiem tak, ako som to 
uviedol vyššie: Výchova duchovne zdravých 
kres�anov osobným vedením. A zase to ne-
oddelite¾ne súvisí s evanjelizáciou. Som rád, 
že aj tu sa môžem odvola� na duchovnú auto-
ritu Roberta E. Colemana, ktorý podrobne 
analyzoval majstrovský plán zvestovania 
evanjelia Pánom Ježišom:

„Ježiš bol realista. Naplno si uvedo-
moval ako nestálos� prevrátenej ¾udskej 
povahy, tak aj ¾uïom nepriate¾ské satanské 
sily – a s týmto vedomím založil svoje zvesto-
vanie na pláne, ktorý zodpovedal tejto situá-
cii. Zástupy zmätených a rozháraných ¾udí by 
ho síce boli ochotné nasledova�, ale Ježiš 
sám by im nebol schopný poskytnú� osobnú 
starostlivos�, ktorú potrebovali. Jeho jedi-
nou nádejou bolo získa� ¾udí prestúpených 
Jeho životom, ktorí by to urobili za Neho. 
Preto sa sústredil na tých, ktorí sa mali sta� 
zárodkom tohoto vedenia. Robil síce všetko, 
èo bolo v Jeho silách, aby pomohol zástupom 
– ale predovšetkým sa musel venova� nie im, 
ale len nieko¾kým málo ¾uïom, aby mohli by� 
zástupy nakoniec zachránené. V tom spoèí-
vala genialita Jeho plánu.

„Starší zboru pod¾a Božieho srdca 
sú podmienkou i zárukou 

úèinnej evanjelizácie ako život-
ného štýlu jednotlivcov i zboru.“



Ale toto sa napodiv len zriedkavo uplat-
òuje v praxi. Väèšina evanjelizaèných poku-
sov v cirkvi zaèína so zástupmi… Ak má ma� 
Ježišov vzor v tejto otázke nejaký význam, 
tak nás samozrejme uèí, že prvou povinnos-
�ou pastiera a súèasne prvým záujmom hlása-
te¾a evanjelia je dohliadnu�, aby hneï na za-
èiatku bol položený základ, na ktorom by sa 
dala vybudova� úèinná a trvalá služba zvesto-
vania evanjelia zástupom. K tomu bude ne-
vyhnutné sústredi� viac èasu a schopností na 
menší poèet ¾udí v zbore, aj keï pritom túžbu 
pomôc� svetu nenecháme stranou. Bude to 
znamena� postavenie veci znalých vodcov 
„k dielu služby“ po boku pastiera (Ef 4,12). 
Nieko¾ko veci odovzdaných ¾udí èasom otrasie 
svetom v základoch. Ví�azstvo sa nikdy nedá 
dosiahnu� prostredníctvom zástupov.

Proti kres�anskému pracovníkovi, ktorý 
bude túto zásadu uplatòova�, by sa mohli 
ozva� námietky, že uprednostòuje v zbore 
vybranú skupinku ¾udí. Ale napriek tomu to je 
zásada, ktorou sa vo svojom živote riadil 
Ježiš – a ak chceme ma� 
v budúcnosti nejaké trvalé 
vedenie, niè iné nám nezos-
táva. Ak sa to skutoène robí 
z úprimnej lásky a ak venu-
jeme aj potrebám ostatných 
náležitú pozornos�, námiet-
ky utíchnu najneskôr vtedy, 
keï bude jasné, že dielo sa 
darí. Pracovník však pritom 
musí ma� koneèný cie¾ stále 
pred oèami a v jeho jednaní 
nesmie by� ani stopa sebeckej straníckosti. 
Všetko, èo robíme s nieko¾kými, sa deje pre 
spásu mnohých.“

Neváhal som zaradi� do svojho textu 
taký dlhý citát, pretože plne vystihuje naše 
desa�roèné skúsenosti. Na zaèiatku sme to 
nemali v hlave a v srdci až takto „zrovnané“ 
(èítali sme to až dodatoène), ale základné 
princípy nám boli z Písma jasné a držali sme 
sa ich. Postupne sa formovali jednotlivé 
generácie uèeníkov, ktoré vïaka osobnému 
vedeniu a v rozliènej službe rýchlo a zdravo 
duchovne rástli a postupne sa ujímali osobnej 
výchovy a vedenia ïalších uèeníkov.

Na jednej strane je uèeníctvo prístupné 
pre všetkých veriacich, ale realitou je, že nie 
všetci sú ochotní zaplati� „cenu uèeníctva“, 
spoèívajúcu predovšetkým v úplnej oddanosti 
Pánovi, v zmene charakteru, v ochote necha� 
si niekým iným hovori� do vlastného života a 
v prijatí osobnej disciplíny. Ale z toho netreba 
by� smutný, to je pod¾a novozákonných prin-
cípov normálny stav a v atmosfére lásky môžu 
by� do plnenia spoloèného cie¾a zapojení aj 
tí, ktorí „sladké bremeno“ uèeníctva neprijali 
a vôbec sa ako „menejcenní“ nemusia cíti�.

Považujem za potrebné zdôrazni� ešte 
aspoò niektoré dôležité aspekty:

a) výchova uèeníkov znamená mimoriad-
ny prínos aj pre oblas� pastierskej služby;

b) uèenícky proces sa týka oboch pohla-
ví a všetkých vekových skupín. Je logické, že 
nemalé nároky uèeníckych vz�ahov lepšie 
prijímajú mladší ¾udia, ale máme žiarivé 
príklady uèeníkov aj v pokroèilejšom veku;

c) rozsiahle „podhubie“ uèeníkov je zá-
kladným zdrojom budúcich pastierov, 
uèite¾ov, evanjelistov, diakonov i starších 
zboru a celej Cirkvi Pána Ježiša Krista (u nás 
bolo vychovaných už mnoho Božích ¾udí, 
ktorí úèinne slúžia aj v iných zboroch);

d) uèenícky výchovný proces sa usku-
toèòuje nielen v samotnom osobnom vz�ahu, 

ale napríklad aj v skupinovom biblickom a eva-
njelizaènom spoloèenstve, kde je priestor aj 
pre poznávanie duchovných darov uèeníka, 
ktorému sa ale od jeho vedúceho musí 
dostáva� kvalitná „spätná väzba“.

Než prejdeme k tretiemu pilieru, 
chcem pripomenú� aspoò tri základné publi-
kácie k problematike uèeníctva.

Brožúrku Williama MacDonalda „PRAVÉ 
UÈEDNICTVÍ“ v ilegálnom samizdatovom 
vydaní máte možno ešte stále mnohí z vás vo 
svojich domácich knihovniach tak, ako som ju 
celé desa�roèia mal aj ja a chodil okolo nej 
skoro bez povšimnutia. Je to priam revoluèné 
dielko, ktoré prinieslo pre kres�anov druhej 
polovice minulého storoèia novú víziu, nové 
– a pritom „staré“, t.j. biblické – ciele. Som 
rád a vïaèný Pánovi, že sme v Rakúsku a 
v Nemecku mohli spozna� tisíce znovu-
zrodených ¾udí a desiatky zborov, ktoré sú 
ovocím toho, že niektorí kres�ania vzali túto 
víziu brata Billyho vážne. 

Novšie (10 rokov staré) 
je èeské vydanie knihy 
iného dobrého autora, 
ktorého niektoré skúsenosti 
som uviedol – Bill Hull: 
UÈEDNICKÝ MODEL CÍRKVE.

Knižoèka, z ktorej som 
už tiež citoval (Robert E. 
Coleman: MISTRÙV PLÁN 
ZVÌSTOVÁNÍ EVANGELIA), 
pod¾a názvu ako by sa uèe-
níctvom nezapodievala, ale 

v skutoènosti je najmä o òom a je dobrým 
prechodom k tretiemu pilieru, na ktorom sto-
jí zborová práca.

3. EVANJELIZÁCIA
Nemám v úmysle sa týmto pilierom dlho 

zaobera� – nie kvôli tomu, že by som ho 
nepovažoval za dôležitý, ale aj preto, že o 
òom je celá táto konferencia. Mojou túžbou a 
úlohou bolo najmä zdôrazni� súvislosti a z 
nich vyplývajúcu skutoènos�, že sám o sebe 
by tento pilier nestál, ako 
to názorne demonštruje 
akáko¾vek trojnožka. Keï 
sme doteraz rozmýš¾ali o 
jej dvoch èastiach (star-
šovstve a uèeníctve), 
vlastne sme sa intenzívne zapodievali aj eva-
njelizáciou. Uvediem len niektoré zásady 
spojené s príkladmi, ktoré súvisia s kom-
plexom našich troch pilierov:

a) Starší zboru musia by� aktívnym prí-
kladom a stá� aj v èele zborovej evanjeli-
zácie. Osobne mi nikdy ani na chví¾u nena-
padlo, že by to mohlo by� ináè a že budem 
musie� túto zásadu nejako osobitne uvádza�. 
Ale neustále sa stretávam s tým, že to nie je 
také samozrejmé a keïže je to k¾úèová 
záležitos�, musím ju takto zdôrazni�.

Po prvý raz som sa s tým stretol v sep-
tembri 1994, keï sme sa ako mladý zbor uèili 
pôsobi� na verejnosti. Pozvali sme si známeho 
evanjelistu z Nemecka na veèerné prednášky 
v kultúrnom dome a vždy necelú hodinu 
dopoludnia a popoludní sme na rôznych 
frekventovaných miestach našich sídlisk 
(obchodné strediská a pod.) mali program 
piesní, pantomímy, svedectiev a posolstva 
evanjelia, slúžiaci ako základ rozhovorov 
a pozvaní na veèerné zhromaždenie. Pomá-
hali nám pritom mládežníci z Nemecka a tí 
neveriacky krútili hlavami, že aj my, starší 
zboru, sme si vzali týždeò dovolenky a spolu 

s nimi a s našimi mladými sme „vyrazili do 
ulíc“. Starší ich zborov vraj nemajú námietky, 
aby oni ako mládež verejne evanjelizovali, 
ale sami s nimi nikdy neboli. Takže sme mali 
možnos� sa o tom rozpráva� a skúma� 
z tohoto h¾adiska posolstvo Písma – a skutoè-
nos�ou je, že Pán naše spoloèné úsilie požeh-
nal, takže dodnes máme v zbore veriacich, 
ktorí prišli do kontaktu s nami a neskôr sa 
obrátili práve na základe tejto týždennej 
evanjelizácie.

A naposledy som poèul podobné stano-
visko od progresívneho brata strednej gene-
rácie, keï sme sa rozprávali o úlohe starších 
zboru v evanjelizácii: „Vieš, úspech bude, ak 
terajších zodpovedných bratov povzbudíme, 
aby mladým nebránili v evanjelizácii a v pri-
vádzaní neveriacich ¾udí do zhromaždenia.“

Nemôžem sa s takýmto postojom stotož-
ni�. Je to nebiblický a trochu falošný oh¾ad na 
„zaslúžilých bratov“ v èele zborov, ktorý 
nepomôže ani im ani Božiemu dielu. Starší, 
ktorý sám osobne nie je ochotný a schopný 
vysvetli� evanjelium ako základné biblické 
uèenie a ktorý nemá evanjelizáciu ako život-
ný štýl, nepovedie v tomto smere ani zbor a 
nespåòa biblické kritériá pre to, aby úlohu 
staršieho zboru zastával. Prosím o pocho-
penie, že nevolám po „revolúcii“ ani po 
„defenestráciách“, ale po obnovení základ-
ného biblického poriadku v zboroch.

b) Staršovstvo musí vytvára� pre evanje-
lizáciu v zbore potrebnú atmosféru a vies� 
jednotlivcov k evanjelizaènému životnému 
štýlu. To sa nedá ani „nadirigova�“, ani 
„normova�“, ale pod¾a miestnych podmienok 
a veriacich, ktorí sú starším zboru Pánom 
Cirkvi zverení, si vyprosi� jasnú cestu k 
plneniu tohoto cie¾a. Nie všetci veriaci majú 
duchovný dar evanjelistu, ale všetci by mali 
by� ochotní a schopní (okrem svedectva živo-
tom) vyda� svedectvo slovom o svojom obrá-
tení – a to nie len vtedy, keï sú o to požiadaní, 
ale aktívne k tomu vyh¾adáva�  príležitosti – a 
v tomto zmysle upravi� svoj životný štýl. To 
nie je prehnaná, ale základná požiadavka na 

každého kres�ana ako 
svedka Pána Ježiša Krista. 
Jej napåòanie nie je samo-
zrejmé ani automatické a 
nestaèí sa k tomu povzbu-
dzova� len od mikrofónu 

pri nede¾nej kázni. Skúsenos� ukazuje, že sa 
v tom treba aj cvièi�. Ako to v zbore zariadi�, 
ako docieli� takú atmosféru a túžbu medzi 
veriacimi a ako im pomôc� k svedeckému 
životu – to je tiež náplò pre duchovné zápasy 
i praktické kroky zborového staršovstva. 

c) Vedenie zboru musí ma� koncepciu 
evanjelizaènej služby (okrem iných služieb) 
a v jej rámci vytvára� na pôde zboru 
príležitosti pre jasné vysvetlenie evanjelia. 
V nadväznosti na predchádzajúci bod ide 
o to, aby veriaci, ktorý prostredníctvom 
svojho svedectva vyvolal napr. záujem 
svojho priate¾a o Božie veci, ho mal kam 
privies� s cie¾om, aby sa mu príslušne 
duchovne obdarovanými veriacimi dostalo 
vysvetlenia a pomoci pri h¾adaní Boha. 

Aby som neuvádzal príklady len z nášho 
zboru, objasním tieto prvky na príklade 
jedného väèšieho rakúskeho zboru, v kto-
rom žije a slúži asi 200 veriacich.

„Zborový rok“ (od septembra do júna) je 
tu v podstate rozdelený do dvoch „polèasov“, 
ktoré majú rozdielne akcenty. Prvá polovica 
je viac venovaná evanjelizácii, druhá potom 

„Starší zboru musia by� 
aktívnym príkladom a stá� aj 
v èele zborovej evanjelizácie.“

„Prvým záujmom pastiera 
i hlásate¾a evanjelia je 
dohliadnu�, aby hneï 

na zaèiatku bol položený 
základ, na ktorom by sa 
dala vybudova� úèinná 

a trvalá služba zvestova-
nia evanjelia zástupom.“



lizaèné skupiny. Navštívi� ich môžu len tí 
veriaci zo zboru, ktorí tam privedú neve-
riaceho priate¾a. Skupiny sa schádzajú v prie-
behu týždòa veèer a vedú ich starší zboru (za 
pravidelné biblické skupiny sú zodpovední ich 
uèeníci, ale evanjelizácii sa osobne venujú tí 
najobdarovanejší). Príslušný veriaci oznámi 
vedúcemu pravidelnej biblickej skupiny, že 
bude ma� absenciu z dôvodu sprevádzania 

priate¾a do evanjeli-
zaènej skupiny, èím 
získava aj modliteb-
nú podporu veriacich 
z tejto svojej biblic-
kej skupiny. Spra-
vidla sa situácia 
potom vyvíja tak, že 
po nieko¾kých náv-

števách evanjelizaènej skupiny ten neveriaci 
èlovek v nej nadviaže blízke vz�ahy, takže už 
na jej stretnutia dochádza sám a je k obrá-
teniu vedený tímom obdarovaných veriacich 
z evanjelizaènej skupiny, zatia¾ èo jeho 
veriaci priate¾ sa vráti do biblickej skupiny 
a svojmu kamarátovi slúži „len“ pri bežnom 
kontakte v priebehu týždòa.

Pre úplnos� už len dodám, že spravidla 
od februára do júna je veriacim v zbore po-
núknutá úèas� na kvalitne vedených veèer-
ných biblických vzdelávacích kurzoch (napr. 
o osobnom raste vo viere, o manželskom 
a rodinnom živote, o výchove detí, o nejakej 
biblickej knihe a pod.), ktoré sa konajú mimo 
rámca bežných zhromaždení a biblických 
skupín. A samozrejme aj v tejto dobe „bežia“ 
ïalej evanjelizaèné zborové skupiny…

D. ZÁVER
Keï sa pozeráme naspä� na 2000 rokov 

histórie Cirkvi Pána Ježiša Krista, nemôžeme 
neby� smutní z množstva deformácií, ktoré 
do jej života a služby èlovek priniesol. Ani 
bratské hnutie sa nemôže pýši� tým, že by 
zostalo pred nimi uchránené. Nezostáva nám 
niè iné, ako v pokore, bázni a pokání sa vraca� 
k biblickej zvesti i praxi prvotných kres�anov 
a stále platné biblické princípy uplatni� do 
prostredia a foriem doby, v ktorej ako Pánovi 
ve¾vyslanci žijeme. Nikto iný to za nás 
neurobí, lebo Pán Cirkvi to zveril práve nám. 
Všelièo môžu urobi� rôzne charitatívne a hu-
manitárne organizácie, ale na rozširovanie 
evanjelia majú výsadné právo (a teda aj 
povinnos�) znovuzrodení kres�ania. A spolo-
èenstvo (zbor) takých ¾udí, ktoré funguje na 
biblických princípoch, je aj k plneniu tejto 
úlohy mimoriadne úèinným prostriedkom.

Tri piliere zborovej práce, ktorými sme 
sa v tomto príspevku spoloène zaoberali, 
vždy boli silnou stránkou bratského hnutia 
po celom svete. Skúsenosti preukázate¾ne 
svedèia o tom, že môžu by� úèinné ešte aj 
dnes a to aj v našom stredoeurópskom pries-
tore – èi už je charakterizované prostredím 
religióznym alebo ateistickým.

Ešte jedna zmena je k tomu potrebná: 
opusti� pohodlný kres�anský život, ktorý 
skoro všetci žijeme a na ktorý sme si zvykli. 
Dajme sa k naznaèeným zmenám povzbudi� 
a nastúpme na túto osvedèenú a užitoènú 
biblickú cestu. Niet ani najmenších pochýb 
o tom, že Pán je pripravený naše rozhod-
nutia v tomto smere požehna�.                y

následnej práci s novoobrátenými veriacimi a 
biblickej výchove ostatných kres�anov v rôz-
nych oblastiach. V tej „evanjelizaènej“ polo-
vici sú mesiac a pol nede¾né kázne i pravi-
delné biblické skupiny v priebehu týždòa 
zamerané predovšetkým na osobnú evanjeli-
záciu a povzbudzovanie veriacich k vydávaniu 
svedectva. Od polovice októbra do polovice 
novembra uskutoèòuje zbor raz za týždeò 
veèernú prednášku v 
kultúrnom dome, na 
ktorú veriaci privá-
dzajú tých, ktorým 
svedèili, alebo iných 
svojich známych, 
spolupracovníkov a 
susedov (pravidelne 
prichádza 50 až 70 
neveriacich). December je potom venovaný 
iným formám verejnej evanjelizácie, ktoré 
pod vedením duchovne zrelých kres�anov 
vykonávajú rôzne úèelovo vytvárané tímy 
veriacich – napríklad sa prenajme plocha vo 
vestibule železniènej stanice, kde sa rozdáva 
biblická literatúra a letáky a nadväzuje sa 
rozhovor so záujemcami. Iní zase navštevujú 
nemocnice, domovy dôchodcov atï. a poži-
èiavajú tam magnetofónové kazety, ktoré si 
kúpili pri predchádzajúcej sérii evanjeli-
zaèných prednášok. Pravidelné biblické 
skupiny veriacich v priebehu týždòa vytvárajú 
v tomto období pre evanjelizáciu konkrétne 
modlitebné zázemie.

Okrem biblických skupín tu fungujú ne-
pretržite (t. j. aj cez letné prázdniny) v sú-
kromných bytoch alebo domoch tzv. evanje-

Reálne otázky. Ale aj reálna potreba 
a výzva pre Boží ¾ud. Je to pravda, že peniaze 
nemáme a že nás je málo, o tom netreba 
debatova�. Na konte KC BEREA sa sotva nájde 
18 tisíc korún a do desiatich dní potrebujeme 
1,8 milióna. A o 60 dní ïalšie. A potom 
prostriedky na poriadnu rekonštrukciu. Snáï 
5 miliónov dokopy?

Božie dielo konané Božími ¾uïmi a Bo-
žími spôsobmi nikdy nebude trpie� nedo-
statkom Božích prostriedkov. Ví�azstvo zá-
visí na Bohu. On je darcom všetkého dobrého. 
Ak toto dielo zaèal On, tak ho aj dokonèí. 
Malachiáš poznal Boha ako takého, ktorý sa 
dá reálne skúsi� práve v oblasti finanèných 
potrieb Božieho ¾udu (Mal 3,10). Tú šancu sme 
dostali teraz aj my. A zmocnili sme sa jej.

Pán Boh vložil do sàdc starších bratov 
hlbokú istotu, že objekt, ktorý budeme mož-
no jedného dòa vola� „Chata BEREA“, je sú-
èas�ou krásneho Božieho plánu pre napredo-
vanie poslania a služby našich zborov na 
Slovensku. Dal nám úplnú jednotu pri výbere 
práve tejto nehnute¾nosti i jednomyse¾nos� 
v zámeroch s òou. Spojil nás v modlitebnom 
zápase pre uskutoènenie misijného poverenia 
v našej vlasti pre záchranu hynúcich, a my sa 
jednoducho nemôžeme len pasívne díva�.

Peniazom sa nevyhneme. Sú súèas�ou 
života, ale aj obrazom toho, kde je naše 
srdce. Chatu nám exekútor neprevedie do 
vlastníctva za pekné oèi, èi lásku voèi Pánovi 
Ježišovi. Bude od nás pýta� peniaze. A Pán 
Boh finanèné problémy ešte nemal.

Desa� dní pred zložením 1,8 milióna 
korún na konto exekútorského úradu bolo 
plných napätého oèakávania. Pán sa však 
priznal. Práve poèas týchto posledných dní 
zaèali dobrovo¾né finanèné príspevky plynu-
lo prichádza� na úèet KC BEREA. V deò draž-
by 6. februára 2004 bolo na konte k dispo-
zícii 1,8 milióna korún. Práve to¾ko, ko¾ko 
sme v tej chvíli potrebovali.

Aj dražba samotná bola dobrodružstvom 
viery. Okrem nás tu bol ešte jeden záujemca a 
tak cena šla nahor. Keï prekroèila 4 milióny, 
druhý kupec zaèal váha�, až bola chata 
„odklepnutá“ ako naše vlastníctvo.

Sme uprostred skúsenosti, ktorá je pre 
niektorých z nás krokom, aký sme nikdy v ži-
vote nerobili. Sme na ceste viery a nie vide-
nia. Chodíme duchom a nie kalkulovaním. 
Pán dal do našich sàdc radostnú ochotu urobi� 
obete, aké sme doteraz ešte nikdy nerobili. 
Cítime, že nemusíme žobra� ani navádza� 
žiaden zbor èi jednotlivcov k darcovstvu. 

Vieme, že Boh sa postará ako o ïalšie 
finanèné potreby tak i o pomocníkov k dielu.

Mardocheus tomu veril tiež v ove¾a 
zložitejšej situácii. Krá¾ovnej Ester ponúkol 
možnos�, aby uplatnila svoju moc pre 
záchranu Božieho ¾udu. No neopomenul 
zdôrazni�, že ak tak neurobí, Boh privedie 
záchranu svojho ¾udu z iného smeru!

S Bohom sa neprehráva! V každom prípa-
de sme však povinní informova� vás, milí bra-
tia a sestry, o pokraèujúcom maratóne viery 
a o tom, že podiel na tomto krásnom Božom 
diele môžete ma� aj vy a to modlitbami 
i finanène. Potešuje nás, že žobra� nemu-
síme. Radostných spolubežcov viery radi uví-
tame, pretože radostného darcu miluje Boh.

Na záver chcem pripomenú�, že chata 
ako taká nie je naším cie¾om. Ak by bola, 
podobali by sme sa na babylonèanov, ktorí si 
stavali vežu pre svoje meno. Naším cie¾om 
je Božia sláva a Božie zámery v posilnení 
vzdelávacej a evanjelizaènej služby jedno-
tlivých zborov ako aj privádzanie mnohých 
stratených ku Kristu. Veríme, že na mládež-
níckych pobytoch práve na tejto chate sa 
obrátia ešte mnohí mladí ¾udia a naplnia tak 
mnohé zívajúce stolièky v našich zboroch.

Jozef Abrman y

„Nie všetci veriaci v zbore majú 
duchovný dar evanjelistu, ale 

všetci by mali by� ochotní a schopní 
(okrem svedectva životom) vyda� 

svedectvo slovom o svojom obrátení.“

„Chata BEREA“ v Modre-Harmónii
Ako je to vlastne s tou chatou? Kupujeme ju? 
A kde na to, priatelia, naberieme peniaze? 
Vyvolávacia cena je 3,6 milióna korún. A potom ešte 
pekné pálky za novú inštaláciu elektrických rozvodov, 
vody, kúrenia. A my nemáme ani korunu! Je to vôbec 
normálne? Do èoho sa to vlastne púš�ame?



Milí bratøi a sestry,
díky Vám za Vaše pøímluvné modlitby, pokud jde 

o naši vánoèní evangelizaèní akci „Pùlnoèní pod 
štìdrým nebem“ (24.12. v 22:00). Vìøíme, že modli-

tby pøipravily pùdu pro to, co se dìlo…
Ve víøe jsme oèekávali kolem 500 lidí. S oz-

vuèením, nabídkou èaje a perníèkù a s malý-
mi dárky jsme byli docela dobøe pøipraveni 

na 700 lidí. Realitou bylo, že celkový po-
èet úèastníkù pøekroèil 1500 lidí!

Plný byl nejen amfiteátr, v jehož 
støedu se odehrávaly naše aktivity, ale 
lidé stáli v zástupech všude kolem. 
Vzhledem k mrazivému poèasí (kolem 
mínus 10 stupòù) byla úèast lidí docela 
„hrdinská“ a výdrž našich spolupra-
covníkù rovnìž (ještì pøed zahájením 
jsme si vzájemnì poskytovali ponožky 
a svetry, které nìkteøí mìli navíc.

Organizaènì a programovì nebyla 
v podstatì žádná pøekvapení, vše probí-

halo podle plánu. Moderátoøi, „Tea 
Teatr“, Pavel s vánoèním poselstvím, zpì-

váci, technici (zvuk, svìtlo, kamera, 
projekce), poøadatelé, „èajáci“, „komuniká-

toøi“ (lidé vyhrazení pro rozhovory po skonèení 
akce) i ti, kdo pøipravovali a následnì uklízeli 

místo, prostì všichni se zhostili svých úkolù výbornì! 
Jediný znatelný problém pøedstavovala zvukaøina, 
protože na tak velký zástup jsme opravdu nebyli 
pøipraveni. Mnozí lidé, kteøí stáli mimo plánované 
prostory, už nemohli dobøe slyšet ani vidìt. Navíc s 
ohledem na mráz a nezvyklost akce lidé byli stále v 
pohybu a povídali si, èímž vytváøeli dost velký hluk…

Zatím mùžeme jen tìžko odhadovat „vìtšinovou“ 
REAKCI lidí; ta se ukáže teprve postupnì. Nìkolik lidí, 
se kterými jsme mluvili my osobnì nebo lidé ze sboru, 
reagovali moc hezky, spokojenì. Pavel mìl kontakt 
napø. se strážníky mìstské policie, kterou jsme o akci 
také informovali. Šéf posílené hlídky s uznáním øekl, že 
takovou akci ještì nevidìl a že to bylo zajímavé…

Lidé ze sboru jsou velmi povzbuzeni! Stejnì tak 
nìkolik vìøících z jiných sborù, kteøí se akce zúèastnili.

 Hodnotíme-li Pùlnoèní z hlediska cílù, které 
jsme mìli pøed oèima (oslovit lidi evangeliem, 
vyzkoušet velkou veøejnou akci se zapojením celého 
sboru, rozšíøit povìdomí o našem obèanském 
sdružení Kudy Kam), byli skvìle splnìny!

Všechny vìøící ve sboru jsme požádali, aby po 
skonèení vyplnili docela podrobné písemné vyhodno-
cení naší Pùlnoèní. Zpracování výsledkù ještì chvíli 
potrvá, ale nìkteøí zareagovali ihned… Petra, lékaøka, 
která se obrátila asi pøed rokem, svùj pohled shrnula 
takto: „Super, že pøišlo tolik lidí! Dùležité je rozšíøit 
povìdomí o Kudy Kam a veøejnì a nahlas mluvit 
o Ježíši. Lidé nejsou vùbec pøipraveni… Tohle mìsto 
potøebuje duchovní probuzení. Dostat do povìdomí, 
že Pán Ježíš je aktuální i dnes. O duchovních otázkách 
a vìcech se vùbec nemluví…“

Na 21.3.2004 jsme lidem slíbili další veøejnou 
akci na stejném místì, nazvanou: 
„Happening pod jarním nebem“.

 Naši spolumodlitebníci, chvála 
Pánu za jeho dílo a díky i vám za vaše 
modlitby. Modlete za srdce lidí, kteøí 
tam byli, aby se jich Pán dále dotýkal 
a pøipravoval pùdu pro opìtovné 
slyšení zvìsti o Pánu Ježíši.

Pavel a Danka Vopaleètí y
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Modra: 

Najvzácnejší 
dar Vianoc

Dòa 20.12.2003 o 16. hodine sa usku-
toènil z milosti Božej evanjelizaèný koncert 

v ZŠ Krepe¾any. Na koncert bola pozvaná kres�anská 
country skupina „NÁDEJ“ spod Tatier, ktorá svojím 

hudobným pásmom poukázala na pravý význam a podstatu 
Vianoc. Spoloène s pozvanými hos�ami, ktorých bolo asi 120, sme 

si mohli opä� uvedomi� potrebu prijatia milosti Pána Ježiša Krista 
v našich životoch. Po oživujúcom slove brata Petra Abrmana sa modlil 

kazate¾ BJB Poprad-Ve¾ká Tomáš Valcháø za všet-kých prítomných v sále. 
Pod¾a neskorších rozhovorov bolo zrejmé, že medzi návštevníkmi bolo 
mnoho takých, za ktorých sa predtým nikto nikdy nemodlil. Evanjelizaèný 
koncert sa konèil spoloènými rozhovormi v menších skupinkách spojenými
 s obèerstvením, ktoré charakterizoval jeden pán z pozvaných slovami: 
„… tak takéto prijatie som ešte v živote nezažil.“

Tak sme si mohli opä� uvedomi� dobrotu nášho Hospodina, jeho 
požehnanie, ktoré sme mohli prija� i skrze túto akciu. Odchádzali sme 
s prianím a povzbudením v našich srdciach, ktoré vyjadrím slovami 
apoštola Pavla: „Ale mne život nestojí za reè, len nech s rados�ou 

dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: 
svedèi� o evanjeliu milosti Božej.“ (Skutky 20,24). 

Prajeme všetkým, aby sa nebáli akýmko¾vek 
spôsobom podpori� šírenie živej zvesti a evanje-

lia Pána Ježiša Krista vo svojom okolí.
KZ Krpe¾any y

Trikrát na vianoènú tému

Ostrava: Pùlnoèní
pod štìdrým nebem

Štvrtú 
adventnú 

nede¾u sme v 
spolupráci so MZ 

YMCA-OAC, AGLOW, 
MÚ Modra a Kultúrnym 

domom ¼. Štúra pripravili 
stretnutie s de�mi zo sociálne 

slabších rodín v Modre.
Asi 50 detí aj so svojimi rodiè-

mi si mohlo v podaní Elenky Bencovej, 
ktorá zastupuje MZ YMCA-OAC v Modre 

vypoèu� vianoèný príbeh 
o dare Vianoc, ktorý bol 

súèasne ilustrovaný na ve¾kej 
tabuli, pozrie� si kreslený film 

„Èervené èižmièky“, ktorý dal odpo-
veï, aký je najvzácnejší dar Vianoc – 

Boží Syn, Pán Ježiš Kristus. Ženy zo združe-
nia AGLOW toto stretnutie spestrili piesòami 

a svojimi životnými príbehmi.
Vyvrcholením stretnutia bolo rozdávanie 

balíèkov, ktoré pripravili deti v Nemecku a Anglicku pre 
deti vo svete prostredníctvom misijnej organizácie 

Samaritans Purse – Samaritánova peòaženka.
Na záver stretnutia sa všetci zúèastnení hostia mohli obèerstvi� 

malým pohostením, ktoré zabezpeèili èlenovia KZ v Modre. Poèas 
obèerstvenia sme mali dobrú príležitos� na 
osobné rozhovory s de�mi aj ich rodièmi o význa-

me Vianoc, o Pánu Ježišovi, aj o ich potrebách a 
živote. Z úst jednej mladej dievèiny zaznela veta: „Už 

sme tu (v KD) boli na mnohých akciách, ale ešte nikdy sme 
nemali možnos� takto jasne poèúva� o Ježišovi.“

Sme preto ve¾mi vïaèní nášmu Pánovi za takúto úžasnú 
príležitos� oslovi� ¾udí v našom meste a zoznámi� sa s mnohými a 

prinies� im jasné evanjelium. Veríme, že takýchto možností nám náš 
Pán dá i v novom roku èo najviac a že ich v Jeho múdrosti budeme vedie� 

využi� k Jeho oslave a k úžitku ešte mnohých našich blížnych.
Martina Javorová y
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EMMAUSKÉ BIBLICKÉ 
KOREŠPONDENÈNÉ KURZY

Úlohou kres�anskej misie a misionárov je pri-
nies� ¾uïom evanjelium, zaklada� zbory a vychová-
va� nových kres�anov v biblickom poznaní tak, aby 

žili na Božiu slávu. Ich práca na jed-
nom mieste je dlhodobá, èasto 

po celý ich život. Poznáme to zo 
života bratov, ako F. Butcher, 
F. J. Køesina, J. Siracký.

Tam, kde nie je možný 
èastý osobný styk misionárov 

s jednotlivcami, s úžitkom sa na 
biblické vzdelávanie obrátených 

¾udí používajú emmauské biblické korešpondenèné 
kurzy. Vznikli pôvodne v Kanade, neskôr sa ich 
vydavate¾ským centrom stali USA. Prenikli do Euró-
py a dnes sú ve¾mi rozširované v mnohých krajinách 
Afriky, Ázie i Južnej Ameriky. Slúžia v misii na vzde-
lávanie sa veriacich v Božom Slove.

Na Slovensku bolo založené EMMAUS CENTRUM 
v roku 1993. Doposia¾ bolo vydaných 9 biblických 
kurzov v celkovom poète 14 tisíc výtlaèkov a poèet 
evidovaných študentov je iba nieèo vyše dvesto. 
Niektorí študujú jednotlivo a posielajú vyplnené 
testy do Centra, niekde sa kurzy použili na skupi-
nové štúdium v mládeži. Väèšina vlastníkov kurzov 
si ich zadovážila pre vlastnú potrebu a osobné 
štúdium bez prihlásenia sa do Centra. Tak èi onak 
veríme, že študovanie týchto kurzov nad otvorenou 
Bibliou prináša mnohým úžitok.

Prvé kurzy boli zamerané pre šírenie zvesti 
evanjelia a utvrdzovanie veriacich vo viere. Uverej-
òujeme niektoré ohlasy našich študentov, s ktorými 
sme v korešpondenènom styku.

„Ïakujem Pánu Bohu, že som sa mohla 
zúèastni� tohto písomného kurzu. Každá lekcia ma 
v nieèom obohatila. Nauèila som sa èíta� Bibliu cez 
kapitoly a verše, dovtedy som èítala kapitolu 
v kuse, a oslovuje ma to. Napr. R 10,17.

Ïakujem Pánovi za Slovo života – Bibliu, vždy 
viacej mi je drahšia, spoznávam v nej poklad, tie 
pravé perly. Dostala som i malú gideonskú Bibliu 
a nosím ju so sebou. Mnoho ráz si ju otvorím a Pán 
ma oslovuje. Minule ma oslovil Ž 25, a tak prosím 
Pána o pokoru a bázeò.

Ïakujem Vám, že ste mali so mnou trpezlivos�, 
ïakujem za odpovede, môžete ma nabudúce 
zaradi� do ïalšieho kurzu.“ (Z. K., Lubeník)

„Emmauský biblický kurs mi zatím, chvála Pánu, 
dost otevøel oèi… Prožívám požehnané dny. Pán mi 
dává víru, sílu a pokoj a vede mì ve všem. Váš 
biblický kurs mi objasnil nìkteré vìci, tøeba že pøed 
uvìøením je èlovìk duchovnì mrtvý.“ (J. J., Náchod)

„Vïaka vášmu kurzu mám istotu, že som 
spasený. Som rád, že pri znovuzrodení èlovek cíti 
iba rados�. Ak si niekedy uvedomím svoj hriech, 
ktorý som spáchal, moja viera v spasenie sa rúti. 
Vtedy zaènem pochybova� o svojom osobnom 
spasení. Prosím preto Pána o milos� a preèítam si aj 
nejaké veršíky z Biblie; uvedomím si, že ma Boh aj 
tak miluje, ale už to nie je to, ako keï som s 
Ježišom Kristom duchom vyrovnaný. Napíšte mi, 
prosím, èo mám v takej situácii robi�.“ (R. P., 
Michalovce – odpoveï samozrejme dostal)

Kurzy sú urèené nielen pre zaèiatoèníkov, ale 
i pre pokroèilých kres�anov. Zoznam kurzov bol 
poslaný do každého Kres�anského zboru. Záujemci 
o kurzy sa môžu obráti� na 
EMMAUS CENTRUM, P. O. Box 25 A, 949 01 Nitra.

Ilko Kozár y

„Usilujte sa o blaho mesta, kde som vás poslal,“ znel Jeremiášov odkaz Židom, 
vedeným do babylonského zajatia. Hoci boli ïaleko od domova, pres�ahovaní do 
pohanského prostredia, Bohu záležalo na nich, ako aj na ich babylonských susedoch. 
Mali sa modli� za pokoj a blahobyt mesta, lebo v tom bol aj ich pokoj.

Bohu záleží na mestách a na ¾uïoch, èo v nich bývajú. Dnes v mestách žije 
takmer polovica ¾udí na svete, 410 miest má vyše milióna obyvate¾ov. Sú centrom 
politickej moci, ekonomickej aktivity, komunikácie, vzdelávania, ale aj chudoby, 
rastúcej zloèinnosti a ekologických problémov. Kres�anská misia a evanjelizácia ich 
dos� dlho zanedbávala – nevenovala im pozornos� primeranú ich ve¾kosti a významu. 
Aj preto je namieste, aby sme na mestá mysleli a nezabúdali modli� sa za ne.

Hlavné náboženské skupiny
Tokyo má 12,7 milióna obyvate¾ov; z nich 80% sa nehlási k žiadnemu nábo-

ženstvu. I tak väèšina z nich (85%) zachováva požiadavky budhizmu, vrátane 
uctievania predkov, a rituály šintoizmu, národného náboženstva Japonska.

Náboženské prežívanie Japoncov vrcholí na prelome rokov. V novembri deti 
slávia Šièi-Go-San (7-5-3). Dievèatá vo veku tri a sedem rokov a pä�roèní chlapci sa 
navleèú do kimona a idú do šintoistického chrámu prija� požehnanie. Potom prídu 
Vianoce, èo je ob¾úbený rodinný sviatok s množstvom kolied a vianoènej výzdoby 

v celom Tokyu. Na Nový rok vianoèné ozdoby ustúpia 
šintoistickému novoroènému symbolu – borovicovej 
vetvièke na vchodových dverách každého domu. 
Väèšina Japoncov v tento deò prúdi do budhistických 
alebo šintoistických chrámov, aby sa pomodlili za 
bezpeèie a požehnanie v novom roku. Nezáleží na 
tom, ku komu sa modlia – k Budhovi, k màtvym pred-
kom, alebo k jednému z milióna bohov šintoizmu – je 
to záležitos� kultúry, nie náboženskej viery.

Špecifické sociálne problémy
Hoci vo všeobecnosti je v Tokyu vysoká životná úroveò a nízka zloèinnos�, 

situácia sa mení. Miera nezamestnanosti tu stúpla na takmer 6%, poèet bezdomov-
cov alarmujúco narastá. Stále viac a viac ich vidno na ve¾kých železnièných 
staniciach hlavného mesta. Problém s h¾adaním zamestnania demotivuje mladých, 
ktorí strácajú záujem o vzdelanie a opúš�ajú školy pred ukonèením štúdia. Zatia¾ 
neve¾ký ale rastúci poèet takýchto mládežníkov sa dáva na zloèineckú dráhu.

Tieto zmeny sprevádza všeobecný úpadok verejnej morálky, èo si možno 
všimnú� v dopravných prostriedkoch a na verejných priestranstvách. Školáci 
posedávajú na podlahe vlakov a venujú sa svojim mobilným telefónom. Stále viac 
mladých fajèí a nedbalo sa odieva. V školách pribúdajú prípady problémov s disci-
plínou, èo spôsobuje problémy pre uèite¾ov a úrady.

Kres�anská služba
V Tokyu je asi 960 protestantských zborov, z nich 8 je bratských zborov. Poèet 

praktikujúcich kres�anov sa odhaduje asi 48 000.
V centre mesta je tzv. Ochanomizu Christian Centre, devä�poschodová bu-

dova, v ktorej sa okrem kníhkupectva nachádza jazyková škola a ústredia i kance-
lárie viacerých kres�anských organizácií, vydavate¾stiev, rozhlasu a pod.

V Tokyu je asi 60 kres�anských škôl – základných, stredných i univerzít, ale 
keïže teraz ministerstvo školstva a vedy nedovo¾uje hlásanie evanjelia v inštitú-
ciách s vládnou akreditáciou, v mnohých z týchto škôl dnes kres�anské svedectvo 
chýba. Namiesto nich je tu v súèasnosti desa� cirkevných škôl prevádzkovaných 
rôznymi evanjelikálnymi zbormi a ich poèet rastie. Jediná škola patriaca k brat-
ským zborom je v štvrti Koshigaya, asi hodinu vzdialená od centra Tokya.

Výzvy Tokya
Za ostatné dva roky sa tu pod¾a prieskumov poèet zborov i veriacich zmenšil. 

Èiastoène je to spôsobené tým, že ¾udia sa vo ve¾kom s�ahujú do „noc¾ažných 
miest“ obklopujúcich Tokyo a do mesta dochádzajú len za prácou.

Najväèšou výzvou pre evanjelium v Tokyu je, aby sa kres�ania vedeli pozrie� 
na milióny okolo seba a potom na seba a pritom neupadnú� do pokušenia poveda� 
ako Andrej: „Èože je to pre to¾kých?!“ (J 6,9)

Tom Hill, Echoes y
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