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Š
tyria muži priniesli na lôžku ochrnutého 
èloveka k Pánu Ježišovi, ktorý sa nad ním 
z¾utoval dvojakým spôsobom. Tento pora-
zený ako hriešnik potreboval odpustenie a 

ako nemocný na lôžku potreboval silu, a Pán 
mu oboje dal.

Tieto dve veci – odpustenie a sila – sú ve¾ké 
požehnania evanjelia. Odpustenie je osobnou 
vecou medzi dušou a samotným Bohom, avšak 
sila býva vidite¾ná druhými a je pre nich 
dôkazom obdržaného odpustenia. Keï druhým 
vravím, že sú mi hriechy odpus-
tené, a nie je pri mne a v mo-
jom spôsobe života vidie� 
žiadnu Božiu moc, tak ne-
mám právo oèakáva�, aby 
mi verili (Mk 2,10-12).

Uvažujme krátko o skut-
ku týchto štyroch mužov, 
ktorí toho paralyzovaného a 
bezmocného èloveka pri-
niesli k Ježišovi a stali sa tak 
nástrojmi Jeho záchrany.

Najprv si všimnime, že 
ich skutok bol skutkom lásky. 
Neèinili to zo ziskuchtivosti 
ani pre odmenu. Nemohli 
oèakáva� žiadny prospech. 
Žiadna sebecká myšlienka 
ich nepohla k tejto službe. Z vnútorného súcitu 
a ochotným srdcom i rukami mu chceli poslúži�. 
Privádzanie hriešnika k Ježišovým nohám je 
službou, ktorá musí vyplýva� z lásky. Ak som 
naplnený Božou láskou, tak ma tato láska pudí 
k tomu, aby som všetky svoje schopnosti a pros-
triedky nasadil k záchrane stratených a k budo-
vaniu vo viere zachránených, spasených duší. 
Ako je to s tebou, drahý èitate¾?

Skutok týchto štyroch mužov bol skutkom 
spoloèným. Každý vstúpil na svoje miesto, vzal 
za roh lôžko, aby konal svoju prácu. Každý bol 
osobne zodpovedný vykona� svoj diel v tomto 
skutku. Tak pomáhal jeden druhému a všetci 
pracovali na spoloènej úlohe. V evanjelizaènej 
práci musí každé Božie die�a „bojova� za vieru 
v evanjelium“ (Flp 1,27). Jeden alebo dvaja 
budú káza�, tretí uvádza do miestnosti, štvrtý 
pozýva okoloidúcich k vstupu. Avšak mnohí 
nemôžu by� takýmto spôsobom èinní, ale každý 
jeden (kto sa naozaj oddal Pánovi) môže, má a 
bude prispieva� a zo snahy lásky, viery a mod-
litby bezmocných, hriešnych, nemocných 
prináša� k Pánovým nohám.

Evanjelizaèná práca musí by� vytrvalou. 
Títo muži mali �ažkosti, lebo dvere boli zata-

rasené množstvom zástupov. Oni nemohli prejs� 
so svojím bremenom. Tieto �ažkosti ich ale 
neodstrašili. „Kde je vô¾a, tam je i cesta.“ Keï 
im zlyhali obyèajné prostriedky, tak použili 
mimoriadne. �ažkosti, nespoèetné prekážky sa 
stavajú do cesty robotníkom, pracujúcim v eva-
njeliu. Ale tieto nemôžu utlmi� ich vrelú lásku, 
aby biednych, stratených neprinášali k Pánu 
Ježišovi a nepoužili každú cestu (súhlasiacu s Pís-
mom) k dosiahnutiu požehnaného cie¾a.

Skutok týchto mužov bol tiež skutkom 
sebazaprenia. Prostriedky, 
ktoré použili, aby nemoc-
ného priniesli k Pánovi, ich 
nieèo stáli. S ve¾kou náma-
hou a prácou vyniesli nemoc-
ného s lôžkom na strechu, 
a keï ju preborili, opatrne a 
ticho, plní vrelého oèaká-
vania, spustili ho dolu k Ježi-
šovým nohám. Vedeli, že 
strechu budú musie� opra-
vi�, ale oni sa nestarali o vý-
davky, hlavné, že mohlo by� 
tomu biednemu spomožené. 
Ó, kiež by len bolo viac odda-

nosti pre evanjelium! Takej 
oddanosti, ktorá vstáva o pol 

hodiny skôr k modlitbe, otvára 
peòaženku pre Pánovo dielo a náhli v sychravej 
veèernej hodine zvestova� evanjelium. Keï Pán 
vidí takúto odovzdanos�, požehná ju a nenechá 
ju bez odmeny.

Takýto skutok musí by� skutkom viery. Títo 
muži o òom dlho nehovorili, ale ho ihneï vy-
konali. „Ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov.“ 
(Jk 2,18) Dnes, keï sa ve¾a hovorí o prázdnych 
skutkoch, h¾adí Boh na takých, v ktorých pôsobí 
viera s láskou. Takúto vieru Pán ctí. On nás nemô-
že potrebova�, keï pri nás nenachádza takú 
vieru. Keï Ježiš uvidel ich vieru, prehovoril k ne-
mocnému. Nestaèí len evanjelium hlása� a zaò 
sa modli�, ale potrebný je skutok viery z lásky. 
Tak sa staneme nástrojmi, skrze ktoré On môže 
iných požehna�.

Dajme sa teda hriechom nemocných a bez-
mocných prináša� k Pánu Ježišovi; prinášajme 
ich na ich lôžkach, t.j. v okolnostiach, v akých 
sa nachádzajú. „Èiniac dobre neustávajme“ 
prináša� hriešnikov k Ježišovi. On potom po-
hliadne aj na našu vieru, ako pohliadol na vieru 
oných štyroch mužov, a požehná tým, ktorých 
sme Mu priniesli, tak ako požehnal nám, keï 
sme boli k Nemu prinesení.

(Z èasopisu Ze slov pravdy a lásky) y

Snaha lásky

Keï Ježiš 

videl ich vieru, 

povedal 

ochrnutému: 

„Synu, odpúš�ajú 

sa ti hriechy.“ 

(Marek 2,5)
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otcovia vzývali Boha na tomto vrchu 
(Gerizim), ale vy hovoríte, že v Jeru-
zaleme je miesto, kde treba vzýva� 
Boha.“ Ktoré je to správne miesto pre 
uctievanie Boha? Ale Ježiš sa nedá 
zláka� na takúto debatu. „Nezáleží na 
tom, ktorý vrch to bude. Praví ctitelia 
budú vzýva� Otca v Duchu a v pravde; 
veï aj Otec h¾adá takýchto ctite¾ov.“ 
Nie je podstatné, kde a ako. Je ve¾a 
možných spôsobov, ako to robi�. Záleží 
hlavne na vnútornej skúsenosti, nie na 
vonkajšom prejave.

V Starom zákone možno vidie� bo-
hatstvo foriem uctievania. Keï sa sta-
val svätostánok, boli tam umelci a zruè-
ní remeselníci, ktorí dostali znaènú 
slobodu k prejaveniu svojej tvorivosti, 
aby vytvárali veci, ktoré vyvýšia Boha. 
Všade v Starej zmluve môžeme vidie� 
toto bohatstvo prejavov. ¼udská tvori-
vos� je nakoniec vyzdvihnutá aj do 
nebeského mesta. Ján píše, že králi 
zeme vnesú doò svoju slávu a èes�. ¼ud-
ská kreativita, ¾udská kultúra, prejavu-
júce sa na Božiu oslavu – to pokraèuje aj 
v nebi.

Keï si ïalej všímame spôsoby 
uctievania Boha v ranej cirkvi, i tam 
nájdeme úžasnú rozmanitos�. Máme 
k dispozícii dokumenty hovoriace o bo-
hoslužbách v cirkvi, ktoré svedèia o tej-
to pestrosti; vidíme to dokonca už 
v knihe Skutkov. Boli tu židovské zbory 
i pohanské zbory, ktoré vzájomne udr-
žiavali dobré vz�ahy a spoloèenstvo, 
ale mali odlišný etnický pôvod, èo sa 
odrážalo na ich odlišnom spôsobe boho-
služby.

Pred nieko¾kými rokmi som 
prednášal na jednej biblickej škole v 
Španielsku o histórii cirkvi. Dohodli sme 
sa, že by bolo vhodné zakonèi� kurz 
zvláštnou bohoslužbou s lámaním 
chleba na spôsob prvotnej cirkvi. 
Urobili sme tak a bolo to ve¾mi pôso-
bivé, ale i tak to nebolo úplne auten-
tické. Preèo? Lebo sme si museli vybra� 
z množstva možných štýlov, ktoré majú 
svoj pôvod v dobách ranej cirkvi, a tak 
sme vzali kúsok odtia¾, kúsok odinakia¾. 
Už prvá cirkev vo svojej dobe mala 
rôzne spôsoby, ako chváli� Pána.

John Allan:

M
áme Boha úžasnej rozmani-
tosti – a tohto Boha máme 
uctieva� všetkými možnými 
spôsobmi. On to tak chce, 

aby bol uctievaný rôznymi spôsobmi. 
Celé Písmo na to poukazuje. Vidíme to v
prvom rade na mnohotvárnosti Jeho 
stvorenia – Boh ob¾ubuje rozmanitos�. 
Na pestrosti stvorených vecí pozoruje-
me, ako rád Boh robí veci, ktoré sa 
navzájom odlišujú. My ¾udia nevyzerá-
me tak, ako iné živé tvory. Ty nevyzeráš 
ako gorila (hoci niektorí sa im podobá-
me viac než iní). Nevyzeráš dokonca ani 
ako èlovek sediaci ved¾a teba. Boh 
hovorí: „H¾a, robím všetko nové!“ A On 
chce, aby sme my, stvorení na Jeho 
obraz, odrážali Jeho kreativitu v roz-
manitosti.

Za druhé, keï si v Biblii všímame 
tému bohoslužby alebo uctievania, 
nájdeme tu použité viaceré priliehavé 
výrazy – akoby žiadne slovo samé osebe 
nestaèilo na vyjadrenie toho, èo zna-
mená uctievanie Boha. Tri hlavné novo-
zákonné pojmy (leitourgeó, proskyneó, 
latreuó) – jeden hovorí o tom, èo robí-
me svojou mys¾ou, keï si uvedomíme 
svoje postavenie pred Bohom; druhý 
hovorí o tom, èo sa odohráva v našich 
pocitoch, keï prejavujeme svoju lásku 
a oddanos� Pánovi; tretí hovorí o tom, 
èo robí naša vô¾a, keï sa ako výraz úcty 
poddáme Bohu, aby sme konali Jeho 
vô¾u. Každá naša služba môže a má by� 
vyjadrením úcty k Bohu. Pravá boho-
služba má všetky tieto aspekty.

Za tretie, keï prechádzame od 
Starej zmluvy k novej, môžeme si 
všimnú� zvláštnu zmenu. V Starom 
zákone dal Hospodin svojmu ¾udu 
konkrétne a presné predpisy, ako Ho 
majú uctieva�. Oproti tomu Nový zákon 
má nápadný nezáujem o konkrétne 
formy uctievania – kedy, kde a ako sa 
má vykonáva�. Nejde o to, že by v No-
vej zmluve bohoslužba nemala miesto, 
ale otvára sa tu úplne nová dimenzia. 
Keï sa Pán Ježiš zhovára v Samárii so 
ženou pri studni a dotýka sa otázkami 
jej manželského života, èo jej vôbec 
nie je príjemné, ona sa pokúša zmeni� 
tému teologickým problémom: „Naši 

Navštívili sme

Už desiatky rokov trvajú dobré vz�ahy medzi 
kres�anskými zbormi na Slovensku (predtým 
v Èeskoslovensku) a misijným domom a biblickou 
školou vo Wiedeneste (MBW). Založená bola pred 
takmer 100 rokmi v Berlíne, odkia¾ sa po èase 
pres�ahovala. V dávnejších dobách tu mnoho 
dobrého prijali bratia Køesina, Mrozek, Kossuth. 
V dobrom si spomíname na návštevy nemeckých 
bratov u nás – spomeòme si len na mená Schrupp, 
Reh, Kunz, Herm. Ich služba bola èasto sprevá-
dzaná premietaním diapozitívov a informáciami 
o misii, ktoré nám mnohým zneli (a azda ešte 
znejú) dos� exoticky. Veriaci z Nemecka však 
majú otvorené srdce nielen pre exotickú cudzinu, 
èo sme s vïaènos�ou ocenili, keï sme prijímali 
ich podporu pri stavbe zborových domov na Slo-
vensku i iných projektoch.

Po roku 1989 sa otvorili dvere pre intenzív-
nejšie kontakty, a niektorí už využili príležitos� 
na denné štúdium na biblickej škole vo Wiede-
neste; pre ïalších možných záujemcov sú dvere 
stále otvorené. Ale ve¾kým obohatením a inšpirá-
ciou môže by� aj kratšia návšteva. O tom sa 
presvedèilo 8 bratov z Nitry, Púchova, Trenèína, 
Nového Mesta nad Váhom, Modry, Pezinku a Raèe, 
ktorí sa zúèastnili na rodinnej konferencii vo 
Wiedeneste v júli tohto roku. Tradiène v tomto 
èase bývala misijná konferencia. Od minulého 
roka sa však ujala novinka – program sa rozšíril 
tak, aby poskytol dostatok podnetov pre celé 
rodiny veriacich vrátane detí a dorastencov. 
Poèas víkendu bola pre úèastníkov pripravená 
pestrá kombinácia prednášok, seminárov, piesní, 
informácií o misii, modlitieb, ba i èas na oddych 
a rozhovory.

Témou tohto roka bola Bohoslužba – uctie-
vanie Boha. Rôzni prednášajúci hovorili o tom, 
ako chváli� Pána v zhromaždení veriacich i každo-
denným životom. Hovorilo sa na základe Písma i 
súèasných skúseností. Hlavným hos�om-predná-
šajúcim bol John Allan z Anglicka. Prepis jeho 
prednášky o rozmanitých formách uctievania 
prinášame v tomto èísle Perspektívy.

My, Slováci, sme cestovali do Wiedenestu aj 
preto, aby sme nemeckým veriacim vyjadrili naše 
poïakovanie za pomoc, poskytnutú za úèelom 
zakúpenia budovy v Modre-Harmónii. Tá má po 
nutnej rekonštrukcii slúži� rôznym aktivitám 

Bohoslužba
v rozmanitosti

JOHN ALLAN pracuje už desa�roèia medzi mláde-
žou v anglických bratských zboroch. Jeho domácim 
zborom je Belmont Chapel v meste Exeter. Dva dni 
týždenne pracuje ako „kaplán“ v jednej tradiènej 
britskej strednej škole (èo pod¾a jeho slov je taká 
úžasná príležitos�, ako ma� skupinu mládeže s 800 
èlenmi). Okrem toho sa venuje písaniu, cestovaniu 
a prednášaniu.

Táto prednáška odznela poèas rodinnej konfe-
rencie vo Wiedeneste v júli 2004.



A ak si všímame históriu cirkvi 
v ïalších obdobiach, uvidíme, že Boh 
znova a znova požehnávali ¾udí, ktorí 
mu slúžili rozlièným spôsobom. Mnohí 
z týchto ¾udí robili vo svojich spolo-
èenstvách veci, pri ktorých by som sa ja 
cítil nesvoj. Èo pôsobí šokujúco v jed-
nej generácii, je neraz Bohom použité s 
ve¾kým požehnaním v ïalšom pokolení. 
Myslím napríklad na Isaaca Wattsa. Je 
autorom ve¾kých kres�anských piesní, 
ktoré teenageri v mojom zbore pova-
žujú za nudné, staromódne pesnièky so 
staromódnym jazykom. Pôvodne však 
boli písané ako prejav „puber�áckeho 
vzdoru“. Keï bol Isaac Watts mladý, 
s�ažoval sa svojmu otcovi, že piesne, 
ktoré sa spievajú v kostole, sú otrasné. 
Otec na to: „Ak to dokážeš lepšie, napíš 
svoje vlastné piesne.“ A on to tak 
urobil. (V našom spevníku je to napr. 
pieseò Na kríž ten keï sa zah¾adím.) 
Dnes sa na to mladí pozrú a povedia: 
„To je starina!“ ale pred sto rokmi to 
boli v Anglicku ob¾úbené a vysoko cene-
né skvosty.

Alebo sa pozrime na 
príklad Armády spásy. 
Keï zaèali v 19. sto-
roèí písa� svoje 
vlastné piesne, 
prièom nábož-
né texty spie-
vali na popu-
lárne meló-
die, mnohí 
iní kres�ania 
sa nad tým 
rozhorèovali. 
Lord Shaftes-
bury, ve¾ký kres-
�anský spoloèen-
ský reformátor a 
filantrop sa vyjadril, 
že pod¾a jeho presved-
èenia je Armáda spásy 
Satanov podvod, ktorým má by� zo-
smiešnená cirkev. A predsa sila hymno-
lógie Armády spásy viedla tisíce ¾udí 
k úprimnému uctievaniu Boha.

Takže, ukazuje sa, že Boh má rád 
rozmanitos�. Pri všetkom tom, èo sa 
deje okolo nás a èo sa dialo v našej 
histórii – i v pomerne jednoduchej his-
tórii Bratského hnutia – si musíme polo-
ži� otázku: Èo je podstatou boho-
služby? O èo tu ide v prvom rade? Myslím, 
že pri tejto otázke musíme venova� 
pozornos� trom veciam.

1. Pravá bohoslužba je 

vnútorná záležitos�
O tomto sme už hovorili pred 

chví¾kou. Novozmluvná kres�anská 
bohoslužba nie je nejaké vonkajšie 
predstavenie, ale vnútorná odozva na 
ve¾kos� Boha, ktorý sa nám zjavil. 
Nejde v prvom rade o to, kde a ako 
chválim Pána, podstatné je, aby som 
Ním bol na konci nadchnutý viac než na 
zaèiatku. 

My tu a teraz hovoríme predovšet-
kým o spoloènej bohoslužbe, ale to isté 
platí pre naše osobné chví¾ky uctie-
vania. Keï som bol teenager, najväèší 
prelom v mojom modlitebnom živote 
nastal, keï som èítal myšlienky Georga 
Müllera, ktorý ve¾a písal o viere a mod-

litbe. Ako chlapec som bol uèený, že 
každé ráno si mám preèíta� oddiel z Pís-
ma, k tomu nejaké vysvet¾ujúce poz-
námky (v tých dòoch sa dal kúpi� len 
jeden druh), mal som to robi� desa� 
minút každé ráno po celý mesiac a po-
tom som si mal kúpi� ïalší zošit s poz-
námkami. Ja som vo svojom osobnom 
založení ve¾mi nesystematický a nikdy 
som s tým nevydržal do konca mesiaca. 
Vždy som mal preto výèitky svedomia a 
cítil som sa ve¾mi nehodne. A vtedy som 
si preèítal, èo napísal kedysi Georg 
Müller o svojom rannom stíšení. „Celý 
zmysel rannej stráže spoèíva v tom, 
aby som priviedol svoju dušu k tomu, 
aby sa radovala v Pánovi.“ To je to pra-
vé – povedal som si. Nie je podstatné, 
èo a ako robím, len aby som sa na 
základe Božieho slova stretol s mojím 
Pánom, potešil sa v Òom a nadchol pre 
ïalšiu vernú službu. Nezáleží na tom, 
ako sa to udeje. Vonkajšia metóda je a 
zostane len vonkajšou metódou, ale 
podstatná je tá vnútorná skúsenos�.

2. Pravá bohoslužba 

je vyvážená
Ako som už po-

znamenal prv, 
slová použité v 
Novom zákone 
na oznaèenie 
bohoslužby 
zahàòajú ce-
lú našu by-
tos�. Týka 
sa to našej 
mysle. Boho-

služba musí 
by� biblická, 

musí vychádza� 
z pochopenia Bo-

žej pravdy. Niekedy 
si uvedomíte súvislos-

ti, ktoré vám predtým pri 
èítaní unikali. Niekedy si pripome-

niete veci, na ktoré ¾ahko zabúdate. Na 
tejto mentálnej úrovni sa bohoslužba 
spája so stimuláciou mysle. Ale zapája 
sa aj naša vô¾a. Bohoslužba, ktorá 
nevyústi do správneho konania, nie je 
skutoèným uctievaním Boha. Jakob 
píše, že pravé náboženstvo (tu je pou-
žitý štvrtý výraz thréskeia) je „navšte-
vova� siroty a vdovy v ich súžení a seba 
zachova� nepoškvrneného od sveta“. 
Inými slovami, bohoslužba èi chválenie 
Pána nie je len to, èo robíme, keï spolu 
sedíme v zhromaždení a spievame 
oslavné piesne. Poddanie sa s celou 
bytos�ou Božím zámerom – to je pravé 
uctievanie. Ale je tu miesto aj pre 
emócie. Aj ony sú podstatnou zložkou 
našej osobnosti. Nesmieme bá� preja-
vi� svoje city naproti tomu, ktorý nás 
tak miloval, že pre našu záchranu išiel 
až na kríž!

Isteže, keï Boh tak miluje rozma-
nitos�, urobil nás rôzne. Niektorí z nás 
sa budú nachádza� viac na emocio-
nálnom konci spektra a iní budú viac na 
strane racionality a ïalší budú klás� 
väèší dôraz na osobnú disciplínu a kona-
nie toho, èo je správne. Ale pri všetkých 
nás sa všetky tri èasti našej osobnosti 
musia prejavi�, ak to má by� vyvážená 
bohoslužba.

Žalm 150

Haleluja!
Chvá¾te Boha v Jeho svätyni,

chvá¾te Ho na oblohe Jeho moci!
Chvá¾te Ho pre Jeho hrdinské skutky,

chvá¾te Ho pre Jeho nesmiernu ve¾kos�!
Chvá¾te Ho zvukom trúby,

chvá¾te Ho harfou a citarou!
Chvá¾te Ho bubnom v kolotanci,

chvá¾te Ho lýrou a flautou!
Chvá¾te Ho ¾úbozvuènými cimbalmi!

Chvá¾te Ho dunivými cimbalmi!
Všetko, èo dýcha, 

nech chváli Hospodina!
Haleluja!

Žalm 150

Kres�anského centra BEREA a poslúži� Kres�an-
ským zborom i veriacim z iných spoloèenstiev. Ale 
išli sme aj preto, aby sme Wiedenest bližšie 
spoznali na vlastné oèi – viacerí z nás mali príleži-
tos� k takejto návšteve prvýkrát. 

Po dlhej ceste autami nás privítal pekne 
upravený areál MBW, ktorý sa pomaly plnil hos-
�ami prichádzajúcimi na konferenciu. Zložili sme 
sa v neïalekej mládežníckej ubytovni Jugend-
haus, na obed i ïalšiu stravu sme prišli do jedál-
ne, kde sa všetci vystriedali na dve smeny a vždy 
tu bola príležitos� zoznámi� sa a pozhovára� 
(nako¾ko to naša lámaná nemèina alebo angliè-
tina dovo¾ovali) s niektorými z úèastníkov. Zakaž-
dým sme ocenili promptnú nemeckú organizáciu, 
ale i nefalšovanú srdeènos� domácich.

Pri schodoch vedúcich k jedálni nás zaujal 
reliéf na stene, zobrazujúci biblický príbeh nasý-
tenia 5000 hladných ¾udí Pánom Ježišom. Uèíme 
sa na òom princíp, ktorým sa riadi Božie dielo v 
celom svete: On dokáže zázraène použi�, roz-
množi� a požehna� to málo, èo my prinesieme, 
aby tak obohatil mnohých. Hlavnej sále MBW zasa 
dominujú dva nápisy na èelnej stene po oboch 
stranách pódia. V¾avo s¾ub Pána Ježiša: „Ja vybu-
dujem svoju cirkev“ (Mt 16,18) a vpravo Jeho 
výzva: „Vy budete mojimi svedkami“ (Sk 1,8).

Obhliadka areálu školy a misijného domu nás 
priviedla aj do knižnice a archívu, kde sme našli 
záznamy a fotografie z èias, keï tu boli bratia 
Køesina, Mrozek a Gschweng. Príklad našich pred-
chodcov nás povzbudzuje, aby sme rozvíjali spo-
loèenstvo so spoluveriacimi doma i v zahranièí, 
využívali príležitosti k vzdelávaniu a slúžili Pánovi 
všetkými dostupnými prostriedkami. Máme 
nádej, že spolupráca s MBW bude aj v budúcnosti 
pre Kres�anské centrum BEREA i Kres�anské 
zbory na Slovensku prínosom, aby sa naša služba 
rozvinula a prinášala viac ovocia. 

Peter Kozár y



3. Pravá bohoslužba je 

realistická
Pán Ježiš povedal, že praví modliteb-

níci budú uctieva� Otca v duchu a v pravde. 
Èo to znamená? Na jednej strane to stavia 
na správne miesto mòa, na druhej strane to 
dáva správne miesto aj Bohu. „V duchu.“ 
Hovorí to o mojom ¾udskom duchu, alebo 
o Svätom Duchu? Komentátori sa nevedia 
zhodnú�. Ja osobne si myslím, že tu sa hovo-
rí o ¾udskom duchu, ale až tak ve¾mi na tom 
nezáleží. Veï ¾udský duch nemôže správne 
uctieva� Boha, ak nie je naplnený Jeho 
Svätým Duchom. Predpokladajme, že sa tu 
hovorí o ¾udskom duchu – aký to má význam? 
Znamená to, že celá moja bytos�, všetko, èo 
som, musí by� zamerané na vzdávanie 
chvály Bohu. Musím by� celý úplne poddaný 
Božej vôli. 

V tom najpravejšom zmysle slova 
uctievanie nie je èosi, èo my robíme pre 
Boha, ale èo Boh robí v nás, keï Mu k tomu 
dáme príležitos�. V Biblii je jedno slovo pre 
bohoslužbu, ktoré sa nikdy nepoužíva na 
oznaèenie kres�anskej bohoslužby – je to 
grécke slovo therapeuó (od neho je odvo-
dené moderné slovo terapia). Nieèo také 
robia napríklad v kulte Hare Krišna. O tretej 
ráno vojdú do chrámu, vyberú boha z pos-
tele, umyjú, obleèú, nakàmia. Doslova ho 
opatrujú ako malé die�a. Ale pri kres�anskej 
bohoslužbe sa niè tomu podobné nedeje. 
Náš Boh nie je závislý na nièom, èo by sme 
Mu my mohli prinies�. Neuctievame Ho 
preto, aby sme Mu priniesli èosi, èo nemá, 
ale preto, že sa tým my sami dostávame na 
správne miesto. Sme úplne a absolútne Jeho 
vlastníctvom. 

Ale Pán Ježiš hovorí aj „... v pravde.“ 
Je dôležité, aby sme mali správny poh¾ad na 
Boha, ktorého chválime. Kvôli nášmu osob-
nému založeniu uprednostòujeme nejakú 
stránku Božieho charakteru pred inými. 
Niektorí z nás si nesmierne cenia Božiu lásku 
a súcit. Iní viac oceòujú Jeho pravdu a spra-
vodlivos�. Máme sklony nieèo si všíma� viac 
a nieèo prehliada�. A tak neustále potrebu-
jeme pomoc Písma, aby sme si pri našej 
bohoslužbe zachovali správny poh¾ad na Pá-
na. Potrebujeme vníma� plné zjavenie prav-
dy, rešpektova� Boha takého, aký naozaj je. 
To je realistická bohoslužba.

w w w
Ak je toto všetko pravda, pýtajme sa, 

k akým záverom nás to vedie. Zamyslime sa 
teraz krátko nad tým, èo sa dialo okolo nás 
v uplynulých desa�roèiach. 

Niekedy okolo roku 1897 v meste New 
Orleans v USA vznikol úplne nový hudobný 
štýl. Hovorilo sa mu jazz a líšil sa od všet-
kého, èo dovtedy jestvovalo v hudobnej tra-
dícii západu. Bola tu klasická i romantická 
tradícia, v ktorých sa hudba vždy riadila 
istými danými pravidlami. Keï raz bolo 
nieèo v notách, rôzni interpreti mohli 
zahra� to isté znova a znova takým istým 

spôsobom. Ale jazz – to bolo nieèo celkom 
iné. Bolo to hudba okamihu. Improvizovalo 
sa za pochodu. Táto hudba neoslovovala len 
uši, ale doslova celé telo. Bola rytmická a 
nákazlivá. Vyzývala poslucháèov, aby sa za-
pojili. Zrazu existovalav kultúre úplne iná 
hudobná alternatíva. Obidve tradície ne¾ah-
ko existovali bok po boku po dobu 50 rokov. 

A potom niekedy okolo roku 1953 bol 
vydaný album Rock Around the Clock a tak sa 
zrodil Rock ‘n Roll. A ten sa stal hudbou 
novej generácie. Táto hudba sa stala ich 
odznakom. Od toho èasu ostatných 50 rokov 
hrala hudba v živote mládeže dôležitejšiu 
úlohu, než kedyko¾vek predtým. 

Medzi starú amladú generáciu bol vra-
zený klin. Generácia, ktorá bojovala v dru-
hej svetovej vojne – nezáleží, na ktorej stra-
ne frontu – dávala dôraz na tie isté životné 
hodnoty. Po krízových 20. rokoch a cynic-
kých 30. rokoch a prežití hrozných vojno-
vých rokov tu bola generácia, ktorá uzná-
vala hodnotu práce. Rodina, národ, komu-
nita, spoloèenstvo, konanie tých správnych 
vecí, budovanie pre budúcnos�, zodpo-
vednos� aprezieravos� – to boli ich hodnoty. 
Ale ich deti boli iné. Amerièania im hovoria 
Boomer Generation (alebo Baby Boomers). 
Boli to ¾udia, ktorí si radi užívali, boli zame-
raní na seba. Vyrástli vo svete, ktorý práve 
prekonal vojnu a ich rodièia si predsavzali, 
že na svoje deti nikdy nedopustia takú hrô-
zu. Bola to poèetná generácia vyrastajúca 
z populaènej explózie v povojnových 
rokoch. Boli to ve¾mi sebavedomé decká. 
Len sa zamyslite, ako generácia dospieva-
júca v 60. rokoch zmenila tento svet. Všetky 
tie mládežnícke revolúcie ... ale aj ve¾a 
naivity. Ve¾a si trúfali, ale v skutoènosti na 
to nemali sily. „All you need is love“ (Nepo-
trebuješ niè, len lásku), spievali. „Turn on, 
tune in, drop out“ (Zapni sa, nalaï sa, vy-
padni – slogany alternatívnej drogovej kul-
túry hippies). Boli ambiciózni, oèakávali od 
života ve¾ké veci. Záležalo im na vz�ahoch. 
Videli generáciu svojich rodièov a zazlievali 
im povrchnos�, formálnos� a škrobenú 
slušnos�. V 60. rokoch sa stalo trendom vy-
padnú� zo zabehnutej spoloènosti, vytvára� 
komunity, h¾ada� jednotu s prírodou. 

Ovplyvnilo to aj cirkev. Niektoré trendy 
sa tu prejavili celkom jasne. Ambície smero-
vali k ve¾kým misijným podujatiam (napr. 
Operation Mobilisation, Youth With a Mission 
– Mládež s misiou). Bolo to aj obdobie naivity 
a neschopnosti kladne oceni�, èo bolo pred-
tým. Mládež 60. rokov sa pokúsila prenies� 
svoju hudbu, štýly, s ktorými vyrástli, do cir-
kvi. Ich rodièia pre to èasto nemali pocho-
penie, nepáèilo sa im to. A tak prišlo k ob-
rovským zrážkam. Generácia 60. rokov zaži-
la aj rozmach charizmatického hnutia a roz-
kvet malých skupín, èo v mnohom zmenilo 
život cirkvi. Prinieslo to viac reálnosti do 
spoloèenstva, ale na mnohých miestach spô-
sobilo hlboké konflikty medzi generáciami. 
Ozveny týchto konfliktov cítime dodnes.

Boomeri však starnú apo nich sme zažili 
ïalšie dve generácie. Tej nasledujúcej 
hovoria Amerièania Baby Busters. Toto je 
generácia zúfalá zo svojich ambicióznych 
rodièov. Dostali sa na univerzity bez toho, že 
by tušili, èo chcú v živote dosiahnu�. Pocho-
pili, že žijú v nepredvídate¾nom svete. A tak 
namiesto toho, aby ich túžbou bolo sta� sa 
astrofyzikmi alebo neurochirurgmi, staèilo 
im da� si pohov a pracova� v McDonalds. Ne-
viem, ako je to v Nemecku (zdá sa, že tu 

mladí robia viac užitoèných vecí) ale v An-
glicku v našich spoloèenstvách akoby vy-
padla celá jedna generácia. Niežeby tam 
neboli, ale ve¾a toho nerobia. Takmer všetka 
práca je na boomeroch a nastupujúcej 
mladej generácii.

Tá ïalšia generácia býva oznaèovaná 
ako generácia milénia (alebo generácia X). 
V mnohom sú odlišní. Busteri nechcú niè 
robi� vo ve¾kom. Ob¾ubujú pestros�, široký 
výber. Ale generácia milénia je iná. Ešte ich 
je predèasné podrobne hodnoti�, lebo sú 
stále medzi nami a chýba nám istý odstup, 
ale nieèo si na terajších teenageroch môže-
me všimnú�. Sú ochotní identifikova� sa, 
stotožni� sa s nieèím, èo pri predchá-
dzajúcej generácii nebolo. Zvláš� významné 
je to pri kres�anoch. V Amerike v súèasnosti 
existujú obrovské skupiny kres�anskej 
mládeže. Nájdeme tam iniciatívy ako Pro-
mise Keepers (mužské kres�anské združe-
nie), See You at the Pole (modlitebné 
stretnutia študentov pri školskej vlajke), 
W.W.J.D. (Èo by urobil Ježiš). To sú všetko 
príklady toho, ako sa mladí stotožòujú so 
svojím kres�anským presvedèením verejne 
a radostne.

Tejto generácii je vlastná nostalgia. 
Vidíme ich, ako dokážu kombinova� prvky 
rôznych tradícií z minulosti. Vkurze je keltská 
hudba a modlitby. Pravoslávna cirkvi zažívajú 
rozkvet – sto rokov neboli také plné. Mladí si 
cenia si spojenie so starými tradíciami. 
V mojom zbore tie najmladšie hudobné a 
chváliace skupiny objavujú adookola opakujú 
kres�anské piesne z 19. storoèia.

Je to tiež generácia, ktorej záleží na 
možnosti osobnej vo¾by. Nemusí každý robi� 
všetko tak isto. Nemusí každý patri� do tej 
istej skupiny. Veï vyrástli vo svete, kde vždy 
existovalo 56 druhov zmrzliny. Vždy mali mož-
nos� upravi� si pracovnú plochu poèítaèa 
pod¾a vlastného gusta. A takúto možnos� 
vo¾by považujú za samozrejmú aj v cirkvi. 

w w w
Èo z toho všetkého vyplýva pre nás? Než 

skonèím, chcel by som struène naznaèi� 
štyri dôležité veci.

1. Musíme zaèa� tým, že si uvedo-
míme odlišné stanoviská, z ktorých od-
lišné generácie vychádzajú. Neh¾adáme 
všetci presne to isté. Keï sa v nede¾u ráno 
zídeme, táto pravda platí tak isto ako po 
zvyšok týždòa. Musíme by� citliví jedni na-
proti druhým. Dospievali sme v iných desa�-
roèiach – a niektorí nikdy nedospeli. Musíme 
si uvedomi� aj vlastné slabosti. Niekedy sa 
cítime ve¾mi nepohodlne pri veciach, ktoré 
iným úplne vyhovujú. 

Vlani navštívil náš zbor jeden èernošský 
evanjelista. Patrí k bratskému zboru, ktorý 
sa stretáva nieko¾ko mí¾ od nás a v našom 
mesta koná úžasnú prácu. U nás bol káza� po 
prvý krát. Keï sa postavil, zaèal s nami 
trocha manipulova�: „Vy èo stojíte tam 
vzadu, poïte sa posadi� tu vpravo. A vy tu 
z tejto strany sa posuòte tamto. Vy spredu 
sa pres�ahujte do stredu. Ak o dve minúty 
odteraz bude niekto sedie� tam, kde pred-
tým, nebudem káza�.“ Nikdy predtým sme 
v zbore nemali po bohoslužbách to¾ko s�až-
ností. Hotový prevrat! A zas niektorým sa to 
páèilo. Niektorí sa s tým vyrovnali, ale rad-
šej by boli bývali bez toho s�ahovania. Ale 
keï nieèo také triviálne ako presadnutie na 
iné miesto môže by� také dramatické, 
musíme by� voèi iným naozaj citliví, keï 
niekomu narušíme zónu bezpeèia.

Neustále potrebujeme 

pomoc Písma, aby sme 

si pri našej bohoslužbe 

zachovali správny 

poh¾ad na Pána. 



2. Ak si máme navzájom pomôc� 
uctieva� Pána, musíme by� všetci pripra-
vení robi� kompromisy. Nikto nevyhrá. 
Každý dostane kúsok z toho, èo chce a kus 
toho, èo chcel niekto iný. Ak tam budete 
sedie� v nede¾u ráno s pocitom: „Toto ne-
znášam, preèo to musíme stále robi� takto?“ 
asi je to pre vás na nieèo dobré. Boh dal 
úmyselne do cirkvi všetky rôzne druhy ¾udí 
s rôznymi oèakávaniami, lebo chce, aby sme 
sa nauèili, ako môže v priestore medzi nami 
vyrasta� milos� a Božia láska dokáže prekry� 
všetky naše kultúrne rozdiely a spája� nás 
do jedného celku. Ale nieèo také sa nedeje 
èasto. Namiesto toho sa radšej obmedzíme 
na stretávanie s ¾uïmi, ktorí sú nám podo-
bní. Radšej budeme ma� malièké zhromaž-
denie, kde všetko bude presne také, ako 
nám to vyhovuje. Nepoznám žiadne zhro-
maždenie s takýmto prístupom, ktoré by 
prežilo viac než jeden rok. Bratia a sestry, 
potrebujeme jedni druhých!

3. Musíme by� ochotní robi� chyby. 
Niekedy nám v bratskom hnutí práve toto 
chýba. Keï som bol mladý, jeden èasto cito-
vaný text bol: „H¾aï, aby si urobil všetko 
pod¾a vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu!“ 
Používalo sa to ako nepriestrelný argument, 
že jestvuje len jeden správny spôsob, ako 

uctieva� Boha. „A všetko nech sa deje 
slušne a pod¾a poriadku.“ Èoko¾vek, èo vy-
boèovalo zo zvyklostí, èo nefungovalo pod¾a 
oèakávania, bolo považované za zneuctenie 
Boha. Ale v bohoslužbe nejde v prvom rade 
o to, aby sme dodržali predpísanú formu po 
vonkajšej stránke, ale aby sme vnútorne 
nasledovali tie správne ciele. Ak sa aj 
v nieèom pomýlime a každý sa dostane do 
rozpakov, iste sa pouèíme a už to nebudeme 
opakova�. Potrebujeme takéto skúsenosti 
uèenia sa a rastu.

Niekedy prehnane zdôrazòujeme, aby 
všetko bolo pod¾a poriadku. Ale niekedy sa 
budú dia� pri bohoslužbách úžasné veci 
napriek našim presným plánom a nie pod¾a 
nich. Ja som vyrástol v tom najubíjajúcej-
šom Kres�anskom zbore v Škótsku. Žiadne 
zhromaždenie tak nepotláèalo prejavy živo-
ta ako Pánova pamiatka. Lámanie chleba 
vždy prebiehalo tým istým spôsobom. Boli 
tam len štyria bratia, ktorí sa mohli modli� a 
tak sa modlili všetci štyria v tom istom 
poradí každú nede¾u, každý presne 20 minút 
a vždy hovorili presne tie isté veci. Keï som 
mal vtedy 15 alebo 16 rokov, bol som tam 
jediný mladší než 30. Musel som sa uèi� 
chváli� Pána napriek takýmto okolnostiam a 
nauèil som sa nieko¾ko ve¾mi dôležitých 

lekcií. Zdá sa, že niektorí z vás majú 
podobnú skúsenos�.

4. Ak máme prekona� to 50-roèné 
generaèné rozštiepenie v našich cirkvách, 
teraz je na to práve najvhodnejší èas. 
Preèo? Lebo situácia už nie je taká 
polarizovaná. Starší ¾udia si už privykli na 
hudbu, ktorú produkujú mladí. Takýto štýl 
hudby poèu� sústavne v rozhlase a v super-
marketoch. Na druhej strane mladí ¾udia sú 
otvorené pre objavovanie starých tradícií. 
Moderné hudobné nástroje už nie sú považo-
vané za takú hrozbu, lebo na nich hrajú 
všetky možné druhy ¾udí; gitara už nie je 
symbolom mládežníckeho vzdoru. Horúèos� 
z tejto otázky už vyprchala. Ak bol niekedy 
príhodný èas na to, aby sa starí a mladí spolu 
posadili a zhovárali, ako môžu uctieva� 
Pána spoloène tak, aby to bolo zmysluplné a 
osobne prijate¾né pre každého z nich, aby 
mohli vyjadri�, èo cítia voèi svojmu Pánovi a 
aby mohli odchádza� zo zhromaždenia 
povzbudení slúži� Mu so všetkým, èo sú a èo 
majú – ak bol kedy príhodný èas na takýto 
rozhovor, ten èas je teraz! Boh chce by� 
uctievaný všetkými možnými spôsobmi a my 
sa musíme uèi� využi� všetku tvorivos� a 
schopnosti rôznych generácií, aby On dostal 
to najlepšie.               y

P
redstavte si, že sa vyše roka modlíte 
za ¾udí z nejakej skupiny, aby vám 
napísali, a keï sa to koneène stane, 
rozhodnete sa neodpoveda�. Bez-

oh¾adné a bezcitné? Pre niektorých možno. 
Ale pre Ivana Zacharieva bolo rozhodnutie 
neodpísa� 18-roènej Natálii z Bulharska tou 
najlepšou vo¾bou. Ako to? Nuž tak, že jeho 
neodpovedanie napomohlo rastu cirkvi 
medzi Rómami, èo je pod¾a mnohých tá 
najviac opovrhovaná a nenávidená skupina 
v Európe.

V októbri 1996 zaèalo TWR (Trans World 
Radio – kres�anská rozhlasová spoloènos�) vy-
siela� evanjelizaèné rozhlasové programy na 
stredných vlnách v balkánskom rómskom dia-
lekte, ktorým hovorí 1,5 milióna Rómov 
v Bulharsku a okolitých krajinách. Ivan Zacha-
riev a Naèko Zajkov, patriaci k tomuto etniku, 
produkujú 15 minútové programy, ktoré TWR 
denne vysiela k ich ¾uïom. Je to prvý príklad 
takéhoto využitia rozhlasu k evanjelizácii Ró-
mov v Bulharsku. Formát programov sa mení, 
ale spravidla k nim patrí rómska hudba, osob-
né svedectvá, biblické vyuèovanie, príbehy 
pre deti a èítanie z Nového zákona. Sú to 
prevzaté a preložené programy od americkej 
organizácie Words of HOPE (Slová nádeje), 
ktorá sa venuje biblickému vyuèovaniu a spo-
lupracuje s TWR na celom svete.

Brat Ivan dostal list od Natálie, ktorá 
žije v od¾ahlej rómskej osade Georgi Damja-
novo na severozápade Bulharska v septem-

bri 1997. Písala o tom, ako Boh použil 
vysielanie TWR na povzbudenie pre òu a nie-
ko¾ko ïalších priate¾ov. Ivan sa rozhodol 
neodpísa�, ale radšej ich išiel osobne na-
vštívi�, lebo skutky hovoria hlasnejšie, než 
slová. S Natáliou a ïalšími poslucháèmi Ivan 
pravidelné stretávanie k štúdiu Písma raz za 
týždeò, z èoho sa skoro vyvinulo malé, ale 
životaschopné rómske spoloèenstvo.

Od tohto nepatrného zaèiatku prešlo 
pä� rokov a v nede¾u 17. novembra 2002 
slávnostne otvorili nový zborový dom, do 
ktorého chodí s bratmi a sestrami aj Natália, 
teraz už 23-roèná. Je tu zdravá zmes Rómov 
a Bulharov, ktorí spoloène chvália Pána a 
slúžia mu. Tento zbor je bezpochyby 
výsledkom Božieho požehnania a vysielania 
TWR v balkánskom rómskom dialekte. Èo je 
ale ešte úžasnejšie, toto nie je jediný prí-
pad. Za uplynulých nieko¾ko rokov vzniklo 
takýmto spôsobom (navštevovaním poslu-
cháèov, ktorí boli Ivanovi na dosah) v severo-
západnom Bulharsku sedem rómskych zbo-
rov, každý s aspoò 20 veriacimi.

Na dôvažok k tomu, Ivanov spolupra-
covník Naèko Zajkov využíva auto, ktoré mu 
poskytlo TWR, k návštevám poslucháèov 
v mnohých ïalších mestách a dedinách. 
Pravidelné modlitebné skupinky sa už stre-
távajú v piatich mestách, kde doposia¾ 
nebolo žiadne svedectvo evanjelia, a je tu 
nádej, že z nich èoskoro vyrastú plne fun-
kèné zbory kres�anov.

Spoloèné dielo
Misijné rádio je mocné masovokomuni-

kaèné médium, ktoré Pán Boh využíva ako 
nástroj k zasiahnutiu sveta evanjeliom Ježi-
ša Krista. Tisíce ¾udí, ktoré boli kedysi neza-
siahnute¾né, teraz poèúvajú o veènej Božej 
láske a odovzdávajú svoje životy nášmu Pá-
novi Ježišovi Kristovi. Sú tiež živení a posil-
òovaní vo viere, aby sa mohli sta� dospelými 
a vodcami, vystrojenými k životu pre Boha.

Vo februári 2004 si pripomenulo TWR 
50. výroèie svojho prvého vysielania. S pô-
vodnou pohnútkou šíri� evanjelium v Špa-
nielsku zaèal zakladate¾ TWR Dr. Paul Freed 
a nieko¾ko spolupracovníkov vysiela� v an-
gliètine a španielèine z Tangeru v Maroku. 
Dnes TWR vysiela vo viac než 180 jazykoch 
a dialektoch k poslucháèom vo viac než 160 
krajinách.

TWR však nijakým èinom nie je osamo-
tené v tejto snahe nasledova� Ve¾ké pove-
renie vo svete masmédií. Je mnoho ïalších 
ve¾kých medzinárodných vysielate¾ov, ktorí 
zvestujú evanjelium, medzi nimi napr. FEBA 
Radio, World Radio Missionary Fellowship 
(HCJB World Radio), Far East Broadcasting 
Company (FEBC) a ïalší. Od roku 1985 tieto 
združenia spolupracujú v celosvetovom me-
radle v rámci iniciatívy World by 2000 (Svet 
v roku 2000), ktorá sa s obratom storoèia 
premenovala na World by Radio (Svet roz-
hlasom). Pomáhajú im ïalšie misie, ktoré 
majú vz�ah k rozhlasovému vysielaniu, ako 

David Tucker (TWR):

Zakladanie zborov 
cez rozhlas



sú Words of HOPE (Slová nádeje), Back to 
the Bible (Spä� k Bi-blii), Galcom a mnoho 
ïalších.

Títo partneri sú oddaní naplneniu po-
slania, aby každý èlovek na Zemi mal mož-
nos� poèu� evanjelium v rozhlase. Ich cie-
¾om je vysiela� programy v to¾kých jazy-
koch, aby im každý èlovek mohol rozumie� a 
tak sa mohol sta� nasledovníkom Ježiša 
Krista. Zacielili sa na megajazyky, ktorými 
hovorí aspoò 1 milión ¾udí. Z iniciatívy TWR 
sa zaèalo vysiela� vo viac než 110 mega-
jazykoch. Z tých viac než 180 jazykov a dia-
lektov, v ktorých dnes TWR vysiela, 59 je 
jazykov skupiny World by Radio. Balkánska 
rómèina je jedným z nich.

Cirkev v Mozambiku

Zakladanie zborov je v centre Božích 
plánov so zmenou tohto Jeho sveta. Preto 
chcú programy TWR napomáha� tomuto 
procesu podporou nových, biblických 
zborov na takmer všetkých kontinentoch a 
zvláš� tam, kde nie je možná práca 
misionárov. Napríklad v Afrike zohráva 
vysielanie TWR strategickú úlohu a drama-
ticky ovplyvòuje vznik mnohých zborov 
obzvláš� na miestach ako je Mozambik. 
Sedemnás� rokov trvajúca obèianska vojna 
vyplnila väèšiu èas� 70. a 80. rokov a zane-
chala krajinu spustošenú, zabila tisíce a 
z domovov vyhnala vyše milióna uteèencov. 
Ale napriek guerrillovej vojne, suchu, 
nedostatku potravy a záplavám sužujúcim 
túto krajinu, Boh tu koná pozoruhodným 
spôsobom. Bez osobnej prítomnosti evanje-
likálnych kres�anov mohli obyvatelia 
Mozambiku poèu� evanjelium skrze progra-
my vysielané v šiestich jazykoch z vysielaèa 
TWR v Svazijsku. Pri osobných návštevách sa 
mohli misionári TWR a iných vysielate¾ov 
presvedèi�, že od zaèiatku vysielania v roku 
1989 dodnes vzniklo medzi ¾uïmi z národov 
Lomwe a Makhuwa vyše 300 nových zborov. 
Jazykom Lomwe hovorí vyše 1,4 milióna ¾udí 
prevažne na severe krajiny. Makhuwe sú 
jedna z najväèších animistických skupín 
v Afrike – je ich vyše 5 miliónov a sú pre-
važne nezasiahnutí evanjeliom.

Lee DeYoung, dohliadajúci na službu 
Words of HOPE, bol jedným z tých, èo 
navštívili Mozambik. Pod¾a jeho slov táto 
návšteva „jasne potvrdila dramatické 
správy, ktoré sme poèúvali o mocnom 
obracaní ku Kristu medzi ¾uïmi Lomwe. 
¼udia všetkých druhov, zo všetkých vrstiev 
spoloènosti majú spoloèné to, že poèúvajú 
toto vysielanie – èo je vôbec jediné 
rozhlasové vysielanie v ich jazyku.“

Jeden poslucháè nedávno napísal do 
TWR: „Poèúvam program Weherya Mwa Yesu 
(Words of HOPE) na vlnách TWR. Poèas vojny 
v našej krajine sme mnohí museli opusti� 
domovy s takmer nièím. Teraz sa radujeme zo 
života v pokoji, lebo mnohí sa môžeme stre-
táva� a poèúva� Božie slovo. ¼udia, ktorí sa 
obrátili vïaka poèúvaniu vašich programov, 
spolu založili zbor s názvom ‚Nahume‘. 
Modlíme sa, aby Vás Boh naïalej používal, 
aby ste mohli prináša� duchovnú potravu 
stovkám hladných duší v tejto oblasti.“

Príbeh z Indie

Evanjelizaèné vysielanie prinieslo 
hojné ovocie medzi Rómami v Európe i vo 
vojnou zdevastovanom Mozambiku, ale pre 
TWR je najúžasnejšou skúsenos�ou, èo sa 
týka zakladania zborov, práve India. 

Udalosti potvrdili, že to bolo Božie zvrcho-
vané riadenie, keï zakladate¾ TWR Dr. Paul 
Freed zaèal šíri� evanjelium na indickom 
subkontinente cez 400 000 wattový stred-
novlnný vysielaè na Srí Lanke. Vysielanie 
TWR pre Indiu dostalo meno Vishwa Vani 
(Hlas vesmíru).

Keï sa Dr. Emil Jebasingh stal riadi-
te¾om TWR-India v roku 1979, vysielalo sa tu 
pä� hodín denne v ôsmich jazykoch. 
Mesaèná odozva bola asi 15 000 listov a po-
h¾adníc – úžasné èíslo, keï si uvedomíme, že 
takmer 82% Indov sú hinduisti, 12% je mosli-
mov a aspoò polovica obyvate¾ov je negra-
motná. Nebola tu žiadna zvláštna výzva, aby 
poslucháèi písali do redakcie; bolo to 
jednoducho pôsobenie Božieho slova, ktoré 
sa ako ozvena šírilo od domu k domu, od 
ulice k ulici, od jednej dedine k druhej. Ale 
od tých èias práca TWR v Indii prerástla aj 
tieto pôsobivé èísla.

Od samého zaèiatku organizovalo TWR-
India následnú prácu a zakladalo poraden-
ské centrá v celej krajine, aby mohlo 
rozvíja� osobné kontakty s poslucháèmi. 
Dnes následní pracovníci dôsledne reagujú 
na každý list ruène písanou odpoveïou. 
Niektoré z tých prvých listov boli srdce-
rvúce, niektoré neobvyklé, niektoré podpí-
sané viac než 30 menami. Niektoré otázky 
nútili k zamysleniu: „Preèo ste nám 
nepovedali o Ježišovi a o veènosti už skôr? 
Kde bude trávi� veènos� môj drahý zosnulý 
otec?“ „Preèo neprídete priamo k nám do 
dediny a nepoviete nám viac?“ „Povedzte 
nám o tej knihe, èo voláte Svätá Biblia; my 
sme takú ešte nevideli.“ „Preèo tak náhle 
ukonèujete programy po 30 minútach; 
nemôžete èas vysielania predåži�?“ Emil 
Jebasingh so spolupracovníkmi skoro prišli 
z takýchto listov k záveru, že v Indii sú 
„polia pripravené k žatve“.

Medzi indickým obyvate¾stvom, 
ktorého je viac než miliarda, je len 2,5% 
kres�anov, a presadenie kres�anskej 
prítomnosti v každej z 600 000 indických 
dedín, kde žije 80% ¾udí, je ve¾mi �ažkou 
a dlohodobou úlohou. Emil hovorí: „Vo väè-
šine dedín, kde cítime, že nás Pán volá 
k službe, nemajú žiadny miestny zbor alebo 
misiu, ktorí by pracovali s ¾uïmi a povzbu-
dili ich k rastu v ich novozískanej viere. Ako 
násle-dok toho Boh nám položil na srdce, 
aby sme zaèali misiu zameranú na zakla-
danie zborov, ktoré by pôsobili medzi dedin-
èanmi – tými, èo nám píšu, aby sme prišli 
a hovorili im o Ježišovi.“

Výsledkom tohto bremena je Vishwa 
Vani, Indmi vedená služba zakladania 
zborov vychádzajúca z TWR. Dr. Jebasingh 
vysvet¾uje: „Namiesto evanjelizácie ¾uïmi 
z inej kultúry sme sa rozhodli pre domácich 
evanjelistov, pretože chceme rešpektova� 
miestnu kultúru, dary, talenty a zdroje. 
Zároveò sme si zaumienili, že spoloènos� 
Vishwa Vani nebude prijíma� finanènú pod-
poru zo zahranièia, aby za celou našou 
službou vysielania a podpory pracovníkov 
stáli indickí kres�ania.“

Vishwa Vani zaèali umiestòova� 
indických pracovníkov v roku 1987. Teraz má 
každý z nich zodpovednos� za 6 dedín. 
Najprv organizuje zhromaždenia pre 
h¾adajúcich, ktoré vedú k skupinkám 
zameraným na štúdium Biblie, ak je o to 
záujem – èo väèšinou je. Biblické študijné 
skupinky sa stretávajú v domoch poslu-
cháèov, ktorí zvyèajne pozývajú svojich 
príbuzných a susedov, a tieto stretnutia im 
umožòujú hlbšie sa pozrie� do Božieho slova 
a rozhodnú� sa nasledova� Pána Ježiša, èo 
vedie ku krstu. Èasom z takýchto skupiniek 
vyrastajú domáce zbory.

Už dávno sa ukázala potreba oddeli� 
pastiersku starostlivos� od evanjelizácie a 
ustanovi� pastorov, ktorí sa budú stara� o 
rastúce zbory. Tak vzniklo pod vedením 
Emila Jebasingha India Believers’ Fellow-
ship (IBF – Spoloèenstvo indických veriacich) 
ako pastorálne krídlo Vishwa Vani. IBF má 
svoju vlastnú podporu a stará sa o ¾udí, ktorí 
sa obrátili cez poèúvanie rozhlasu a vo svo-
jom okolí nemajú žiadny zbor. Ich budovy sú 
jednoduché stavby v dedine, ktoré zároveò 
slúžia ako komunitné centrá dostupné všet-
kým bez oh¾adu na kastu alebo náboženstvo, 
kde sa napríklad robia kurzy z oblasti 
krajèírstva, poèítaèov, poradenstva, zdra-
votníctva a hygieny.

To, èo zaèalo v Indii pred 25 rokmi v jed-
noduchej viere, vyrástlo dnes pozoruhodne 
na mnohostrannú, významnú službu 
zakladania zborov, ktorá sa dotýka celého 
indického subkontinentu. Osem jazykov 
vysielaných z jedného vysielaèa pred 26 
rokmi narástlo na 62 jazykov vysielaných zo 
štyroch strategických miest. 15 000 listov 
prijímaných mesaène sa rozrástlo na 75 000 
a z piatich vysielacích hodín je dnes 19.

Vishwa Vani zaèalo v roku 1987 so 42 
pracovníkmi a dodnes narástlo na 1 065 
pracovníkov. Pä�tisíc cínových plechoviek 
obiehalo v prvých rokoch pri zhromažïovaní 
finanènej podpory; dnes ich je vyše 100 000 
a celá služba je finanène sebestaèná. IBF 
zaèalo s jedným zhromaždením v roku 1994. 
Dnes jestvuje 640 zborov ako priamy 
výsledok vysielania TWR, každý z nich má 
aspoò 100 pokrstených príslušníkov, všetko 
obrátených skrze rádio.

Povedané slovami Emila Jebasingha: 
„Je úžasné vidie� taký náramný rast 
uprostred �ažkých situácií, ktorým dnes 
èelíme. Obracanie na inú vieru sa stalo v na-
šej krajine akútnym politickým problémom 
a sústavne sú podnikané pokusy zabráni� 
tejto možnosti. Ale pre rozhlasové vlny 
žiadne hranice neexistujú! Boh nám dal 
otvorené dvere a do rúk nám dal mocný 
nástroj. Koneèným výsledkom bude rast a 
znásobenie, napåòanie Kristovho ve¾kého 
poverenia. Toto sú v mnohých oh¾adoch èasy 
ve¾kých �ažkostí, ale sú to aj èasy ve¾kých 
ví�azstiev.“

prevzaté z èasopisu ECHOES y
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A
llen mal 19 rokov, keï sa jedného 
veèera (24. apríla 1962) ocitol v po-
žiari naftovej rafinérie. Práve sa 
vracal domov zo zápasu amerického 

bejzbalu, v ktorom videl zmysel svojho života 
a svoju budúcu kariéru. V aute, s ktorým sa 
blížil k hustým oblakom plynov plaziacich sa 
nad dia¾nicou, sedela jeho priate¾ka Judith. 
Ako zaèali prenika� domnelou hmlou, nastala 
explózia, ktorej plamene dosahovali výšku 
100m. Auto zastalo a už sa nedalo naštar-
tova�. Plamene boli vôkol auta ivo vnútri. Ich 
telá horeli. Judith utrpela vážne popálenie 
95% povrchu tela, Allen mal popáleniny na 50 
až 60% povrchu tela, o èom svedèia jeho po-
stihnuté prsty a koža dodnes.

Keï sa Allenovi podarilo zahasi� plame-
ne na svojom tele vá¾aním sa v blate pri ceste, 
šiel za Judith. Jej spálené nahé telo ležalo 
nehybne na ceste. Podišiel k nej a oslovil ju. 
Jej oèi už boli spálené, takže ho nevidela. 
Prosila ho, aby ju nechal zomrie� samu.

Cestou do nemocnice sa Allen pozrel na 
svoje ruky. Zo spálených prstov mu vytàèali 
kosti a mäso odpadávalo. Po prevoze upadol 
na tri dni do kómy. Poèas týchto dní Judith 
zomrela práve na svoje 21. narodeniny.

Lekári oznámili rodièom, že Allen nemá 
nádej na prežitie. Houstonské televízne sta-
nice a noviny sledovali jeho stav nieko¾ko týž-
dòov. Na nemocniènej chodbe sa pri jeho dve-
rách nepretržite 24 hodín denne, 7 dní vtýž-
dni, striedali kres�ania na modlitbách. Prosili 
Boha o záchranu pre jeho telo i pre jeho dušu. 
Keï sa z kómy dostal, preklínal Boha, ktorý 
mu zobral životný sen. Pred oèami sa mu do-
nekoneèna opakovala scéna, v ktorej zahy-
nula jeho priate¾ka. Cítil výèitky za jej smr�.

Keï doktori videli, že Allenovi sa darí 
prekonáva� traumu, �ažké infekcie, priotrá-
venie, zápal p¾úc a stratu kože, rozhodli sa 
pre neho urobi� nieèo viac, ako len tíši� bo-
les�. Poèas 6 mesiacov sa podrobil 12 operá-
ciám a transplantáciám kože. Pri 7. operácii 
mu srdce prestalo bi�. Nastala klinická smr�. 
Chirurg siahol po skalpeli, otvoril mu hrudný 
kôš a srdce mu interne masíroval 7 minút. 
Následné testy ukázali, že zásah prekonal bez 
poškodenia srdca i mozgu, ktorý bol bez 
kyslíka. Poèas 8. operácie sa zlyhanie srdca 
zopakovalo. Telo už nedokázalo prija� anes-
tetiká. Chirurg mu hrudný kôš znovu otvoril a 
masíroval srdce. Teraz to však trvalo dlhšie. 
Poèas tých �ažkých minút ten istý veriaci 
chirurg zápasil za jeho život a nahlas sa modlil 
k Bohu o jeho záchranu. Ostatní doktori na 

operaènej sále mu po 10 minútach dôrazne 
dohovárali, aby ho už „nechal odís�“, vraj je 
už màtvy, je to zbytoèné. Keby mu srdce aj 
znovu naštartovalo, jeho mozog bez poško-
denia urèite nezostane. Po dlhých 15 minú-
tach, ktoré sa javili ako veènos�, zaèal 
dýcha�. Po následných testoch mozgu i srdca 
lekári prehlásili, že niè podobného v lekárskej 
histórii nezažili – i po prežití takejto traumy 
zostal bez poškodenia srdca i mozgu.

Následné operácie sa museli uskutoèni� 
bez anestetík. Jeho krièanie od bolesti bolo 
poèu� v celej nemocnici. Dvakrát mal to 
š�astie, že od bolesti upadol do bezvedomia. 
Operova� sa museli prsty, ktoré sa už stihli 
zrás� dokopy, podobne ústa, i ruky k boku 
tela, pretože boli ešte stále bez kože.

Pred ukonèením šes�mesaèného pobytu 
v nemocnici sa Allen musel znova nauèi� cho-
di�, oblieka� sa, písa�. Zobra� do ruky pero, 
vidlièku, pohár, zašnurova� si obuv – to všetko 
boli nesmierne �ažké a dlhotrvajúce úlohy.

Doma to bolo ešte horšie. Otec bol 
alkoholik a ateista. K svojim štyrom synom 
nemal žiadny vz�ah. Jeho zbožná matka sa 
modlila za obrátenie svojho muža, ktorý ju 
èasto bil a celej rodine sa èasto vyhrážal, že 
ich zabije. Na Allena do¾ahli �ažké depresie. 
Tvár mal zohavenú. Deti sa ho vonku báli. 
Jeho bratia tiež nevedeli, ako sa k nemu 
majú chova�. Keï sa tento 19-roèný mladík, 
predtým taký úspešný v športe a ob¾úbený 
na univerzite, pozrel do zrkadla, videl žo-
bráka a strašidlo bez nádeje na zmysluplnú 
¾udskú existenciu. Na hlave žiadne pekné 
vlasy. Z uší zostali len vyènievajúce chru-
pavky. To, èomu sa hovorí tvár, boli len zjaz-
vené pozostatky ¾udského mäsa.

V tom najhoršom mu zatelefonovala 
Sharron. Bola to dievèina, s ktorou sa spoznal 
len jeden týždeò pred nehodou. Keï sa o jeho 
nehode dozvedela z televízie, zaèala za ním 
chodi� každý deò do nemocnice. Kvôli steril-
nému prostrediu na izbe doktori nedovolili 
nikomu, aby ho navštevoval. Ona však dostala 
výnimku – vraj kvôli duševnému pozdvih-
nutiu. Sedela tam každý deò a poèúvala jeho 
rúhanie proti Bohu. V izbe bolo dusno a 
hrozný zápach spáleného ¾udského mäsa a 
hnisajúcich rán. Ona mu napriek všetkému 
verne a vytrvalo svedèila o Bohu a Jeho láske.

Keï ho Sharron pozývala do zhromaž-
denia kres�anov, zaèal sa znova rúha�. Hovo-
ril: „Ja Bohu niè nedlhujem! Pozri, èo ten tvoj 
láskavý Boh urobil pre mòa! Znièil mi životný 
sen… a ty chceš, aby som šiel teraz do kostola 

poèúva�, ako mi o òom niekto rozpráva? Ak je 
tvoj Boh Bohom lásky, tak ja ho takého urèite 
nepoznám!” Po dlhom a vytrvalom naliehaní 
však so Sharron urobil dohodu. Uvedomil si, 
že ona za ním cestuje autom každý deò vyše 
30 km, takže aj on by jej mohol preukáza� 
aspoò jednu láskavos�. Povedal jej: „Pôjdem 
s tebou jeden jediný raz v živote. Nikdy viac si 
potom nedovo¾ hovori� mi nieèo o Bohu alebo 
ma pozýva� do kres�anského zboru. Je ti to 
jasné?“ Zmluva bola uzavretá.

Allen prišiel do zboru. Videl tam kres�a-
nov, ktorých spev ho uchvátil. Nikdy predtým 
nevidel ¾udí tak radostných, ktorí dokážu 
spevom vyjavi� lásku k Bohu. Piesne boli 
krásne. On sám pred nehodou chodil do barov 
spieva� ako sólista. Sadli si do zadného radu. 
Pri poèúvaní Božieho slova Allen pochopil, že 
je ve¾mi hriešny a zaslúži si veèné zahynutie. 
Pochopil, že Pán Ježiš zomieral na kríži aj za 
jeho hriechy a pre jeho spásu. Cítil, ako ho 
Boh Otec pri�ahuje k Synovi, s ktorým v tých 
chví¾ach mohol vstúpi� do živého a osobného 
vz�ahu. Otvoril svoje srdce Pánovi a vyznal ho 
ako svojho Pána a Záchrancu. Narodil sa zno-
vu. Po prvý raz v živote ho zalial hlboký pocit 
skutoènej èistoty a slobody. V tých chví¾ach 
prijal nielen istotu, že je Božím die�a�om, ale 
aj povolanie, aby až do smrti ¾uïom 
zvestoval, èo Pán Ježiš urobil pre neho.

Keï sa vrátil domov, povedal otcovi, èo 
sa stalo. Vyznal mu nielen to, že prijal Pána 
Ježiša Krista, ale aj že ho Pán povolal k služ-
be evanjelistu. Keï tieto slová otec poèul, 
ihneï ho poslal do izby zbali� si všetky svoje 
veci. Ešte toho veèera ho vyhodil z domu so 
slovami: „Nikdy v živote sa mi už neukazuj 
na oèi!“

Po šiestich rokoch sa však na 
evanjelizaènom zhromaždení, na ktorom 
Allen kázal, ukázal aj jeho otec. Na záver 
služby slovom šiel dopredu a v slzách 
podával svoju ruku synovi. Tam padol na 
kolená a obrátil sa k Pánovi Ježišovi. Krátko 
nato ho Allen aj pokrstil.

Takto sa evanjelium dostalo do rodiny 
Buchánekovcov, ktorá už ako štvrtá generácia 
Èechov žije v Amerike. Obrátil sa aj Allenov 
mladší brat. A èo Sharron, ktorá vysedávala 
pri jeho nemocniènom lôžku? Presne rok po 
tom, ako ho pozvala do prvý raz do zboru, sa 
stali manželmi. Majú spolu štyri deti a každé z 
nich je naplno zapojené do kres�anskej 
služby. Evanjelium je ešte stále Božou 
mocou na spasenie každému, kto verí.

Jozef Abrman y

Od 3. do 31. augusta 2004 sme sa u nás 
tešili vzácnej návšteve amerického evanje-
listu brata Allena Buchaneka. Prišiel na po-
zvanie Kres�anského centra BEREA a slovom 
i svedectvom slúžil v nieko¾kých kres�an-
ských zboroch a zhromaždeniach na Sloven-
sku (Trenèín, Nové Mesto, Pieš�any, Nimni-
ca, Prievidza, Nitra, Batizovce, Bratislava-
Raèa) i na Morave (Hodoníne, Zlín), v kultúr-
nych domoch, na táboroch a mládežníckej 
konferencii v Èenkoviciach (ÈR).

Svoj životný príbeh a svedectvo o obrá-

tení k Pánovi Ježišovi prerozprával 27 krát 
poèas 28 dní. Za sebou zanechal viac ako len 
krásne spomienky na jeho sólový spev a dojí-
mavý príbeh o tragédii, ktorou ho Boh ako 
mladého èloveka zastavil. Najväèšiu rados� 
máme z obrátenia štyroch ¾udí, ktorí vydali 
svoje srdcia Pánovi Ježišovi poèas evanjeli-
zaèných zhromaždení v Novom Meste n.V., 
Trenèíne a v Nimnici.

Ak Pán dá, brat Allen zopakuje svoju 
návštevu i na budúci rok od 15. augusta do 
15. septembra 2005.

Evanjelista Allen Buchanek 

na Slovensku

§ § § § § § § § § § § § § § §   §                        Zo životného príbehu brata Allena Buchaneka                     
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Kres�anské Centrum BEREA Vás srdeène pozýva:

Modra–Harmónia, 12. - 14. 11. 2004

Bude to jedineèná príležitos�, aby sme si vzájomne vymenili skúsenosti z toho, èo Pán v zboroch za uplynulý rok 
v oblasti evanjelizácie urobil, a aby sme sa nechali inšpirova� skúsenos�ami tých, èo v tejto oblasti aktívne pracujú.

Hlavnými hos�ami tohtoroènej konferencie budú brat Pasquale Di Nunzio, riadite¾ Biblickej školy OMEFI 
z Talianska; Gerd Goldmann, riadite¾ biblickej školy a misijného domu vo Wiedeneste, Martin Kuráni, misionár 
slovenského pôvodu, pôsobiaci na Blízkom Východe a ïalší zo Slovenska i Èiech.

Konferencia sa zaène v piatok, 12.11. veèerou a skonèí v nede¾u popoludní. Náklady konferencie budú kryté zbierkou. 
Prihlášky posielajte do 15.10.2004 na adresu: KZ Modra, Dolná 27, 900 01 Modra, alebo e-mailom javor@stonline.sk. 
V prípade otázok volajte tel. +421 905 249379 (br. Bohuš Javor).

¼ubomír Vyhnánek y

4. MISIJNÁ KONFERENCIA
Kres�anských zborov

ERITREA:

Uväznení pastori sa „stratili“

V sobotu 23 mája 2004 skoro ráno boli uväznení 
Haile Naizgi and Dr. Kifle Gebremeski vo svojich 
domoch v hlavnom meste Asmara. Obaja sú vodcami 

jednej letniènej deno-
minácie. Potom 27. má-
ja bol zatknutý aj pas-
tor istého evanjelikál-
neho zboru Tesfatsion 
Hagos. Všetci traja boli 
zadržiavaní políciou na 
rôznych miestach v 
Asmare.

Naizgi je ženatý a má 4 deti. Predtým pracoval 
ako úètovník pre misijnú agentúru World Vision. Dr. 
Gebremeski (predseda Eritrejskej Evanjelikálnej 
Aliancie) je ženatý a predtým pracoval ako profesor 
matematiky (má doktorát z americkej univerzity). 
Pastor Hagos je ženatý a má 3 deti. Všetci traja boli 
uväznení bez obvinenia a bez možnosti kontaktu 
s príbuznými a inými návštevníkmi. Keï príbuzní prišli 
24. augusta na policajné stanice (priniesli jedlo a 
chceli získa� nejaké informácie), zistili, že h¾adaní 
muži boli pres�ahovaní na iné neurèené miesto. Ich 
zmiznutie je ve¾kou ranou zvláš� pre ich manželky.

Odkedy prezident Issayas Afewerki zrušil všet-
ky súkromné médiá i politickú opozíciu v septembri 
2001, politickí väzni sú zadržiavaní na utajených 
miestach a takmer niè sa o nich nevie. Amnesty In-
ternational eviduje tisícky takých prípadov.

V Eritrei je 48,0% moslimov a 47,4% kres�anov. 
Zákon povo¾uje len 3 cirkvi: Eritrejskú pravoslávnu 
(koptickú), katolícku a evanjelickú luteránsku cirkev. 
Všetky ostatné denominácie a nezávislé spoloèenstvá 
sú ilegálne, údajne z dôvodov národnej bezpeènosti. 
40% Eritrejcov sa hlási k pravoslávnej cirkvi, èo tejto 
dáva znaèný politický vplyv. Prenasledovanie evan-
jelikálnych kres�anov je podporované (a niekedy ria-
dené) vedením tejto cirkvi, ktoré vníma iných kres-
�anov ako konkurenciu. V súèasnosti je v ich Eritrei 
uväznených a muèených za vieru aspoò 400. Vláda 
odmieta všetky obvinenia z prenasledovania ako zlo-
myse¾nú propagandu a vo svojom �ažení nepo¾avuje.

Modlime sa za na našich prenasledovaných bra-
tov a sestry v Eritrei! Pre Boha nie sú nezvestní a Jeho 
ruka ani v takejto situácii nie je prikrátka.     y

Námet k modlitbámLetom svetom ...

Nieko¾ko vojenských divízií bolo vyslaných do vnútrozemských vysoko-
horských provincií Pleiku a Dak Lak, kde bolo za minulé dva mesiace zavraždených 
200 kres�anov. Ich poslaním bolo „zapeèati� oblas� z bezpeènostných dôvodov“ - 
ináè povedané, zabezpeèi�, aby sa okolitý svet nedozvedel o tom, èo sa tu deje.

Guvernér štátu Zamfara nariadil demoláciu všetkých kostolov v krajine, „ako 
to predpisuje svätý Korán.“

Trestný tribunál zrušil všetky obvinenia proti protestantskému kazate¾ovi, ktorý 
bol obvinený zo založenia ilegálnej cirkvi. Súd sa riadil tým, že pri súèasných refor-
mách majú medzinárodné dohody prednos� pred národnými zákonmi a preto tureckí 
obèania majú právo zhromažïova� sa k bohoslužbám a propagova� svoju vieru.

Budhistická strana, ktorej programom je vykoreni� kres�anstvo z krajiny, 
získala v prvých vo¾bách, keï kandidovala, devä� kresiel v parlamente. Snaží sa 
presadi� zákony zabraòujúce evanjelizácii a obracaniu na inú vieru. Jej aktivisti 
sa už prejavili pri podpa¾ovaní kostolov a rabovaní domov patriacich kres�anom. 
Doteraz bolo napadnutých 65 kres�anských kostolov.

(International Christian Concern)

Knižný ve¾trh v Káhire bol ve¾kým úspechom pre Biblickú spoloènos�. ¼udia si 
horlivo kupovali Biblie a iné materiály. Poèas ve¾trhu sa v Egypte predalo 100 000 
Nových Zákonov. V náväznosti na ve¾ký úspech filmu Umuèenie Krista, Biblická 
spoloènos� ponúka film Ježiš, ktorý zobrazuje celý Ježišov príbeh. Odozva je taká 
ve¾ká, že nestíhajú odpoveda� na objednávky.

(United Bible Societies)

Vrchný minister štátu Tamilnád, ktorý je horlivý hinduista, zrušil platnos� 
štátnych zákonov zabraòujúcich náboženským konverziám. V štáte Andrapradéš 
je novozvoleným vrchným ministrom kres�an. Hovorí, že každý deò zaèína pol 
hodinou modlitieb a èítania Biblie.

(Light of Life)

Vietnam

Nigéria

Turecko

Šrí Lanka

Egypt

India
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