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Vynaliezavos lásky
Keï Jeiš
videl ich vieru,
povedal
ochrnutému:
„Synu, odpúšajú
sa ti hriechy.“
(Marek 2,5)
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P

red dvoma rokmi uverejnila Perspektíva úvodník „Snaha lásky“ prevzatý
z èasopisu Ze slov pravdy a lásky.
Všímal si ten nezabudnute¾ný èin štyroch muov, ktorí priniesli na lôku ochrnutého èloveka cez strechu k Pánu Jeišovi. Tak
sa stali inšpiráciou pre tých, ktorí dnes zvestujú evanjelium, aby dosiahli to isté – privádzali ¾udí k Spasite¾ovi. Dovolím si pripomenú
v skratke nieko¾ko myšlienok z onoho èlánku,
lebo v našej súèasnej situácii sa mi zdá by
zvláš aktuálny.
Skutok tých muov bol
skutkom lásky. Neèinili to zo
ziskuchtivosti ani pre odmenu. Ak som naplnený Boou
láskou, tá ma pudí k tomu,
aby som všetko nasadil k záchrane stratených.
Skutok týchto muov bol
skutkom spoloèným. Kadý
vstúpil na svoje miesto a vzal
za roh lôko. Tak pomáhal
jeden druhému a všetci pracovali na spoloènej úlohe.
Evanjelizaèná práca
musí by vytrvalou. Dvere boli zatarasené
zástupom a oni nemohli prejs. akosti ich
ale neodstrašili. Keï im zlyhali obyèajné
prostriedky, tak pouili mimoriadne. Nespoèetné prekáky sa stavajú do cesty robotníkom, pracujúcim v evanjeliu, ale nemôu
spôsobi, aby stratených neprinášali k Pánu
Jeišovi a nepouili kadú cestu (súhlasiacu
s Písmom) k dosiahnutiu poehnaného cie¾a.
Skutok týchto muov bol tie skutkom
sebazaprenia. S ve¾kou námahou vyniesli nemocného s lôkom na strechu a keï ju preborili, spustili ho dolu. Vedeli, e strechu budú
musie opravi, ale oni sa nestarali o výdavky,
hlavné, e mohlo by biednemu spomoené.
Takýto skutok musí by skutkom viery.
Dnes, keï sa ve¾a hovorí o prázdnych skutkoch, h¾adí Boh na takých, v ktorých pôsobí
viera s láskou. Takúto vieru Pán ctí. Keï Jeiš
uvidel ich vieru, prehovoril k nemocnému.
Dajme sa teda hriechom nemocných
prináša k Pánu Jeišovi; prinášajme ich na
ich lôkach, t.j. v okolnostiach, v akých sa nachádzajú. On potom pohliadne aj na našu vieru, ako pohliadol na vieru oných štyroch muov, a poehná tým, ktorých sme Mu priniesli.

Zdá sa mi, e v súèasnosti sa v Kresanských zboroch deštruktívne vybíja príliš ve¾a
energie, ktorá by sa dala vyui lepšie, na kritizovanie iných za spôsoby ich sluby. Evanjelium v rozhlase, spolupráca so znovuzrodenými kresanmi mimo KZ, oslovovanie súèasného èloveka súèasnými formami komunikácie (umením, hudbou, drámou), biblické školy
a iné „teologické inštitúcie“, zaloenie obèianskeho zdruenia – to všetko je terèom kritiky ako nebiblické, nezodpovedajúce novozákonnému vzoru, opúšajúce tradície otcov. Ale obstojí
táto kritika vo svetle Písma?
Milý èitate¾, skús sa na
chví¾u v mysli presunú do
onoho domu v Kafarnaume,
kde Pán Jeiš hovoril slovo
Boie a povedz, èo vidíš. Vyber si zorný uhol, postavu, s
ktorou sa najlepšie stotoníš:
môeš si vybra uèeníka, ktorý je tam so svojím Pánom,
zvedavca, ktorý chce vidie
nejaký div, alebo farizeja, ktorý vie všetko najlepšie a je hotový
niekoho nachyta. Vtom príde nevhodné vyrušenie. Štyria mui najprv nieèo krièali od dvier
a teraz lomozia na streche…
Èo vidíš? Sypúci sa prach a špinu? (Kto mi
zaplatí èistiareò?) Alebo ve¾kú hmotnú škodu?
(Nezdá sa vám to prehnané?) Alebo pokazenú
biblickú hodinu? (Tú by sme si my nedali vzia
za iadnu cenu!) Alebo úplný odklon od uèenia
Písma i podania otcov? (Starý zákon nás predsa neuèí takto prichádza k Bohu!)
Jeiš videl ich vieru premenenú v èin.
Videl lásku, ktorá prekonáva všetky prekáky,
je vynaliezavá, tvorivá, obetavá (jeho láska je
taká istá), ktorá sa nepýta, èo to bude stá
a èo si pomyslia tí druhí. Nepýta sa úzkostlivo,
èi práve túto cestu u predtým niekto pouil,
hlavné je, e vedie k cie¾u, k Záchrancovi.
Aj dnes sú ¾udia privádzaní k Pánu Jeišovi. Robíš to aj ty? Alebo sa prizeráš? (Nechcem poveda, e stojíš vo dverách a prekáaš…) Èo vidíš? Ktorý poh¾ad je ten tvoj?
Privádzanie ¾udí k Pánu Jeišovi je biblické. Vynaliezavé h¾adanie (a vytváranie) nových ciest je biblické. Kresanské centrum
BEREAchce v tomto nasledova biblický vzor.
Peter Kozár y

Paul Young (Echoes of Service):

Ako svedèi èlenom siekt
Terminológia
V súèasnosti je trendom upúša od
pouívania slov „kult“ alebo „sekta“ a radšej pouíva oznaèenie „nové náboenské
hnutie“ (NNH). Je to kvôli tomu, e slová
„kult“ a „sekta“ získali v kadodennom
pouívaní negatívnu príchu a tak pri ich
pouívaní musíme by opatrní.

Definícia
Presne definova NNH nie je jednoduché, ale v zásade sa pri nich vyskytujú
dve èasté charakteristiky. Po prvé, popierajú základné kresanské pravdy ako je
bostvo Pána Jeiša Krista a dielo vykúpenia. Po druhé, odmietajú ústredný význam Písma ako zjavenej Boej vôle pre
¾udstvo. Neuznávajú dostatoènos Boieho
Syna ako Spasite¾a a Biblie ako Boieho Slova. Spravidla neveria, e môeme by spasení milosou len na základe viery v Krista.
Tie neveria, e Biblia je koneèné Boie
zjavenie a tak k nej pridávajú ïalšie spisy
alebo výroky, ktoré údajne obsahujú najnovšie a najzáväznejšie Boie zjavenia.
Sú stovky NNH a nové pribúdajú alarmujúcim tempom. Zasahujú mnoho ¾udí,
predovšetkým mladých. Tieto náboenstvá
èasto ponúkajú jasné autoritatívne odpo-

Regionálne stretnutie
mládee
mládee
U dlhú dobu cítia zbory na Povaí
potrebu spoloèných víkendových mládeníckych stretnutí. Táto potreba sa
zaèala napåòa v podobe prvého regionálneho stretnutia mládee v Trenèíne
poèas víkendu 27. mája 2006. Potešili
sme sa výdatnej úèasti mladých nielen
z Trenèína a Nového Mesta n.V., ale aj
iných zborov, hlavne Prievidze, odkia¾
prišlo ve¾a novoobrátených kresanov.
Ide nám nielen o duchovné povzbudenie mladých touto formou, ale
aj o vytvorenie evanjelizaèných príleitostí – akcií, na ktoré si budú môc
mladí kresania s dôverou pozýva aj
svojich neveriacich kamarátov.
Programom nás viedol skvelý moderátor Raso Navrátil ml. a celá udalos bola pripravená mladými a pre
mladých. aiskom boli osobné svedectvá o premenách ¾udského ivota pod
vplyvom evanjelia Pána Jeiša Krista.
Nechýbal tu ani šport, èas na rozhovory
a pekná kresanská hudba.
Veríme, e regionálne stretnutia
mládee sa stanú pravidelnou súèasou
ivota mladých kresanov na Povaí, a
to urèite nie iba raz za rok. V skutoènosti si teraz kladieme otázku, ako sme
to mohli doteraz vydra bez takéhoto
druhu poehnania…
Pavol Kadlec y

vede, ktoré kontrastujú s neraz vyhýbavými a nejednoznaènými výpoveïami vodcov
kresanských cirkví. Tie zdanlivo ponúkajú ¾uïom priate¾stvo a zjednodušujú im
rozhodovanie o závaných veciach. Vodcovia NNH èasto vstupujú do ivotných rozhodnutí nasledovníkov, èím vytvárajú nezdravú závislos. Takáto forma „akej
pastorácie“ a disciplíny vyvoláva obavy,
lebo prepoièiava vodcom NNH prive¾kú
moc nad ¾uïmi.

4. Musíme povzbudzova
Mnohí príslušníci NNH sú úprimní a
tvrdo pracujúci ¾udia. Nemali by sme nimi
pohàda a znevaova náboenstvo, ktoré
buduje takéto vlastnosti. ¼udí treba povzbudi k tomu, aby si sami èítali Bibliu
a sami musíme by pripravení citlivo sa
s nimi podeli o naše poznanie Písma.

5. Musíme by citliví a trpezliví
Pamätajme na to,
e mnohí títo ¾udia majú
Skúmanie
Koneèným cie¾om nikdy nie je problémy a zúfalo potreKadý èlovek má gabujú zakúsi lásku Pána
vyhra spor, ale privies
rantované ¾udské a ob- stratenú dušu k viere v Krista Jeiša. Je moné, e vo
èianske právo veri èosvojom vnútri túia po
ko¾vek chce a pripoji sa
skutoènom vyslobodení
k ¾ubovo¾nému náboenskému hnutiu. Toto
a spasení, ktoré stále uniká tým, èo si ho
právo nikto nechce ¾uïom upiera a nikto
musia zaslúi svojimi dobrými skutkami.
neobviòuje NNH z násilného získavania príVo svojom prístupe by sme sa mali pokúša
vrencov. Ale predsa máme právo preskúbudova mosty lásky a nie odsúdenia.
ma a analy-zova, èi uèenie a prax NNH
Èo nerobi ................................
nemá škodlivé úèinky, èi ich tvrdenia sú
vzájomne konzistentné a èi sa pridàajú
právd Písma alebo nie. Máme tie právo
1. Nekritizova
vyslovi varovanie a zapoji sa do poleKritický a útoèný postoj len zaháòa
miky, ak to nebudeme robi agresívne a
druhého do zákopov jeho vlastných
uštipaène. Musíme si dáva pozor, ako
názorov a podnecuje k tomu, aby prešiel
jednáme s ¾uïmi, pretoe mnohí môu by
do protiútoku proti našej viere.
vlastnou skúsenosou s NNH zranení.
2. Neprejavi netrpezlivos
Ako máme svedèi?
Podrádené reakcie a prejavy netrpezlivosti nám nikdy nepomôu k úèinnému
Èo robi ...................................
svedectvu. Prinášanie svetla evanjelia niekomu, koho myse¾ bola zaaená faloš1. Potrebujeme modlitbu
ným uèením, môe by dlhý a aký proNaše svedectvo nebude nikdy skuces. Buïte pripravení venova ¾uïom ve¾a
toène úèinné, ak nebudeme i v Pánovej
èasu, aby mohli spozna Kristovu lásku.
blízkosti a nenauèíme sa spolieha na jeho
prítomnos a múdros. Musíme ho necha,
3. Nepúša sa do ostrých hádok
aby nás viedol do oblastí svedectva, kde
Koneèným cie¾om nikdy nie je vyhra
nás chce poui a spolieha sa, e nám dá
spor, ale privies stratenú dušu k spasitie správne slová v kadej situácii.
te¾nej viere v Krista. Vdy buïte zdvorilí,
priate¾skí a milí k ¾uïom, ktorí nevidia
2. Potrebujeme znalosti
nášho Spasite¾a v tom istom svetle ako my.
V prvom rade musíme by dobre oboznámení s Písmom a pozna pravdy, na
4. Nesmieme by sarkastickí
ktoré Písmo dáva dôraz, ako napríklad KrisTaký prístup by diskreditoval našu potovo bostvo. V popredí našej mysle musia
zíciu ako dobrých svedkov Jeiša Krista.
by aj nádherné verše evanjelia, ktoré nám
Neslobodno sa vysmieva alebo uráa
hovoria o našej núdzi i o tom, ako na òu
NNH a znevaova ich vodcov a uèite¾ov,
odpovedá Jeiš Kristus a jeho dielo. A v druliteratúru a metódy.
hom rade musíme vedie nieèo o náboenCie¾om je vybudova si vzahy s prískom pozadí èloveka, ktorému svedèíme.
slušníkmi NNH tak aby mohli vidie náš
Pomôe nám to porozumie, ako uvauje
ivot v súlade s našimi slovami. Musia vio istých veciach.
die, e to, èo hovoríme, je zakotvené
v Svätom Písme a nie sú to len ¾udské
3. Musíme klás otázky
názory. Vdy je uitoèné vysvetli ¾uïom
Otázky treba formulova tak, aby
náš osobný vzah s Pánom a vyda svedecnevyzneli ohrozujúco, ale pritom prinútili
tvo o našom obrátení k nemu. Nesmieme sa
¾udí zamyslie sa, èomu veria. Otázky by
vzdáva, lebo vieme, e Pán má moc spasi
mali vnies èloveku do mysle trošku
èloveka, ktorému svedèíme. Z mojej vlastpochybnosti o ich náboenských predstanej skúsenosti viem, e dnes sú mnohí
vách, aby si mohli uvedomi, e to, èomu
vyvádzaní z NNH a privádzaní k ivej viere
veria, má nejaká slabiny a nezodpovedá
v Krista a za to patrí chvála Bohu.
y
biblickému zjaveniu.

Ladislav Šimko (Nové Mesto nad Váhom):

Záchranný èln (svedectvo)

B

ol som obyèajný chalan, ktorý ije
svoj ivot najlepšie ako vie. Mal
som svoje sny, túby, ve¾ké ambície a ciele, za ktorými som usilovne
kráèal kadý deò. Škola a uèenie boli pre
mòa prioritou. Svoj príbeh zaèínam od
okamihu, keï som mal 15 a zaèal som chodi na gymnázium. V tej dobe som èasto
športoval s priate¾mi vonku na ihrisku. Vdy
sme si spolu fajn zahrali, èi u to bol
basketbal, futbal, hokej alebo nieèo iné.
Po èase som sa ale zaèal cíti pri niektorých reakciách mojich kamarátov akýsi
nesvoj. Mal som toti svoje zásady - nepil
som, nefajèil a nenadával. A vo chví¾ach,
keï moji kamaráti jeden druhému hrubo
nadávali a uráali sa, som sa necítil práve
najlepšie. Obèas som sa ich snail uk¾udni
a navies na iné konanie, ale bol to boj
s veternými mlynmi. S pribúdajúcim vekom
mi zaèínalo viac a viac vadi ich správanie
a témy ich diskusii. Ako èas plynul oni zaèali
postupne vymieòa po športe hokejky èi
kopaèky za poháre s pivom zistil som, e ja
nemám chu ani záujem chodi s nimi do
barov, na diskotéky, èi niekde inde, lebo
išlo väèšinou iba o pijatiku.
Niet divu, e postupne som si s nimi
prestaval rozumie. Von som zaèal chodi o
dos menej a uèieval som sa stále viac.
Najprv len niektoré soboty doobeda, potom viac sobôt doobeda a nakoniec takmer
kadú sobotu a nezriedka nielen doobeda.
Napåòal som svoje ciele a bol som rád, e
úspešne kráèam cestou, ktorá síce bola
plná štúdia, ale na jej konci som videl
úspech. Medzièasom sa stretnutia s „kamarátmi“ zmenili iba na formálne pozdravy a
keï prišiel rozhovor na príbehy o tom, èo
kto robil v stave ve¾kej opilosti, radšej som
povedal, e sa u ponáh¾am.
Hoci to asi teraz vyzerá tak, e som
nemal iadnych priate¾ov a 24 hodín som
sedel doma nad knihami, nebolo to tak. V
škole som mal dobrých priate¾ov, s ktorými
som si rozumel. Rozprávali sme sa o normálnych veciach ako knihy, príroda, turistika èi hudba. Po škole sme sa väèšinou
kadý vydali svojou cestou, sèasti aj preto, e sme nebývali v tom istom meste.
Keï som rozmýš¾al nad dôvodmi, preèo som si s predošlými priate¾mi prestal
rozumie a s mojimi priate¾mi zo školy tak
prehåbil naše priate¾stvo, dospel som k zaujímavému záveru. Hoci aj moji priatelia
z ulice chodili na náboenstvo, dokonca aj
v nede¾u do kostola, boli iní ako priatelia zo
školy, ktorí tie boli kresanmi.
Cez jedného starého priate¾a zo základnej školy som sa poèas tretieho roèníka na gymnáziu dostal do kresanského
zboru. Zrazu som našiel ohromné mnostvo ¾udí, ktorí sa správali ako moji
priatelia zo školy. A keï som sa znova sám
seba pýtal, preèo si s nimi rozumiem, èo
je to èo ich odlišuje od ostatných, zaèalo

mi by jasné, e dôvod ich odlišnosti je
jednoznaèný, Pán Jeiš Kristus. Keï som
mal u 18, zrazu som si všimol, e všetci
¾udia, ktorých som povaoval za ozajstných priate¾ov, boli kresania.
To ma prinútilo uvaova. U aj predtým som uvaoval o Pánu Jeišovi ako
o našom Spasite¾ovi, ktorý nás prišiel vykúpi. Zdalo sa mi ale nepravdepodobné,
aby Pán Jeiš prišiel na túto Zem kvôli
tomu, aby tu bol obyèajnými ¾uïmi
umuèený tým najkrutejším spôsobom, a
tým vzal na seba ich hriechy a odpykal
ich. Vedel som a veril, e priniesol pravdu
na túto Zem, e nám ukázal ako i,
kona, myslie a hovori, aby sme boli
èistí, ale eby prišiel zomrie za nás, za
naše hriechy? To sa mi zdalo nereálne.
Èo ma však o tom prinútilo premýš¾a
bol fakt, e som si uvedomoval vlastnú
hriešnos. Aj keï som sa ve¾mi snail i,
myslie, hovori i kona morálne, videl
som, e robím chyby, ktoré sú vlastne
hriechy. No tým, e som bol povaovaný vo
svojom okolí za fajn èloveka a e som sa
snail chyby nerobi, som na to nejako
ve¾mi nemyslel.

Zrazu som si všimol, e všetci ¾udia,
ktorých som povaoval za ozajstných
priate¾ov, boli kresania.
Ukonèil som strednú školu, prišlo leto, a ja som sa vybral so svojimi kresanskými priate¾mi u po nieko¾ký raz na
pobyt. Ako obyèajne sme spolu hovorili o
Biblii, spievali piesne, hrali sa rôzne hry,
jednoducho sme mali nádherný èas.
Hneï prvý veèer nášho pobytu sme si s
kamarátom Milanom èítali Bibliu a diskutovali. Poèul som evanjelium, nie síce po prvý
raz, ale i napriek tomu sa mi zdalo tej noci
iné. Bolo to asi tým, e sme si èítali aj tie
verše v Biblii, kde sa hovorí, ako skonèia po
smrti ¾udia, ktorí neprijmú do svojho ivota
Pána Jeiša ako svojho osobného Spasite¾a.
Pri tých slovách som na jeden okamih pocítil ve¾ký strach. Keï sme doèítali Bibliu,
Milan sa ma opýtal, èi by som nechcel aj ja
prija Pána do svojho srdca a ivota. Mal
som pochybnosti a tak som ho poprosil, aby
sme èítali ešte ïalej. Neprešlo snáï ani
pä minút a ja som si uvedomil, e u nechcem i bez Pána, e ho potrebujem, ak
mám by oèistený od svojich hriechov.
Modlil som sa nahlas k Pánovi Jeišovi, vyznal som mu, e som hriešny, povedal som
mu, e túim, aby sa stal mojím osobným
Spasite¾om, a e ho prosím, aby vstúpil do
môjho ivota. Tento okamih sa nazýva
obrátenie. Hoci to vyzerá všetko ve¾mi
jednoducho, je to ve¾ký vnútorný boj a do
chvíle, kým vám Boh otvorí srdce a dovolí
pochopi, e ho potrebujete.

Na druhý deò ráno som sa zobudil
s obavami, èo na to povedia ostatní. Moje
rozhodnutie vzbudilo medzi mojimi priate¾mi úprimnú, ve¾kú a nefalšovanú rados. Mohol som vidie, e ma majú
úprimne radi, a e im na mne záleí.
Ich pocit sa dá prirovna k nasledujúcemu príkladu. Predstavte si, e ste
v záchrannom èlne. Na palube lode, o ktorej viete, e sa potápa, a v nej sedí váš
priate¾. On nevie, nechce vedie alebo si
nepripúša, e sa loï potápa. Snaíte sa
mu vysvetli, e ak neskoèí do vody a
neprepláva k vám do záchranného èlna,
zahynie. Hoci by ste neviem ako chceli,
rozhodnutie musí spravi len on, nikto iný
sa nemôe rozhodnú namiesto neho. Len
on sám to má v rukách, len on je ten, èo to
môe urobi. Ak vás poslúchne a skoèí
k vám, cítite ve¾kú rados, e sa zachránil
spolu s vami. Ak nie a loï sa s nimi potopí
skôr ako sa rozhodol…
Ja som našastie spravil to rozhodnutie. Po obrátení som si zaèal viac uvedomova, aký som hriešny a ako ve¾mi
potrebujem Boie vedenie a hlavne pomoc
a podporu v mojom kadodennom ivote.
Som šastnejší ako predtým, hoci to neznamená, e odkedy som prijal Pána Jeiša
som nikdy nebol smutný. Prestalo mi tak
zálea na budúcej kariére, cítim, e Pán
sa o mòa postará a dá mi to, èo mi bude
potrebné na môj skutoèný prospech a duchovný rast. Asi mesiac po tom som kvôli
vysokoškolským štúdiám odcestoval do cudziny. Za celý èas ako som tu, som mal vdy
monos znova a znova vidie pomoc a
podporu od Boha. Viete, keï ste v cudzine
odkázaný len sám na seba a navyše jazyk
danej krajiny neviete skoro vôbec, máte
mnoho príleitostí spozorova Boiu
pomoc vo svojom kadodennom ivote.
ako to vysvetli, najlepšie je, keï si to
èlovek predstaví. Nepoznáte nikoho, rodina, priatelia a všetko èo vás obklopovalo po
cely doterajší ivot je minimálne na 3 roky
preè, okolo poèúvate ¾udí, ktorým niè
nerozumiete a ste odkázaný vo všetkom
sám na seba.
Ja môem len poveda, e za celý èas,
èo som tu, deò za dòom vidím, ako ma Boh
posilòuje, ako mi pomáha a drí ma. Bez
neho by som sa urèite psychicky ve¾mi
trápil, a všetko by som preíval inak.
Boh mi dal a dáva nádherné veci, je
mojou skutoènou oporou, priate¾om, posilou, otcom a ochrancom. Na zaver by
som chcel napísa citát z Biblie, ktorým
vás chcem posilni, aby ste sa nebáli robi
inak ako konajú ostatní ¾udia okolo vás,
aby ste sa nebáli ís „proti prúdu“. Odmena je pris¾úbená naším Pánom a nikto
vám ju nemôe ukradnú.
„Amen, amen vám hovorím, e ak
niekto zachová moje slovo, neuvidí
smrti na veky.“ (Ján 8,51)
y

Peter Kozár:

Èo sa to deje v Raèi?*
„Ja Hospodin sa nemením.“ (Mal 3,6)
„H¾a, èiním všetko nové.“ (Zj 21,5)

K

resanský zbor v Bratislave-Raèi
je miestom, kde môete stretnú Boha! On s¾úbil, e bude prítomný, kde sa èo len dvaja alebo
traja zhromadia v jeho mene (Mt 18,20).
On s¾úbil, e bude budova svoju cirkev
a nepremôu ju ani brány ríše smrti (Mt
16,18). A On svoje s¾uby plní. Samozrejme, Boha môete stretnú na mnohých
iných miestach, v cirkvi i mimo nej. My na
jeho prítomnos nemáme patent, len
s vïaènosou chceme vyzna, e aj u nás
vidíme jeho èiny a cítime jeho dotyky –
nie je to naša zásluha, ale jeho milos.
Kresanský zbor v Raèi je tie miestom, kde môete stretnú ¾udí. ¼udí, èo
milujú Boha a chcú mu slúi. ¼udí, èo milujú svojich blínych a h¾adajú konkrétne,
hmatate¾né spôsoby, ako to prejavi. ¼udí,
èo robia chyby a potrebujú odpustenie.
¼udí, ktorí nie sú imúnni voèi falošným motívom (moc, pýcha, chvála od ¾udí, sebarealizácia …). Naša nádej je v tom, e Boia
láska a moc sú väèšie ne naše zlyhania.

u nás dáva prive¾ký dôraz na nesenie evanjelia. My to vidíme tak, e sa snaíme
dosiahnu rovnováhu, ktorá bola pridlho
vychýlená v neprospech evanjelizácie.

Evanjelizaèné kresanské
popoludnia

mieste nie je myslite¾né. Toto mono znie
ako paradox: náš Boh sa nemení – on stále
robí nieèo nové! Aj my chceme pod jeho
vedením robi nové veci a pritom zosta
verní jeho nemennému charakteru a nies
jeho nemenné evanjelium.
Tento èlánok je svedectvom o tom,
èím náš kresanský zbor prešiel pribline za
posledný polrok. Nie je predpisom ani návodom, ako má robi veci niekto iný. Verím, e môe by pre niekoho inšpiráciou
(i keï si nechceme domýš¾avo prisvojova
zásluhy) alebo podnetom pre modlitby za
nás (tie urèite potrebujeme). Chvála za
dobré veci patrí Bohu, omyly sú naše.

Starí Raèania u roky obchádzajú náš
malý domèek uèupený pod cestou na hornom konci starej Raèe a ani vo sne im
nezíde na um vojs dnu. A ak zíde, tak tú
myšlienku hneï potlaèia a idú ïalej, hoci
tabu¾a na rohu zborového domu pozýva.
Tak sme sa rozhodli prís trochu blišie
k ¾uïom a usporiada evanjelizaèné zhromadenie v nejakej miestnosti, kam ¾udia
skôr prídu. Pred tromi rokmi sme zaèali
s „kresanskými popoludniami“ jedenkrát
za štvrrok. Pripravili sme program pozostávajúci z piesní, svedectiev, krátkych
scénok a evanjelizaèného príhovoru na
záver. Ve¾a sme sa museli uèi (aj na
vlastných chybách) o vyuívaní techniky
ako je video, ozvuèenie a rôzne hudobné

Evanjelizácia – naša slabina

Sme presvedèení, e Pán cirkvi má
pre nás (ako aj pre kadý iný zbor na svete) svoj plán. Táto neve¾ká skupina veriacich ¾udí s konkrétnymi duchovnými darmi
(i s konkrétnymi slabosami) tu nie je náhodou a nie je tu sama pre seba. Vieme, e
naším poslaním je oslávi Boha a prinies
mu to najlepšie, èo máme. Vieme, e sa
máme budova jeho slovom vo vzahoch
vzájomnej lásky. Vieme tie, e máme poslanie voèi ¾uïom, ktorí ešte Pána nepoznajú – musíme im nies evanjelium slovami i ivotom. O tom nemáme pochybnosti.
Kresanský zbor v Raèi sa mení – to je
vlastnos všetkých ivých organizmov. Niektoré zmeny za uplynulé obdobie odráajú
naše h¾adanie konkrétnych spôsobov, ako
naplni naše poslanie. Je to h¾adanie v plnom zmysle slova – chodíme vierou a nie
videním, robíme rozhodnutia, ktorých výsledok dopredu nevidíme. Niekedy mono
tápeme. Ale s istotou vieme, e zosta na

Keï sme v zbore uvaovali o poslaní
cirkvi (oslava Boha, evanjelizácia, budovanie spoloèenstva, výchova uèeníkov, sluba
lásky blínym), stalo sa zrejmým, e naším
hlavným nedostatkom je zanedbaná sluba
smerujúca navonok – slabá evanjelizácia
a fakticky nejestvujúca sluba napåòajúca
skutoèné potreby ¾udí okolo nás. Iste je to
jeden z dôsledkov štyroch desaroèí ivota
v komunistickej krajine, ale donekoneèna
sa vyhovára nemono. Monoe podobne
by dopadla aj diagnostika iných kresanských zborov, ale to mne neprislúcha hodnoti. My sme dospeli k rozhodnutiu napravi s Boou pomocou tento nedostatok
a nerobíme si ilúzie, e riešenie je ¾ahké a
lacné. Niekomu sa mono bude zda, e sa

*Obèas sa mi dostanú do uší „zaruèené správy“ o tom, èo sa to zase dialo v raèianskom zbore.
Niekedy napriek znaènému skresleniu tuším, o èom je reè, niekedy nemám ani potuchy. Preto
ponúkam túto mozaiku spomienok a úvah z minulého polroku ako „poh¾ad zvnútra“. (pko)

zostavy. Overovali sme si úèinnos rôznych
spôsobov propagácie ako sú inzeráty
v miestnych novinách, letáky v poštových
schránkach, plagáty a samozrejme osobné
kontakty. Uèili sme sa dáva peniaze a
nepovaova to za výdavok, ale za investíciu – i keï návratnos vynaloených prostriedkov nevidno hneï. Vyskúšali sme dva
kultúrne domy a rôzne popoludòajšie hodiny. Výsledok: za ten èas naše evanjelizaèné popoludnia navštívili desiatky ¾udí, niektorí opakovane a v niektorých prípadoch
mono hovori o tom, e sme sa stali priate¾mi. Neviem o tom, e by sa niekto
v týchto zhromadeniach rozhodol odovzda svoj ivot Pánu Jeišovi a prida sa
k jeho cirkvi, èo by sme si priali zo všetkého
najviac, i keï nemôeme vedie, èo sa deje v ¾udských srdciach keï odznievajú slová
„modlitby pokánia“. Potvrdzuje sa, e evanjelizácia je viac proces ne udalos.
A ešte jedna významná skúsenos: aj
keï sa ¾udia dali pozva v nede¾u popoludní
do kultúrneho strediska, takmer nikdy
neprišli na naše normálne zhromadenie.

Domov dôchodcov
Keï sme zaèínali s evanjelizaènými
popoludniami, chceli sme oslovi mladších
poslucháèov a tomu bolo prispôsobené zloenie programu i štýl hudby. Èoskoro sa
však ukázalo, e našimi hosami sú skôr
¾udia zo strednej a staršej generácie. Hoci
sluba mladým zostáva našou túbou, našli
sme otvorené dvere pre slubu tým najstarším. Jeden zo starších zboru (Viktor
Szíjjártó) prišiel s myšlienkou navštívi
Domov dôchodcov v Raèi a urobi nieèo pre
starkých. My ostatní sme súhlasili – s podmienkou, e on si vezme túto slubu na
zodpovednos. Zakrátko sme sa presvedèili, e to neboli len prázdne slová. Brat
Viktor dohodol návštevy s vedením domova
a tak sa zaèali naše návštevy jedenkrát za
mesiac. Zaèiatky boli nesmelé, museli sme
vysvet¾ova, èo sme za cirkev a èo tam
chceme, ale postupne rástla dôvera aj
záujem. Na vianoènom programe sme mali
asi 50 poslucháèov. Starkí boli zakadým
vïaèní za návštevu, piesne, biblickú úvahu, osobné rozhovory i chutné obèerstvenie. To všetko sme mohli poskytnú vïaka
pohotovému zapojeniu veriacich zo zboru,
od mládee a po najstarších.

ProChrist
ProChrist2006 je séria evanjelizaèných
programov vysielaná z olympijskej haly
v Mníchove cez satelit na stovky miest v Európe. Súèasou programov je kvalitná hudba, dráma, rozhovory, svedectvá a príhovory Ulricha Parzanyho, spolupracovníka

hodín viac osobných rozhovorov, ne poèas
všetkých našich evanjelizácií. Zmyslom
tohto originálneho podujatia bolo, aby
cirkev išla za ¾uïmi tam, kde sú – do ulíc
miest – a neèakala, kým oni prídu za nami.
Samotný ProChrist prišiel na jar a my
sme sa vzh¾adom na naše monosti zapojili
v tri veèery, 25. – 27. marca. Vyuili sme u
osvedèené miesto v kultúrnom stredisku na
arnovickej. Veèer zaèína krátkym úvodným programom, ktorý pripravujú domáci
kresania, potom u beí prenos z Mníchova, ktorý graduje 40-minútovým evanjelizaèným posolstvom, oslovujúcim súèasného èloveka s jeho potrebami a otázkami a vrcholí pozvaním ku kríu. Kadý
veèer sa v Raèi zišlo 50-70 ¾udí, z toho asi 20
hostí. Novou a potešite¾nou skúsenosou
pre nás bola spolupráca s mládeou z evanjelického cirkevného zboru.

Poèas troch mesiacov sme sa presvedèili nielen o zvýšených nárokoch, ale aj
o prínose takejto zmeny. Hoci malý hlúèik
veriacich vo ve¾kej miestnosti pri lámaní
chleba vyzeral zvláštne, v druhej èasti
zhromadenia po prestávke ¾udí pribúdalo.
Takmer kadú nede¾u sme mali nejakého
návštevníka, za štvrrok nás tak navštívilo
viac Raèanov ne za celé predošlé roky. A
doèkali sme sa aj príjemného prekvapenia:
ukázalo sa, e najstabilnejšími návštevníkmi sú deti. Výsledkom bolo, e sme
poèas nede¾ných bohosluieb zaèali robi
pravidelnú besiedku. Rozšíril sa tak priestor pre slubu našich sestier.
Cez prázdniny je nás v Raèi menej,
a tak sme sa vrátili do našich vlastných
priestorov. Èo bude ïalej, teraz ešte nie je
jasné. Pri rozhodovaní o spôsobe a èase
nášho nede¾ného zhromadenia budeme
zvaova viaceré h¾adiská: naše obmedzené monosti (¾udia, èas, peniaze) i rozmanité ciele (budovanie zboru, šírenie evanjelia). Nejde nám o novoty za kadú cenu,
chceme citlivo vníma Boie vedenie a by
na tomto mieste a v tomto èase zborom,
aký on môe poui.

Deti
Náš zbor je poehnaný i demi vo viacerých rodinách. Práca s nimi však doteraz
naráala na viaceré problémy – chýbajúce
priestory pre besiedku i rôzny vek detí vyadujúci rôzny prístup. Krok vpred znamenal príchod detských návštevníkov na naše
nede¾né zhromadenia.

Nede¾né „bohosluby pre celú
rodinu“

Billyho Grahama. V Bratislave sa do tejto
akcie zapojil aj náš zbor.
U na jeseò minulého roka jej predchádzala propagaèno-charitatívna akcia
ProChristmobil. Príprava bola dlhá a nároèná, ale spolupráca s tímom bratov a
sestier zo 6 rôznych bratislavských zborov
bola zvláštnym poehnaním. V stredu 23.
novembra ráno sme na hranici prevzali od
rakúskych šoférov 70 malièkých áut smart
s logom Die kleinste Kirche der Welt
(Najmenší kostol na svete) a premiestnili
sa na námestie SNP. Tu 35 smartov vytvorilo
obrazec kría a kým neïaleko prebiehala
tlaèová konferencia, vodièi nadväzovali
rozhovory s okoloidúcimi zvedavcami.
Potom našich 6 autíèok nieko¾ko hodín zadarmo slúilo obyvate¾om Domova dôchodcov. Poèas cesty za nákupom, na návštevu
alebo na cintorín sme mali príleitosti pre
rozhovory, svedectvo a modlitbu. A do
veèera sme potom mohli podobne slúi
Raèanom pri obchodnom dome a pozýva
na nede¾nú evanjelizáciu. Pod¾a našej
skúsenosti sme takto mali poèas nieko¾kých

Od apríla prešiel ivot nášho zboru
najväèšími zmenami, keï sme sa rozhodli
prenaja si u známu miestnos v kultúrnom dome. Náš zborový dom nám vyhovuje
v podstate uspokojivo, i keï obèas nám je
tesno a naraz tu môe fungova len jedna
skupina. Tým hlavným dôvodom pre zmenu
bolo, aby sme naše nede¾né zhromadenia
otvorili verejnosti. Zmena to nebola ¾ahká.
Platenie nájomného zïaleka nebolo to
najašie. Zvýšili sa nároky na náš èas a
prácu pri preváaní, skladaní a rozkladaní
zariadenia. Viac prípravy si vyadoval aj
program kadej nedele – vo verejnej miestnosti sa u nedá tak spolieha na improvizáciu, ako doma. A opusti naše zauívané
miesto a spôsoby tie nebolo jednoduché.

V poslednú májovú sobotu sme tak ako
vlani pripravili „Deò detí“ s pestrým programom: hry, súae, piesne a príbehy
z Biblie. Uprostred dvoch súvisle upršaných
týdòov sa na štyri hodiny vyèasilo (Boia
odpoveï na modlitby :) a my sme mohli
poslúi asi sto malým návštevníkom a ich
rodièom. V takýchto kontaktných akciách,
kde sa spája sluba ¾uïom a zves evanjelia, vidíme potenciál pre priblíenie sa k ¾uïom, postupné budovanie dôvery a zdie¾anie dobrej zvesti slovom i skutkom. Aj vïaka takýmto akciám, kde sa spája evanjelium so slubou, máme v súèasnosti ve¾mi
dobré vzahy s vedením miestneho úradu.

Ïalšie otázky?
O našich (a vašich) skúsenostiach
budeme radi hovori s kadým, kto má záujem. Slúime Bohu, ktorý sa nemení,
ktorý však èiní všetko nové. Pýtajte sa
alebo napíšte, aké skúsenosti z rôznych
oblastí sluby máte vo Vašom zbore. Kie
by sme spolu boli dobrými a pripravenými nástrojmi v Majstrovej ruke!
y

Elizabeth Kendal:

N

eustále napätá situácia v Izraeli a
okolo neho vytrvale priahuje pozornos kresanov, zvláš tých,
ktorí h¾adajú v konkrétnych politických a spoloèenských udalostiach znamenia poslednej doby. Nie je moné nevšíma si mnohostranný konflikt, v ktorom
stojí Izrael proti obrovskej presile arabského sveta – a sympatie drvivej väèšiny
kresanov sú inštinktívne na strane Izraela.
Hoci je to pochopite¾né, nemalo by
uniknú našej pozornosti, e priamo v ohnisku konfliktu sa nachádza ešte jedna
skupina, na ktorej by nám malo zálea
azda ešte viac ne na Izraeli: neve¾ká – a
v dôsledku nesmierneho útlaku èoraz menšia – komunita kresanov na územiach spravovaných palestínskou samosprávou.
Podrobný a odborný opis prenasledovania palestínskych kresanov mono nájs
v nedávno publikovanom diele „Human
Rights of Christians in Palestinian Society“ (Prof. Justus Reid Weiner) pod záštitou Jerusalem Centre for Public Affairs.
Tento èlánok je jeho struèným zhrnutím.
Profesor Weiner zaèína svoje dielo
struèným poh¾adom na širšiu otázku kresanov, ijúcich v moslimskom svete.
Konštatuje: „Napriek liberálnym a sekulárnym trendom, ktoré sa presadili od
polovice 19. storoèia, Islam do dnešných
dní ovplyvòuje kultúrne, sociálne i legálne
praktiky. Ba ešte viac, nedávne oivenie
islamského fundamentalizmu znamená
návrat k historickým, kultúrnym a náboenským tradíciám, ktoré nezodpovedajú
moderným sociálnym štandardom.“
Prof. Weiner potom zacie¾uje svoju
pozornos ušie a všíma si stav, v ktorom sa
nachádzajú kresania na územiach spravovaných Palestínskou samosprávou (PS).

Všíma si, e návrh ústavy prehlasuje, e
„v palestínskom štáte… bude Islam oficiálnym náboenstvom“ a „šaría bude primárnym zdrojom legislatívy“.
Uplatnenie šaríe (islamského zákona)
palestínskou samosprávou na jej územiach
okamite ohrozuje kresanov, lebo šaría
im nezaruèuje rovnos pred zákonom.
Eskalujúce napätie a nezákonnos kombinované s nerovnosou pred zákonom robí
palestínskych kresanov ve¾mi zranite¾nými. Hoci intifáda a ekonomické problémy
sú významné faktory, podie¾ajúce sa na
vysahovaní kresanov z palestínskych
území, náboenské prenasledovanie zo
strany stále netolerantnejších moslimov je
prvoradým katalyzátorom.
Výskum prof. Weinera naznaèuje, e
momentálna vysoká miera vysahovalectva kresanov z palestínskych území
nie je normatívna, ale je odozvou na
rastúce nepriate¾stvo a prenasledovanie,
ktoré je následkom dramatickej eskalácie islamského extrémizmu na územiach
PS. Píše, e toto je priamy následok systematickej a prenikavej radikalizácie moslimskej palestínskej spoloènosti.
Školské osnovy v školách zriadených
PS sú nechvalne známe glorifikáciou samovraedných atentátnikov, radikálnym
islamským fundamentalizmom, popieraním práva Izraela na existenciu a znevaovaním nemoslimov. Video Hamasu
vyrobené pred vo¾bami sa vychva¾uje:
„Podarilo sa nám, s milostivou pomocou
Alaha, vychova ideologickú generáciu,
ktorá miluje smr tak ako naši nepriatelia milujú ivot.“
Weiner opisuje prenasledovanie kresanov ako „rozmanité a rozšírené“ a dodáva: „inštitucionalizovaná diskriminácia
preniká všetky oblasti ivota a stala sa
neúprosnou súèasou existencie palestínskeho kresana.“ Súhrn toho, èomu sú
vystavené kresanské spoloèenstvá
i jednotlivci, vyzerá nasledovne:

MARGINALIZÁCIA
Úmyselná a strategická marginalizácia (vytláèanie na okraj) kresanov na
palestínskych územiach sa dosahuje manipuláciou s volebnými obvodmi a cielenou moslimskou imigráciou, ktorá mení
demografiu dovtedy väèšinovej kresanskej oblasti. To má drastické následky pri
lokálnych vo¾bách.
Klasickým príkladom je Betlehem. V roku 1990 tu ilo 60% kresanov. PS v roku
1994 prevzala doh¾ad nad Betlehemom a
jej predseda Arafat rozšíril hranice mesta
tak, e zahrnuli aj 30 000 moslimov ijúcich
v neïalekých uteèeneckých táboroch.
Zároveò vyzval moslimov z Hebronu, aby sa
presahovali do Betlehemu. Keï 9 kresanských èlenov mestskej rady rezignovalo
na protest proti islamizaènej politike,
Arafat ustanovil moslima z Hebronu guvernérom nad betlehemským okresom. Celá
politická štruktúra Betlehemu bola postupne odkresanèená. Kresania odchádzajú –
v roku 2001 ich tu ilo len 20%.

BOJKOTY A VYDIERANIE
Kresania sú vystavení ekonomickému útlaku a moslimi bojkotujú ich podniky. Prax vydierania kresanských ivnostníkov je všadeprítomná. Asi 90% kresanských podnikov v Betleheme bolo násilne
zatvorených. Tí èo zostali, platia militantom výpalné. Podnikajúci kresania sú tie
obaovaní, bití a okrádaní políciou PS. Sú
terèom jednoducho preto, e sú kresania.
Odmietnutie alebo neschopnos plati
úplatky môe vies k muèeniu alebo dokonca k smrti. Tieto krutosti sa páchajú so
zaruèenou beztrestnosou.

IADNE VLASTNÍCKE PRÁVA
V rozpore s medzinárodnými normami
palestínsky pozemkový zákon stanovuje
trest smrti pre kadého, kto predá pozemok idom. Jeruzalemský muftí, šejk Ekrima Sabri, ktorého ustanovil Arafat, vyhlásil
fatwu (smrte¾nú kliatbu) nad kadým, kto
predá zem hocijakému nemoslimovi. To sa
týka aj kresanov, take dokonca si nemôu
predáva pôdu medzi sebou.
Navyše, „…medzinárodne uznávané
posvätné miesta na Západnom brehu sú
ohrozené, vandalsky poškodzované a znesväcované samosprávou bez následkov.“
Beztrestnos len povzbudzuje ïalších moslimských zloèincov k vlámaniu do kostolov a kláštorov a kradnutiu cenností.

NÁSILIE VOÈI ENÁM

Plná verzia èlánku s internetovými linkami je na www.berea.sk.

Pod¾a Weinerovho prieskumu bolo násilie voèi kresanským enám na palestínskych územiach pomerne zriedkavé Pred

rokom 1993 bola bezpeènos na takej úrovni, e kresanské eny sa mohli pokojne
pohybova na uliciach. Odkedy tu vládne
PS, útoky na kresanské eny sú beztrestné. Weiner uvádza nieko¾ko dôvodov pre
prudký nárast sexuálneho násilia proti
kresanským enám: nárast islamistických
postojov, znevaovanie a degradovanie
kresanov na dhimmi (druhotriednych obèanov) s obmedzenými právami a nerovnoprávnym postavením pred súdom; kombinované s neèinnosou PS. Zloèinci vedia,
e môu znásilòova kresanské eny bez
strachu z právnych následkov.
Moslimovia èasto znásilòujú kresanky s tým zámerom, aby sa stali neiadúcimi pre kresanských muov, po tom
sa u vôbec nemôu. Kresanským dievèatám sa odporúèa oblieka sa ako
moslimky, aby sa vyhli problémom.

Kresanky bývajú nútené k manelstvu
s moslimami. Weiner uvádza príbeh bohatej kresanskej rodiny, v ktorej sa otec
musel uchýli k násiliu, aby ochránil svoju
dcéru. Do jeho domu prišla moslimská
rodina, ich syn bol obleèený v svadobnom
odeve, sprevádzal ich šejk a 15 moslimov.
Doadovali sa, aby im vydal svoju dcéru. Po
varovných výstreloch odišli, ale rodina
musela ihneï opusti palestínske územie.
Iné dievèatá majú menej šastia…

PODNECOVANIE
Prieskum prof. Weinera presvedèivo
dokazuje, e negatívne postoje palestínskych moslimov voèi ich kresanským
susedom sú podporované prevane moslimským vedením PS. V mešitách sa nahlas káe posolstvo, vychádzajúce z koránu, e idom a kresanom neslobodno
dôverova a priateli sa s nimi ani spolupracova. To poskytuje moslimom náboenský motív pre ich neznášanlivos.
Weiner cituje Josepha Faraha, libanonsko-amerického kresanského redaktora WorldNetDaily online, ktorý hovorí o
kresanoch pod PS: „Vyháòajú ich. Vradia
ich. Znásilòujú ich. Systematicky ich prenasledujú. Obaujú ich. Zastrašujú ich.“
Palestínski kresania pod vládou PS sú diskriminovaní „…v oblasti vzdelávania, zdravotníckeho zaopatrenia a inej úradnej pomoci.“ Evanjelický pastor povedal Weinerovi: „Keï príde potravinová pomoc zo
Saudskej Arábie, kresanom povedia, e
na òu nemajú nárok, lebo nie sú moslimi.“

POLÍCIA PS
Pod¾a prof. Weinera bezpeènostný
personál PS èasto kombinuje neznalos
zákona s islamským sentimentom a tak sa
stáva viac utláèate¾om ne ochrancom.
Kresania bývajú èasto zatknutí na základe
vymyslených obvinení zo spolupráce s Izraelom. Odpadlíkov od Islamu èaká nemilosrdné zaobchádzanie vo väzniciach PS.

Weiner píše: „Postoj polície ku kresanom
predstavuje tú najotrasnejšiu formu
inštitucionalizovaného prenasledovania…
Keï kresania èelia obaovaniu (a horším
veciam) zo strany moslimských extrémistov, radšej taký incident nehlásia polícii…
palestínski kresania radšej mlèia, lebo
povaujú políciu PS za nepriate¾skú silu.“

ZNEUÍVANIE
KRESANSKÝCH OBJEKTOV
Èasté útoky islamských militantov na
Izrael z kresanských kostolov alebo domov boli dobre zdokumentované. Tým sa
má vyprovokova odvetná reakcia Izraela
proti týmto objektom.

ZAPIERANIE
Monografia profesora Weinera vysvet¾uje, preèo palestínski kresania èasto
skrývajú svoje utrpenie. Niektorí kresanskí vodcovia ho zapierajú , aby získali od PS
výsady ako napr. prístup do masmédií,
alebo povolenie k cestovaniu – takéto privilégiá sa udie¾ajú na výmenu za šírenie propagandy v prospech PS. Niektorí popierajú
utrpenie kresanov, lebo sú oslepení nacionalistickými ašpiráciami Palestíncov. Ale
väèšina jednoducho koná (alebo lepšie
povedané nekoná) zo strachu z teroru.
Jeden kresanský klerik z Jeruzalema,
prirovnal správanie kresanských dhimmi
k týraným enám alebo deom. Zranite¾ná,
týraná ena je v pasci, nemôe si dovoli
vyprovokova hnev násilného partnera. Pre
obe je psychologicky ¾ahšie zobra vinu na
seba a vyhnú sa konfrontácii.

PALESTÍNSKI KRESANIA:
„PEŠIACI NA ODSTREL“
Weiner uvádza jeden otrasný prípad
palestínskeho „odpadlíka“ a vytrvalého
evanjelistu.Ahmad El-Achwal, otec ôsmich
detí, zápasil sedem rokov s prenasledovaním, ku ktorému patrilo kruté muèenie
vo väzniciach PS (hrôzostrašné detaily sú
uvedené vo Weinerovom texte), ako aj
èasté bitky a vyhráky smrou zo strany
Hamasu. 21. januára 2004 bol zavradený
islamistickými militantmi na prahu svojho
domu. Úradníci amerického ministerstva
zahranièných vecí, ktorí boli o jeho prípade
informovaní, vytrvalo odmietali zasiahnu
v jeho prospech.
Weiner povauje palestínskych
kresanov za pešiakov, ktorí sú obetovaní v
záujme mierového procesu na Strednom
východe. Píše: „Dôleitos monitorovania
správania PS poèas násilnej intifády
nemono preceni… Budúcnos palestínskej kresanskej komunity ako aj kadej
ïalšej náboenskej menšiny ijúcej na
palestínskych územiach závisí od potenciálu pre náboenskú toleranciu…“ èo je
pod¾a Weinerových obáv nepravdepodobné
prinajmenšom v krátkodobom horizonte.

ÈO TERAZ S KRESANMI
V HAMASTANE?
Aký ivot môu èaka palestínski kresania teraz, keï Hamas vyhral vo¾by a preberá vládu na palestínskych územiach? Väèšina pôjde po starom a nieèo ešte horšie.

VÄÈŠINA PO STAROM …
Víazstvo Hamasu vo vo¾bách nie je
nevysvetlite¾ným prekvapením, je vyvrcholením desaroèia rastúcej nespokojnosti s
ekonomickou situáciou, násilím a korupciou.
Hamas nezradikalizuje palestínskych moslimov – palestínske vedenie u zradikalizovalo
spoloènos do tej miery, e si slobodne zvolili
teroristickú organizáciu za svoju novú vládu.
Inštitucionalizovaná diskriminácia a prenasledovanie kresanov tu u eskalovali
desaroèia. Odkedy sa toto územie dostalo
po dohode v Oslo pod vládu PS, bezpeènos
upadala a prejavy islamského fundamentalizmu a radikalizácie pribúdali. Tak sa stával ivot kresanov v Palestíne stále zloitejší. Ocitli sa v stave trvalého ohrozenia.
Tí, èo si to mohli dovoli, emigrovali.

… NIEÈO EŠTE HORŠIE
George Friedman v správe Stratfor
Geopolitical Intelligence Report z 31. januára komentuje stratu podielu strany
Fatah na moci: „Hnacou silou víazstva
Hamasu nebola len vnútorná palestínska
politika. Vlna islamistickej politiky zaplavuje arabský svet a Palestínci proti nej nie
sú imúnni. Hnutie Fatah bolo stelesnením
sekulárneho arabizmu v násirovskej tradícii, Palestínci patrili k najsekulárnejším
skupinám v arabskom svete. Preto poráka
Fatahu predstavuje kritický okamih v histórii arabského a moslimského sveta, nový
vrchol, kam dosiahla vlna islamizmu.“
Friedman predpovedá, e Hamas sa
bude zaobera hlavne vnútornou, nie zahraniènou, politikou. Preto bude hovori a robi
také veci, ktoré povzbudia horlivos jeho
stúpencov. Budú vzhliada k islamskému
svetu a zároveò provokova západ. Reakcia
západu bude v prospech Hamasu, ktorý „aí
z konfliktu proti nepriate¾om Islamu.“
U v decembri 2005 Hassam El-Masalmeh, vodca Hamasu v miestnom obvode
Betlehemu, povedal novinám Wall Street
Journal, e Hamas chce znova zavies
„dizju“, daò predpísanú Koránom (súra
9:29), ktorá má by vyrubená nemoslimom, èo sa odmietnu obráti k Islamu a tak
musia plati za svoje právo na ivot.
3. februára 2006 vodca Hamasu Chálid
Mišal predniesol ohnivú reè v mešite v Damašku, v ktorej dal zrete¾ne najavo, e
„Alahov zákon nemôe by zmenený ani
nahradený“ a pohrozil, e Hamas je pripravený „podrobi všetkých Palestíncov pod
jeho moc a zbrane“.

ÈO TERAZ?
Dlhoroèné prenasledovanie palestínskych kresanov bolo prehliadané kresanskými vodcami, ktorí sa obávali poruši
status quo, a západnými krajinami a organizáciami, ktorých záujmom bolo iba
uchlácholi PS a nahovori ich na mierové
dohody. Nu, teraz sa status quo (u aj tak
neznesite¾ný) zmenil a mier nie je na stole.
Ale ako píše Friedman: „keïe mier sa
vyjednáva s nepriate¾om, lepšie je èeli
úhlavnému nepriate¾ovi ne nemonému
umiernencovi.“ Preto táto doba je taká dobrá ako kadá iná zaèa sa prihovára za
utláèaných kresanov v Palestíne.
y

Chata v Harmónii

U

 v januári zaèal na chate v Harmónii pracovný ruch. Skupina brigádnikov
rozobrala drevený prístrešok (materiál sme dostali za odvoz) a materiál
uloila na chate. Vo februári napriek mrazom zaèali vo vestibule
výkopové práce schodiska do suterénu.
V apríli tím 9 muov z Nemecka a USA pod vedením Craiga Borgarda,
misionára v Lipsku, prišiel na 8 dní v apríli pomôc s rekonštrukènými prácami.
Ubytovali sa v rodinách v Modre. A veru popasovali sa s prácou statoène. Rozobrali
na jednom dvore zámkovú dlabu, ktorú sme dostali do daru za odvoz a naloili na
palety 230m2 kociek (23 paliet). Tie u èakajú v Harmónii na svoje koneèné
umiestnenie. Na chate vykopali sondy základov, ktoré poadoval statik, vykopali
a zabetónovali základy pre prístavbu vstupného závetria domu. Koncom týdòa sa
k nim pripojili aj domáci „pracanti“, niektorí prišli a z Nitry. Spoloène prekopali
v skalnatom teréne asi 70m dlhý a 80cm hlbokú ryhu, kde poloili káble do
elektrického rozvádzaèa a komunikaèné vedenie k vstupnej bráne.
Okrem práce (denne 8-9 hodín) bol èas na kontaktné akcie aj na evanjelizáciu na hodinách angliètiny v školách v Pezinku a Modre, kde sú Amerièania
ešte stále atrakciou. Aj návštevy v Kresanských zboroch mali dobrý ohlas.
Evanjelizaèné zhromadenie v Pezinku i návštevy v zbore v Raèi, Modre a Nitre
boli príleitosou spozna našich hostí blišie. Tie sme sa mohli dozvedie viac
o budovaní nového zboru v Lipsku - nielen o stavaní budovy, ale i o nadväzovaní
kontaktov s ¾uïmi cez reagovanie na ich potreby a šírenie evanjelia praktickým
spôsobom. Poèas brigády sme sa s hosami vzájomne zblíili. Niektorým sa u nás
tak zapáèilo, e s¾úbili návštevu zopakova.
Ale ani domáci nezahá¾ali. Na chatu chodili brigády organizované rôznymi
zbormi. Ich najbliší cie¾ bol prehåbi klubovòu (bývalú kotolòu a sklad uhlia)
2
v suteréne s plochou asi 50m o cca 1,2m a prekopa k nej spojovaciu chodby zo
vstupnej haly. Potom spevni základy, aby stavba udrala nadstavbu ïalšieho
poschodia. To všetko v skalnatom teréne. Úloha hodná baníkov – ale brigádnici by
svojím nadšením prekonali aj ich. O prácu so zbíjaèkou bol ve¾ký záujem a ani
dievèatá sa nedali zahanbi…
Na chate prebehol v júli aj jeden mládenícky pobyt, kde asi 20 mladých pod
vedením ¼uboša a Hely Vyhnánkovcov s plným nasadením (okrem ranného
dvojhodinového štúdia o biblických princípoch manelstva) odpracovali denne
4-5 hodín v tvrdých podmienkach. A aby sa brigádnikom lepšie pracovalo, Rúben
s Bohušom sprevádzkovali sprchovací kút s teplou vodou.
Ako bodka za pobytom bolo håbenie studne. Pretoe cena energií vrátane
vody neustále rastie, úitkovú vodu sme chceli ma z vlastného zdroja. Na túto
úlohu sme si netrúfli sami a objednali sme špecializovanú firmu. Táto za dva dni
studòu navàtala, vyvlokovala a otestovala jej výdatnos. Take na chate u
máme vlastný zdroj úitkovej vody z håbky 40 m.
A práce beia ïalej. Ak dá Pán a budeme ma dostatok finanèných
prostriedkov, tento rok by sme radi dokonèili spevòovanie základov a pristavali
podkrovné poschodie. Ak viete o nejakej stavebnej firme, ktorá robí dobre
a lacno, informujte nás. Ak máte záujem na stavbe nejako pomôc, informujte sa
o brigádach u Bohuša Javora (tel. 0905 249379). Cez leto takmer kadý predåený
víkend (Št-So) nejaká brigáda bude.
¼ubomír Vyhnánek y

Nielen o tom, èo je nové na chate, sa doèítate
na nedávno spustenej internetovej stránke

http://www.berea.sk
Nájdete tu aktuálne správy o dianí v zboroch i medzizborových aktivitách z oblasti práce s mládeou i biblického vzdelávania, správy z misie,
modlitebný servis a mnostvo fotografií. Tešíme sa na Vašu návštevu.
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„H¾adajte v knihe Hospodinovej
a èítajte.“ (Iz 34,16)
Biblický kurz pre zborových pracovníkov
(BKZP) má za sebou prvý školský rok. Vedeli
sme, e máme pred sebou dlhú cestu a aj keï
je cie¾ stále ïaleko pred nami, tešíme sa z preitého spoloèenstva i mnohých dobrých vecí,
èo sme sa mohli nauèi.
Od septembra 2005 sa pravidelne raz za
mesiac stretávalo 30 študentov v zborovom
dome KZ v Nitre. Spolu sme absolvovali kurzy
Metódy štúdia Biblie a pravidlá interpretácie
a Preh¾ad Starého zákona. V týdni 10. - 14. júla
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prebehol aj rýchlokurz urèený záujemcom o pristúpenie k skupine študentov. Naše spoloèné
vzdelávanie bude pokraèova od 23. septembra
kurzom Preh¾ad Nového zákona.
(pko)

