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Divadlo jedného diváka
Preto èi už
sme doma
a èi mimo domu,
usilujeme sa,
aby sme sa
mu páèili.
(2Kor 5,9)
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edysi, ešte v èasoch základnej školy,
som si plietol melodrámu s monodrámou. Odvtedy som o trochu zostarol a trochu zmúdrel: v slovníku
cudzích slov som vypátral, že melodráma je
„skladba, v ktorej je spojená hudba s hovoreným slovom“ a monodráma je „dramatické
dielo pozostávajúce z jediného monológu
(s jedinou postavou)“.
Keï monodráma je divadlo jedného
herca, èo by potom bolo divadlo jedného
diváka? Taký výraz som v slovníku nenašiel. A
naèo aj? Ktoré divadlo by sa unúvalo hra pre
jediného diváka?
Celý náš život sa
odohráva pred oèami
mnohých ¾udí, ktorí sa nám prizerajú a oèakávajú od nás
rôzne výkony.
Rodièia, súrodenci, priatelia,
susedia, uèitelia, spolužiaci,
kolegovia. Èakajú
od nás slušné vystupovanie, plnenie povinností a niekedy aj viac:
pomoc, podporu, priate¾stvo,
úprimnos, náš èas a pozornos. A
dobré výkony vedia neraz (nie vždy) dobre
odmeni.
Farizeji v novozákonnej Palestíne bývali
obzvláš výkonní ¾udia. Ich zbožnos
oceòoval celý národ. (Až Pán Ježiš odhalil ich
povrchné náboženstvo a pokrytectvo a tá
nálepka im zostala dodnes.) H¾adelo sa na
nich zväèša s obdivom a uznaním, niekedy so
závisou, a niekedy možno trocha namrzene,
ako na prive¾mi iniciatívneho bif¾oša v triede.
Farizeji dávali almužny, èasto sa modlili,
postili sa – samé správne veci.
Pán Ježiš v reèi na vrchu ma¾uje
karikatúru takého farizeja. Keï ide dáva
almužnu, nechá pred sebou vytrubova, aby
si každý povšimol jeho štedros a pochválil
ho. Keï sa modlí, postaví sa v rohu synagógy
alebo námestia, najlepšie na vyvýšené
miesto, aby urobil dojem na okoloidúcich.
Keï sa postí (dvakrát týždenne, v pondelok
a vo štvrtok), rozcuchá si vlasy, umaže si líca

a tvári sa ubiedene, aby si každý láskavo
uvedomil, akú obetu prináša. A keï si ho
¾udia všimli a pochválili ho, hovorí Pán Ježiš,
už vzal svoju odmenu. To je všetko, viac
nedostane. Smola.
Pán nás tu chce pouèi: „Varujte sa
preukazova svoju zbožnos pred ¾uïmi len
preto, aby vás obdivovali. Ináè vás neèaká
odmena od vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Ak žijeme svoj život ako predstavenie pre ¾udí – èi už bratov a sestier v zhromaždení alebo našich neveriacich blížnych –
a èakáme, že nás ocenia, je možné, že to
dosiahneme. Ale to je málo. A popularita je
vec nestála. Veï tí istí ¾udia, èo raz
volali: „Hosana!“ už za pár
dní krièali: „Ukrižuj!“
Tým, ktorých
pohnútky sú èisté,
však Pán Ježiš
trikrát s¾ubuje:
„A tvoj Otec,
ktorý vidí aj to,
èo je skryté, ti
odplatí.“ Otec
v nebi je ten
divák, ktorý vidí
vždy – a vidí aj za
oponou, aj v šatni, aj
hlboko do nášho srdca. Pre
jeho oèi sa oplatí hra, aj keby nás nemal
vidie nik iný.
A predsa to všetko neznamená, že by
naše kresanstvo malo by utajené. V tej istej
reèi nás Pán Ježiš vyzýva: „Nech tak svieti
vaše svetlo pred ¾uïmi, aby videli vaše dobré
skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je
v nebesiach!“ Naším svetlom nie je naša
„nábožnos“, súaži s farizejmi nemá
zmysel. To nie je spôsob, ako privádza ¾udí
do Božieho krá¾ovstva. Pán Ježiš vyzdvihuje
iné vidite¾né prejavy: odpúšanie, poctivé
dodržanie daného slova, láska aj k nepriate¾om a h¾adanie Božieho krá¾ovstva na
prvom mieste v dôvere, že Otec sa stará
o všetky naše potreby.
Sme na oèiach rodièom, súrodencom,
priate¾om, susedom… a nášmu nebeskému
Otcovi. Èo pri nás vidia? A èo vidí On? Komu
sa chceme páèi na prvom mieste?
Peter Kozár y

Rick Warren:

Sedem Pavlových rád
ako vydrža v službe
Kazatelia, priznajme si to: Niekedy sme
unavení, vyhorení, a najradšej by sme so
všetkým praštili. Ale Boh nás povolal, aby
sme vytrvali. Služba nie je šprint na 100
metrov, je to maratón. Ak chceš naplni
svoje povolanie, musíš ís ïalej. Ale ako?
Apoštol Pavol chápal nároky služby.
Poznal, aké to je, obetova všetko tomu,
aby naplnil Božie povolanie. Okúsil, aké
to je by nepochopený, nedocenený a fyzicky vyèerpaný. V 2. liste Korinanom
v 4. kapitole nám ukazuje sedem princípov, ako vydrža v službe.
Nauè sa teši sa z Božej milosti!
„Preto, keï z milosti máme takúto
službu, neochabujeme.“ (2K 4,1)
Pavol vedel, že jediný dôvod, preèo bol
povolaný do služby, je Božia milos. Tak
èasto nám Satan šepká do uší, že nie sme
dos dobrí, dos inteligentní a dos
„duchovní“ na službu, ktorú máme.
Potrebujeme pamäta na to, že Boh robí
všetko v nás, skrze nás a pre nás milosou
a skrze vieru. Všetko to je dar. Boh vie
o všetkých hlúpostiach, ktoré kedy vykonám v službe, a predsa si ma vyvolil.
Zbav sa domýš¾avosti, ktorá ti hovorí,
že si mohol èoko¾vek urobi, aby si si
zaslúžil svoje povolanie. Ak to neurobíš,
celý život budeš v pasci neustálych
„predstavení“. Nikdy nebudeš dos
dobrý. A vyhoríš skôr, než sa nazdáš.
Buï opravdivý! „Zriekli sme sa zatajovaných hanebností, nepoèíname
si chytrácky, nefalšujeme Božie slovo, ale zjavujeme pravdu, a tak sa odporúèame každému ¾udskému svedomiu pred
Bohom.“ (2K 4,2) Pavol hovorí svojim
èitate¾om: Èo na mne vidíte na povrchu, to
som aj vo vnútri. Niè neskrýval. Ak chceš
vytrva v službe, musíš by tým, k èomu a
Boh povolal. Musíš si zloži masku. Ak sa
budeš pokúša hra pod¾a nôt niekoho
iného, vždy sa budeš bá odhalenia a budeš
stále pod tlakom. Na to, aby a Boh
používal, nemusíš by dokonalý – ale musíš
by úprimný.
Pamätaj na to, že nejde o teba! Ak
nebudeš, staneš sa buï zatrpknutým
alebo pyšným, budeš si bra všetko
osobne. Niekto sa na teba krivo pozrie a už
máš všetkého dos. Priemerný kazate¾ odchádza zo služby po siedmich kritikoch. Za
29 rokov v zbore Saddleback som si všimol,
že kritici odchádzajú. Je tu aj druhá možnos: ak kritici zostávajú, odchádza kazate¾. Musíš rozhodnú, kto v zbore zostane –
ty alebo tvoji kritici? Ale ak nejde v prvom
rade o teba, tak ani kritika sa a nedotýka.
Ak máš v službe vydrža, musíš si
posvieti na svoju motiváciu. „Preèo“ vždy
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urèuje „èo“ a „ako dlho“. Ak vykonávaš
službu pre seba alebo pre súhlas od ostatných, nevydržíš v nej dlho. Ak chceš dosiahnu súhlas iných, sú na to ¾ahšie spôsoby
ako by kazate¾om. Takže si musíš sústavne
klás otázku: „Preèo robím to, èo robím?“
Dvakrát v tomto oddiele (v 5. a 11.
verši) Pavol hovorí svojim èitate¾om, preèo
robí to, èo robí – pre Ježiša. Preèo berie aj
bitku, väznenie a kritiku (2. Korinanom
11)? Pre Ježiša. Jeho motiváciou nie je
vlastný blahobyt, ale väèšia Božia sláva. A
urobí èoko¾vek, aby videl jej rozšírenie.
Musíš sa nauèi hra pre jedného
diváka. Ak neprekonáš strach z kritiky,
nevydržíš dlho v službe.
Akceptuj svoje obmedzenia!
„Tento poklad máme, pravda, v
hlinených nádobách, aby sa
ukázalo, že tá prenesmierna moc je z
Boha a nie z nás.“ (2K 4,7) Pavol hovorí,
že my sme krehkí a rozbitní. A to je dobre.
Cez našu slabos uvidia iní Božiu moc.
Nanešastie my nie sme radi hlinenými
nádobami. Radi by sme boli nepremožite¾ní. Najrýchlejšia cesta k vyhoreniu v
službe je snaži sa by Supermanom. Ty
nemôžeš vyrieši problémy všetkých ¾udí!
Pastor, ktorý je nepretržite k dispozícii
¾uïom, im nebude môc da ve¾a. Ani Ježiš
nemohol by všade v tom istom èase, keï
žil na zemi. Preèo si myslíš, že zvládneš
štyri rôzne stretnutia naraz?
Spomínam si na koniec môjho prvého
roku v Saddlebacku. Mali sme asi 150 ¾udí.
Asi 80 z nich boli noví veriaci. Cítil som sa
ako vychovávate¾ v detskom domove. A bol
som vyhorený. Pracoval som 18 hodín
denne a robil som všetko. Poslednú nede¾u
v roku 1980 som bol taký vyèerpaný, že som
odpadol poèas kázne. Nemohol som zvládnu všetko. Ani ty nemôžeš.
Rob všetko z lásky! „Veï všetko
toto deje sa pre vás, aby rozhojnená
milos rozmnožila vïaènos èím
viacerých na slávu Božiu.“ (2K 4,15) Pavol
hovorí, že všetko, èo robí, je na prospech
iným. Nerobí to kvôli sebe ale kvôli iným.
Robí to z lásky. Dlhé roky mnohí ¾udia
kritizovali zbor Saddleback za bohoslužby
robené ústretovo k h¾adajúcim návštevníkom. Ale by ústretový k h¾adajúcim je
jednoducho by zdvorilým. Znamená to
myslie na ¾udí, ktorí nepoznajú Krista,
viac ako na seba. Keï si pozvete návštevu
na veèeru, budete robi niektoré veci
ináè, ako keï ste doma len rodinní
príslušníci. Použijete správny príbor,
pekné misy a dáte si záleža na tom, aby
ste sa správali priate¾sky. Preèo? Lebo si
uvedomujete, že máte hostí.
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Kresanská služba sa musí zaklada
na tomto druhu lásky. Musíš da iným
prednos pred sebou. Ak nemiluješ tých,
ktorým slúžiš, bude tvoja služba dlhou,
takmer neznesite¾nou štrekou. Nezvládneš to. Musíš by motivovaný láskou –
láskou k Bohu i láskou k ¾uïom.
Urob si èas pre každodennú obnovu!
„Preto neochabujeme, ale aj keï náš
vonkajší èlovek hynie, náš vnútorný
sa obnovuje zo dòa na deò.“ (2K 4,16)
Všetci starneme a fyzicky sa opotrebúvame. Môžeme ten proces spomali, ale
nemôžeme ho zvráti. Ale vnútorne sa nemusíme opotrebova. Ako tomu môžeme
zabráni? Pavol hovorí, že sa obnovuje „zo
dòa na deò“. Pavol si dobíjal baterky každý
deò a my to potrebujeme takisto.
Mal som kedysi auto, ktoré vydržalo 20
rokov, pretože malo pravidelnú údržbu. Ty
nevydržíš 20 rokov v službe, ak nebudeš
ma pravidelný servis. Každý deò musíš
obráti svoju pozornos na nieèo iné, každý
týždeò si musíš dopria odpoèinok, a každý
rok sa na èas utiahnu. Každý deò urob
nieèo, èo a baví! Dopraj si každý týždeò
sobotný odpoèinok! A každý rok choï niekam na dovolenku! Potrebuješ odpoèinok
a dobíjanie bateriek. Sobotný odpoèinok je
dokonca taký dôležitý, že Pán Boh ho
nariadil tak prísne, ako zakázal klama
alebo zabíja ¾udí. Ak chceš vydrža v službe, potrebuješ obèas vypnú.
Ži vo svetle veènosti! „Lebo toto
terajšie ¾ahké bremeno súženia získa
nám nesmiernu hojnos veènej slávy,
keï neh¾adíme na vidite¾né, ale na
nevidite¾né. Vidite¾né je totiž doèasné, ale
nevidite¾né je veèné.“ (2K 4,17-18)
Spomeò si, že Pavol prechádzal všetkými
možnými problémami. Bili ho, kritizovali,
zažil stroskotanie lode, ale to všetko
nazýva len terajšie ¾ahké bremeno.
Preèo? Lebo mal perspektívu veènosti.
To bola aj Ježišova perspektíva. V liste Židom sa píše, že Ježiš strpel kríž kvôli
tej radosti, èo ležala pred ním. Ak si
máme poradi s požiadavkami služby,
musíme sa zamera na veènos. Ak na òu
upieraš svoj poh¾ad, tvoje zápasy ti budú
pripada malé. Len ten, èo vidí nevidite¾né, môže vykona nemožné!
Bol si povolaný stá v prednej línii
Božieho pôsobenia vo svete. Som presvedèený o tom, že kazatelia sú najviac
nedocenení èinitelia zmien na tejto
planéte. Boh chce cez teba meni tento
svet. Ale nestane sa to dnes. A nebude to
ani zajtra. Musíš by oddaný službe
nadlho. Týchto sedem princípov ti s tým
pomôže.
y
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• Tilmann Geske

• Necati Aydin

• Uður Yüksel

Muèeníci z Malatye
18. apríla uplynuli dva roky od hroznej
udalosti, ktorá nakrátko vyvolala ohromnú pozornos médií. V meste Malatya na
juhovýchode Turecka boli traja muži
(dvaja tureckí kresania a jeden nemecký misionár) kruto umuèení piatimi
mladíkmi vo veku od 18 do 21 rokov.
Médiá už dávno obrátili svoju pozornos
inde, ale tento príbeh má svoje dlhé
pokraèovanie. Tu je z neho kúsok.

Tilmann, Necati, Uður
V budove kresanského vydavate¾stva Zirve pracovali Tilmann Geske,
Necati Aydin, Uður Yüksel, keï tam za
nimi prišli piati mladí Turci. Už nejaký èas
sa spolu stretávali, boli považovaní za
h¾adajúcich so záujmom o kresanstvo. Aj
tento deò mali spolu študova Bibliu. Po
krátkom èase na troch kresanov
zaútoèili, priviazali ich k stolièkám a podrobili nepredstavite¾ne krutému muèeniu. Ukonèili ho prerezaním hrdiel obetí
až pri príchode polície, ktorú zavolal
ïalší z pracovníkov, keï sa nemohol
dosta do zamknutej budovy.

rodina Geske
Tilmann bol nemecký misionár, ktorý
s manželkou Suzanne a štyrmi demi (vo
veku 12, 9, 6 a 2 roky) žil v Turecku už
desa rokov. Pracoval na vydaní tureckej
študijnej Biblie. Necati bol mladý pastor
protestantského zboru v Malatyi. S manželkou Semse mal dve deti. Uður bol Necatiho uèeníkom a pomocníkom v zbore.
Zakrátko sa mal ženi. 18. apríla 2007 sa
všetci traja stretli so svojím Pánom.

Turecko v šoku
Pre krajinu bola táto udalos šokom.
Útoky na èoraz statoènejších a odvážnej-
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ších kresanov nie sú ojedinelé a niekedy
majú aj smrte¾né následky, ale toto bolo
nieèo naozaj mimoriadne. Všetky noviny
a televízne stanice prinášali hrozné
informácie ale aj otázky. Nikdy predtým
sa v médiách nevenovalo to¾ko pozornosti
kresanom (protestantská menšina v Turecku má asi 3 500 príslušníkov) a kresanskej misii.
Uðura pochovala jeho rodina moslimským obradom. „Ani po smrti mu neumožnili by kresanom,“ poznamenal jeden
popredný novinár. Necati bol pochovaný
vo svojom domovskom meste Izmire za
úèasti tisícov veriacich. Tilmann bol
napriek odporu úradov pochovaný v Malatyi na starom arménskom cintoríne.
Tureckí politickí a náboženskí vodcovia
sa musia ve¾mi zamyslie nad tým, èo sa
deje v krajine, ktorá má ambíciu sta sa
èlenom Európskej únie. Dá sa èaka, že aj
procesu s piatimi mladými vrahmi bude
venovaná ve¾ká pozornos.

Suzanne a Semsa
Do pozornosti médií sa dostali aj dve
vdovy. Suzanne Tilmannová v televíznom
rozhovore vyjadrila svoje odpustenie.
Nevolala po pomste ale pod¾a vzoru Krista
reportérom povedala:. „Bože, odpus im,
lebo nevedia, èo èinia. Tí ¾udia boli
sústavne kàmení mnohými lžami o kresanoch. Chcem tu zosta a ukáza im, že som
im odpustila.“ V krajine, kde je normou
krvná pomsta, to nezostalo bez ozveny.
Jeden redaktor to zhodnotil takto: „Jednou vetou povedala to, èo nedokázalo
spravi tisíc misionárov za tisíc rokov.“
Necatiho manželka Semsa povedala
svetu: „Jeho smr mala zmysel, lebo zomrel pre Krista a žil pre Krista… Necati bol
darom od Boha. Cítim sa poctená tým, že
bol súèasou môjho života a chcem by tej
pocty hodná.“
V priebehu nasledujúcich mesiacov
sa ukázalo, aký vplyv mala Semsa na
viaceré dievèatá. Viaceré odovzdali
svoje životy Pánu Ježišovi v jej kuchyni
a považovali ju za svoju duchovnú
matku. Hoci od tej hroznej udalosti k
nej mali sažený prístup, využívali
všetky možnosti, aby sa mohli stretnú,
spomína a vzájomne povzbudi.

Necati a Semsa

Dlhý proces
Súdny proces s piatimi vrahmi sa
zaèal v Malatyi 23. novembra 2007 a
neskonèil sa dodnes. Doteraz posledné
(16.) pojednávanie bolo 13. apríla 2009.
O vine obžalovaných niet najmenších
pochýb, a predsa v Turecku nie je takýto
proces priamoèiarou záležitosou.
Od zaèiatku akoby súdu nebolo jasné,
kto je obeou a kto obžalovaným. Tlaè si
všimla, že v súdnych spisoch je viac informácií o misijných aktivitách kresanov
(napríklad o biblických korešpondenèných
kurzoch a ich úèastníkoch) ako o zloèincoch. Obhajoba sa snažila dokáza, že
aktivity vydavate¾stva Zirve narúšali pokoj
a tým útoèníkov vyprovokovali. Treba však
poznamena, že všetky aktivity boli vykonávané pod¾a tureckých zákonov a turecká
ústava zaruèuje slobodu náboženstva aj
jeho propagácie. Poèas minulých rokov
však boli kresania èasto politikmi a médiami zobrazovaní ako nepriatelia štátu
a nebezpeèenstvo pre spoloènos. Objavovali sa aj nezmyselné obvinenia zo spojenia
kresanov s teroristickou Stranou Kurdských pracujúcich.
Právnici zastupujúci obete sa nieko¾kokrát usilovali dosiahnu výmenu zjavne
zaujatých sudcov, ktorí im neumožnili
prístup k všetkým dôkazom a nedovolili
robi záznam z procesu. S niektorými
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dôkazmi (napríklad použitými zbraòami) sa
zjavne manipulovalo, èo odhalili fotografie
z miesta èinu. Spoèiatku právnici narážali
na úradné obštrukcie, ich faxovaná žiados
sa „stratila“. Napokon bola odmietnutá a
proces pokraèuje s nezmeneným zložením.
Piati mladí vrahovia ani s odstupom
èasu nejavia žiadne známky ¾útosti. Ich
výpovede si vzájomne protireèia, každý
sa snaží zvali bezprostrednú vinu za muèenie a zabíjanie na ostatných a najèastejšie na svojho vodcu Emre Gunaydina,
ktorý ich mal údajne k èinu núti
hrozbami. On ich zato nazval zbabelcami
a babami. Jeden novinár poznamenal:
„Boli tam tri obete ale žiadni vrahovia. Boli
tam piati muži, prichytení na mieste èinu
s krvavými nožmi, ale žiadni vrahovia.“
Neskôr sa obhajoba pokúsila navodi
predstavu, že k vražde došlo spontánne
na základe nejakej provokácie, urážky
islamu a vyhlásenia Ježiša za Boha. To sa
však ukázalo ako nemožné: piati mladíci
boli na svoj èin dôkladne pripravení,
plánovali ho aspoò 8 mesiacov. Viacerí
svedkovia potvrdili, že od nich poèuli, ako
„sa stane nieèo ve¾ké“ a „niektorí ¾udia
zomrú“, ale nevenovali tomu pozornos.

Ergenekon
Veriaci a ich právnici boli dlho frustrovaní tým, že každý pokus objasni, kto je
za týmito piatimi útoèníkmi, narážal na
betónovú stenu. Sudcovia mali zjavne
snahu nerozširova prípad a èím skôr ho
ukonèi. Postupom èasu však bolo stále
viac zrejmé, že mladíci nekonali sami od
seba. Vynárali sa nové a nové svedectvá
ukazujúce na ich prepojenie s kruhmi
armády, vlády a najmä hlavnej nacionalistickej strany. Tak sa postupne ukazujú
súvislosti s iným, omnoho širším prípadom,
ktorý plní stránky novín.
Ergenekon je názov tieòového hnutia
tureckých ultranacionalistov spomedzi
vojenskej generality na dôchodku, policajných dôstojníkov, mafiánov, politikov,
novinárov a ¾udí rôznych profesií. Majú
ohromný vplyv a mnoho sympatizantov v
armáde i polícii. Viacerí z nich boli zatknutí
(s ve¾kou publicitou) a sú stíhaní za vraždy,
pokusy o vraždu, zastrašovanie liberálnejších politikov a novinárov, rímskokatolíckych kòazov a protestantských veria-

Uður

Toto hovorí
Prvý a Posledný,
ktorý bol màtvy
a ožil:
Poznám tvoje
súženie aj chudobu
– ale si bohatý –
poznám i rúhanie

cich. Ich definitívnym cie¾om je vyvola
chaos a zvrhnú vládu.
Dôkazy naznaèujú, že Emre Gunaydin
mal èasté kontakty s minimálne dvoma
príslušníkmi tohto hnutia. Spojenie s
Ergenekonom má na proces v Malatyi
pozitívny vplyv a spolupráca so sudcami
sa postupom èasu zlepšuje. Ak sa
preukážu tieto súvislosti, pomôže to
objasni mnohé iné útoky na kresanov –
slovné v médiách i fyzické, ktoré sú
ovocím štvavej kampane.

Prosím, modlite sa:

!

!

!

!

za zmenu poh¾adu Turkov na misiu.
Vnímajú ju ako podvratnú èinnos,
prejav kolonializmu a ohrozenie
národnej bezpeènosti. Kresania
sú èasto hromozvodom za všetko
možné, èo je v Turecku zlé.
za múdros pre tureckých
veriacich, aby vedeli rozlíši, kto je
úprimne h¾adajúci a kto nie. Chcú,
aby ich zbory boli otvorené pre
nových ¾udí, ale v súèasnosti je
ažké rozlíši, s akými pohnútkami
návšteva prichádza.
za právnikov, ktorí zastupujú
veriacich vo viacerých procesoch.
Mnohí tureckí nacionalisti ich za to
považujú za zradcov a vyhrážajú sa
im. Modlite sa tiež, aby spoznali
toho Ježiša, ktorého kresania
milujú a slúžia mu.
za Suzanne a Semsu a ich deti a tiež
za Uðurovu snúbenicu, na ktorú sa
¾ahko zabúda.

!

za odhalenie tých, ktorí majú
na svedomí vraždy v Malatyi.
V súèasnosti tu nastáva pokrok.

!

za turecké zákonodarstvo, aby
kresania mali zabezpeèené právo
slúži Bohu, vyznáva svoju vieru
a hovori o nej iným.

tých, èo hovoria
o sebe, že sú Židia,
no nie sú, ale sú satanovou synagógou.
Neboj sa toho,
èo máš vytrpie!
H¾a, diabol
niektorých z vás
vrhne do väzenia,
aby ste prešli
skúškou, a budete
sužovaní desa dní.
Buï verný až
do smrti a dám ti
veniec života!
Kto má uši, nech
poèúva, èo Duch
hovorí zborom:
Kto zvíazí,
tomu druhá smr
neuškodí.

Tilmann a Necati
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Peter Kozár
pod¾a Echoes of Service
Odkaz
a ïalších zdrojov y

do Smyrny (Izmir)

Misijné zájazdy Trenèín–Osvienèim

P

red nieko¾kými rokmi zaèal
Kresanský zbor v Trenèíne organizova zájazdy do Osvienèimu,
aby sa aj takto jeho èlenovia
mohli priblíži k ¾uïom žijúcim vo svojom okolí. Èo týmito akciami organizátori
sledujú a ako sa projekt realizuje?
Ako kresania sme povolaní nies
evanjelium každému stvoreniu. Dosta sa
k našim susedom a spoluobèanom však
vôbec nie je ¾ahká úloha. ¼udia sa od seba
izolujú a odcudzujú vïaka technike,
modernému spôsobu života ako i kvôli
nedôvere, ktorá medzi ¾uïmi vládne.
Boh nám ukazuje, aby sme h¾adali
spôsoby, ako búra hradby izolácie a
odcudzenosti medzi nami ako kresanmi a
¾uïmi, medzi ktorými žijeme. Nechceme
zosta uzavretí, pasívni a èaka, že ¾udia sa
raz budú hrnú do nášho zboru snáï kvôli
pekným piesòam alebo v túžbe poèu
pravdu. ¼udia už dnes väèšinou v existenciu
pravdy neveria a lepšiu hudbu si vypoèujú
inde. Takže, ak máme nies evanjelium
¾uïom, iniciatíva musí by na našej strane
a musí by cie¾avedomá.
Zatia¾ nikto z nás nedokázal vytrvalo
chodi od dverí k dverám s Bibliou v ruke.
Ani nevieme káza evanjelium uponáh¾aným spoluobèanom na rohu ulice èi na
námestí. Vïaka Pánovi, že existujú
spôsoby, ako sa môžeme aj my „introverti“ misijne angažova v súlade s osobným obdarovaním, pokia¾ je naše srdce
naplnené hlbokým súcitom voèi ¾uïom,
ktorí Pána nepoznajú a ak sme presvedèení o realite Božieho súdu.

è. 1 / 2009

Zájazdy do koncentraèného tábora
Osvienèim vznikli najmä vïaka túžbe
priblíži sa k ¾uïom, aby sme s nimi mohli
nadviaza prvý kontakt, prvý rozhovor
alebo snáï prehåbi už existujúci vzah pre
zámery osobnej evanjelizácie. Zistili sme,
že v srdciach mnohých ¾udí v našom okolí
drieme nenaplnená túžba navštívi
koncentraèný tábor v po¾skom Osvienèime.
Tento záujem využívame ako šancu, aby
sme ¾uïom ponúkli to, po èom túžia, a tak
sa s nimi aj osobne spoznali a zblížili.
Niektorí veriaci z nášho zboru sa zájazdov
zúèastnili už viackrát, aby so susedmi a
známymi mohli strávi poèas dlhých hodín
cestovania kvalitný èas v rozhovoroch o
viere v Krista. Samotná destinácia nacistických táborov smrti vyvoláva atmosféru
vážnosti a námety na rozhovory o ¾udskom
hriechu a skazenosti srdca bez Boha.
Prenajatým autobusom s nami ide 45
až 72 cestujúcich. Z h¾adiska financií to je
neziskový projekt. Každý úèastník platí len
za svoje reálne výdavky cestovného,
poistenia, služby sprievodcu a slúchadiel
na kvalitné poèúvanie hlasu sprievodcu.
Vždy štartujeme v Trenèíne a celková cena
nikdy neprekroèila sumu 20 eur na osobu.
Dá sa zhrnú celková duchovná efektívnos týchto zájazdov?
Pán Ježiš povedal, že „mesto ležiace
hore na vrchu sa nemôže ukry“ (Mt 5,14).
Chceme, aby obyvatelia nášho mesta
vedeli o existencii nášho kresanského
zboru a mali možnos spozna nás osobne.
Chceme im ukáza, že sa neskrývame,
neuahujeme a že sme súèasou spoloènosti, pre ktorú chceme robi dobré a
užitoèné veci. Zámer budovania dobrého
mena zboru, zvidite¾òovanie spoloèenstva
a naše vlastné vychádzanie „z ulity“ je
týmito zájazdmi výrazne podporené.
V niektorých zboroch sa kresania
posažujú, že nie sú pre nich vytvárané
dostatoèné príležitostí pre evanjelizáciu.
My by sme také sažnosti nechceli
poèúva. Práve naopak, chceme da šancu
všetkým, ktorí nielen „snívajú“, ale reálne
chcú ži svoju misijnú zodpovednos – by
so¾ou, svetlom, Kristovým listom a dobrou
vôòou. Zájazdy do Osvienèimu sa stali
jedným z vítaných nástrojov pre tých, ktorí
osobne pozývajú na tieto akcie svojich
známych. Netreba zvláš hovori, že v každom prípade sa následne naši spolucestujúci pýtali na nás, na náš zbor, na Boha.

Vïaka zájazdom Boh otvoril príležitosti pre aktívne evanjelizaèné rozhovory
medzi kresanmi a tými, èo boli pozvaní.
Všetci úèastníci zájazdu cítia vïaka
kresanskej atmosfére v autobuse, našim
príhovorom z mikrofónu, ako i vïaka
modlitbe, ktorá zaznie na zaèiatku ako i na
konci cesty, nové impulzy, ktoré Svätý Duch
môže použi pre svoje zámery.
Zájazdy do Osvienèimu nenazývame
„evanjelizaènými“, lebo na nich nie je
kázané evanjelium organizovaným a plánovaným spôsobom ako na zhromaždení. Sú
to „misijné zájazdy“, lebo kresan, ktorý
pozval svojich známych, nesleduje v tejto
akcii len izolovanú a samostatnú akciu, ale
skôr posúvanie ¾udí bližšie ku krížu Pána
Ježiša Krista dlhodobým procesom a to
rôznymi akciami alebo udalosami. V prípade niektorých ¾udí možno považova za
úspech, keï sa odstráni miera nedôvery
alebo predsudkov voèi kresanom. V inom
prípade sa za úspech bude považova
vzniknutá zvedavos a záujem o Božie veci.
V prípade ïalšieho cestujúceho sa za
úspech môže považova vznik otvorenosti
k duchovnej zmene v jeho živote alebo
prehodnotenie osobného vzahu k Bohu
s následným obrátením.
Pán Ježiš povedal: „Syn èloveka prišiel h¾ada a spasi to, èo bolo zahynulo.“
(Lk 19,10) Misijné zájazdy sú súèasou
nášho h¾adania hynúcich a my sa chceme
aj v tomto h¾adaní na Pána Ježiša viac
podoba.
Jozef Abrman y

Nápis na plakete: Štyri milióny ¾udí tu
trpeli a zomierali rukami nacistických
vrahov v rokoch 1940 - 1945.
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„Usiluj sa postavi pred Boha ako osvedèený, ako pracovník, ktorý
sa nepotrebuje hanbi a správne podáva slovo pravdy.“ (2Ti 2,15)
Biblický kurz pre zborových pracovníkov (BKZP) slúži na vzdelávanie
bratov a sestier, ktorí sa chcú lepšie pripravi na službu v kresanských
zboroch. Bol vytvorený preto, aby pomáhal budova Boží ¾ud na základe
kresanskej viery (Jd 3), vyuèoval poslušnosti celého Písma (Mt 28,20),
vychovával v spravodlivosti a pripravoval k službe (2Ti 3,16-17; Ef 4,12) a
podporoval osobný i spoloèný duchovný rast v celom Kristovom tele (Ef 4,13).
Od septembra 2005 sa pravidelne každý mesiac stretávalo do 30 študentov (aj študentiek) v zborovom dome KZ v Nitre. Spolu sme prebrali
nasledovné predmety: Metódy štúdia Biblie a pravidlá interpretácie,
Preh¾ad Starého zákona, Preh¾ad Nového zákona, Kázanie biblickej zvesti,
Preh¾ad biblickej náuky, Misia, evanjelizácia a uèeníctvo.
Po štyroch rokoch, keï sme zavàšili základný program kurzu, chceme
vyjadri Pánovi vïaènos za to, èo sme sa nauèili, ako i za dobré spoloèenstvo, rozhovory a v neposlednom rade jedlo. Po letných prázdninách budú
ma záujemcovia možnos pokraèova predmetom Preh¾ad cirkevnej histórie.

Konferencie
Brethren in Europe
Zodpovední vedúci bratských zborov ažia
stále viac zo spoloèných kontaktov a výmeny
skúseností. Okrem pravidelných (každé 4 roky)
Medzinárodných konferencií bratských zborov o misii (IBCM) prekvitajú regionálne konferencie v rôznych èastiach sveta. Prvá konferencia bratských zborov v Európe sa konala v nemeckom Wiedeneste v júni 2005. Zúèastnilo sa
na nej 165 ¾udí z 24 európskych krajín.
Zmyslom konferencií je spája k¾úèových
¾udí z celej Európy, zo západu i východu, severu
i juhu. Dúfame, že aj teraz sa stretnú bratia
i sestry z èo najviacej európskych krajín, v ktorých sú zbory spojené s bratským hnutím.

Vzdeláva sa dá dokonca i cez prázdniny. V termíne 3. - 8. augusta bude
znova v Krpe¾anoch Letný biblický kurz so starozákonnou témou (zrejme nieèo
z malých prorokov). Naším hosom a uèite¾om bude Bernd Brockhaus z biblickej školy vo Wiedeneste.
pko y

PASSPOR PA
T
SS P
OR
T
Phil. 1:20

Phi
l.

1:20

Naše obèianstvo
je v nebesiach
¼udia evanjelia
v post-kresanskej
spoloènosti

Rekonštrukcia chaty v Harmónii

2. konferencia
bratských zborov v Európe
1. - 4. júl 2009
Modra-Harmónia

Na jar 2009 sa znova rozbehli aj brigády na chate. Cez zimu sa trochu pohli
stavebné práce, pretože nieko¾ko robotníkov v práci pokraèovalo. V súèasnosti
Ciele konferencie sú:
najväèšou zmenou prechádza prízemie – rozširuje sa spoloèenská miestnos.
!
Spolu
h¾ada Božiu vô¾u pre obnovu služby
Dos práce však zostalo aj pre nás. Keïže chceme zaèa robi
týchto zborov
elektroinštalaèné práce, treba vyškraba ryhy pre káble do ytongových tvár! Povzbudi spoloèenstvo a výmenu skúseností
nic na prvom a druhom poschodí. Pre silnejšie nátury ostali aj práce so zbíjaèmedzi vodcami a inými k¾úèovými ¾uïmi
kou, pre tie slabšie zas upratovacie práce a pod. Každá ruka sa zíde.
y
v európskom meradle
! Poskytnú obnovenú inšpiráciu a povzbudenie pre naše životy a službu
! Podeli sa o praktické skúsenosti, nápady
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