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Potrebuje cirkev misiu?
Prijmete moc
Svätého Ducha,
ktorý príde na vás
a budete mi
svedkami …
až do poslednej
konèiny zeme.
(Skutky 1,8)
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oslanie, ktoré zanechal Pán Cirkvi pri
svojom odchode, totiž „získava
uèeníkov zo všetkých národov“ si cirkev èastokrát vysvet¾ovala po svojom.
V stredoveku sa pohanská Európa s ve¾kým
prièinením Franskej ríše pomocou „ohòa a
meèa“ stala „kresanskou“. Pohania mali len
dve možnosti: buï sa krstom sta kresanmi –
alebo zomrie. Tento proces sa skonèil
prakticky až v 10. storoèí. Ïalšie stároèia sa
cirkev uspokojila s tým, že uchovávala status
quo. Misia nebola témou dòa. Ak nerátame
násilné pokresanèovanie „Nového sveta“,
teda domorodého obyvate¾stva v obidvoch
Amerikách v 16. storoèí alebo ojedinelé
pokusy o misiu na Ïalekom východe.
Až s príchodom reformácie v 16.storoèí, alebo
presnejšie rôznych
prebudeneckých
hnutí v 18. a 19.
storoèí, vedomie
zodpovednosti
ís s evanjeliom
„až do poslednej
konèiny zeme“ postupne narastalo.
Na zaèiatku 21.storoèia sa približne 1/3
¾udstva hlási ku kresanstvu, z toho približne
polovica, teda jedna miliarda, sú ¾udia, ktorí
vyznávajú Krista ako svojho osobného Spasite¾a. To je úžasný potenciál pre misiu. Teda
koneène sa evanjelium po prvý krát v dejinách
sveta má šancu dosta ku každému èloveku?
Veï pomer 1:3, alebo 1:6 (ak rátame len
znovuzrodených ¾udí) vyzerá ve¾mi nádejne.
Alebo je zodpovednos by Ježišovým
svedkom „… v Jeruzaleme (doma) … a zároveò
do poslednej konèiny zeme“ pre cirkev skôr
záažou? Potrebuje vôbec cirkev misiu?
Kedysi bola situácia jednoznaèná:
Kresanské krajiny vysielali misionárov do
nekresanských oblastí. Dnes je to komplikovanejšie: Misia je pohyb „zo všadia¾
všelikam“. Cirkevné zbory z Južnej Kórey,
ale už aj Južnej Ameriky alebo Èíny,
vysielajú roène stovky misionárov do celého
sveta, vrátane Európy(!). Áno, Európa potrebuje misionárov. Pod¾a štatistík sme najpohanskejší kontinent… A nesvedèí o tom iba
preambula Európskej zmluvy. Teda ako je to

vlastne: Máme posiela misionárov, alebo
skôr èaka, že prídu k nám? A vôbec, nemôže
cirkev existova aj bez misie?
Cirkev potrebuje misiu, pretože …
… misia je podstatou cirkvi
Bez misie sa cirkev míòa svojho
základného poslania, stráca svoju identitu.
Pán Ježiš poveril svojich nasledovníkov: „Ako
Otec mòa poslal, tak posielam ja vás.“ Boh sa
túži stretnú so svojím stvorením, ktoré padlo
do hriechu a privies èo najviacerých do spoloèenstva so sebou samým. Preto poslal Ježiša
Krista. A skôr než On odišiel z tejto zeme, dal
rovnaké poverenie svojim uèeníkom. Spolieha
sa na nás, svoju cirkev. Nemá žiadny
„plán B“ ak by „plán A“ zlyhal. Ak na to cirkev zabudne, stáva sa karikatúrou toho,
èím by pod¾a Božieho plánu mala by. Stáva sa
sebastrednou a
sebeckou. Poverenie: „Choïte“ stále
platí, rovnako ako Jeho uistenie, že ak ho v tomto poslúchneme, tak On
bude s nami „až do konca sveta“.
... misia je výsadou cirkvi
Boh sa nezaujíma ani o anjelov v takej
miere ako o nás, ¾udí. Aj anjeli padli do
hriechu, ale nikde neèítame, že by im Boh dal
druhú šancu na zmierenie so sebou samým
(Židom 2,16). Boh sformoval zvláštnu skupinu
¾udí – svoju cirkev – ktorú poveril úžasnou
úlohou. By vidite¾nou „reklamou“ na Božiu
svätos a lásku. Pavol to vyjadruje slovami:
„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša
Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach
v Kristovi, tak, ako si nás v òom vyvolil pred
založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním, v láske, predurèiac nás k synovstvu ...“ (Efezským 1,3-5). V našom vzahu
k potrebám iných môžu ¾udia odhali Božiu
podstatu: Jeho starostlivos, trpezlivos,
vernos, súcit, obetavos, lásku, zápas
o spravodlivos a pokoj. Zrkadli Božiu
dokonèenie na 3. strane 

John Piper:

Pripravení vykroèi
s evanjeliom pokoja
(Efezanom 6,10-20)

T
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úžime po tom, aby Boh cez našu
službu privádzal èím viac neveriacich ¾udí k obráteniu. Celý tento
mesiac to bude témou našich
zhromaždení. Ale takmer každý úprimný
kresan je zarmútený vlastnou slabosou
v tejto oblasti. Viete o tom? V tejto miestnosti nie je ani jeden horlivý kresan, ktorý
by cítil uspokojenie svojou efektívnosou
v osobnej evanjelizácii. Cítime výèitky za
našu bojazlivos a ¾utujeme premrhané
príležitosti spôsobené nedostatoèným
súcitom so stratenými, alebo obavami, že
budeme proti svojej vôli vmanipulovaní do
nejakého evanjelizaèného programu.
To najoslobodzujúcejšie je otvorene
si to prizna. A potom všimnú si, že je to
takmer univerzálna skúsenos aj tých
najoddanejších. Kristových služobníkov.
Chceme, aby nás Boh používal, aby získaval iných od nevery k viere, ale darí sa
nám málo. Výsledkom je èasto ten aživý
pocit, kvôli ktorému by sme tejto téme
najradšej unikli a v sebaobrane sa vyhýbame kázòam o evanjelizácii.
Ak to niekomu pomôže, priznávam
sa, že mám ten istý pocit. Takéto kázne sa
mi nehovoria ¾ahko. Nejdem na vás s prútom. Prichádzam s túžbou a so snom.
Túžim po tom, aby som bol týmito
kázòami premieòaný a prinášal v Božích
rukách viac ovocia, a aby bolo z môjho
života odstránené to, èo bráni Božiemu
dielu. Chcem, aby ma Pán viedol, èo sa
týka rozsahu a zamerania mojej služby,
aby som vedel, èi svoj život trávim takým
spôsobom, aby to prinieslo Kristovi
najväèšiu slávu. To je moja túžba.
A snívam o tom, že my ako zbor
budeme oslobodení od ochromujúceho
pôsobenia pocitov viny v oblasti osobnej
evanjelizácie. Že každý z nás nájde nejaký
prirodzený spôsob, ako prinies lásku
strateným ¾uïom v tomto meste. Že naše
osobné prežívanie Kristovej prítomnosti
bude také hlboké a obohacujúce, že sa
nezdržíme od toho, aby sme to odporúèali
aj ïalším. A že Kristova moc na nás bude
spoèíva s neobyèajou úèinnosou.
Takže dnes ráno tu nestojím s prútom.
Som tu s hlbokou túžbou oh¾adom seba
a s blaženým snom o tom, aké to môže by,
keï nás Boh urobí zdravým, šastným,
autentickým, milujúcim, mocným, evanjelizujúcim, duše zachraòujúcim zborom. Ak
zdie¾ate so mnou túto túžbu a tento sen pre
mòa a pre vás osobne i pre tento zbor,
prosím vás v tomto èase o pravidelné,
úprimné modlitby, aby Boh menil tento sen
na skutoènos. Verím, že to urobí, keï nám
na tom bude záleža z celého srdca.

Teraz na úvod série úvah o evanjelizácii sa zameriame na slová z listu Efezanom 6,15: „Obujte si na nohy pohotovos
na ohlasovanie evanjelia pokoja.“

Evanjelium pokoja
Prv než si všimneme slovo „pohotovos“ a jej miesto v Božej výzbroji, chcem
nieèo poveda o evanjeliu pokoja. Evanjelium, ktoré máme pre svet – pre nášho
nespaseného otca alebo suseda alebo
spolužiaka alebo nezasiahnutú skupinu ¾udí
– toto evanjelium je správa, že Boh získal
pokoj za cenu smrti jeho Syna a ponúka ho
hriešnikom, ktorí v Ježiša uveria.
Máme dobrú správu, že hnev
všemohúceho Boha proti hriešnikom bol
odvrátený Ježišovou smrou za hriech.
A každý, kto uverí, získa zmierenie s ním
z milosti, zadarmo. Namiesto nepriate¾stva
nastupuje pokoj. V celom svete nie je niè
cennejšie než toto – ma pokoj s Bohom.
Niektorí komentátori poukazujú na
to, aké je to zvláštne, že Pavol zmieòuje
evanjelium pokoja priamo uprostred
oddielu, kde je reè o duchovnom
konflikte a výzbroji. Ale predsa to nie je
také divné. Cie¾ nášho boja je, aby ¾udia
prijali podmienky pokoja, ktoré Boh
ponúka – teda vieru v Ježiša. A jediný
dôvod konfliktu je, že moc hriechu a Satanova moc chcú tomuto pokoju s Bohom za
každú cenu zabráni.

Pozrime sa na text Efezanom 2,13n,
kde pre nás Pavol vysvet¾uje evanjelium
pokoja: Vy, èo ste boli niekedy ïalekí, stali
ste sa teraz v Kristovi Ježišovi blízkymi
skrze Kristovu krv. Veï on je náš pokoj,
keï oboch spojil v jedno a svojím telom
zbúral rozde¾ujúci múr nepriate¾stva…
Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na
kríži usmrtil ich nepriate¾stvo. A keï
prišiel, ohlasoval pokoj vám, èo ste boli
ïaleko a pokoj tým, èo boli blízko. Veï
skrze neho máme v jednom Duchu obaja
prístup k Otcovi.
Dobrá správa pokoja je tá, že keï
Kristus zomrel a prelial svoju krv za
hriech, prekonané boli dva druhy nepriate¾stva. Nepriate¾stvo medzi Bohom a kajúcnym hriešnikom bolo ukonèené. A ukonèené boli v Kristovi aj nepriate¾stvá medzi
rasami a skupinami ¾udí. Tak sa Kristus
stal naším pokojom.

Celá Božia výzbroj
Z milosti Božej sme o tom poèuli.
Uverili sme tomu a boli sme tým spasení
z Božej milosti. A Pavol teraz hovorí v Ef
6,15, že si máme obu pohotovos
ohlasova toto evanjelium pokoja – stáva
sa súèasou našej duchovnej výzbroje.
Zamyslime sa teda nad touto
pohotovosou ako súèasou celej Božej
výzbroje. Vo veršoch 11 a 12 sa píše:
„Obleète sa do plnej Božej výzbroje, aby
ste mohli obstá proti úkladom diabla.
Veï náš boj nie je proti krvi a telu, ale
proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským
duchom zla.“
Z týchto dvoch veršov sa môžeme
nauèi štyri veci.
1. Celý život je boj. Od kolísky po
hrob, vaša duša, vaša myse¾, vaše telo, vaša rodina, vaša kariéra sú bojovým po¾om.
Kým nie je Satan definitívne uvrhnutý do
ohnivého jazera, náš pokoj s Bohom musí
by ostražitý. Lebo ak máme pokoj s Bohom, Satan nám urèite nedá pokoj.
2. Náš boj je proti nadprirodzeným
zlým silám. Na Pavlových slovách ma
neudivuje to, èo potvrdzuje, ale to, èo
odmieta. Neprekvapuje ma, keï hovorí,
že máme zápasi proti zlým anjelským,
démonským, nadprirodzeným silám. Ale
som prekvapený, keï hovorí, že nemáme
bojova proti telu a krvi.
Chce sa mi poveda Pavlovi: „Bili a a
kameòovali, väznili, vyhodili z mesta. Tvoje telo bolo trhané a tvoja krv prelievaná a
opakovane to bránilo tvojej službe. Telá
iných ¾udí trhali tvoje telo. Krv iných ¾udí
vzkypela proti tvojej krvi. Èo myslíš tým,

že nemáme bojova proti telu a krvi? Veï
to sú ¾udia s ich rukami a kameòmi a palicami a reazami, èo ti to¾ko uškodili a skúšali tvoju vieru až na doraz!“
Pavol by odpovedal: „To máš pravdu.
Telo a krv sú skutoèné a môžu by ve¾mi zlé.
Ale ja myslím na toto. Kedyko¾vek na mòa
zaútoèí niekoho telo, alebo niekoho krv
vzkypí proti mne, deje sa zároveò nieèo
iné, nieèo hlbšie, väèšie, nieèo hroznejšie,
zákernejšie, nièivejšie, než èo môžu oèi
uvidie. Knieža mocností povetria je nebezpeènejší než jeho poddaní. Jeho treba
porazi v každom prípade konfliktu, ak
nechceme boj prehra.
Pozrime sa na list Efezanom 2,1-2: „Aj
vy ste boli màtvi vo svojich prestúpeniach
a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili pod¾a
ducha tohto sveta, pod¾a kniežaa nadzemských mocností, ducha, ktorý teraz
pôsobí v neposlušných synoch.“
Samozrejme, tí neposlušní synovia
(v realite svojho tela a krvi) sa môžu stava
proti nám v duchovnom boji, ale rozhodujúce je porazi ducha, ktorý v nich pôsobí.
Je to knieža nadzemských mocností,
ktorého nasledujú. Nestaèí bojova tak,
akoby ste proti sebe mali iba ¾udskú
prirodzenos. Ak nebudeme èeli týmto
nadprirodzeným démonským mocnostiam,
naše víazstvo môže by ve¾mi povrchné.
3. V tomto boji nám hrozí pád.
Trikrát nás Pavol napomína, aby sme si
dali záleža na tom, aby sme obstáli, aby
sme nepadli.
4. Boh nám poskytuje prostriedky
k tomu, aby sme obstáli. Tými prostriedkami, èo nám ponúka, je Božia
výzbroj. Júda píše, že Boh nás môže
uchráni pred pádom (Jd 1,24). Robí to
tak, že nás vystrojí do úspešných
duchovných zápasov. Takže ak vaším
cie¾om je vytrva v kresanskom živote a
obstá pred diablovými úskokmi, musíte
si obliec výzbroj, popísanú vy týchto
veršoch. Takýmto spôsobom nás Boh chce
zachova bezpeèných ku dòu spasenia.

Pohotovos
V tomto kontexte duchovného boja
a výzbroje èítame, že si máme obu pohotovos na ohlasovanie evanjelia pokoja.
Všimnime si, že nie sme obutí evanjeliom.
Evanjelium je Božie slovo a Božie slovo je
pod¾a 17. verša naším meèom. Nemáme
obuté evanjelium. Našou obuvou je
„pohotovos“ alebo „pripravenos“ nies
evanjelium. Ale èo to znamená?
Pod¾a mòa nám to chce poveda:
„Nech sú vaše nohy pripravené vykroèi
s evanjeliom pokoja!“ Nohy sú na to, aby
nás zaniesli z jedného miesta na druhé.
Ak si obujete topánky pripravenosti,
vyjadruje to pripravenos vykona to, na
èo nohy máte – teda na pohyb. A v spojení
s evanjeliom to vyjadruje pripravenos
vykroèi s evanjeliom pokoja – s mocou
evanjelia a so zámerom nies evanjelium.
Ukážem vám dva dôvody, preèo si
myslím, že toto je ten správny výklad.
Pozadie Izaiáša 52,7 - Je takmer isté,
že Pavol tu naráža na Izaiášove slová: Aké
milé sú na vrchoch nohy posla, ktorý ozna-

muje pokoj, posla blaha, ktorý ohlasuje
spásu a hovorí Sionu: „Tvoj Boh kra¾uje!“
Máme tu obraz nôh ¾udí, èo bežia
prinies dobrú zves, a tá dobrá zves je
zvesou pokoja. Pavol èerpá svoje obrazy
odtia¾to. A ak je to tak, potom „pohotovos
na ohlasovanie evanjelia pokoja“ je zaiste
pripravenos vykroèi s evanjeliom, pripravenos hovori dobrú zves, rozhlasova pokoj a hovori: „Boh kra¾uje!“
Štruktúra listu Kolosanom 3-4: Všimnite si, že tento oddiel o duchovnom boji
v liste Efezanom 6 nasleduje bezprostredne za oddielom o manželoch a manželkách, deoch a rodièoch, pánoch a otrokoch. No a keï sa pozriete do listu Kolosanom 3, pred koncom kapitoly nájdete
tieto isté tri páry: manželky a manželov
(3,18-19), deti a rodièov (3,20-21), a pánov
a otrokov (3,22-4,1). Ale potom namiesto
odseku o duchovnej výzbroji Pavol vyzýva
k bdelým modlitbám (4,2-4). Všimnime si,
èo potom píše vo veršoch 5-6: Poèínajte si
múdro voèi tým, èo sú mimo a využívajte
èas. Vaše slovo nech je vždy láskavé a múdro povedané, aby ste vedeli, ako treba
každému odpoveda.
Tu vo ve¾mi podobnom kontexte je
výzva k bdelosti, ako môžete by so¾ou
zeme, ako odpoveda na otázky neveriacich a èo najlepšie využi èas pre Krista.
Myslím si, že Pavol mieni toto, keï hovorí
o pohotovosti na ohlasovanie evanjelia
pokoja. By v pohotovosti, bdie a by
pripravený hovori o evanjeliu.
Paralelný text v 1Pt 3,15: Peter
používa to isté slovo „pripravení“ v rovnakom type povzbudenia. „Buïte vždy
pripravení da odpoveï každému, kto
vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je
vo vás, ale robte to v tichosti, s bázòou
a dobrým svedomím.“

Prežívanie moci evanjelia

Potrebuje cirkev misiu?
podstatu v každodennom živote by
nemalo by pre kresana bremenom,
ale výsadou. Apoštol Peter píše: „Vy ste
vyvoleným rodom, krá¾ovským kòazstvom, svätým národom, ¾udom Jemu
vlastným, aby ste zvestovali cnostné
skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do
svojho predivného svetla. “ (1. List
Petra 2,9)
... misia ju udržuje pri živote
Cirkev vždy bola v nebezpeèenstve,
že namiesto toho, aby bola živým
organizmom, vedeným a usmeròovaným Božím Duchom, má tendenciu
sta sa organizáciou, ktorá si žije
vlastným životom na základe ¾udských
tradícií a plánov. Cirkev môže by ve¾mi
aktívna a zamestnaná výluène vlastnou
agendou a rôznymi aktivitami, môže
ma týždenne 3 alebo viac zhromaždení
a napriek tomu strati svoju identitu
a minú sa svojho poslania. Cirkev,
ktorá si je vedomá svojho poverenia od
Pána šíri dobrú zves o spasení skrze
Ježiša Krista a neustále si ho pripomína, má väèšie šance odola pokušeniu sta sa len dobre(?) fungujúcou
organizáciou namiesto živého organizmu, ktorý je odkázaný na vedenie
samotným Bohom. V Božích oèiach je
živou tá cirkev (zbor), ktorá má
neustále na pamäti, že jej najdôležitejším poslaním na tomto svete je,
aby sme boli „bez úhony a úprimní,
bezvadné deti Božie uprostred tohto
prevráteného a skazeného pokolenia,
v ktorom sviete ako jasné hviezdy vo
vesmíre.“ (Filipským 2,15-16).

... misia oslavuje Boha
Pán Ježiš povedal uèeníkom poèas
Vráme sa teraz do listu Efezanom
svojej kázne na vrchu: „Nech tak svieti
6,15 a urobíme ešte jedno pozorovanie.
vaše svetlo pred ¾uïmi, aby videli vaše
Božia výzbroj je daná nám, veriacim, aby
dobré skutky a oslavovali vášho Otca,
nám pomohla obstá proti diablovi.
ktorý je v nebesiach.“ (Matúš 5,16).
Predstavená je ako obranná výzbroj.
Cirkev, ktorá zrkadlí Božiu podstatu
„Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste
v hriešnom prostredí, tým oslavuje
mohli v ten deò zla odola a tým, že
samotného Boha. Tak je zvelebené Jeho
všetko prekonáte, obstá.“ (v. 13)
meno medzi ¾uïmi. Misia je èasto
Aký záver urobíme z toho, že obuvou
spojená s odriekaním a sebazapierav 15. verši je pripravenos vykroèi s evaním. Keï kresania obetujú Bohu to
njeliom pokoja? Nuž takýto: pripravenos
najlepšie, èo majú, vyjadrujú tým, že
k útoku je podstatnou súèasou úspešnej
On je toho hodný. Nielen matka Tereza
obrany. Ako ve¾mi je to pravdivé!
v Kalkate, ale aj napr. Jutta Weber,
Podávanie evanjelia je jeden z najtakmer 80-roèná misionárka vyslaná
lepších spôsobov, ako prežíva jeho moc
prostredníctvom misijného domu vo
vo vlastnom živote. Najlepší spôsob, ako
Wiedeneste, ktorá slúži už desaroèia
okúsi Božiu moc vo svojej duši, je spo¾ahv extrémne jednoduchých podmienkach
nú sa na òu a vykroèi. Je to tá istá ve¾ká
medzi malomocnými v Nepále a odmiepravda, ktorú sám Pán vyjadril, keï poveta sa vráti na dôchodok do Nemecka, to
dal: „Kto stratí svoj život pre mòa a pre
svojím životom potvrdzuje.
evanjelium, zachráni si ho.“ (Marek 8,35)
Ak naša odovzdanos Bohu bude
Èím viac sme pripravení vykroèi s evaúprimná, On nám v pravý èas ukáže
njeliom, tým viac budeme poznáva život
kedy a kam ís. Pretože ís až do
a moc a rados a bezpeènos v evanjeliu.
„poslednej konèiny zeme“ a zároveò
Keï dávame, prijímame. Keï zomieby Ježišovými svedkami „v Jeruzarame, žijeme. A keï hovoríme evanjelium,
leme“ – teda doma – oboje patrí neodpoèujeme ho znova s omnoho väèšou
delite¾ne k identite Cirkvi.
håbkou a mocou a radosou.
¼ubomír Vyhnánek y
Zdroj: www.desiringgod.com y

O topánkach a ¾uïoch
alebo malé ohliadnutie za cestou do Nepálu
Obujte si na nohy pohotovos
na ohlasovanie evanjelia pokoja.
Na cestu sa treba pripravi. Nikto z našej deväèlennej
skupiny ešte nikdy predtým nebol tak ïaleko. Oèkovanie,
poistenie, letenky, nový ruksak, domáca pálenka na dezinfekciu, základné nepálske frázy… Na to všetko a mnohé iné bolo
treba myslie dostatoène vopred. Neviem, ako vám, no mne pri
slove Nepál ako prvé napadnú Himaláje. A pri predstave pochodu po kamenistých himalájskych chodníèkoch – dobré topánky,
ktoré prekonajú aj ve¾ké dia¾ky a vydržia nápor horských živlov.
Týchto pár riadkov tvoria momentky z letnej misijnej cesty do
Nepálu, ktorú tento rok absolvovala prvá slovensko-èeská
výprava v histórii organizácie Operation Mobilisation v Nepále.
Týchto pár riadkov bude hlavne o chodení. O zdolávaní vysokých
kopcov i hlbokých dolín. O putovaní, pri ktorom zmocneli naše
nohy i náš duch. Tak sa rýchlo obujte, a môžeme vyrazi!

Táto pani
Dal mi nohy lane
a vyvádza ma na moje výšiny.

a ukazuje nám statok. Mašta¾ s dvoma kravami, ktoré okrem
mlieka poskytujú aj materiál na kúrenie. Záhradku, v ktorej si
dopestujú všetko, èo potrebujú. Miestnos na bohoslužby,
kuchyòu, hosovské izby, kde v oknách visia dokonca záclonky.
Hrdo rozpráva o hodinách driny i o finanèných daroch, ktoré
umožnili postavi novú prístupovú rampu pre vozíèkarov.
Napriek jednoduchosti všade vládne poriadok. Neubránime sa
istej úzkosti z toho, že v útrobách tohto domu žijú ¾udia, ktorí si
v živote prešli ve¾kým trápením. Telesne postihnutí, neschopní
uživi sa prácou v krajine bez sociálneho systému. Ale vïaka
obetavej práci a láske skupinky kresanov, našli tu svoje
útoèisko, možnos ži dôstojný život, prijíma, no i dáva.
Nasledovali domáce bohoslužby. Dievèa, ktoré nemôže chodi, sedí vpredu, hrá na gitare a spieva chvály Bohu z plného hrdla.
Slepá žena za nami sa vytrvalo nahlas modlí. Z tvárí, ktoré poznaèila boles, teraz žiari rados, že sú znovu v prítomnosti Toho, od
ktorého èerpajú všetku nádej a silu pre svoj život. Vnímame tú
jednotu a prvé krôèiky k sebe navzájom. Svetlin jemný rumenec,
keï sa pokúša predstavi po nepálsky. Spoloèný spev anglickej
piesne, ktorú poznáme aj my. A nepálska modlitba. Hovoria všetci
naraz, každý svojím jazykom, slobodne, s vedomím, že všetky
naše modlitby majú jediného adresáta.

Sme tu tretí deò. Koneène sme vystrèili nos z Káthmandu.
Prvá ochutnávka èistého vzduchu, zvlnenej krajiny a jednoduchého života ¾udí, ktorého kulisou nie je mestská špina
slumov, ale príroda. Vystupujeme z auta a sme stále trochu
neistí. Èo nás tu èaká? Víta nás malý usmievavý Nepálec Narayan
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Misijná cesta do Nepálu
júl – august 2009
Radka Kvíèalová z Ostravy pôsobí v Nepále od roku 2005
ako misionárka organizácie Operation Mobilisation (OM).
Tento rok v lete zorganizovala prvý krátkodobý misijný pobyt
pre záujemcov z Èiech a Slovenska. Misijná skupina mala
9 èlenov (6 dievèat a 3 chlapci; 8 zo Slovenska a 1 z ÈR)
z piatich rôznych kresanských denominácií.

Program pobytu:
12. – 13. 7.
cesta cez Prahu, Londýn a Dillí do Káthmandu
14. – 16. 7.
stretnutia s pracovníkmi OM, tibetský uteèenecký tábor,
vyuèovanie chudobných detí v slume, Prayer Tower
17. – 25. 7.
dedina Dhunche, seminár o evanjelizácii
pre mládež z okolia
19. – 21. 7. (poèas pobytu v Dhunche)
túra na jazero Gosaikund v národnom parku Langtang
26. 7. – 2. 8.
3 skupiny: treky – cesta po horských dedinách,
predávanie literatúry
1 skupina: kresanská škola v Thambuchete
3. – 9. 8.
Káthmandu, návštevy detských domovov, prehliadka
mesta, hinduistický komplex Pašupati i budhistický
kláštor, nepálsky, tibetský aj anglický kresanský zbor,
stretnutia s misionármi z OM
10. 8.
odlet domov
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Sedíme na verande a pijeme èaj. Narayan nám vážne
rozpráva o živote na statku, o 24-hodinovej modlitebnej službe,
ktorá tu funguje nepretržite už 12 rokov. Pri slovách táto pani
zbystríme pozornos a zah¾adíme sa na ženu sediacu ved¾a neho.
Ale to nám len Narayan vysvet¾uje, odkia¾ majú teplú vodu (po
nepálsky tato pani). Všetci prepukneme v radostný smiech
a všetok ostych je zrazu preè. O pár minút už ma¾ujeme na trièká spolu z obyvate¾mi Prayer Tower, zdravými i postihnutými,
snažíme sa by nohami pre toho, kto nemôže chodi, rukami pre
toho, kto neudrží štetec, a oèami pre toho, kto nevidí.
Prayer Tower je zvláštne miesto. Na poh¾ad strohé múry a prísny denný režim. Natrvalo sa tu však usadila láska a súcit s blížnym.
Tam, kde jeden padá od únavy, druhý je pripravený na štartovacej
èiare. Skôr, než umåkne jedna modlitba, z iného srdca tryská ïalšia.
Je to ako štafetový beh. Aj najlepšie topánky sa od dlhého pochodu
zoderú. A ja môžem stá a prizera sa, alebo nastúpi v plnej sile
v š¾apajach druhého, ktorého otlaky sa medzitým zahoja.

Študent
Aké milé sú na vrchoch nohy posla,
ktorý oznamuje pokoj,
posla blaha, ktorý ohlasuje spásu.
Je ticho. Vôkol šumí dážï a hustá hmla tlmí zvuk krokov
troch párov sandálov a troch párov turistických topánok za nimi.
Sandále patria tamangským mužom s vrecami naloženými
knihami, mokrým od hlavy po päty. Sú to naši nosièi. Tie vysoké

topánky sú naše. Na nohách cítime príjemné teplo a pred
dažïom sa schovávame pod strieškami dáždnikov. No pred
slizkými pijavicami nechránia nohy ani Radkine goretexky. Náš
náklad je tiež ¾ahší. V ruksakoch nosíme len osobné veci.
Už nieko¾ko dní putujeme v tomto zvláštnom spoloèenstve.
Po prvých dvoch dòoch stáleho stúpania, keï dosahujeme výšku
4000 metrov, sme klesli do oblasti miernejších svahov,
banánovníkov a tropických horúèav. Delíme sa o jedlo, niekedy
i o miestnos, kde spíme. Naša nepálèina sa postupne obohacuje
o pár nových slov a fráz. Keï obèas stretneme èloveka alebo
vojdeme do dediny, už sme si zvykli zloži ruky a s úsmevom
pozdravi Namasté! Potom nasleduje: Kitáp kinú huncá? (Kúpite
si knihu?) A už vyberáme z kapsy, ktorú nosíme vpredu, vzorky
evanjelizaènej literatúry a trpezlivo èakáme, kým si ich domorodci dôkladne poobzerajú.
Tieto treky do nedostupných horských oblastí spojené s predajom Biblií a inej literatúry v nepálèine alebo premietaním
evanjelizaèných filmov tvoria základný pilier služby OM v Nepále. Pre nás to bola najažšia a zároveò najkrajšia èas nášho
pobytu v tejto úchvatnej krajine. Pevná obuv bola nevyhnutná.
Tá telesná i tá duchovná.
V jednej dedine stretávame na podveèernej prechádzke
mladého študenta, ktorý prišiel domov na prázdniny. Pre nás
s Miriam je to príjemné osvieženie, pretože chlapec rozpráva
perfektnou angliètinou. Dozvedáme sa, že študuje ekonómiu
a potom chce ís pracova do zahranièia. V oèiach mu svietia
iskrièky, do budúcnosti h¾adí plný ideálov. Jeho obleèenie, spôsob
reèi i poh¾ad na život prezrádzajú, že už sem nepatrí. Tak trochu
prerástol vysoké kopce svojej rodnej hrudy. Jeho nohy sa už možno
nezaboria do veène mokrej pôdy ryžových polí na rodièovskom
políèku. Navyknú si cestova metrom a vozi sa v aute. No v jeho
srdci navždy zostane hrdos himalájskych štítov a kamko¾vek
pôjde, bude v nohách cíti to jemné hojdanie visutých mostov nad
divokou riekou. Bude to tak aj s nami, keï sa vrátime domov
a naše nové topánky nám zovšednejú v prachu ciest?

Radka

Himaláje

Mou cestu v rukou máš, jdu s dùvìrou
Tak znejú slová piesne. Zvyknem sa pri nej sústredi na tú
prvú èas a fakt, že Boh má v rukách všetky naše cesty, ma naplní
radosou. Aj slovo dôvera je dôležité. Dáva mi silu h¾adie do
budúcnosti bez strachu a nádej na lepší zajtrajšok. Ale teraz by
som chcela zdôrazni to krátke slovíèko jdu – idem. Niè z tých
pekných zas¾úbení totiž nemá zmysel, ak stojím na mieste
a premýš¾am, èi sa moja krehká noha nezraní o kameò èíhajúci
za ïalšou zákrutou.
Boli sme v Nepále. Bolo to krásne dobrodružstvo. Iná
krajina, iní ¾udia, iná kultúra. Nádherná príroda, nekoneèné
hory na obzore splývajúce s nekoneènou oblohou, výh¾ady na
biele štíty, o ktorých sa našinec doèíta už vo štvrtáckej uèebnici
vlastivedy. Nádherní ¾udia, ktorých sa len málo dotkli neduhy
západnej civilizácie. Kresania, ktorí sa radujú z toho, že vymenili vyrezávané modly za vzah so živým Bohom. Ale nielen to.
Prežili sme mocné Božie dotyky a urobili dôležité rozhodnutia.
Vrátili sme sa plní radosti a odhodlania nasledova nášho Pána,
kamko¾vek nás povedie.
Èo z toho zostane o rok? Èo o desa, pädesiat rokov?
Záplava fotiek, èlánkov v èasopisoch ako je tento, slov, na ktoré
už každý dávno zabudol? Alebo zmenené životy ¾udí, ktorých
stretáme na ceste možno takej strmej, že himalájsky kopec bol
len jej úpätím? Nepálske chodníky nie sú znaèené. Keï chcete
navštívi základný tábor pod Mont Everestom, potrebujete
sprievodcu. Túžim po tom, aby nám všetkým, ktorí sme si toto
leto pevnejšie zaviazali šnúrky na topánkach pripravených
ohlasova evanjelium pokoja, poèas celej púte životom dodávali silu slová nášho Sprievodcu:

Nádejní èitatelia

Keï som vás viedol štyridsa rokov po púšti;
vaše rúcha sa nezodrali,
ani vaša obuv sa nezodrala na nohách.
Mária Šeligová y
(viac fotografií z Nepálu nájdete na www.berea.sk/nepal_foto)

Budova kresanskej školy

Výroèná konferencia
CRC Trust v Zambii

K

Úèastníci konferencie

Rada CRC

Technika z doby železnej

Pri Viktóriiných vodopádoch

resanské zásobovacie stredisko (Christian Resource
Centre Trust) slúži kresanským pracovníkom na plný
úväzok v Zambii aj iných okolitých krajinách. V tomto
roku si pripomenulo už 20. výroèie svojho založenia
výroènou konferenciou, ktorá sa konala 22. – 25. júla v zbore
Bethel v meste Chingola. Poèas každého dòa sa na nej zúèastnilo
vyše 50 ¾udí, medzi nimi boli aj kresanskí pracovníci z celej
Zambie, ale aj z Angoly, Konga a Malawi. Mali sme aj šiestich
hostí z Anglicka, Slovenska a Holandska.
Na otváracom stretnutí sa úèastníkom prihovoril predseda
okresného výboru Chingola, ktorý je tiež veriaci. V prejave pripomenul vïaènos za prvých misionárov, ktorí priniesli do krajiny
evanjelium a vyzval na ïalšie šírenie evanjelia do každého kúta
Zambie i ïalej. Vyjadril tiež vïaènos bratom a sestrám zo zahranièia, ktorí podporujú kresanskú prácu v Zambii cez službu CRC.
Ïalšie dni predniesli svoje správy pracovníci, slúžiaci v rôznych provinciách Zambie a tiež zambijskí misionári v Angole,
Malawi a Kongu. Evanjelium prichádza na nové miesta a vzniká
mnoho nových zborov. Všetci misionári vyjadrili vïaènos CRC
za poskytnuté pomôcky, ktoré ve¾mi zvyšujú úèinnos ich služby.
Simon Banda z Centra pre prípravu uèeníkov v Ndole mal
prednášku s témou Vysielanie misionárov zo Zambie. Zdôraznil
potrebu vysielania viac misionárov zo zambijských zborov do
zahranièia, aj so zabezpeèením ich finanènej podpory. Lex
Klein Haneveld z Holandska hovoril p partnerskej spolupráci
zborov z rozvinutých krajín Západu s africkými zbormi. Zdôraznil potrebu vzájomnej dôvery a dôležitos zodpovednosti
prijímate¾ov za dobré zaobchádzanie s financiami.
Èerstvú správu z Malawi priniesol Richard Liwiza, jeden
z èlenov Rady CRC, ktorý aj s manželkou navštívili zambijských
misionárov, èo tam slúžia. CRC poskytlo 6 bicyklov pre evanjelistov, ktorí tam pracujú v moslimskom prostredí. Ukazuje sa
potreba väèšieho zapojenia CRC do služby zakladania zborov
v Malawi a pastierskej starostlivosti o misionárov zo Zambie.
Posledný deò konferencie si úèastníci pripomenuli dvadsaroènú históriu a rozvoj služby CRC od 1. júla 1989. Výkonný riadite¾
Kovina Mutenda rozprával o tom, ako táto služba vyrástla zo
skromných poèiatkov, keï ju založil spolu s manželkou Gertrude.
Od poèiatku sa zameriavali na poskytovanie bicyklov. Od roku 2003
sa k tomu pridali ïalšie veci: siete proti moskytom, spacie vaky,
skladacie kempingové postele, stany, kresanské knihy a megafóny. Za minulé tri roky organizovali aj kurzy pracovníkov.
Okrem vecnej pomoci poskytli nieko¾kým pracovníkom na
plný úväzok aj finanènú podporu, najmä vïaka partnerom z
Holandska, Bermúd, Kanady, Japonska a Trinidadu a Tobaga. Bol
tiež založený fond na pomoc so školským a ïalším vzdelávaním
detí kresanských pracovníkov. Doòho prispievajú najmä zbory
zo Spojeného Krá¾ovstva.
Za ostatné dva roky CRC sponzorovalo aj nieko¾ko sirôt,
ktorých rodièia zomreli na AIDS. Prispeli im na školské uniformy
a poplatky. To nebolo pôvodným zámerom CRC, ale rozšírili
takto svoju službu na požiadanie partnerov z Trinidadu a Tobaga
a neskôr aj Kanady.
Kovina Mutenda poinformoval aj o dvoch zvláštnych projektoch. Jeden z nich sa už uskutoènil, druhý je pred dokonèením.
Vïaka podpore zo zahranièia mohli zakúpi malé dvojtonové
nákladné auto. Používa sa pri nakupovaní a distribúcii vybavenia.
Druhým projektom je zakúpenie pozemku, na ktorom majú vyrás
kancelárie a malý penzión. Na zakúpenie pozemku èiastoène
prispeli veriaci zo Slovenska cez Kresanské centrum Berea.
Pri poh¾ade naspä na uplynulých 20 rokov možno jasne
vidie ruku verného Boha, ktorému za to patrí hlboká vïaènos.
Návštevníci z Európy nás povzbudili pokraèova v dobrom diele
a pris¾úbili nám pokraèovanie v partnerstve. Po ukonèení vydarenej konferencie sme zobrali hostí na návštevu mesta
Livingstone k slávnym, úžasným Viktóriiným vodopádom.
Kovina Mutenda y

y

Ako som si vyskúšala život
misionára na tridsa dní
ivot s Bohom v srdci je pre každého z nás úžasným
dobrodružstvom. Pamätám si, bolo to keï som mala šestnás rokov, ako sa ma na misijnej konferencii dotkla jedna
prezentácia o misionárskej práci v Indii. Odvtedy som cítila,
že Boh si ma bude jedného dòa chcie použi kdesi za oceánom.
Pred rokom ku mne
zase prehovoril a povedal
mi, že sa mám
pripravi, lebo
pôjdem do Južnej Ameriky
a pôjdem tam
sama. Znelo
to ako úžasná výzva, no
Santa
mala som aj trochu obavy, kam to vlastne
idem. Modlila som sa za to rok a
pol, kontaktovala rôzne organizácie a stále som nevedela, kde ma
Boh naozaj chce ma. Nechcela
som to len tak vzia do svojich rúk
a rozhodnú sa bez Neho.
Vo februári mi On nakoniec
„zakrúžkoval“ Brazíliu. Bolo to
zvláštne a podvedome som to odmietala, lebo hovorím po španielsky
a portugalèina mi bola dovtedy neznáma. Takže som vedela, že idem tam úplne sama a bez jazykových
znalostí, ako taký nemý pútnik. Ale Boh je s nami a nevzdá sa nás
za akejko¾vek situácie.
Kontaktovala som jedného anglického misionára s otázkou,
èi by mi v tom nemohol pomôc. Dal mi kontakt do Peru a do
Deti zo susedstva
Brazílie. Peru mi nevyšlo, a tak som to videla, že Boh ma naozaj
èakajú na polievku
chce v Brazílii. To bolo asi šes–sedem týždòov pred odchodom.
Tak som si kúpila letenku a šla som.
Brazílski misionári v Camaragibe (neïaleko Recife) ma
privítali s otvorenou náruèou. Bývala som s nimi, pracovala na
rôznych projektoch a uèila sa jazyk „za pochodu“. So svojou
spolubývajúcou som uèila deti zo susedstva angliètinu,
navštevovali sme rodiny, varili pre chudobných polievku a nedele
som trávila v centre pre deti so sociálne slabších rodín. Vždy bolo
èo robi, ale èlovek si tiež našiel èas na prehåbenie vzahu s Bohom. Pamätám si, ako som ležala veèer na akejsi lúke uprostred
džungle obklopená palmami, pozerajúc na spln mesiaca, a všetko
mi pripadalo také neuverite¾né, že som práve teraz na takomto
mieste na úplne opaènej strane zemegule, a tak som len Bohu
podotkla, že má naozaj zvláštny zmysel pre humor.
Poèas týchto štyroch dní v džungli nám misionári ukázali, èo
skutoène nevyhnutne potrebujeme pre život a ako Boh môže by
blízko, keï k nemu prídeme s úprimnou túžbou pozna ho viac.
Každý si vzal do rúk konárik a mal za úlohu nieèoho sa vzda pre
Boha tým, že ten konárik hodil symbolicky do ohòa, kde sme si
tieto štyri dni varili a stanovali. Ja som sa vzdala svojej budúcnosti, odovzdala som ju Bohu, aby On ju riadil. Bolo to ažké, ale
viem, že to neo¾utujem.
Po tridsiatich dòoch s brazílskymi misionármi sme sa museli
rozlúèi. Zastavovali ma so slovami: „Não embora, fica aqui!“
(Nechoï preè, zostaò tu) a v jednom kuse som prijímala ich
objatia. Cítila som sa tam ako doma, prijatá a milovaná a vtedy
som si uvedomila, ako málo naozaj staèí na to, aby èlovek sa cítil
naplnený a šastný. Odišla som a zanechala som za sebou moju
úžasnú brazílsku rodinu, ešte stále sa cítim s òou prepojená.
Úprimne ïakujem Bohu za túto príležitos. Vzal ma za ruku, do
neznáma, aby som sa nauèila dôverova mu a pochopi, že On to
s nami nikdy nemyslí zle. Veï kto je najlepším uèite¾om ak nie On.
Viera Tarèová y

Bohatá èas Recife

Ž

BRAZÍLIA

Naše susedstvo,
Monica, Camaragibe

Moje študentky
angliètiny a ja

Obujte si pripravenos
nies evanjelium pokoja!
9. misijná konferencia
Modra-Harmónia, 13. - 15. november 2009
PROGRAM KONFERENCIE
Piatok

prednášajúci

obsah

15:00 – 17:30

registrácia

17:30 – 18:30

veèera

19:00 – 19:30 ¼ubomír Vyhnánek

privítanie, chvály, modlitby

19:30 – 20:30 Peter Kozár

svetová a domáca misia

20:30 - 21:00 Viera Tarèová

Misijný pobyt v Brazílii

Sobota

obsah

prednášajúci

07:30 – 08:30

raòajky

09:00 – 09:45 Jozef Abrman

Pripravenos nies
evanjelium pokoja

09:45 – 10:45 M. Janèo, M. Šeligová, Misijný pobyt v Nepále
M. Baldovská, S. Maláèová, M. Sýkora
10:45 – 11:15

obèerstvenie

11:15 – 12:00 Peter a Zora Abrman

Konferencia v Zambii

12:00 – 15:00

obed, vo¾ný èas

15:00 – 16:00 ¼uboš Lacho

Krízy v manželstve a ako ich rieši

16:00 – 16:30

obèerstvenie

16:30 – 18:00 Siegfried Beecken (D)

Misia vo svete (Južná Amerika,
Európa, Ázia)

18:00 – 19:30

veèera

19:30 – 20:30 ¼ubomír Vyhnánek

panelová diskusia

20:30 – 21:30

evanjelizácia - informácie zo zborov

Nede¾a

prednášajúci

Chata v Modre-Harmónii
V roku 2009 pokraèovali práce na chate, ako brigádnicky, tak i najatými robotníkmi. Na jar sa robili
v suteréne úpravy priestorov klubovne, betónová podlaha a nové schodisko a rozvody vody i kanalizácie.
Hlavný nápor brigádnikov zažila chata v auguste, keï tu bola tradièná brigáda mládeže. Tí boli
ubytovaní v podkroví, ktoré už je zateplené, sú
v òom vybudované sociálne zariadenia v súèasnosti
sa inštaluje elektrické podlahové kúrenie.
Najväèšou vidite¾nou zmenou je rozšírenie pôdorysu chaty z južnej strany. Spoloèenská miestnos
tak zrete¾ne získala na objeme, èo sme ocenili pri
regionálnom stretnutí mládeže v októbri.
Priebežne aktualizované informácie a fotografie nájdete na www.berea.sk/ch_brig.htm.

obsah

07:30 – 08:30

raòajky

09:00 – 10:30

zhromaždenie – Pamiatka Pánova

10:30 – 11:00

obèerstvenie

11:00 – 11:15 Peter Kozár

prezentácia KC Berea

11:15 – 12:15 Jan Veldhuizen (NL)

Pripravenos nies
evanjelium pokoja

12:15 – 12:30 ¼ubomír Vyhnánek

zhrnutie, chvály, modlitby

12:30 – 14:00

obed

PERSPEKTÍVA
INFORMÁTOR PRE MISIU
A VZDELÁVANIE vydáva
Kresanské centrum BEREA
Alstrova 38, 831 06 Bratislava
berea@berea.sk
zodp. redaktor: Ing. Peter Kozár
Majite¾ úètu: KRESANSKÉ CENTRUM BEREA
Banka: TATRA BANKA a.s.
Hodžovo nám. 3, 811 03 Bratislava, Slovakia

KRESANSKÉ CENTRUM

http://www.berea.sk

èíslo úètu: 2629010205/1100

IBAN: SK5511000000002629010205
(pre dary zo zahranièia)

Náklady na misijnú konferenciu budú pokryté
dobrovo¾nou zbierkou. Presné výdavky na òu
budeme vedie až po skonèení, ale pre základnú orientáciu poslúži približný odhad: strava
jedného úèastníka za deò stojí 10 €, ubytovanie za jednu noc v SZU 11 €. Okrem toho však
potrebujeme uhradi napríklad prenájom sály
a cestovné pozvaných slúžiacich bratov - to
predstavuje asi 15 € na jedného úèastníka
konferencie. Tieto èísla uvádzame len pre vašu
orientáciu; srdeène vítaný je každý, bez oh¾adu na to, èi a ko¾ko môže prispie.
y

