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Dobré klebety
Vaše správanie medzi
pohanmi nech je vzorné,
aby tí, èo vás teraz
osoèujú ako zloèincov,
videli vaše dobré skutky
a v deò navštívenia
za to oslavovali Boha.
(1. Petrov list 2,12)
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trávili sme s manželkou pár dní na
chate. Priznám sa, našli sme ju tak,
že cez internet sa núkalo zakúpenie
pobytu so zaujímavou z¾avou. Tak
sme to skúsili a ne¾utovali sme. Zdá sa, že
viacerí klienti ten objekt našli podobne
ako my – ale nie všetci. Pri èítaní návštevnej knihy sa ukázalo, že viacerí spokojní
klienti sa tam vracajú pravidelne. Tí už
nepotrebujú vidie ponuku na z¾avu na
internete. A ïalší tam prichádzajú, lebo
o chate poèuli od iných spokojných klientov. Skrátka, o chate ide dobrý chýr.
Takto nejako sa v prvom storoèí šíril aj
chýr o novej viere, alebo ako sa vtedy
hovorilo, o Ceste. Prvé kapitoly knihy Skutkov opisujú mocné pôsobenie apoštolov
v Jeruzaleme, s Petrom v popredí. A tiež
službu ïalších výnimoèných svedkov,
ako bol napríklad Štefan. No ten pravý
rozmach prišiel, keï po jeho smrti
vypuklo v Jeruzaleme prenasledovanie
a „všetci, okrem apoštolov, sa rozpàchli
po krajoch Judska a Samárie … rozišli sa
po okolí a hlásali slovo evanjelia.“
(Sk 8,1.4) V 11. kapitole je o nich znova
reè. Dostali sa až do Fenície, na Cyprus a do
Antiochie, a hovorili najskôr iba Židom, no
potom „prihovárali sa aj Grékom a ohlasovali im Pána Ježiša.“ (Sk 11,20)
Toto neboli apoštolovia ani poprední
vodcovia, ale „laici“. Pre ich „hlásanie“ nie
je použitý odborný termín pre evanjelizaèné kázanie, ako keï napríklad Filip
„ohlasoval Krista“ (Sk 8,5). Títo ¾udia
jednoducho rozprávali o tom, èo v ich
živote vykonal zmàtvychvstalý Kristus – asi
tak ako spokojný klient hovorí o svojej
dobrej skúsenosti ïalším. Skutky tak
ukazujú nielen službu „kázania“ výnimoène
obdarovaných vodcov, ale aj jednoduché
„rozprávanie“ bežných bezmenných veriacich. Pravdaže, Pán ich mená pozná a zaiste
ich už s potešením „vyznal pred svojím
Otcom, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 10,32)
A Písmo pozná aj iných, ešte menej
pravdepodobných „evanjelistov“. Keï

evanjelium preniklo do Európy a prinieslo
ovocie v životoch nových veriacich v Macedónii, „dobré klebety“ sa o nich rozšírili po
celom okolí. „Vaša viera v Boha prenikla
všade, takže my už nemusíme niè hovori.
Veï oni sami rozprávajú o nás, ako sme
prišli k vám a ako ste sa od modiel obrátili
k Bohu.“ (1Tes 1,8-9)
Niektorí kresania majú Božie
povolanie a zvláštne obdarovanie slúži ako
evanjelisti (2Tim 4,5; Ef 4,11). Všetci sme
však svedkovia Pána Ježiša tam, kde sme
postavení. Môže to by v rodine, na pracovisku, medzi susedmi. Aké svedectvo tam
zanechám svojimi slovami i správaním?

Dnes sú moderným komunikaèným
médiom sociálne siete. No prieskum ukazuje, že na Facebooku sa takmer každý používate¾ robí lepším a krajším, než je v skutoènosti. Je to ¾ahké, svoju prezentáciu tam
má pod kontrolou, zavesí tam len takú fotku
a takú správu, aká mu vyhovuje. Už ažšie
by bolo robi sa krajším v reálnej komunikácii zoèi-voèi, a z dlhodobého h¾adiska to
je priam nemožné. O to úèinnejšie je
svedectvo nezainteresovaných osôb, alebo
dokonca negatívne zainteresovaných.
Zmenu života nových veriacich v Tesalonike
dosvedèili ich pohanskí susedia a tým bola
pripravená pôda pre Pavlovo kázanie.
Nieèo také potrebujeme aj dnes.
Súèasný postmoderný èlovek možno nie je
pripravený poèúva naše dôkladne
pripravené kázanie a vysvet¾ovanie. Chce
vidie náš život. V tom je výzva i príležitos.
Peter Kozár y

John Stott:

Písmo – jeho miesto
v cirkvi a svedectve
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vanjelikálni veriaci, bez oh¾adu
na rôzne denominácie a tradície, majú mnoho spoloèného.
Základná pravda, ktorá nás zjednocuje, je naše presvedèenie o zvrchovanej autorite: tvrdíme, že táto nie je
v cirkvi (èi už v jej minulej tradícii alebo
v súèasnom magistériu), nie je ani
v jednotlivcovi (v našom rozume, svedomí, alebo skúsenostiach), ale je v Písme,
ktoré je Božím slovom. Pravdaže, tradícia a rozum sú ve¾mi dôležité – obzvláš
pri vysvet¾ovaní a aplikovaní Písma.
Myslím si, že my evanjelikáli potrebujeme lepšiu doktrínu o tradícii a o ¾udskom rozume. Ale v koneènom dôsledku
Písmo samotné je zvrchované nad tradíciami cirkvi aj nad názormi jednotlivcov.
Toto presvedèenie o zvrchovanej autorite Písma je podstatné pre našu
evanjelikálnu vieru a svedectvo a máme
preò dobré dôvody.
Hlavným dôvodom pre nás je príklad
samého Pána Ježiša Krista. On podoprel
Písmo svojou vlastnou autoritou. Preto
autorita Písma a Kristova autorita stoja a
padajú spoloène. Ježiš žil a uèil v èase
medzi Starou a Novou zmluvou. Starý
zákon už bol kompletne napísaný a nový
sa ešte písa nezaèal. Preto spôsob,
akým Ježiš potvrdil platnos Písma je
odlišný pre Starú a Novú zmluvu.
Keï bol pokúšaný, jeho odpoveïou
bolo: „Je napísané!“ Keï vysvet¾oval
svoje poslanie, hovorí: „Syn èloveka musí vytrpie mnoho a tak by oslávený.“
Preèo? Lebo tak je to napísané v Písme.
On potvrdil autoritu Písma aj pri debate
s náboženskými vodcami svojej doby.
Ježiš Kristus bol èasto v kontroverziách,
sústavne debatoval s farizejmi a saducejmi, a v týchto debatách bolo Písmo
jeho definitívnym odvolacím súdom. Tak
Ježiš potvrdil Písmo Starej zmluvy a je
nemyslite¾né, aby sme my – jeho uèeníci
– mali o tomto Písme nižšiu mienku.
A èo Nový zákon? Veríme, že Ježiš
jeho napísanie predpokladal a vytvoril
nato potrebné podmienky tým, že vyvolil, vyškolil a inšpiroval svojich apoštolov.
Apoštolovia boli ním vyslaní, aby hovorili
v jeho mene a s jeho autoritou. My
uznávame autoritu Nového zákona, lebo
to je uèenie Krista a jeho apoštolov.
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Teraz sa však chceme zamera nie na
teóriu, ale na prax - na užitoèné dôsledky, ktoré z toho vyplývajú. Aké miesto by
malo ma Písmo v živote a misii cirkvi?
Zvolil som si tri oblasti, v ktorých
má Písmo nenahradite¾nú rolu, totiž
bohoslužbu cirkvi, uèeníctvo cirkvi
a misiu (svedectvo) cirkvi.

1. Písmo v našej bohoslužbe
Bohoslužba je prvou a najväèšou
zodpovednosou Božieho ¾udu – cirkvi.
Cirkev plní svoje poslanie najúplnejšie,
keï uctieva všemocného Boha. Dovolím
si poveda, že uctievanie Boha je dôležitejšie ako evanjelizácia. Láska k Bohu,
ktorá sa prejavuje v bohoslužbe a uctievaní, má prednos pred láskou k blížnym, vyjadrenou v svedectve a službe.
Iný dôvod, preèo má bohoslužba
prednos pred evanjelizáciou, je, že
misia cirkvi je èasovo obmedzená, ale
uctievanie Boha bude pokraèova i vo
veènosti. Takže uctievanie Boha je našou
prvoradou zodpovednosou. Každý
kresan je boží služobník, ktorý uctieva
Boha èi už verejne alebo v osobnom
stíšení. Boží ¾ud je uctievajúcim ¾udom,
spoloèenstvom bohoslužby.
Ale ako máme uctieva Boha, ak ho
nepoznáme?! Ak nevieme, kto on je a aký
druh uctievania si praje, je nemožné
správne si ho ucti. Bez poznania Boha
bohoslužba degeneruje na modloslužbu.
Boli by sme ako Aténèania, ktorí postavili
oltár neznámemu bohu. Ale neznámeho
boha nemožno uctieva.
Kresania nie sú agnostickí Aténèania. Pán Ježiš povedal Samaritánke:
„My Židia vieme, koho vzývame.“ Takže
poznanie Boha je základom pre bohoslužbu. Ale poznanie Boha pochádza z
Písma, preto je ono pre bohoslužbu
nevyhnutné. Žalm 105,3 podáva snáï
najlepšiu definíciu bohoslužby: chváli
sa jeho svätým menom. Božie meno
vyjadruje jeho bytos, jeho charakter,
tak ako sa nám zjavil. Chváli sa jeho
svätým menom znamená obdivova
krásu jeho osobnosti, vyžíva sa v òom.
Uctievanie Boha je vždy odozvou na
Božie slovo. Preto je èítanie Písma
a kázanie nenahradite¾nou súèasou
bohoslužieb.

2. Písmo v našom uèeníctve
Pojem „uèeníctvo“ vyjadruje náš
kresanský životný štýl. Má mnoho zložiek: patrí sem uctievanie Boha, viera
v Boha, poslušnos Bohu. Každý kresan
je uctievaèom, každý kresan je uèeníkom, každý kresan je veriacim – a viera je najdôležitejšou zložkou uèeníctva.
Ježiš sa èasto pýtal svojich uèeníkov: „Kde je vaša viera?“ a povzbudzoval ich, „Majte vieru v Boha!“ Ale èo
je viera, ako ju definujeme? Viera je èasto nepochopená v cirkvi i mimo nej.
Americký žurnalista a kritik kresanstva
H. L. Mencken sa vyslovil: „Viera sa dá
struène definova ako nelogické presvedèenie o jestvovaní nepravdepodobného.“ Nuž, je to vtipné, je to chytré,
ale je to nepravdivé. Viera nie je nelogická ani nepravdepodobná. Nie je synonymom poverèivosti ani ¾ahkovernosti.
Naopak, je eminentne rozumná.
Viera a rozum nikde v Písme nestoja proti sebe! Viera a videnie sú v protiklade, píše sa, že chodíme vierou a nie
videním, ale medzi vierou a rozumom
nie je nikde v Biblii kontrast. Rozumnos
viery je založená na Božej spo¾ahlivosti.
On je predsa tou najdôveryhodnejšou
osobou v celom vesmíre. Žalm 9,11 hovorí: „V Teba dúfajú tí, èo znajú Tvoje
meno.“ Poznanie je koreòom ich viery.
Tu znova vidíme potrebu Písma. Ako
uctievanie, i viera je odozvou na Božie
slovo. „Viera je z poèúvania a poèúvanie
skrze slovo Kristovo.“ (R 10,17)
Keï uvažujeme nad Bibliou,
reagujeme na Boží charakter zjavený
v nej. Boh nikdy neklame, jeho s¾uby sú
vždy pravdivé, on nikdy nezruší svoju
zmluvu. Keï o tomto premýš¾ame, naša
viera rastie, rozkvitá a zreje ako odozva
na Božie slovo a hynie, ak ho nemá. Je to
preto, že Biblia je plná Boha. Subjektom
i objektom Biblie je Boh. V Biblii Boh píše
o Bohu, ona je ako jeho autobiografia.
Nemôžeme ju èíta bez toho, že by sme
sa stávali èoraz pobožnejšími a mali viac
dôvery v Boha, ktorý sa v Písme odkrýva.
Z toho vyplýva nevyhnutnos
biblického kázania, kde kazatelia
neventilujú svoje vlastné názory ale
vykladajú Božie slovo. Pán Ježiš
povedal: „Nie samým chlebom bude

èlovek ži, ale každým slovom, ktoré
vychádza z úst Božích.“ (Mt 4,4)
A to, èo platí pre jednotlivca, platí aj
pre cirkev. Zbory žijú, rastú, kvitnú
Božím slovom a chradnú, vysychajú a zomierajú bez neho. Lavica nemôže vyrás
vyššie než kazate¾òa. Život zhromaždenia je odrazom uèenia, ktoré je
z kazate¾ne podávané. Videl som, ako sa
zbory menili pod vplyvom Božieho slova.
Samozrejme, je to Svätý Duch, kto
obnovuje cirkev, ale aký nástroj pri tom
používa? „Meè Ducha je slovo Božie.“ (Ef
6,17) Neslobodno odde¾ova Ducha od
slova a slovo od Ducha. Duch používa
slovo, aby priniesol cirkvi obnovu. Moc
spoèíva v ich kombinácii, nie v jednom
bez druhého.

3. Písmo v našom svedectve
Zodpovednosou kresanov je nielen uctieva Boha a nasledova Krista
ako uèeníci, ale tiež nies svedectvo
svetu. Tak ako bohoslužba a uèeníctvo,
i svedectvo bez Písma je nemožné.
a. Písmo nám dáva poverenie pre
misiu. Akú autoritu máme, aby sme išli
k ¾uïom s dobrou zvesou Ježiša Krista
a presviedèali ich? Ís bez autorizácie by
bola trúfalos. Ale v Písme nachádzame
svoje poverenie i autorizáciu. Na konci
Matúšovho evanjelia èítame, že
zmàtvychvstalému Kristovi bola daná
všetka moc na nebi a na zemi. To je
úžasná pravda. Univerzálna misia cirkvi
je odvádza svoju legitimitu od univerzálnej autority Kristovej. Pretože všetka
moc patrí Ježišovi, všetky národy majú
poèu evanjelium. Bez Písma by sme
o tomto poverení nevedeli.
b. Písmo nám dáva pohnútku pre
misiu. Motivácia hrá dôležitú rolu v živote ¾udí. Pretože my ¾udia sme racionálne
bytosti, stvorené na Boží obraz, nestaèí
nám vedie, èo máme robi, ale aj preèo
to máme robi. Preèo sa teda máme
zapája do misie? Nielen preto, že nám
to bolo nakázané. Mnohí kresania by
jednoducho povedali, že to robia z poslušnosti. To je pravda, ale to nie je tá
najvyššia pohnútka. Nehlásame evanjelium len preto, že to máme prikázané,
vyšším motívom je láska k svetu, ktorý je
odcudzený Bohu a stratený.
Ale je tu ešte vyšší motív, a to je
horlivos pre Kristovu slávu. Je to
hlboká vnútorná túžba, vzbudená
Svätým Duchom v nás, aby Pánu
Ježišovi bola vzdávaná èes a sláva
patrièná jeho menu. V liste Filipanom
2,9nn sa píše, že Boh Ježiša nadmieru
povýšil a dal mu meno nad každé meno,
aby sa v Ježišovom mene skláòalo
každé koleno tých, èo sú aj na nebi, aj
na zemi, aj pod zemou a každý jazyk

aby vyznával, že Ježiš je Pán. My
nemáme právo akýmko¾vek spôsobom
ohranièi to opakované slovo „každý“.
Každé koleno sa skloní, každý jazyk
vyzná jeho panstvo: to znamená každé
moslimské koleno, každé marxistické
koleno, každé židovské koleno, každé
hinduistické koleno. A ak Boh chce, aby
sa pred Ježišom sklonilo každé koleno,
Boží ¾ud musí ma tú istú túžbu. Musí sa
nás dotýka, keï je Ježišovo meno
zneuctievané, musíme túži, aby mu
bola vzdávaná sláva, ktorá mu patrí.
Henry Martyn žil na zaèiatku
devätnásteho storoèia a pôsobil ako
misionár najprv v južnej Indii a potom
v Perzii. Ve¾mi ho trápilo, že moslimi
neuctievali Ježiša ako Božieho syna. Do
svojho denníka zapísal slová, ktoré som
èítal ešte ako študent pred pädesiatimi
rokmi a odvtedy som na ne nemohol
zabudnú, boli pre mòa hlbokou výzvou.
Henry Martyn povedal: „Nemohol by som
znies existenciu, keby Ježiš nebol
oslávený. Bola by pre mòa peklom, keby
bol vždy takto zneuctievaný.“
Toto je naša najväèšia pohnútka –
žiarlivos pre Kristovu slávu. Nie pre
našu cirkev, nie pre našu organizáciu,
nie pre našu vlastnú slávu. Žia¾ že i dnes
sa niekde evanjelizuje imperialisticky –
buduje sa impérium mojej cirkvi,
mojej organizácie, mojej rasy, mojej
krajiny. My však máme právo len na
jeden druh imperializmu – záujem
o slávu Jeho velièenstva Pána Ježiša
Krista, o jeho krá¾ovstvo. To všetko
nachádzame v Písme, bez neho by sme
nevedeli, ako je náš Pán vyvýšený a aká
sláva a èes mu patrí.
c. Písmo nám dáva zves pre misiu.
Nemôže by evanjelizácia bez dobrej
zvesti. Aká je to zves? Je to Kristus.
Pekne je to vyjadrené na zaèiatku listu
Rimanom: „Pavol, otrok Krista Ježiša,
povolaný apoštol, oddelený zvestova
evanjelium Božie.“ A o èom je to
evanjelium? „O jeho Synovi.“ (v3) Kalvín
v komentári o týchto veršoch píše:
„Pavol nás uèí, že celé evanjelium je
obsiahnuté v Kristu. Vzdiali sa èo len na
krok od Krista znamená opusti evanjelium.“
Buïme verní evanjeliu, vyvyšujme
Krista v jeho plnosti. On je tá dobrá
zves. Ale ktorý Kristus? V ponuke
náboženských supermarketov sveta sú
desiatky Ježišov. Je Ježiš klaun
z muzikálu Godspell, je Jesus Christ
Superstar, je Ježiš socialista, Ježiš
kapitalista, Ježiš z ve¾komestskej
guerilly, Ježiš revolucionár ako Che
Guevara z prvého storoèia s èiernou
bradou a ohnivými oèami. Desiatky
Ježišov pre každú príležitos. Ale je len

jeden autentický Ježiš a to je Ježiš
Nového zákona, Ježiš apoštolského
svedectva. Aby sme ho poznali,
potrebujeme Písmo.
d. Písmo nám dáva moc pre misiu.
„Božie slovo je živé a mocné a je
ostrejšie než ktorýko¾vek dvojseèný
meè a preniká až do rozdelenia duše a
ducha.“ (Žd 4,12) Už som hovoril o
vzahu Božieho slova a Božieho Ducha.
Nemôžeme ich od seba odde¾ova.
Svätý Duch vykonáva svoju moc skrze
Božie slovo. Ono je živé a mocné, keï
ho Duch použije a pôsobí ním na myse¾
a srdce a vô¾u a svedomie poslucháèov.
Chcem ešte záverom zdôrazni
jednu vec. Dôvera v moc Božieho slova
a Božieho Ducha nesmie by výhovorkou
pre našu lenivos. Musíme by ochotní
študova Božie slovo a pripoji k našej
evanjelizácii apologetiku. Je tragické,
že mnohí evanjelisti a kazatelia oddelili
apologetiku od evanjelizácie. Ježišovi
apoštoli to nikdy nerobili. V 2Ko 5,11
Pavol zhrnul svoju službu slovami
„presviedèame ¾udí“. Lukáš v knihe
Skutkov opisuje, ako sa Pavol dohadoval
s ¾uïmi a argumentoval na základe
Písma, presviedèal ich o pravde dobrej
zvesti. Nie je možné presvedèi ¾udí bez
argumentov a bez apologetiky, to patrí
k evanjelizácii. Nemyslime si, že dôvera
v moc Ducha vyluèuje používanie argumentov.
Dovo¾te mi citova Wolfharta
Pannenberga: „Ináè nepresvedèivé
posolstvo nezíska presviedèajúcu moc
jednoduchým odvolávaním sa na Svätého Ducha. Presvedèivos posolstva
vyplýva len z jeho obsahu, a keï tento je
nedostatoèný, odvolanie sa na Svätého
Ducha kazate¾ovi nepomôže. Ak ale chce
kazate¾ presvedèi svojich poslucháèov,
vtedy môže Svätý Duch pôsobi skrze
jeho slová a argumenty.“ Pavol
dôveroval Duchu, ale nešetril èasom pri
premýš¾aní a presviedèaní. Tak ani mi
neodde¾ujme to, èo Písmo spája.
Buïme Bohu vïaèní za Bibliu!
Uctime si Sväté Písmo tým, že mu dáme
patrièné miesto v našich životoch, že
ho budeme èíta a poslúcha a uèi ho
verne iných. Nie sme bibliolatristi, ako
o nás niekedy hovoria naši kritici.
Neklaniame sa Biblii, ale Bohu Biblie.
Naša bohoslužba, naše uèeníctvo a naše
svedectvo sú odozvou na Boha, ktorý sa
nám milostivo zjavil v Kristu i v svedectve Svätého Písma.

Prednáška odznela na medzinárodnej
konferencii pre kazate¾ov a pracovníkov
zborov, ktorú organizovalo Vysokoškolské biblické hnutie a IFES v roku 1994
v Liptovskom Mikuláši.
y
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Simona Gallová:

Dobrá správa v Indii
P

red štyrmi rokmi sa Peter Paul so
svojou manželkou Mary (USA)
rozhodli misijne pôsobi v severnej Indii, asi 300 km od New
Delhi. Ich cie¾om je prinies radostnú
správu o Ježišovi Kristovi tým najchudobnejším, najbiednejším a strateným
(„the last, the least and the lost“).
S ve¾kou vytrvalosou, pohnutí Božou
láskou a milosrdenstvom, trávia svoj èas
skoro každý deò s ¾uïmi v tých najchudobnejších štvrtiach. Vysoké horúèavy,
nebezpeèenstvo nákazy rôznymi chorobami, ba ani nepriazeò zo strany úradov
ich dodnes neodradili v usilovnom získavaní ¾udí pre Krista. Medzièasom vznikol
vïaka ich práci tím s asi 17 mladými
bratmi a sestrami, ktorí sa tiež naplno
venujú tejto práci. Ich víziou je zakladanie domácich zborov, ktoré by v budúcnosti rástli multiplikáciou.
Od marca 2012 aj náš Kresanský
zbor v Salzburgu podporuje túto prácu
krátkodobými misijnými pobytmi.
Predpokladom úèasti sú dobré znalosti
anglického jazyka, vízum, dobré fyzické
zdravie (k èomu patrí aj nieko¾ko oèkovaní ), ale predovšetkým úprimná túžba
zvestova Krista a Jeho evanjelium.
Príprava na túto prácu si vyžaduje intenzívny študijný i modlitebný èas a napokon schopnos vysvetli evanjelium,
poveda osobné svedectvo, povzbudi
v rôznych oblastiach života, vyuèova
„novorodencov“ základným biblickým
pravdám.
Ja som sa takýchto pobytov zúèastnila dvakrát tohto roku a to v marci
a v auguste/septembri a rada sa touto
cestou podelím s vami o pár zážitkov.

Sarala, prvá žena,
ktorá sa pri mne obrátila
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Deò v službe
Ako teda vyzerá taký deò na fronte?
V ranných a poobedných hodinách sme
vychádzali do terénu asi po troch hodinách (7-11 a 16-19). Poludòajšie horúèavy bolo treba „preži“, a tak sme trávili
èas vo vnútri pri ventilátoroch. Bol to èas
na oddych, rozhovory, modlitby, alebo
prípravu na nasledujúce stretnutia.
Prekladatelia nám pomáhali prekonáva
jazykové i kultúrne bariéry. Indovia sú
v podstate ve¾mi otvorení a pohostinní
a pre nás belochov nebolo ažké získa si
ich pozornos. Staèilo zastavi sa na
nejakom vhodnom mieste a zaèa
rozpráva a hneï sa okolo nás zhluklo aj
20-30 ¾udí. Niektorí poèúvali ve¾mi pozorne, iní zas zaneprázdnení povinnosami
pokraèovali svojou cestou.
Väèšina z nich sú analfabeti, preto
sme používali ve¾kú detskú obrázkovú
Bibliu, pomocou ktorej sme za 10-20
minút vysvetlili základné pojmy a obsiahli tak struène líniu od stvorenia ku Kristovi: Stvorenie èloveka – prvý hriech –
Noach a Boží súd – Mojžiš a Boží zákon –
narodenie, život, smr, zmàtvychvstanie
Ježiša Krista – evanjelium.

Zves o milosti
Na jednej strane si Indovia ve¾mi
dobre uvedomujú, že každý èlovek je
hriešny a vzh¾adom na ich kastový systém bez ve¾kých šancí na spásu. Aj uctievanie ako také je im prirodzené –
hinduizmus uctieva milióny bohov a bohýò. Na každom rohu a v každej domácnosti stoja oltáre s ich napodobeninami,
preplnené obetnými darmi.
Nie je ažké vysvetli im, že my

poulièná evanjelizácia

¾udia sme hriešni a potrebujeme odpustenie, a že toto nám môže da len Boh.
Žiadne obete, opakujúce sa modlitby,
ani dobré skutky, ale len Kristova smr na
kríži a Jeho zmàtvychvstanie nám umožòujú vstup do neba. Väèšina poslucháèov
také nieèo ešte nikdy v živote nepoèula.
Aká úžasná správa v porovnaní s tým, èo
doteraz poèuli od ich náboženských
uèite¾ov a kòazov. Žiadny z ich bohov sa
takto k èloveku nepriblížil. Tu je však Boh
lásky a odpustenia. To, èo sa pre nás
Európanov stalo už samozrejmým, tam
vyniká ako senzácia! Niet krajšieho
pocitu ako vidie rozžiarené tváre
poslucháèov, ktorí dotknutí Božou láskou
vyznávajú v modlitbe svoje hriechy a pozývajú Ježiša Krista do svojho vnútra ako
Spasite¾a a Pána.
Na druhej strane ale nebolo pre
mnohých jednoduché prija Krista ako
jediného Boha a uctieva len a len
Jeho. Mnohým sa Ježiš zapáèil len ako
jeden z ïalších a neboli ochotní zrieknu sa svojej modloslužby. Aj závislos
od alkoholu, hlavne u mužov, bola
jednou z prekážok, preèo niektorí
zatia¾ neodovzdali svoj život Kristovi.
Muži boli èasto prekážkou svojim ženám, ktoré nemajú právo rozhodova
sa samy, a už vonkoncom nie v otázke
viery. A keï nie muži, tak rodièia alebo
svokry. Napriek tomu sme smeli zaži
Božiu moc a Jeho vedenie a to, ako Pán
dennodenne pridával ïalších, ktorí
uverili.
Tých, ktorí prijali Krista, sme sa
snažili upevni v ich prvých krokoch
viery. Jedným z nich bol krst. Indovia sú
¾udia malého vzrastu, na krst postaèili

Muži èítajú
Evanjelium Jána

sudy na dažïovú vodu. Spoèiatku sa mi
zdalo, že krsti novoobrátených už na
druhý alebo tretí deò je priskoro, no
opak bol pravdou. Krst ich utvrdil vo
vážnosti ich rozhodnutia a bol na svedectvo ich príbuzným a susedom.

Zmenené životy
Poèas pobytu v marci sa obrátilo
nieko¾ko žien, ktoré som s mojou prekladate¾kou navštevovala. Jedna z nich
má muža alkoholika, druhej manžel
zakázal da sa pokrsti, tretej manžel
zakázal zanecha ich bohov, štvrtej
muž bol už kresan a obrátila sa aj jej
dcéra. Tieto rodiny žijú v susedstve
a našou túžbou bolo, aby tam vznikol
malý domáci zbor. Mesiac po našom
odchode sa obrátila mladá rodinka,
napriek tomu, že ich rodièia boli
vyslovene proti ich novej viere.
Plná oèakávaní som všetkých
vyh¾adala aj v auguste. Dokázali títo
mladí kresania duchovne celý ten èas
preži? Veï niektorí nevedia ani èíta.
Vedela som, že ich len zriedkakto
navštívil, lebo sestra, ktorá ich mala
navštevova, musela na nieko¾ko
mesiacov odcestova. Aké vzácne bolo
nájs ich verných (až na jednu osobu).
Bol to pre mòa dôkaz, že Svätý Duch
zaèal v nich nový život a On ho aj
ustrážil. V auguste sme v dome tejto
mladej rodiny mali už aj prvé stretnutia
domáceho zboru a tak verím, že budú
môc rás a získava iných skrze toto
spoloèenstvo.
Povzbudivým je pre mòa aj príbeh
Maje. Pri návšteve v marci si nás „zo
slušnosti“ vypoèula. Jej muž nás
pozoroval a pomerne podnapitý aj
vyrušoval. Keï som ich v auguste opä
vyh¾adala, bol tento muž, otec piatich
detí, už mesiac vo väzení. Len preto, že
sa prizeral nejakému zloèinu. Maja
h¾adala pokoj pre svoju dušu. Viackrát
sme ju navštívili, no vnímala som, že
hoci sa našej návšteve teší, slová
o Bohu prechádzali pomimo nej. V jednom „beznádejnom“ momente som
vyslovila krátku modlitbu: „Pane, prosím, otvor jej myse¾!“ Na konci tohto
stretnutia sa Maja modlila a pochopila,
že jedine Pán Ježiš Kristus jej môže da
pokoj, ktorý h¾adala.
Onedlho Maja zažila, že Boh je živý
a poèuje naše prosby. Na prepustenie
manžela z väzenia potrebovala 2500
rupií, èo je pre nich ve¾mi ve¾a. Modlili
sme sa, aby sa Pán postaral. V nasledujúcu sobotu jej manžela prepustili.
Maja nemusela plati niè. V pondelok sa
aj on rozhodol nasledova Krista.
Nedávno som sa dozvedela, že sa dal
pokrsti.

Keï sme v marci spoznali Bobitu,
povedala nám len jedno: „Neviem, èi
mi manžel dovolí prija Krista.“ V jej
malom dome zaberal pomerne ve¾a
miesta oltár.
Keï sme Bobitu vyh¾adali v auguste,
rozhodla sa aj so svojimi dvomi staršími
dcérami prija Pána Ježiša. Až po tom
nám, len tak na okraj, spomenula, že ona
už vtedy v marci odstránila všetkých
bohov a modlila sa, ako vedela, k Ježišovi. Opä jeden dôkaz, že Boží Duch
v jej živote pôsobil a dal vzrast tomu, èo
sme zasiali. Prednedávnom pozval Krista
do svojho srdca aj jej manžel.
Rakesh sa spoèiatku síce ve¾mi
horlivo rozhodol nasledova Krista, no
jeho entuziazmus na druhý deò vyprchal, keï zistil, že jeho manželka s jeho novou vierou nesúhlasí. Jeho posledné stanovisko v marci bolo, že nevie,
ako sa má rozhodnú. Odvtedy sa nám
len vyhýbal. V auguste som akosi váhala, èi ho mám navštívi. No na moje
prekvapenie mi Rakesh vyšiel v ústrety
s rozžiarenou tvárou a radostnou zvesou, že smelo nasleduje Krista aj so
svojou manželkou, ktorá ho napokon
raz sama poslala do kresanského zboru. Dokonca sa v jeho rodine obrátilo
ïalších šes èlenov.
Mamta upratovala osem rokov u
amerických kresanov. Jej muž je
alkoholik. Nikdy nemala odvahu
odovzda svoj život Bohu, lebo vedela,
že jej muž s tým nebude súhlasi.
Vysvetlili sme jej, že raz bude sama
stá pred Bohom a zodpoveda sa pred
Ním ako Najvyšším za svoj život.
Nebude tam stá jej manžel, ale ona.
O pár dní neskôr sa Mamta rozhodla
urobi tento krok, aj keï vedela, že ju
to bude stá prenasledovanie zo strany
jej manžela. Bolo jej jedno, èi ju za to
zbije, veï bil ju už tak èi tak.
Mohla by som pokraèova písaním
takýchto príbehov, lebo Pán drží v severnej Indii dvere pre evanjelium zatia¾
otvorené. Nevieme, dokedy, no vïaka
Mu za to, èo koná a ešte bude kona.
Polia sú biele, žatvy je mnoho.

Pä Bobitiných dcér
Majin manžel

Krst v sude
na dažïovú vodu

Vïaky a prosby
Ak ste si preèítali èlánok až
potia¾to, venujte prosím ešte pä
minút modlitbe.
Ïakujte Bohu za to, èo koná v severnej Indii. Modlite sa za mnohých
novoobrátených, aby zdravo rástli vo
viere. Proste za tím pracovníkov, aby
ich Pán ochránil od falošných uèení
a aby mali každý deò novú silu pre túto
prácu. Modlite sa za novovzniknuté
domáce zbory, aby rástli a boli svetlom
a so¾ou pre okolie.
y

Taxi, prosím
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Vnímanie ve¾kého obrazu
duchovného boja

I

zaiášove kapitoly 2-4 by sa dali
charakterizova ako samostatný
„traktát“, ktorý pod¾a väèšiny
komentátorov prorok spísal samostatne, a až neskôr bol zaradený do
„predhovoru“ knihy (kapitoly 1-5).
Zarámovaný je prís¾ubmi toho, èo Boh
chystá v budúcnosti (Iz 2,2-4 a 4,2-6),
jeho obsah však konfrontuje èitate¾ov
neprikrášleným obrazom skutoènosti.
Keï Judsko opustilo Boha, stalo sa
protikladom toho, èím malo by (Iz 2,69). Namiesto toho, aby bolo svetlom
sveta, stalo sa svetským a neverným.
Ale Božie zas¾úbenia neprestávajú
plati! On ešte zatrasie zemou a ¾udské
modly padnú. Iba Boh, jediný Spasite¾,
bude vyvýšený (Iz 2,10-21; por. Žd
12,26-29). Národy sa potom obrátia
k vyvýšenému Pánovi (Iz 2,2-3; Ž 22,28;
Hab 2,14) a duchovná premena vyvrcholí aj vidite¾nou premenou spoloènosti, ktorú bude charakterizova
pokoj (Iz 2,3-4).
Ale ako? Spôsobí Boh doslovné
zemetrasenie? Budú falošné modly
doslovne pada ako žito cez rieèicu, až
zapadnú do zabudnutia? Má Božia
cirkev jednoducho „vydrža“? Alebo
má zohra nejakú aktívnu úlohu pri
tomto celosvetovom obrate?
Cirkev je uprostred duchovného
boja, èi sa jej to páèi alebo nie. Tento
zápas (podobný èistiacim vojenským
operáciám) sa neodohráva kdesi
v ústraní; je integrálnou súèasou
Božieho plánu vykúpenia. Ignorova to
by znamenalo prís nie o nejakú
podružnú záležitos, ale celý ve¾ký
obraz! Boh koná vo svete a Cirkev –
¾udia oèistení krvou Krista, naplnení
Božím Duchom, vyslobodení z otroctva
hriechu a smrti a zmocnení ži ako
svedkovia pravdy – je hlavným nástrojom jeho pôsobenia. A hoci rozhodujúci
zápas už bol vybojovaný na kríži a
celkové víazstvo je isté, duchovný
protiútok bude pokraèova, kým
nebudú Kristovi nepriatelia podrobení
pod jeho nohy (1K 15,25; por. R 16,20)
a sám Hospodin bude vyvýšený (Iz 2).
Tí, èo majú oèi, aby videli, si uvedomujú, že tento proces už beží v celom
svete, ako Cirkev rastie a falošní
spasitelia padajú.
Boží nepriatelia pôsobia otvorene
(jasnou konfrontáciou) aj v skrytosti
(vnútornými zápasmi). Každý veriaci,
zakúšajúci otvorené prenasledovanie,
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pozná aj rôzny stupeò vnútorných
bojov. Aj taký hrdina ako Jeremiáš
priznal, že zahynula jeho sila i nádej
v Hospodina (PJ 3,18) a obnovenie bolo
možné len vïaka tomu, že si pripomenul pravdu o Božej milosti (v. 21-24).
Všetci prenasledovaní veriaci potrebujú naše modlitby, aby diabol nad nimi
nevíazil (pozri J 14,26; 16,13-15). Kým
neprídeme do slávy, nebudeme vedie,
ko¾kí veriaci boli vïaka našim
modlitbám podržaní, osvietení a povzbudení; potom budeme poèu, ako
Hospodin „pozdvihol ich hlavu“ (Ž 3,4)
ako odpoveï na „príhovor mnohých“
(2K 1,11).
Modlitby za prenasledovanú Cirkev
nie sú volite¾ným doplnkom pre
výnimoèných „modlitebných bojovníkov“ alebo duchovne orientovaných
aktivistov za ¾udské práva. Je to
integrálna súèas duchovného boja,
stavajúceho na Božom vykúpení. Patrí
jej teda miesto v živote a bohoslužbe
Cirkvi. Hoci Boh používa mnohé, èasto
prekvapivé nástroje a prostriedky ako
odpoveï na naše modlitby, jedna vec sa
nemení: Boh vždy vyslobodzuje
milosou, skrze vieru. Modlitba nie je
pasívna – je to viera v akcii – a rozhoduje bitky.

Modlitba za prebudenie
Z Egypta, Pakistanu, severnej Nigérie a iných miest, kde moslimovia zabíjajú kresanov, prichádzajú zvesti o polarizácii medzi moslimami. Niektorí radikáli sú èoraz násilnejší, kým iní, zhnusení
z krutostí, prejavujú solidaritu s kresanmi. Pre-budenie, za ktoré sa dlho
modlíme, je na ceste, ale za vysokú cenu
v podobe životov kresanov.
A mnohí moslimovia, ktorí boli
svedkami extrémneho útlaku a násilia
v krajinách ako Irán a Afganistan, sa
obracajú ku Kristovi v krajinách, kam
odišli ako uteèenci. V krajinách „slobodného sveta“ je zrete¾ne pozorovate¾ný trend obrátení a rastu etnických
cirkví z bývalých moslimov.

Afgánski kresania

Modlite sa:

Nikto nevie, ko¾ko kresanov žije
v Afganistane. Jeden z odhadov hovorí,
že asi tisíc (v krajine s 30 miliónmi
obyvate¾ov). Krajinu, v podstate ovláda
islamský zákon šaría a odhalení kresania riskujú stratu zamestnania i rodiny. Podmienky za súèasnej vlády sú
o nieèo lepšie, ako pod vládou Talibanu.
Obrátení z krajiny utekajú zvyèajne
do Indie. Afgánska cirkev v New Delhi má
asi 250 príslušníkov. Ale po úniku z Afganistanu èelia nepriate¾stvu v Indii, zvláš
od moslimských krajanov, ktorí ich majú
za odpadlíkov. Nedávno dvoch afgánskych evanjelistov v New Delhi brutálne
napadli moslimskí extrémisti poèas toho,
ako sa prihovárali svojim krajanom.

!

Cirkvi v moslimskom svete

aby Boh prebúdzal a obživoval
svoju Cirkev, napåòal ju nesebeckou
láskou k celému Telu a túžbou
po oslávení Pána. Nech Cirkev
21. storoèia vojde do dejín tým,
že prevracala svet naruby (Sk 17,6)
obnovenou oddanosou modlitbe
vo viere.

!

aby Svätý Duch mocne konal
v najtemnejších a
najnedostupnejších kútoch tohto
sveta – vo väzniciach, pracovných
táboroch, jaskyniach, úkrytoch
a vojnových zónach – a chránil,
potešoval a zachovával svoje
ohrozené deti, aby im diabol
nemohol uškodi! „Vieme, že
všetky veci slúžia na dobro tým,
èo milujú Boha.“ (R 8,28)

!

aby vo svete, ktorý sa prepadá do
chaosu, Boh prebúdzal jednotlivcov
i národy k uvedomeniu si zlyhaní
modiel a pravdy Božieho slova,
múdrosti jeho ciest a krásy jeho
milosti.

Poèet kresanov v Alžírsku (37 miliónov obyvate¾ov) sa odhaduje asi na 60
000. Po nieko¾kých rokoch relatívneho
pokoja v minulom desaroèí, tlak islamistov spôsobil obrat k horšiemu. A ako
v iných krajinách severnej Afriky, Zakaukazska a strednej Ázie, cirkvi sú povinné
zaregistrova sa, ale keï sa o to pokúsia,
narazia na neprekonate¾né prekážky.
V Azerbajdžane (9 miliónov obyvate¾ov)
èakajú stovky zborov na registráciu
a jeden bol napriek všetkým pokusom
o odvolanie oficiálne rozpustený.
Bridgeway Publications y

Elizabeth Kendal y

y

Desa
prikázaní
pre nových
misionárov
Pä negatívnych príkazov:
I. Nemysli si, že si štvrtým èlenom svätej Trojice.
Misionár je „žobrák, ukazujúci druhým žobrákom, kde sa dá
nájs chlieb,“ to je všetko.
II. Neoèakávaj privítanie. Si „poslaný“, nie „pozvaný“.
Ak a pozvali, možno je to z iných dôvodov než kvôli
evanjeliu. Kríž je pohoršenie, nie atrakcia. Budeš si musie
vyslúži pozornos a dôveru ¾udí. Potom a budú žiada, aby
si sa vrátil, hoci ty to povzbudenie potrebova nebudeš.
III. Neèakaj, že si získaš ich dôveru a ich pozornos a ich
srdcia bez toho, že ich poctíš tým, že sa nauèíš rozumie ich
jazyku aj ich kultúre.
IV. Ani neodchádzaj z domu, ak nechceš, aby èasom
domáci kresania prevzali tvoju prácu tak skoro, ako to bude
možné, a ty s nimi budeš ochotne spolupracova a podporova ich.
V. Nebuï osamený bežec. Osamelý kresan je
oxymoron. Osamelý misionár je hrozbou sám pre seba
a stáva sa hraèkou diabla. Potrebuješ skupinu Božích ¾udí
(viac èi menej), ktorí sa za teba budú pravidelne modli. Keï
prídeš na misijné pole, èím skôr sa obklop podobne
zmýš¾ajúcimi ¾uïmi. Pros o modlitby aj najprostejších
veriacich.

Pä pozitívnych príkazov:
VI. Vyba¾ si kufre – a potom ich niekam strè a zabudni
na ne! Niektorí misionári sa nikdy poriadne nevybalia.
VII. Cviè sa v trpezlivosti. Je to jedno z prvých
apoštolských znamení (2K 12,12). Budeš ju potrebova pri
uèení sa jazyka, pri pochopení veteránov v misii, pri
vyrovnaní sa s odlišnými vôòami, chuami, hlukom, hmyzom,
mizernou poštou, nechápavými poslucháèmi, a èo je
najhoršie, pri objavovaní svojho „ja“ o ktorom si ani netušil,
že ho máš.
VIII. Pros Boha o zvláštnu pomoc dvoch ¾udí – najprv
veterána misionára, ktorý ti ukáže, èo nerobi. Z jeho chýb
sa môžeš ve¾a nauèi. A potom osvedèeného domáceho
vodcu, ktorý ti ukáže, èo treba robi, aj keï vie, že na to
nemáš.
IX. Udržiavaj otvorenú komunikáciu. Píš osobné listy
nielen sponzorom, ale modlitebníkom, a poskytuj im
pravidelne podnety pre modlitby.

Knižná ponuka
Vydavate¾stvo Berea Publishing Vám dáva
do pozornosti dve svoje najnovšie publikácie.

Harold Rawlings:

Základné biblické pravdy
Kniha s podtitulom Výklad
hlavných biblických doktrín
je vydaná v spolupráci
s The Rawlings Foundation.
Jednoduchým, preh¾adným
a praktickým spôsobom
ozrejmuje všetky základné
biblické pravdy a témy
týkajúce sa viery
a kresanského života:
Písmo, Boh Otec, Ježiš Kristus,
Svätý Duch, Diabol a anjeli,
Stvorenie, Pád do hriechu,
Spasenie, Cirkev, Misia,
Vláda, Posledné veci a iné.
Urèená je pre samostatné i skupinové štúdium
a vïaka podpore nadácie The Rawlings Foundation
je k dispozícii zdarma pre serióznych záujemcov
o biblické vzdelávanie.

Tom Short:

Èo ak predsa?
Kniha vydaná v spolupráci
s vydavate¾stvom CLV je urèená
pre zdravo rozmýš¾ajúcich
¾udí a originálnym spôsobom
podáva informácie o základoch
kresanskej viery. Rieši otázky:
1. Existujú skutoène dôkazy
potvrdzujúce Božiu existenciu?
2. Nie je Biblia len obyèajná kniha?
3. Nerozhodujem sám o tom,
èo je pre mòa správne?
4. Nebol Ježiš len významným
uèite¾om?
5. Nie je by kresanom nudné
a obmedzujúce?
Tom Short poskytuje zaujímavé argumenty, ktoré
vykres¾ujú Ježiša Krista a Bibliu v úplne novom svetle.
Kniha je vhodná ako nástroj pre osobnú evanjelizáciu,
keïže vedie k premýš¾aniu a rozhovorom. Na tento úèel
je k dispozícii za dobrovo¾ný príspevok.

X. Buï sám sebou! Máš telo, schopnosti, temperament
a tvár, ktoré ti vybral Pán Boh. Nebuï otrokom nejakej
predstavy o tom, aký by mal by misionár. Relaxuj v Kristu.
Zaži, že v Òom si úplný. Tvoj prínos ako misionára bude
špecificky tvoj. Hlavné je, aby si sa páèil Jemu!
Ken Roundhill, pracovník študentského
hnutia KGK, Kjóto, Japonsko y
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13. misijná konferencia

Modra-Harmónia, 15. - 17. november 2013

PROGRAM KONFERENCIE

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

Piatok 15.11. Juraj Kocmunda
15:00 – 17:30

registrácia

17:30 – 19:00

veèera

19:30 - 21:00

veèer mladých

Sobota 16.11. ¼ubomír Vyhnánek
08:00 – 09:00

raòajky

09:00 – 09:30

Oliver Vyhnánek

chvály, úvod do dòa

09:30 – 10:30

Roger Brind

Moc Božieho slova

10:30 – 11:00
11:00 – 11:30

obèerstvenie
Marek Abrman,
Peter Kozár

Biblické vzdelávanie - preèo?

Mission-Net znamená dve veci:

11:30 – 15:00

obed, vo¾ný èas

15:00 – 16:00

semináre I.

celoeurópsky kongres každé dva roky

Fusion
Športová služba
Cirkev a nádej
Ako pripravi evanjelizaèné slovo

hnutie mladých európskych kresanov
so srdcom pre misiu

Ester Krišková
Martin Moravèík
Oliver Vyhnánek
Jaromír Andrýsek

19:00 – 19:40

Oliver Vyhnánek

panelová diskusia

Na kongrese sa mladí ¾udia z asi 50 národov
stretávajú s Bohom a ¾uïmi pri chválach, modlitbách, diskusiách, inšpiratívnom vyuèovaní
službe. Najbližší kongres sa bude kona od 28.
decembra 2013 do 2. januára 2014 v nemeckom
Offenburgu.

19:40 – 21:00

Daniel Javorník

informácie zo zborov

O èo nám ide?

08:00 – 09:00

raòajky

09:00 – 10:30

Pánova pamiatka

Ako kresania chceme ukazova Božiu premieòaúcu moc v spoloènosti dôveryhodným svedectvom nášho života, verejného i súkromného.

10:30 – 11:00

obèerstvenie

16:00 – 16:30

obèerstvenie

16:30 – 17:30

semináre II.

17:30 – 19:30

veèera

PREMENI

Nede¾a 17.11. Peter Kozár

11:00 – 12:00

Roger Brind

Moc Božieho slova

12:00 – 12:15

¼ubomír Vyhnánek

záver konferencie

13:00 – 14:00

obed

SVET
Zaèína to v mojom svete, ale misijný životný
štýl prekraèuje hranice mojej obce, krajiny
i kontinentu a siaha až po kraj sveta.

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

NÁŠ
Nechceme individualizmus, chceme to robi
spolu a tým ukazova svetu jednotu Cirkvi,
Kristovho tela.

KRESANSKÉ CENTRUM

CIE¼OVÁ SKUPINA

http://www.berea.sk

èíslo úètu: 2629010205/1100
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2901 0205
(pre dary zo zahranièia)

Zameriavame sa najmä na ¾udí vo veku 16-30
rokov, ktorí uvažujú o misijnom životnom štýle,
ktorý spája duchovné prejavy viery s praktickým prínosom pre spoloèné dobro.

www.Mission-Net.org

