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H¾a, voda vyvierala na východ 

spod prahu chrámu… Keï sa vleje 

do mora so slanou vodou, jeho vody 

sa uzdravia. Každá živá bytos�, ktorá 

sa hýbe tam, kam príde rieka, 

bude ži�. (Ezechiel 47,1.8.9)
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K
aždá živá bytos�, ktorá sa hýbe 
tam, kam príde rieka, bude ži�. 
(Ezechiel 47,9) Je to fascinujúci 
obraz, jeden z najpôsobivejších 

v Ezechielovom proroctve. Prorok stojí pri 
chráme a vidí prúžok vody, ako vyteká 
spod oltára smerom na východ.

Ako teèie, deje sa nieèo zvláštne – 
naberá na šírke a håbke, až je z nej široký 
potok, èo sa nedá prebrodi�. V krajine, kde 
sa väèšinou z horských potokov stávajú su-
ché vádí, tento prúd bez jediného prítoku 
stále mohutnie. Uberá sa smerom k Màt-
vemu moru – k so¾nej pláni, kde niè nepre-
žije. Ale tento prúd má zázraèný úèinok. Po 
oboch brehoch mu rastú stromy a vody 
Màtveho mora zrazu oplývajú životom.

Jedným krásnym vyplnením tejto pro-
rockej vízie sa stalo vyliatie Svätého Ducha 
na Letnice. Pán Ježiš jeho príchod predpo-
vedal slovami: „Ak je niekto smädný, nech 
príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí 
vo mòa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody 
budú tiec� z jeho vnútra.“ (Ján 7,37n)

Živá voda Ducha najprv zostúpila na 
skupinu uèeníkov, chváliacich Boha v chrá-
me. Stali sa prvým „jazierkom“, z ktorého sa 
životodarná voda preliala ïalej. Peter pri 
svojej prvej kázni pravdepodobne stál na 

južných schodoch chrámu, odkia¾ videl 
Ezechiel tiec� vodu. Tu sa nachádzali aj 
bazény pre ceremoniálne oèis�ovanie, kde 
bolo zrejme pokrstených prvých 3000 
obrátených. Ešte aj dnes ich tam možno 
vidie� ako zaujímavý archeologický nález.

Potôèik Božieho Ducha, hlboký po 
èlenky, prúdil, keï sa prví veriaci delili 
o dobrú zves� evanjelia a mnohí v meste 
uverili. Po kolená hlboký zasiahol okolité 
krajiny. Namiesto toho, aby zoslabol a vys-
chol, naberal na sile, rástol do šírky i håbky. 
Jeho cie¾om sú ti najvzdialenejšie pustiny, 
otrávené vodami Màtveho mora. Taký je 
svet, ktorému chýba pravé poznanie Boha. 
Kde príde voda, tam sa prebúdza život.

Misijná konferencia je príležitos�ou 
stretnú� ¾udí, ktorí túžia po živote a záro-
veò sa delia o svoj život. Prednášky, semi-
náre, piesne chvál, svedectvá, rozhovory  
to všetko dáva možnos� osvieži� sa, napi� 
sa, ponori� sa hlbšie, necha� sa unáša� 
životodarným prúdom. A potom v moci 
a pod vedením Svätého Ducha nies� živú 
vodu ïalším smädným. Rozprúdi� život 

–

– 
v našich rodinách, zboroch, dedinách a mes-
tách… až po konce zeme.

Peter Kozár
pod¾a OurRabbiJesus.com

Lubica Vyhnánková: Ako rást – skupinky osobného rastu

Jaromír Andrýsek: Misijná práca zboru alebo vidiet a uchopittpríležitost

Oliver Vyhnánek: Život, po akom túžime

Martin Simon, Janine Lacho, Ivana Corbová: Miluj blížneho svojho

Èíta� si denne Bibliu vám nerobí žiadny problém? Máte sa s kým zdie¾a� so svojimi 
rados�ami, túžbami, problémami, ba i hriechmi a spolu sa modli�? Máte niekoho, kto vám 
pravidelne položí otázky, ako sa vám darí? Ak vám nieèo z toho chýba, možno tu nájdete 
inšpiráciu a povzbudenie. Skupinka osobného rastu vás môže vies� bližšie k Bohu aj k 
bratom a sestrám vo vašom spoloèenstve.

Misijná práca zboru je poslanie, ktorým Boh poveruje cirkev, aby cez òu otváral dvere 
viery pre tých, èo neveria (Sk 14,27). Seminár je o motivácii, možnostiach i mýtoch 
komunitnej práce v súèasnosti. Mottom komunitnej práce nie je len „vidie� a uchopi�“, ale 
aj „da� schopnosti a vysla�“.

Poznáme to všetci – niekedy žijeme každou bunkou, až na dreò života a niekedy len 
horko-�ažko prežívame. Kedy cítime, že život žijeme naplno? Èím je to spôsobené? 
Môžeme to zaži� to aj v cirkvi? Ako vyzerá spoloèenstvo, v ktorom to žije? A èo pre to 
môžem urobi� ja? Toto sú otázky, na ktoré budeme spoloène h¾ada� odpovede.

Praktické spôsoby pomoci našim blížnym nielen na Slovensku, ale aj v zahranièí. Na 
workshope budeme spolu diskutova�: Aký je v našich predstavách ideálny sused, 
a zhoduje sa táto predstava s tým, èo o òom hovorí Biblia? Èo pre nás znamená milova� ho?
Kde a akým spôsobom takú pomoc nasmerova�?

Ïalšie informácie o konferencii nájdete na str. 6-8__
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v r. 2000 Kres�anský 
zbor v Trenèíne, 

ktorý sa venuje 
rôznymi spôsobmi.

Lubomír Vyhnánek

Allen Buchanek

založil a 25 rokov 
viedol TWR (Rádio 7) 
a teraz ako starší 
vedie rastúci zbor KZ 
Raèa. Je iniciátorom 
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Juraj Kocmunda

Marek Abrman

Pavol a Vlasticka Kadlecovci

Philippe a Isabelle Bélangerovci

Simona Sabová

Andrej a Danka Osipovci

Juraj pracuje s mládežou, v službe Slovom a pri organizovaní 
rôznych kres�anských akcií. Pracuje v KZ v Novom Meste nad Vá-
hom. Na jeho službu doèasne prispieva misia Filadelfia Zending 
z Holandska, vïaka èomu môže misijne pôsobi� a súèasne budo-
va� domácu podporu.  (VS=10)

.

Kadlecovci žijú v režime intenzívneho evanjelizaèného nasadenia. 
Výsledkom toho sú ¾udia, ktorých priviedli k Pánovi a z ktorých si 
viacerí našli svoj domov v KZ Trenèín. Vlastièka sa venuje besied-
ke, Palino je starším zboru a vedie letné tábory KECY CAMPS pre 
stredoškolákov ako aj následnú èinnos� poèas roka. (VS=9)

Kanadská misionárska rodina Bélangerovcov sa pris�ahovala na 
Slovensko pred 14 mesiacmi. Majú 4 deti. Žijú v Trenèíne a usi-
lovne študujú slovenèinu. Modlia sa za to, aby na jeseò 2017 boli 
po jazykovej stránke už dostatoène vystrojení na to, aby sa mohli 
pusti� do systematickej práce s mládežou. Na Slovensko prišli 
slúži� natrvalo.

Simona popri svojom VŠ štúdiu slúži v KZ Trenèín v práci s mládežou 
prostredníctvom uèeníctva, skupiniek a táborov. Od septembra 
2016 pracuje na polovièný úväzok pre Tréningové centrum Kom-
pas. Jej práca má za cie¾ (1) trénova�, pomáha� a inšpirova� mládež-
níckych vedúcich v rámci projektu ŠPM a (2) prinies� evanjelium 
mladej generácií na stredných školách pod zastrešením projektov 
EXIT tour a KECY Camp. (VS=11)

Po ukonèení štúdia a praxe „akademického asistenta“ na biblickom 
inštitúte Word of Life v Maïarsku sa Marek venuje misijnej práci v 
Trenèíne. Jej �ažiskom sú letné tábory, následná práca medzi stredo-
školákmi, vedenie skupiniek, uèeníctvo-mentorovanie a služba Slo-
vom. Dia¾kovo študuje na Tyndale Bible Institute v Texase a taktiež 
navštevuje ŠPM (Škola pre pracovníkov s mládežou) v  Žiline

Pred 4 rokmi sa pris�ahovali z Ruska na Slovensko. Majú 2 dcérky. 
Andrej aktívne slúži vo vedení zboru v Novom Meste nad Váhom a je 
zapálený pre misijnú èinnos�, uèeníctvo a štúdium Biblie s novými 
¾udmi. Daniela je jednou z vedúcich mládeže v Novom Meste, 
pomáha pri mládežníckych víkendovkách, letných táboroch, zim-
ných pobytoch a zameriava sa na pastiersku službu medzi mladými 
kres�anmi, navštevuje školu pre duchovných poradcov. (VS=12)

Peter a Monika Kozárovci

Bohuslav a Martinka Javorovci

Tracy a Brenda Lesanovci

Lubomír Marhofer

Dagmar Kukucková

Pod zastrešením KC Berea ako i v širšom kontexte našich zborov, 
konferencií a projektov Peter na plný úväzok slúži systematickým 
vyuèovaním, publikaènou a misijnou èinnos�ou, tlmoèením, orga-
nizáciou táborov a ïalších akcií. Je tajomníkom KC Berea. Spolu 
s Monikou a 2 de�mi žijú a slúžia na chate v Modre-Harmónii. 
(VS=6)

Bohušova technická a osobná zaangažovanos� je ve¾kým požeh-
naním v organizácii mnohých akcií, ktoré sa konajú v Harmónii, 
ako i v samotnej realizácii stavebných prác na chate. Je tiež súèas-
�ou misie Rádia 7, z ktorej èerpajú úžitok poslucháèi v priamom 
vysielaní, ako i cez internet. Je starším zboru KZ Modra. Spolu 
s rodinou žije v Modre. (VS=8)

Misionárska rodina Lesanovcov žije na Slovensku už 20 rokov. 
Pochádzajú z USA a majú 8 hudobne nadaných detí. Tracy v rámci 
svojej práce vyuèuje angliètinu, angažuje sa v rôznych evanje-
lizaèných aktivitách a slúži Slovom v KZ-Raèa a inde. Žijú v Brati-
slave.

¼ubošova služba sa krúti okolo evanjelizaènej práce s de�mi pod 
zastrešením organizácie Detská misia na Slovensku. Táto èinnos� 
priviedla k viere v Pána Ježiša už ve¾a detí. ¼uboš tiež vyuèuje na 
kurzoch uèite¾ov besiedok. Jeho domácim zborom je KZ Martin, 
ktorý navštevuje aj so svojou manželkou. Prosí o modlitby za 
posilnenie v zdraví a múdros� v službe.

Už viac ako 20 rokov získavame ako zbory i ako jednotlivci úžitok 
z farebných evanjelizaèných letákov a materiálov, ktoré pod vede-
ním Dagmar Kukuèkovej vydáva misia BTM. Letáky sú výnimoène 
užitoèným nástrojom pre každého kres�ana, ktorý aj takto môže 
by� vystrojený pre šírenie evanjelia Pána Ježiša Krista

NAŠI MISIJNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Tu uvedený zoznam misijných pracovníkov v kres�anských zboroch nie je úplný. Sú 
medzi nami aj ïalší, ktorí verne slúžia nášmu Pánovi a cez ktorých On sám buduje svoje 
dielo v našej zemi. Pokia¾ Vás Pán vedie k podpore služby niektorého z týchto pracov-
níkov, prosíme, posielajte svoje dary pod konkrétnym variabilným symbolom na úèet 
Kres�anského centra Berea IBAN: SK55 1100 0000 0026 2901 0205 alebo nám napíšte 
na adresu  berea@berea.sk. 
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(VS=6)
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NAŠI MISIJNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Tu uvedený zoznam misijných pracovníkov v kres�anských zboroch nie je úplný. Sú 
medzi nami aj ïalší, ktorí verne slúžia nášmu Pánovi a cez ktorých On sám buduje svoje 
dielo v našej zemi. Pokia¾ Vás Pán vedie k podpore služby niektorého z týchto pracov-
níkov, prosíme, posielajte svoje dary pod konkrétnym variabilným symbolom na úèet 
Kres�anského centra Berea IBAN: SK55 1100 0000 0026 2901 0205 alebo nám napíšte 
na adresu  berea@berea.sk. 
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Program konferencie nájdete na zadnej strane bulletinu. Zostavený je tak, 
že si v òom nieèo nájdu všetky vekové skupiny. Piatok veèer je pripravený so 
zrete¾om na mládež. V sobotu a nede¾u (okrem veèerného programu) bude 
besiedka pre deti; program pre dorast bude v sobotu poèas seminárov.

Každý deò pred zaèiatkom programu máte možnos� zúèastni� sa na 
modlitebnom stretnutí v boènej miestnosti. Prosíme, prihovárajte sa aj 
inokedy vo svojich modlitbách za organizátorov, slúžiacich i úèastníkov, 
spoloèenstvo s Bohom a ¾uïmi i za Boží život v Jeho Cirkvi.

Hlavný program konferencie sa koná v Kultúrnom dome ¼udovíta Štúra 
v Modre, Sokolská 8. Semináre a program pre deti a dorast bude v Gym-
náziu Karola Štúra, Námestie Slobody (oproti cez ulicu od kultúrneho 
domu).

Veèera v piatok sa podáva v kultúrnom dome. Obed a veèera v sobotu a obed 
v nede¾u budú v jedálni CÏV v Modre-Harmónii. Bude zabezpeèená autobu-
sová preprava pre tých, èo nebudú ma� k dispozícii auto. Pre ubytovaných 
hostí budú pripravené raòajky v mieste ubytovania.

Organizované ubytovanie je na 3 miestach: v CÏV (13 € za osobu na noc), 
v dvojposte¾ových izbách na chate (10 € za osobu na noc) a v podkroví 
chaty (5 € za osobu na noc). Chata sa zatvára o 24:00 hod. a od tohto èasu 
platí aj noèný pokoj.

Nahrávky a fotografie z konferencie budú dostupné na internetovej 
stránke mk16.berea.sk. V sobotu pred obedom bude spoloèné fotenie 
všetkých úèastníkov. Poèas konferencie bude možné sledova� priamy 
prenos (video i zvuk) na stránke konferenciamodra.krsct.cz.

Prílohou tohto bulletinu je anketový lístok. Prosíme Vás, aby ste ho 
použili a poskytli nám spätnú väzbu a zhodnotenie konferencie z Vášho 
poh¾adu. Možné je vyplni� namiesto papiera online formulár dostupný na 
adrese www.berea.sk/anketa16mk.

financie

misijná zbierka

Náklady na konferenciu budú pokryté dobrovo¾nou zbierkou. Okrem 
stravy  (11€ za deò) a ubytovania (pozri vyššie) potrebujeme uhradi� 
prenájom priestorov a cestovné pozvaných hostí. Konferenèný poplatok 
je 15 € pri prihlásení do 26.9. a 25 € pri neskoršom prihlásení. Tieto èísla 
uvádzame len pre informáciu; vítaný je každý, bez oh¾adu na to, èi a ko¾ko 
môže prispie�.

Zbierka vykonaná na konferencii je urèená na podporu evanjelizácie 
a práce s de�mi, ktorú koná indický misionár Mangadan Kuriakose Sunny 
už 27 rokov na Andamanských a Nikobarských ostrovoch v Bengálskom 
zálive neïaleko Indonézie. Ostrovy boli na Vianoce 2004 zasiahnuté nièi-
vou vlnou cunami. Z celkovo 572 ostrovov je 39 obývaných a víziou brata 
Sunnyho je, aby bol na každom z nich založený kres�anský zbor. On sa 
zatia¾ podie¾al na založení dvoch zborov a jednej školy.
Konkrétne potreby:
.Prevádzka biblických klubov pre deti stojí 2 000 € roène.
.Staršie vozidlo s náhonom všetkých kolies doslúžilo a pre pokraèo-

vanie služby bude potrebné ïalšie. 
Prispie� môžete aj peòažným darom zaslaným na úèet Kres�anského 
centra Berea IBAN: SK55 1100 0000 0026 2901 0205 a uvedením VS=99.

€
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POZÝVAME VÁS NA NAŠE AKCIE

POCHLAP SA
29. októbra 2016, Modra-Harmónia

Jednodòové stretnutie pre tých, ktorí 
chcú by� „mužmi na pravom mieste“ – 
vo svojej rodine, zbore i spoloènosti.
Naším hos�om bude Samuel Húš� 
z Èeskej Republiky a partia „lovcov 
medveïov“ z Aljašky (USA).

ZIMNÁ DOVOLENKA
29. decembra 2016 - 1. januára 2017
Modra-Harmónia

Aj tento rok ta pozývame na stretnutie 
pre duchom mladých, ktorí chcú preži� 
èas na prelome rokov. Ako by� verný? 
Ako ži� svoj bežný, každodenný život 
s Kristom? Príï skúsi� a zaži�.

KÁŽ SLOVO
26. novembra 2016, Bratislava-Raèa

Jednodòový seminár pre všetkých, 
ktorých zaujíma služba Božím slovom 
v zhromaždeniach i v inom kontexte. 
Téma: Ako sa dosta� od biblického textu 
k hotovej kázni èi príhovoru. 
Zodpovedný: Peter Kozár.

RASTIEME SPOLU
16.-22. júl 2017, Modra-Harmónia

Seminár pre páry snúbencov alebo 
manželov, ktorí chcú spolu rás� vo 
vz�ahu a pomáha� v tom aj iným. 
Vyuèujúcimi budú skúsení manželskí 
poradcovia Markus a Antje Schällerovci 
z Nemecka.
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Piatok 14.10. moderovanie: Juraj Kocmunda

15:00 – 17:30 registrácia

17:30 – 19:00 veèera

19:00 

19:30  21:00 Miro Tóth (KE)

Sobota 15.10.

07:30 – 09:00 raòajky 

10:45 – 11:15 obèerstvenie

12:00 

12:30 – 14:00 obed

14:30 – 15:30 semináre I. / program pre dorast

¼ubica Vyhnánková 
Jaromír Andýsek 
Oliver Vyhnánek
Nadácia INTEGRA 

15:30 – 16:00 obèerstvenie

16:00 – 17:00 semináre II. (opakované) 

17:30 – 19:00 veèera

19:30 – 19:45  spoloèné piesne

19:45 – 21:00 

Nede¾a 16.10. Peter Kozár

09:30 – 10:45 Allen Buchanek 

10:45 – 11:15 obèerstvenie

11:30 – 12:30 

12:30 – 12:40 závereèné oznamy

13:00 – 14:30 obed

– 19:15 modlitby za konferenciu

–

moderovanie: Pavol Kadlec, Marek Abrman

09:05 – 09:20 modlitby za konferenciu

09:30 – 10:00 chvály a modlitby

10:00 – 10:45 Jozef Abrman 

11:15 – 12:00 ¼ubomír Vyhnánek 

– 12:10 oznamy

12:10 – 12:15 spoloèné fotenie

/ dorast

Oliver Vyhnánek panelová diskusia: 

moderovanie: 

07:30 – 09:00 raòajky 

09:05 – 09:20 modlitby za konferenciu

11:15 – 11:30 Oliver Vyhnánek zhrnutie konferencie

Pánova pamiatka

Rozprúï život

Misijná práca zboru
Život, po akom túžime
Miluj blížneho svojho

Rozprúï život na zelenej lúke

Rozprúï život na starom strome

Ako rozprúdi� život

Rozprúï život

Ako rás�  skupinky osobného rastu–

Kres�anské centrum Berea, Okružná 3190, 900 01 Modra
www.berea.sk, IBAN: SK55 1100 0000 0026 2901 0205

PROGRAM KONFERENCIE
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