BULLETIN 17. MISIJNEJ KONFERENCIE KZ
Kresanské
Kresanské centrum
centrum BEREA
BEREA

roèník
roèník 15,
15, èíslo
èíslo 11

Verný je Boh, ktorý vás povolal
do spoloèenstva svojho Syna
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B

y kresanom znamená neby sám.
Znamená to ži v spoloèenstve. Aj
preto je tu táto konferencia (z latinského conferre = privies dovedna). Je malou oslavou toho, že nik z nás
jednotlivo nemusí by sám, ba ani my ako
skupina kresanov nie sme ponechaní bori sa sami so životom, ale sa môžeme pripoji k nieèomu, èo robí sám Boh.
Biblický pojem pre spoloèenstvo (gr.
koinónia) má mnoho rozmerov. Tu je krátko
naèrtnutých len nieko¾ko z nich:

spoloèenstvo s Bohom
Boh, ktorý je spoloèenstvom sám v sebe
(ako Otec, Syn a Duch), stvoril aj èloveka
pre život v spoloèenstve (rodinnom,
národnom, zborovom...). On je pôvodcom
toho, že sme spolu. Aj misia je výrazom
toho istého – je pozvaním do tohto vzahu
s Bohom. Verný je Boh, ktorý vás povolal do
spoloèenstva svojho Syna Ježiša Krista,
nášho Pána. (1Kor 1,9)

spoloèenstvo s veriacimi
Keï máme spoloèenstvo s Bohom, máme ho aj vzájomne medzi sebou. To si užívali už prví kresania: Neustále sa venovali
uèeniu apoštolov, bratskému spoloèenstvu,
lámaniu chleba a modlitbám. (Sk 2,42)

Vïaka tomu, že Pán Boh nás prijal na
milos a odpúša nám, aj my sa môžeme
prijíma navzájom a budova spoloèenstvo
napriek našej ¾udskej rôznosti a nedostatkom. Ak chodíme vo svetle, ako on je vo
svetle, máme spoloèenstvo medzi sebou a krv
Ježiša, jeho Syna, nás oèisuje od každého
hriechu. (1Jn 1,6-7)

spolupráca v Božom diele
Praktickým výrazom spoloèenstva je
spolupráca v napåòaní ve¾kého misijného
poverenia, ako to robili aj apoštoli v prvej
cirkvi: Jakub, Kéfas a Ján, pokladaní za
ståpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na
dôkaz spoloèenstva, že my pôjdeme k pohanom a oni k obrezaným. (Ga 2,9) Èo sa týka
Títa, on je môj spoloèník a spolupracovník
medzi vami. (2Kor 8,3)

úèas na potrebách i utrpení
Vidite¾ným prejavom spoloèenstva je
zdie¾anie toho, èo máme, s tými, èo majú
menej alebo sa naplno venujú dielu evanjelia. Majte úèas na potrebách svätých. Voèi
cudzím buïte pohostinní. (Rim 12,13)
Radujte sa, keï máte úèas na Kristových
utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj
keï sa zjaví jeho sláva. (1Pt 4,13)
Peter Kozár

18. misijná konferencia: termín 12. - 14. októbra 2018
hos Czes³aw Bassara (PL), téma Jonáš – druhá šanca

HOSTIA A HLAVNÍ REÈNÍCI
István Varga
István je pastorom baptistického zboru v Tóalmási v Maïarsku,
neïaleko Budapešti. Predtým, než sa v roku 2011 stal pastorom,
jedenás rokov pracoval vo Word of Life Hungary Bible Institute.
S manželkou Vicou žijú spolu už 11 rokov a majú tri nádherné deti.

Ján Máhrik
Janèi je kazate¾om novozaloženého zboru Cirkvi bratskej „Za kostolom“ v Žiline a èlenom tímu PLANt.sk, ktorý podporuje zakladanie
nových zborov na Slovensku. Má manželku Janku a dve deti. Jednou
z jeho vášní je hudba, už roky hrá s kapelou noXcuse. Druhou vášòou
sú mladí ¾udia – viac ako 12 rokov pracoval s mládežou.

SEMINÁRE
Peter Hrubo: Máme èo zvestova! Ale komu? A ako?
Peter v roku 1995 nasledoval Božie povolanie k práci IFES (Vysokoškolské biblické hnutie),
kde pracoval osem rokov. Po absolvovaní stáže na London Institute of Contemporary
Christianity (od roku 2003) pracuje pre Tréningové Centrum Kompas a je èlenom správnej
rady neziskovej organizácie Josiah Venture. V súèasnosti vedie tím pracovníkov a misionárov TC Kompas. Spolu so svojou manželkou Evkou a dvoma demi žije v Žiline. Na seminári
bude hovori o tom, ako možno úèinne komunikova evanjelium súèasnej mladej generácii.

Jaromír Andrýsek: Kresanská sloboda v liste Galaanom
Jarek je vzdelávacím a pastoraèným pracovníkom Kresanského zboru Èeský Tìšín. Pracuje ako riadite¾ komunitného centra a šéfredaktor èasopisu Živé slovo. S manželkou
Ivanou vychovali štyri deti a tento roku sa stal dedom. Má rád basketbal a históriu. Na
seminári bude hovori o tom, ako stá v slobode, ktorú nám Ježiš vydobyl (Ga 5,1). V èom
kresanská sloboda spoèíva a ako sa prakticky prejavuje? Som skutoène slobodný? Žijem
z milosti, alebo sa Boha snažím nieèím nakloni a získa? A ako svoju slobodu využívam?

Ján Máhrik: Preèo nezdrhnú zo Slovenska
Na seminári bude hovori (najmä mladým) o tom, ako prekona pokušenie „zdrhnú“
niekam do zahranièia za lepším životom a namiesto toho nájs svoje miesto v zmysluplnej a zodpovednej službe Bohu.

Roman a Barbora Lachovci: Vzahy v rodine a misia
Roman „Hawran“ a Barèa prežili Božie povolanie k misii a od roku 2012 žijú a pracujú
v indiánskej rezervácii Lower Brule v Južnej Dakote (USA). Tri staršie deti navštevujú
miestnu školu a dve mladšie sú doma s Barèou. Roman sa stal neoddelite¾nou súèasou
všetkého diania v komunite. Spolu vedú kresanské spoloèenstvo s názvom Hope Center
(Centrum Nádeje). Na seminári budú hovori o tom, ako sa dá skåbi život rastúcej mladej
rodiny s aktívnou misijnou službou v inej kultúre.
SMS èíslo pre vaše otázky: 0908 983 309

Ïalšie info o konferencii je na str. 6-8

NAŠI MISIJNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Tu uvedený zoznam misijných pracovníkov v kresanských 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 pracovníkov, prosíme, posielajte svoje dary pod konkrétnym variabilným symbolom na úèet
Kresanského centra Berea IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774.

Peter a Monika Kozárovci
Pod zastrešením KC Berea ako i v širšom kontexte našich zborov
Peter na plný úväzok slúži systematickým vyuèovaním, publikaènou, organizaènou a misijnou èinnosou. V tomto roku ukonèil
štúdium teológie na univerzite v Banskej Bystrici. Je tajomníkom
KC Berea a starším zboru v Raèi. Monika koordinuje ubytovanie
a stará sa o hostí na chate v Modre-Harmónii, kde spolu s dvoma
demi žijú a slúžia. (VS=6)

Bohuslav a Martina Javorovci
Bohuš po technickej stránke vedie stavebné práce na chate v Harmónii a angažuje sa v organizácii mnohých akcií, ktoré sa tu konajú. Je tiež súèasou misie Rádia 7. Spolu s rodinou (èoraz menšou,
keïže dve deti si tento rok založili vlastné rodiny) žije v Modre,
kde je aj starším miestneho zboru. (VS=8)

Tracy a Brenda Lesanovci
Misionárska rodina Lesanovcov pochádza z USA, no na Slovensku
žije už vyše 20 rokov. Majú 8 hudobne nadaných detí (2 najstaršie
žijú v USA). Tracy v rámci svojej práce vyuèuje angliètinu, angažuje
sa v rôznych evanjelizaèných aktivitách a slúži slovom v KZ Raèa aj
inde. Žijú v Bratislave.

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

¼ubomír Marhofer
¼ubošova služba sa krúti okolo evanjelizaènej práce s demi pod
zastrešením organizácie Detská misia na Slovensku; od roku 2018
bude pokraèova ako dobrovo¾ník. 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.

Juraj a Debora Kocmundovci
Juraj pracuje s mládežou, v službe Slovom a pri organizovaní
rôznych kresanských akcií. Pracuje v KZ v Novom Meste nad Váhom, kde je aj starším zboru. Na jeho službu doèasne prispieva
misia Filadelfia Zending z Holandska, vïaka èomu môže misijne
pôsobi a súèasne si budova domácu podporu. Deborka sa popri
štúdiu venuje službe deom a dorastu. (VS=10)

Marek Abrman
Marek absolvoval Biblický inštitút Word of Life v Maïarsku. Venuje
sa organizácii KECY táborov a následnej práci medzi stredoškolákmi v Trenèíne. Slúži vedením skupiniek, uèeníctvom-mentorovaním a službou Slovom. Spolupracuje so ŠPM v Žiline, kde uèí
predmet Biblické štúdiá a venuje sa študentom ako mentor. Dia¾kovo študuje na Tyndale Bible Institute v USA.

Pavol a Vlasta Kadlecovci
Palino sa popri svojej práci lektora anglického jazyka venuje
mládežníckej èinnosti. Pred štyrmi rokmi zaèal v KZ Trenèín misiu
anglických táborov KECY, ktorá sa rozvíja naïalej. Venuje sa aj
následnej èinnosti po táboroch, vedie chlapèenské uèenícke skupinky a skupinky mládeže. Pomáha v tvorbe rôznych misijných akcií
a víkendov. Je starším zboru. Vlastièka sa venuje práci s mladším
dorastom poèas nede¾òajších zhromaždení. (VS=9)

Philippe a Isabelle Bélangerovci
Kanadskí misionári Bélangerovci sa aj so svojimi štyrmi demi
natrvalo prisahovali na Slovensko v auguste 2015. Nedávno
ukonèili svoje dvojroèné štúdium slovenèiny a v januári 2018
plánujú otvori systematickú službu medzi mládežou v KZ Trenèín.

Loredana Rodriguez
Loredanka pochádza z mesta Monterrey na severe Mexika. V roku
2006 ju vyslali baptistické zbory (RIBBI) do mesta San Luis Potosi,
kde spolu s tímom misionárov založili dva nové zbory. Víziou tímu
bolo budova veriacich tak, aby mohli vies iných a dali sa vysla
do misie. Loredana pracovala hlavne so ženami a mládežou. V tom
èase bola aj vedúcou technickej a mediálnej služby (práca so
zvukom, fotografiami a videom a sociálnymi médiami). Obdobie
práce v San Luis Potosi bolo pre òu tréningom pre budúcu misijnú
prácu mimo španielsky hovoriaceho sveta. V roku 2015 jej Pán
Boh otvoril dvere pre službu na Slovensku, konkrétne v Novom
Meste nad Váhom. Žije tam od januára tohto roku, uèí sa jazyk
a spoznáva kultúru našej krajiny. Jej poslaním je rozvíja nové
misijné projekty a pomáha miestnym zborom, aby sa ¾udia
v nich stávali oddanými nasledovníkmi Pána Ježiša Krista.

INFORMÁCIE O KONFERENCII
program
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 popoludní.

modlitby
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.

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

stravovanie
Veèera v piatok sa podáva v Kultúrnom dome. Obed a veèera v sobotu a obed
v nede¾u budú v jedálni CÏV v Modre-Harmónii. V sobotu bude zabezpeèená autobusová preprava pre tých, èo nemajú k dispozícii auto. Pre ubytovaných hostí budú pripravené raòajky v mieste ubytovania.

ubytovanie
Organizované ubytovanie je na 3 miestach: v CÏV (13€ za osobu na noc),
v dvojposte¾ových izbách na chate (11€ za osobu na noc) a v podkroví
chaty (7€ za osobu na noc). Chata sa zatvára o 24:00 hod. a od tohto èasu
platí aj noèný pokoj.

médiá
Nahrávky a fotografie z konferencie budú dostupné na internetovej
stránke mk17.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.

anketa
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/anketa17mk.

webová
stránka
17MK

anketa
online
formulár

tento
bulletin
PDF

MK17.BEREA.SK
financie

€

Náklady na konferenciu budú pokryté dobrovo¾nou zbierkou. Okrem
stravy (11€ za deò) a ubytovania (pozri vyššie) potrebujeme uhradi
prenájom priestorov a cestovné pozvaných hostí. Úhradu konferenèného
poplatku 15€ oèakávame od dospelých úèastníkov (od 19 rokov). Tieto
èísla uvádzame len pre informáciu; vítaný je každý, bez oh¾adu na to, èi
a ko¾ko môže prispie.

misijná zbierka
Zbierka vykonaná na konferencii je urèená na podporu pracovníkov kresanských zborov (CMML) v Zambii. Tamojšia organizácia CRC im pomáha
už od roku 1989 poskytovaním praktického vybavenia ako bicykle, stany,
spacie vaky, a literatúry. Od roku 2007 zaèali prispieva aj na školské
výdavky (uniformy a školné) detí kresanských pracovníkov, lebo si uvedomujú vysokú hodnotu vzdelania, a títo ¾udia dostávajú od afrických zborov
len minimálnu alebo žiadnu podporu.

Sunday a Evans

Kamiji

Happy

Kresanské centrum Berea svojimi zbierkami v rokoch 2008 až 2015
pomohlo zatia¾ 56 deom (od základnej školy po VŠ) získa vzdelanie.
Pomôc môžete peòažným príspevkom do misijnej zbierky alebo na úèet
IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774 a uvedením VS=77.

POZÝVAME VÁS NA NAŠE AKCIE
BOŽIE KRÁ¼OVSTVO

ZIMNÁ BEREA – Who am I?

11. novembra 2017, Bratislava-Raèa

28. decembra 2017 – 1. januára 2018
Modra-Harmónia

Jednodòový seminár pre všetkých,
ktorí chcú prehåbi svoje biblické
poznanie. Božie krá¾ovstvo bola
k¾úèová téma uèenia Pána Ježiša. Èo
teda je Božím krá¾ovstvom? Ako súvisí
ohlasovanie krá¾ovstva s evanjeliom
Božej milosti? Èo znamená pre nás ži
ako obèania nebeského krá¾ovstva?

Pozývame a na miesto, kde môžeš
ukáza svoju pravú tvár, kde sa ve¾a
nauèíš, zabavíš sa a kde môžeš
popusti uzdu svojej kreativite.
Príï preži èas s Bohom a kamarátmi
i novými ¾uïmi pri rôznych aktivitách
(ale i v kaviarni :). Tešíme sa na Teba.

PROGRAM KONFERENCIE
Piatok 06.10.
15:00 – 17:30
17:30 – 19:00
19:00 – 19:15
19:30 – 21:00
Sobota 07.10.
07:30 – 09:00
09:00 – 09:15
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:30

Ján Máhrik

registrácia
veèera
modlitby za konferenciu
Èo prinášaš?

17:30 – 18:30
19:30 – 19:45
19:45 – 21:00

raòajky
modlitby za konferenciu
chvály a modlitby
Pripoj sa k Bohu
obèerstvenie
Príažlivos spoloèenstva
Spoloèenstvo v Božích zámeroch
Vytrvalos v službe
oznamy
spoloèné fotografovanie
obed
spoloèné piesne
Èo nás spája
Zakladanie nového zboru
obèerstvenie
semináre / program pre dorast
Máme èo zvestova! Ale komu? A ako?
Kresanská sloboda v liste Galaanom
Preèo nezdrhnú
Vzahy v rodine a misia
veèera
spoloèné piesne
misijné správy

Nede¾a 08.10.
07:30 – 09:00
09:00 – 09:15
09:30 – 9:45
09:45 – 10:45
10:45 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 12:40
12:45 – 14:00

raòajky
modlitby za konferenciu
chvály
Pripoj sa k ¾uïom
obèerstvenie
Pánova pamiatka
závereèné oznamy
obed

István Varga
Peter Kozár
Jozef Abrman
Peter Hrubo

12:30 – 12:40
12:40 – 12:45
13:00 – 14:00
15:00 – 16:00
Jaroslav Útly
Ján Máhrik
16:00 – 16:30
16:30 – 17:20
Peter Hrubo
Jaromír Andrýsek
Ján Máhrik
Roman a Barbora Lachovci

István Varga

Kresanské centrum Berea, Okružná 3190, 900 01 Modra
www.berea.sk, IBAN SK42 7500 0000 0040 2506 9774

