Kresťanské centrum BEREA

„Nech tak svieti
vaše svetlo pred
ľuďmi, aby videli
vaše dobré skutky
a oslavovali
vášho Otca, ktorý
je v nebesiach.“
(Matúš 5,16)
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Roztrhané rifle

úpil si rifle. A potom ich trhal. Do rúk
vzal nôž a na stehnách a kolenách ich
začal rezať. Matka je z toho mimo.
Andrej patrí medzi milióny mladých
ľudí, ktorí robia to isté. Prečo?
Ide len o módny výstrelok, ktorý včera
prišiel adnes odchádza? Možno áno. Pochopili
sme však ako kresťania, aké znamenie sa
skrýva v „móde“ roztrhnutého odevu? Rozumieme symbolom dnešnej doby?
Roztrhnuté rifle s rozstrapkanými dierami,
odtrhnuté rukávy na tričku, mikina obrátená
naruby, nadmerná veľkosť nohavíc či svetra, atď. sú symbolmi bolestného trhania duše,
ktoré chce Andrej vyjaviť
navonok. Signály, ktoré vysiela svojim odevom, často
čítame ako jednu podivnú
epištolu, ktorá nám nedáva
zmysel. Pohŕdame ním. Ak
však vstúpime do jeho vnútra, uvidíme, že Andrej trpí
a že jeho srdce je trhané
presne tak, ako jeho odev.
Odev je komunikačný prostriedok. Ak cíti, že jeho
svet je celý otočený naruby,
tak to povie aj svojou mikinou. Oblečie si ju naruby,
pretože medzi jeho myšlienkou a činom je
harmónia. On nie je pokrytec. Odtrhnutý rukáv
je symbolom duchovnej straty. Cíti, že ako
človek už nie je úplný, že mu niečo chýba.
Andrej stratil niečo cenné. Dospelosť so všetkými jej povinnosťami vníma ako nadrozmerné
háby, do ktorých sa musí predčasne obliecť.
Nadrozmerným svetrom nám hovorí o stratenom detstve, odcudzenosti a zneistenej identite. Pýta sa: „Som ešte dieťa, alebo už
dospelý? Kto vlastne som?“ Patrí medzi milióny
mladých ľudí, ktorí nestihli žiť svoje detstvo
a už sa musia obliekať do sveta dospelosti s jej
stresmi, nápormi a nárokmi. Cíti sa ako dieťa bez síl a možno i vôle ísť ďalej. Cíti, ako by
medzi nás ani nepatril.
Kresťania, ako sa máme k takémuto
človeku 21. storočia priblížiť? Na pekné reči je
alergický a informáciami preťažený. Kam ho
zavedieš, keď mu povieš „poď a vidz“? (Ján
1,40) Máme v našom živote a v našich zhromaždeniach čo ukázať strácajúcej sa generácii?
Andrej musí spoznať komunitu rýdzich
kresťanov, ktorí poznajú roztrhnutie srdca
(Joel 2,13) a žijú vyjavujúcou sa Kristovou

láskou a slobodou. Ako vyzerá tvoj duchovný
šatník? Obliekol si sa do pokory, súcitu a lásky?
Je tvoj život epištolou, ktorú čítajú všetci ľudia
alebo len veriaci v zbore? Nie je tvoj život
škrabopisom? Si svetlo! Svetlo predsa patrí
tam, kde je tma!
Žiaľ, naša radosť v Pánovi je neraz taká
hlboká, že ju už nikto nedokáže ani vidieť.
A naša sloboda? Veru ju musíme často zoširoka
vysvetľovať a hájiť mnohými biblickými odvolávkami. Pán Ježiš povedal, že musíme žiť tak,
aby na nás bolo niečo VIDIEŤ (Mt 5,16).
Priatelia, roztrhané rifle hovoria o kultúre bolesti.
Mladí ľudia volajú po vyslobodení, naplnení a láske.
My tvrdíme, že to všetko
máme. Roztrhané rifle sú
výzvou, aby sme im ukázali
Krista uprostred komunity
pravdy, lásky, vyslobodenia
a autentických vzťahov.
Bez roztrhnutej opony
– Kristovho tela vydaného
na ukrutnú smrť – by sme
nemali ľuďom s trhlinami
v srdci čo ponúknuť. Tak ako
An drej odh aľu je sv oj
vnútorný svet, tak i náš vnútorný a živý vzťah s Pánom
Ježišom sa musí prejavovať vo viditeľných
podobách. Neskrývajme sa za výhovorkou, že
to je všetko len duchovná realita. Ak zostaneme len pri slovách, Andreja stratíme. Slovo
sa musí stať telom a prebývať medzi ľuďmi
v plnosti pravdy i príťažlivej milosti. Inak budú
naše slová len hlukom.
Andreja nezaujíma, ako obhájiš svoju
pravdu vedeckými dôkazmi, ale či ju dokážeš
osobne žiť. Nepotrebuje hlboké teoretické
vysvetlenia o viere, ale chce vidieť, ako ťa
pravda oslobodila. Ak svoje oslobodenie nevieš
ukázať, tak mu nemáš čo dať. Ak naše zbory
nedokážu vyjavovať Krista a láskou sprítomňovať usvedčujúce slovo z hriechu v podobe,
ktorej on rozumie, tak nikdy nepadne na svoju
tvár a nebude vyznávať, že je Boh medzi nami
(1Kor 14,24-25). Andrej je nepriateľom pretvárky, falošnosti, predstierania, otrockých
foriem a napodobenín. Dokonalý nemusíš byť,
ale rýdzi áno. Ani rifle si trhať nemusíš, no bez
roztrhnutého srdca nad sebou samým i nad prichádzajúcou dezorientovanou generáciou sa
táto sotva stane súčasťou Božej rodiny.
Jozef Abrman y

y

Domáce biblické
skupinky
Stretávanie po domácnostiach patrí k životu
kresťanov po celom svete. U nás v Trenčíne sme
skupinky začali organizovať len nedávno. Našim
zámerom bolo osobné zdieľanie sa v takej miere,
v akej to nie je možné v zhromaždení alebo vo
väčšom spoločenstve. Zistili sme, že kresťanom,
ktorí sú veriacimi len krátku dobu, sú na veľký
úžitok. Posledné skupinky sa však trochu minuli
„nášho cieľa“, za čo aj chválime nášho Pána.
Naše záujmy museli ísť jednoducho nabok. Na
skupinku začala chodiť aj naša susedka Monika,
ktorá býva s rodinou v tom istom činžiaku ako my.
Svedčili sme jej už viackrát, zvlášť moja
manželka Vlastička. Veľmi dobre nám to nakoniec
padlo, keď sme ju mohli pozvať na skupinku,
ktorú sme nemuseli „servírovať“ kvôli nej.

Monika je vysoko vzdelaná mladá žena, ktorá
premýšľa o Bohu. Vyznala, že v hĺbke svojej
bytosti cíti prázdno, aj keď jej navonok nič
nechýba. Chcela, aby jej každý z nás porozprával
o tom, ako sme prišli k poznaniu Boha a čo pre nás
znamená. Boli sme radi, keď otvorene vyznala, že
medzi nami vníma dimenziu, ktorá jej chýba…
Monika doteraz verila evolúcii. Zaujali ju naše
poznatky o Kumránskych nálezoch Biblie ako aj
odpovede z oblasti vedeckého kreacionizmu. Zdá
sa nám, že čím je zbor väčší, tým je potreba
domácich skupiniek v zborovom živote nutnejšia.
Aspoň u nás to tak vyzerá. A ešte niečo: Čím je
skupinka menšia, tým je lepšia!
(Pavol Kadlec)

Tvorenie s potešením
Dnešná doba sa vyznačuje veľkou túžbou po
originálnosti a tvorení ako reakcia na mechanickú, sériovú a neosobnú výrobu normovaných
predmetov, ktoré nás obklopujú. Spojenie medzi
tvorcom a stvorením čím ďalej, tým viac rozmazáva. Sotva doma použijeme predmet, ktorý
by nebol vyrobený niekoľkými pre nás neznámymi
a vzdialenými tvorcami. O intimitu spojenia medzi tvorcom a výtvorom sme okradnutí. Práve
tento moment je priestorom, do ktorého sme
v rámci kontaktnej služby s neveriacimi ľuďmi
vkročili pred niekoľkými mesiacmi s programom
„Tvorenie s potešením“.
„TVORENIE S POTEŠENÍM“ je činnosť, ktorú
sme otvorili pre ženy, ktoré radi tvoria, dekorujú
alebo vyrábajú rôzne originálne predmety do
domácnosti. Medzi najobľúbenejšie aktivity patrí
maľovanie okrasných fliaš použitím Window Art
alebo tvorenie formou servítkovej techniky.
Výsledkom sú krásne črepníky, šálky, tričká, obrúsky pod taniere a plátenné tašky s originálnym dizajnom. Obľúbenou aktivitou je taktiež napĺňanie fliaš
dekoratívnou zeleninou, vypilovávanie osobných

Cedric Gibbs:

Cirkev ako
rastúce
spoločenstvo

P

án pridával denne tých, ktorí
boli spasení (Sk 2,47). Tento
výrok bol a stále zostáva výzvou
pre každý miestny zbor v každom storočí od prvého až do dvadsiateho prvého. Sú naše zbory také, že Pán
k nim môže pridávať? Je rast trvalou
súčasťou nášho zborového života? A je
to rast obrátením, keď sa Božie kráľovstvo rozširuje v srdciach ľudí?
Každá časť knihy Skutkov sa končí
súhrnným vyjadrením, svedčiacim o raste (Sk 6,7; 9,31; 12,24; 16,5; 19,20;
28,31) a tak môžeme bez pochybností
hovoriť, že rast je novozákonný princíp
cirkvi. Ak teda chceme byť v 21. storočí
cirkvou, ktorá sa riadi princípmi 1. storočia, nemôžeme sa uspokojiť, ak naše
zbory nerastú.
Žiaľ, že niektorí medzi nami sa
tvária, akoby novozákonným princípom
bol úbytok. Pred niekoľkými rokmi som
organizoval zimnú školu na Emmaus
Bible College v Sydney. Napriek v tom
čase rozšíreným porazeneckým náladám v Austrálskych bratských zboroch
som vedel, že sú medzi nimi aj živé a
rastúce zbory, prejavujúce Božiu moc
aj vo svojom okolí. Mojou stratégiou
bolo využiť vodcov z týchto zborov ako
učiteľov a prizvať iných, aby sa mohli
priučiť z ich skúseností. Keď som
vysvetľoval tento plán bratskej rade
EBC, jeden z nich sa ozval: „Ale keď tie
zbory tak rastú, určite museli opustiť
novozákonné princípy cirkvi.“ Takéto
uvažovanie je odrazom „zostatkovej
mentality“, ktorá sa tvrdošijne pridŕža
bratských zborov už 150 rokov, odkedy
J. N. Darby prišiel so svojou teológiou
„cirkvi v ruinách“. Toto myslenie patrí
k štandardnej výbave exkluzívnych zborov, ale zasahuje aj otvorené a nezávislé bratské zbory. Mnohí uverili, že
početný úbytok je dôkazom, že ste tým
verným zostatkom, a početný rast možno dosiahnuť len opustením novozákonných noriem.

Cirkev rastúca obráteniami
Cirkev v Jeruzaleme začala, keď
Svätý Duch zostúpil na deň Letníc a ako
čerstvý prejav jeho moci zaznelo v meste
mnohojazyčné svedectvo. Peter oslovil
zhromaždený zmätený dav a okolo 3000
ľudí uverilo, boli pokrstení a pridali sa k
cirkvi (Sk 2,41). Cirkev sa aj naďalej

vyznačovala rastom, každodennými
prírastkami, rýchlym šírením a dokonca
obrátením židovských kňazov (Sk 2,47;
5,14; 6,7). Tento numerický rast dokonca
presne zaznamenávali (Sk 4,4).
Aj prvý zaznamenaný problém bol
následkom rastu (Sk 6,1). Rastúce zbory môžu prinášať svojim vodcom problémy, ale tieto sú rozhodne lepšie než
problémy úbytku!
Všimnime si, že tento početný rast
bol rastom cez obrátenia – bol to skutočný nárast, keď ľudia prichádzali
k poslušnosti viery a boli spasení. My sa
tak často uspokojujeme s biologickým
rastom, keď sa deti veriacich rodičov
obrátia a zaradia sa na svoje miesto
v zbore. Ďakujeme Pánovi aj za to, ale
keď každý v cirkvi je príbuzný každému, svedčí to jasne o tom, že Božie
kráľovstvo sa veľmi nerozširuje a nepresahuje rodiny veriacich. Niekde sa
dokonca prejavuje nedôvera k tým,
ktorí prichádzajú „zvonka“ a nie z „dobrých kresťanských rodín“!
A pravdaže nejednalo sa ani o rast
sťahovaním, keďže cirkev ešte nebola
geograficky rozšírená, čo by ľuďom
umožnilo prichádzať z iných miest a
posilniť tunajšie šíky. Nebolo ani
rozdrobenia, ktoré by ľuďom umožnilo
prechádzať z jedného spoločenstva do
druhého. Sťahovanie vytvára ilúziu
rastu, ale v skutočnosti je len prerozdelením veriacich. Skutočný rast sa deje
obrátením hriešnikov, keď Pán pridáva
k cirkvi zachránených.

Cirkev ako spoločenstvo
s rastúcimi štruktúrami
Primeraný rozvoj štruktúr cirkvi
nastal podľa potreby a vo vhodnom čase. Keď sa ukázala potreba administratívnych štruktúr, apoštolovia hľadali
vhodné riešenie, no pritom nestratili
zo zreteľa skutočné priority (Sk 6,2-4).
V celej knihe Skutkov si môžeme všímať
postupne meniaci sa vzorec vodcovskej
autority a jemu zodpovedajúce štruktúry – od „dvanástich“ v Sk 1-2 k „starším“ v Sk 11,30; k „apoštolom a starším“ v Sk 15,2.6.22; až k „Jakobovi a
všetkým starším” v Sk 21,18.
Hoci štrukturálny rast nie je zárukou ani náhradou duchovného života,
nedostatočný rozvoj v tejto oblasti

môže byť na prekážku duchovnému
životu. Vo svojom videní údolia plného
suchých kostí v Ezechielovi 37 prorok
videl utváranie štruktúr (spájanie kostí
… šľachy … mäso … koža), predchádzajúce príchod Ducha života (Ez
37,7-10).
Štrukturálny rast môže zahŕňať
nové formy organizácie, nové zborové
aktivity (napr. nedeľná škola, mládež,
sesterské zhromaždenie, skupinky atď.)
alebo nové formy misie (napr. jazykové
kurzy, poradenské skupiny atď.)

Ale skutočný prelom na úrovni
miestneho zboru prišiel až v Antiochii
(Sk 11,19-26). Najprv tí, „čo sa rozpŕchli pre súženie, ktoré prišlo pre Štefana kázali slovo len Židom,“ ale potom
„niektorí z nich hovorili aj Grékom a
zvestovali Pána Ježiša“ – s dramatickým
výsledkom. Tradicionalisti z Jeruzalema boli znepokojení začali sa tým
zaoberať, ale vyšetrovanie vedené
Barnabášom prinieslo dobrý výsledok.
Prizerajúci sa svet musel pre túto
zmiešanú skupinu z rôznych kultúr

Ak chceme byť v 21. storočí
cirkvou, ktorá sa riadi
princípmi 1. storočia,
nemôžeme sa uspokojiť,
ak naše zbory nerastú.
Cirkev rastúca rozširovaním
Zbor v Jeruzaleme rástol a rástol,
ale nezakladal ďalšie zbory na iných
miestach. Zabudli azda na posledný
odkaz Pána Ježiša (Sk 1,8)? Ale Boh to
tak nenechal a rozptýlil ich prenasledovaním (Sk 8,1) – hoci aj vtedy apoštolovia zostali pozadu v Jeruzaleme,
kým ostatní sa stali svedkami „v celom
Judsku a v Samárii“.
Čo motivuje rozširovanie cirkvi
zakladaním nových zborov? V tomto
prípade to bolo prenasledovanie. V našej situácii môže k zakladaniu zborov
prispieť množstvo rôznych faktorov.
Niektoré môžu byť menej chvályhodné
(napr. nezhody alebo rozpad spoločenstva), iné môžu byť mimovoľné a
náhodné (napr. sťahovanie ľudí za
prácou alebo z iných dôvodov).
Tou skutočnou otázkou však je, či
sme na modlitbách oddaní myšlienke
rastu cirkvi zakladaním zborov.
Konkrétne okolnosti určujú optimálnu
veľkosť, na ktorú by mal zbor narásť,
kým vyšle pracovníkov na nové miesto, i
čas a spôsob, kedy a ako sa to má udiať;
ale máme my vôbec víziu pre takéto
rozširovanie cirkvi?

Cirkev rastúca budovaním
mostov
Znova a znova v knihe Skutkov vidíme, že cirkev rastie aj prekonávaním
jazykových a etnických rozdielov. Tento
proces sa začal nadprirodzeným prekonaním jazykovej bariéry v Sk 2, ale evanjelium zostalo načas v rámci židovskej
rasy (Sk 2,5-11). Samaritáni (položidia)
boli zahrnutí do jeho dosahu ako následok prenasledovania (Sk 8,1,4). Filipova
misia zavŕšená obrátením bohabojného
Etiópčana zaniesla evanjelium do Afriky
(Sk 8,26-39). Potom sa obrátila domácnosť rímskeho veliteľa ako výsledok
Petrovho nadprirodzeného videnia a návštevy (Sk 10) – hoci on sám bol potom
povolaný „na koberček“, aby svoju
návštevu u pohana vysvetlil apoštolom
a bratom (Sk 11,1-18).

vytvoriť nové meno: „v Antiochii prvý
raz nazvali učeníkov kresťanmi.“
Keď cirkev v Antiochii prekonala
kultúrnu bariéru medzi Židmi a pohanmi, bola v stave stať sa prototypom
zboru vysielajúceho misionárov – a tak
evanjelium prekročilo Egejské more a
dostalo sa do Európy (Sk 16).

Cirkev ako duchovne rastúce
spoločenstvo
Duchovný rast je nemenej dôležitý
ako početný, a novozákonný vzor nám
ukazuje, ako prebiehajú obidva súčasne. Nemáme na výber, aby sme si volili
buď jeden alebo druhý. Keď boli veriaci
pridávaní do cirkvi, boli aj vyučovaní
a tak poznávali Božiu myseľ (Sk 1l,26b;
13,1). Stabilný rast miestneho zboru je
priamo úmerný kvalite vyučovania
v ňom. Efektívna evanjelizácia môže
znásobiť počty veriacich, ale dobré
vyučovanie je to, čo ich upevní.
Epištoly nám hovoria o mnohých
aspektoch duchovného rastu, ako je
viera a láska (2Tes 1,3), milosť a poznanie (2Pt 3,18), a dospelosť v Kristu
(Ef 4,15). Apoštolskou praxou – a príkladom pre nás – vždy bola kombinácia
vyučovania a evanjelizačnej činnosti
(Sk 19,9b-10) v rozvíjajúcom sa živote
cirkvi.

Cedric Gibbs pochádza z Austrálie, kde bol dlhoročným riaditeľom
Emmaus Biblie College. Teraz slúži
ako misionár v Kazachstane.
Tento príhovor odznel na medzinárodnej misijnej konferencii
bratských zborov IBCM3 v Rumunsku v júli 2003 (krátené).
y

mien z dreva, výroba originálneho papiera z pomletých vajíčkových kartónov, šitie vankúšikov,
vyšívanie, maľovanie ozdôb na čisté sklo, atď.
Všetky tieto predmety sú originálnymi darčekmi,
do ktorých každá „tvorkyňa“ môže vložiť kus seba.

Tieto stretnutia robíme každú druhú nedeľu
o 16.00h v zborových priestoroch. Sestry zo zboru
si na ne pozývajú svoje susedky, priateľky alebo
spolupracovníčky. Do aktivít sa zaangažovali aj
dcéry niektorých mamičiek. Netreba hovoriť, že
nám táto činnosť otvára nové kontakty pre svedčenie o Pánovi Ježišovi Kristovi a príležitosti na
vytváranie nových vzťahov. Niekedy je „Tvorenie
s potešením“ spontánnym prostriedkom k prehĺbeniu nových vzťahov a k rozhovorom, ktoré
majú večný dopad.
(Anna Abrmanová)

Kluby pre
dorast

Začiatkom nového školského roka sme v Trenčíne založili klub pre chlapcov vo veku 11 až 14 rokov. Väčšina týchto chlapcov pochádzajú z rozvrátených alebo dysfunkčných rodín. Cítia sa zanedbaní. Mnohí z nich nemajú kde svoj čas zmysluplne tráviť. Každý štvrtok si bratia Daniel a Pavol
pripravujú hry, výlety, aktivity a biblické témy,
ktoré sú na úrovni ich veku. Mnohé deti sa pýtajú,
aký zmysel má ich život, akú hodnotu má ich život
a podobne. Mnohí hľadajú priateľstvo, bezpečie
a lásku, pretože rodičia na nich nemajú čas.

Stretávame sa v zborových priestoroch v Trenčíne, v Klube Skala v Novom Meste n.V. alebo na
pobreží Váhu na futbalovom ihrisku. Chlapci zo
zboru si tiež pozývajú svojich spolužiakov. Vďaka
tejto činnosti sme mohli spoznať aj niekoľkých
rodičov týchto chlapcov. Niektorí z nich sa už
zúčastnili evanjelizačných stretnutí v zbore.
(Daniel Volár, Pavol Kadlec)

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MODLITIEB
ZA PRENASLEDOVANÚ CIRKEV

V

novembri tohto roka sa kresťania z miliónov miestnych zborov vo viac než 100 krajinách celého sveta. Organizátori akcie (Evanjelikálna aliancia) dostali jeden list so slovami: „Som možno jediným kresťanom v meste, kde sa krst trestá smrťou, ale viem, že
kresťania po celom svete sa modlia za mňa. To mi dáva odvahu vytrvať ako Ježišov učeník.“ Fakt, že cirkev vo svete trpí, by nás
nemal prekvapiť, veď Pán Ježiš povedal: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta,
svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.“ (Ján 15,18-19) Tento rok sa
aj my na Slovensku môžeme pripojiť k modlitbám našich bratov a sestier a stať sa tak ich partnermi – a zároveň partnermi Krista (1Pt 4,13).

Najaktuálnejšie modlitebné námety:
AFGANISTAN
 za mier a ukončenie teroru islamských militantov, aby sa zahraničné
skupiny s humanitárnou a
rozvojovou pomocou mohli vrátiť a
pracovať.
 za náboženskú slobodu, aby cirkev mala priestor k svedectvu a
moh-la rásť, prinášať nádej, uzdravenie a život utláčaným a
trpiacim miliónom Afgáncov.

BIELORUSKO
 za slobodu a zastavenie stupňujúceho sa útlaku v sovietskom štýle.
Modlite sa, aby Boh ukončil Lukašenkov útlak a bránenie evanjeliu.
 aby v tomto čase útlaku cirkev rástla v múdrosti, porozumení,
milosti a jednote v Svätom Duchu (Ef 4,3), a aby bola pripravená
v deň, keď bude znova môcť
slobodne kázať evanjelium.

ČÍNA
 aby politickí vodcovia, najmä prezident Hu Jintao vypočul volanie po
slobode, aby sa čínski kresťania mohli slobodne zhromažďovať a
slú-žiť Bohu bez strachu a ohrozenia, aby Biblie a teologická
litera-túra boli dostupné všetkým záujemcom a aby čínski
evanjelisti mohli slobodne a bezpečne svedčiť v celej krajine.
 chváľme Pána za požehnanie trvalého rastu uprostred útlaku
a utrpenia a prosme, aby Boh vzbudil viac kresťanských pastorov
a učiteľov, aby bol pokrytý obrovský dopyt.
 prosme o ochranu odvážnych veriacich, ktorí riskujú väznenie
a bitku kedykoľvek sa stretnú k bohoslužbám a svedčia o Kristovi.
 za uväznených veriacich, aby Pán uzdravil ich telesné i emocionálne zranenia a aby všadeprítomný Svätý Duch potešoval ich
srdcia. Modlime sa zvlášť za pastora Gonga Šenglianga, zakladateľa a vodcu Juhočínskej cirkvi,
ktorý je uväznený na doživotie.

ERITREA
 aby Boh obrátil srdcia tých, ktorí
držia v rukách moc (Príslovie 21,1);
obzvlášť prezidenta Isayasa Afewer-kiho, aby sa skončil útlak
evanjeli-kálnych kresťanov a aby mali slobodu k svedectvu.
 aby Boh vykúpil ich utrpenie a obrátil ho na dobré, aby bola cirkev
posilnená k šíreniu zvesti evanjelia
 za uzdravenie a potešenie pre tých, ktorí trpeli, a za spravodlivosť pre tých, ktorí sú v súčasnosti väznení
 aby Boh mocou Svätého Ducha viedol Eritrejskú pravoslávnu cirkev k pokániu a obnove, aby sa zastali svojich trpiacich bratov
a sestier z iných spoločenstiev.

stranou vedela vysporiadať so súčas-nou protikresťanskou
legislatívou a zaistiť v krajine spravodlivosť a slobodu.
 chváľme Pána za vypočuté modlitby, za utvorenie novej vlády,
ktorá podporuje pokojné spolunažívanie a slobodu vyznania
 prosíme o vzbudenie viacerých evanjelistov, požehnanie pre
šírenie evanjelia a posilnenie cirkvi.

INDONÉZIA
 za úspech vlády v boji proti terorizmu a korupcii v armáde.
 v čase veľkého zmätku a sklamania
medzi moslimami prosíme, aby
cirkev mohla byť jasným svetlom a dobrým svedectvom, aby stále
viac moslimov mohlo uveriť v Knieža pokoja.
 aby Boh zvrátil úmysly zlých ľudí (Žalm 146,9) a zachoval svoju
cirkev, kazateľov, evanjelistov, vodcov a všetkých veriacich
v dňoch teroru a džihádu. Modlite sa zvlášť za obyvateľov
východných provincií na Celebese, Maluku a Papui, ktoré sú
islamizované prisťahovaním jávskych moslimov a politickým
marginalizovaním kresťanov. Pokoj je tu vždy krehký a hrozba
džihádu pretrváva.

IRAK
 za pokoj a bezpečie, aby Boh utíšil
hučanie národov (Žalm 65,6-8).
 aby sa náboženská sloboda stala
v Iraku realitou, aby cirkev mohla
rásť, prinášať nádej, uzdravenie a život otrasenému národu.
 aby Boh chránil cirkvi, kazateľov, evanjelistov a veriacich od
útokov islamistov a protizákonného útlaku v tomto čase neistoty,
vrážd, trestov, únosov, znásilnení a vynútených obrátení.
 za prenasledovaných veriacich v Iraku, aby si boli navzájom
oporou a povzbudením; aby Kristovo telo v Iraku rástlo v láske,
jednote a viere uprostred utrpenia.

IRÁN
 za politickú reformu, ktorá by umožnila šírenie evanjelia zvlášť k
mladým ľuďom (polovica obyvateľov
má me-nej než 20 rokov), ktorí často
unikajú od teokratického útlaku k drogám a dokonca
samovraždám.
 za bezpečie, múdrosť a vytrvanie iránskych kresťanov, zvlášť
evanjelistov a mnohých tajných veriacich, bývalých moslimov,
ktorých život je v trvalom ohrození
za „odpadnutie“ od islamu.

LAOS

 za veľkú múdrosť a silu pre Filipínsku
vládu v jej snahe zabezpečiť pokoj
na juhu krajiny, kde chcú islamskí
militanti vytvoriť nezávislý islamský štát. Modlime sa za milosť a
bezpečie pre cirkev a jej misionárov.

 za ukončenie násilného komunistického prenasledovania kresťanov,
ktorých vláda chce vyničiť, lebo ich považuje za „ohrozenie
národnej bezpečnosti“.
 aby kresťania (označovaní za nepriateľov štátu) boli zachovaní
v bezpečí a požehnaní, aby ich svedectvo prinášalo ovocie, za
zmocnenie Svätým Duchom pre odvážnych laoských evanjelistov.
 za uzdravenie a obnovenie tých,
ktorí boli väznení, mučení a bití.

INDIA

MAROKO

FLIPÍNY

 Aby upadla moc militantných nacionalistických hinduistických skupín a
aby sa vláda vedená Kongresovou

 aby Boh použil tento národ ako príklad a nástroj zmeny v arabskom
svete (zvlášť v severnej Afrike), aby viedol ostatných príkladom

politic-kých a sociálnych reforiem s rastúcou otvorenosťou,
toleranciou, dodržiavaním ľudských práv a vzdelávaním. Modlíme
sa zvlášť za mladého kráľa Mohameda VI, ktorý spolu s manželkou
je hybnou silou týchto reforiem, aby sa stal Božím nástrojom na
dobré.
 aby sa náboženská sloboda skutočne dodržiavala v praxi, aby sa
cirkev mohla vynoriť z tieňov a
ukázať, aké požehnanie môže
priniesť arabskému svetu.

NIGÉRIA
 za múdre a silné vedenie vo federálnej vláde a v kresťanských komu-nitách v celej krajine, zvlášť
za vedenie a silu pre prezidenta Oluse-guna Obasanja.
 aby vodcovia štátu, komunít a náboženských skupín mali srdcia
oddané pokoju, slobode a spravodlivosti a aby dokázali brániť
sektárskemu napätiu a zrážkam.
 za Nigérijské misijné organizácie a evanjelistov, aby boli
posilnení Svätým Duchom, aby mohli viesť mnohých ku Kristu
zvlášť na moslimskom severe krajiny.
 za ochranu pre kresťanské menšiny v severnej Nigérii, zvlášť
v štátoch Kano a Zamfara, kde uplatňovanie islamského zákona
šaría povzbudzuje horlivosť moslimov a vedie často k tvrdej
diskriminácii a prenasledovaniu kresťanov.
 aby Boh zasiahol a priniesol pokoj na etnickom rozhraní v strednej
Nigérii, zvlášť v štátoch Kaduna a Plateau, kde je mier krehký
a tisíce už zahynuli v etnických a
náboženských konfliktoch.

PAKISTAN
 za silu a odhodlanie vlády zaistiť
spravodlivosť a bezpečnosť pre
všetkých Pakistancov bez ohľadu na náboženské presvedčenie, za
odvo-lanie Zákona o rúhaní a potlačenie islamského extrémizmu.
 aby Boh chránil svoje deti v Pakistane, zvlášť kazateľov,
evanjelistov, ženy a dievčatá, ktoré sú častým terčom islamistov.
Modlite sa, aby obstáli smelo ako Kristovi vyslanci v čoraz nepriateľskejšom prostredí, aby svedčili a prinášali ovocie a privádzali
sklamaných Pakistancov ku Kristovi.

POBREŽIE SLONOVINY
 aby Boh dal veľkú múdrosť a autoritu
prezidentovi Laurentovi Gbagbovi
v situácii, keď krajina je rozdelená
na sever držaný moslimskými rebel-mi a juhom s kresťanskou
väčšinou a napätie je veľmi vysoké. Modlime sa za zachovanie
náboženskej slobody.
 za množstvo veriacich, ktorí museli opustiť svoje domovy na
severe, keď tu moslimskí rebeli prevzali kontrolu v septembri
2002, aby mohli nájsť pokoj a útechu a naplnenie všetkých
potrieb u Pána, aby boli posilnení na duchu skrze utrpenie
 aby napriek rastúcemu napätiu medzi náboženskými skupinami
zostala cirkev odhodlaná evanjelizovať medzi moslimami, lebo
evanjelium, prinášajúce odpustenie a zjednotenie, je kľúčom
k národnému zmiereniu.

SRÍ LANKA
 aby Boh dal politickým vodcom
múdrosť a silu odolať tlakom, aby
utláčali kresťanskú cirkev.
 aby Boh ochránil a požehnal svojich
služobníkov v ich službe, vyučovaní, evanjelizácii v čoraz
nebezpečnejšom a nepriateľskejšom prostredí, aby tu cirkev
naďalej rástla.
 aby Boh obnovil a požehnal tých, ktorí trpeli násilie a prenasledovanie, a aby nepatrná menšina evanjelikálnych kresťanov
mala z jeho milosti všetko, čo potrebujú.

SUDÁN

 chváľme Pána za vypočutie modlitieb
za mierovú dohodu, ktorá má ukončiť
20 rokov ukrutného džihádu proti prevažne kresťanskému juhu krajiny.
 aby sa podrobnosti mierového plánu a prímeria stali skutočnosťou
v prostredí, kde islamisti stále kladú tuhý odpor a aby sa násilnosti
znova nevznietili.
 za ukončenie krutého islamského vládneho režimu, ktorý je
zodpovedný aj za pokračujúce ukrutnosti v západosudánskej provincii Darfur a za prenasledovanie kresťanov na severe krajiny.
 aby prišlo kresťanské prebudenie do Chartúmu a aby Kristov Duch
prenikol aj arabskými oblasťami krajiny.
 za obnovu a uzdravenie v južnom Sudáne po traumatických 20
rokoch džihádu.
 chváľme Pána za úžasný rast cirkvi zvlášť na juhu napriek
krutému útlaku. Prosme o požehnanie cirkvi a všetkých
služobníkov mocou Svätého Ducha, aby mohli prinášať
uzdravenie utrápeným ľuďom.
 za duchovnú múdrosť pre všetkých sudánskych pastorov a kresťanských vodcov, ktorí slúžia denne utrápeným ľuďom, za viac
pastierov a učiteľov a humanitárnu pomoc.
 konkrétne za cirkvi v Sudáne a Čade, ktoré slúžia utečencom
z Darfuru, aby to mohli robiť v Kristovej láske a moci.

TURECKO
 za zachovanie sekulárneho, tolerantnejšieho charakteru odolanie tlakom
k zmene na islamský štát.
 za silu odolať a múdrosť k vysporiadaniu sa s vytrvalou diskrimináciou, šikanovaním a občasným
prenasledovaním.
 za trvalú a rastúcu slobodu pre šírenie evanjelia.

TURKMÉNSKO
 za silu pre Turkménskych veriacich,
ktorí sú ustavične ohrozovaní, šikanovaní a prenasledovaní diktátorským
režimom prezidenta Nijazova.

UGANDA

 aby Boh dal múdrosť kresťanom
v Saudskej Arábii – takmer všetko
pracovníkom zo zahraničia – aby
vedeli, ako niesť evanjelium a slúžiť Pánovi bez toho, že by bol
ohrozovaný ich život, aby boli ochránení pred terorom islamistov.
Modlime sa, aby do krajiny prišla náboženská sloboda a aby
tunajší Arabi mohli spoznať skutočného Vykupiteľa.

 chváľme Pána za úžasné vypočutie
modlitieb a zničenie rúhavej teroristickej milície LRA (Pánova Armáda
Odporu) po 18 rokoch teroru.
 aby Pán zastavil posledné zvyšky LRA a zlé mocnosti za jej
vodcom, špiritistom Josephom Kony, aby si na prevažne kresťanskom severe Ugandy mohli ľudia vydýchnuť od kultového teroru
a mohli sa sústrediť na obnovu.
 aby sa vláda krajiny usilovala o národné zmierenie a obnovu na
severe, jednotu, rovnosť a spravodlivosť, aby diabol nemohol
viac trápiť túto oblasť.

SEVERNÁ KÓREA

VIETNAM

SAUDSKÁ ARÁBIA

 aby Kristov Duch prenikol národom
so svojím evanjeliom a láskyplnou
prítomnosťou cez dvere, ktoré Boh
otvorí, alebo nadprirodzeným spôsobom. Aby Kristus priniesol spravodlivosť, uzdravenie, útechu,
hojný život a záchranu ľuďom, slobodu väzneným a uzdravenie
zemi.
 za cirkev, ktorá existuje väčšinou v otrasných podmienkach
väzenských pracovných táborov, ale tiež v podzemných, tajných
domových cirkvách, aby títo ukrutne utláčaní veriaci boli
zachovaní a posilnení vo viere a nádeji všadeprítomným Svätým
Duchom.

 aby Pán dal Vietnamu skutočnú
náboženskú slobodu, aby tu cirkev
mohla slúžiť a svedčiť v slobode
a bezpečí.
 aby Boh obklopil vietnamských utláčaných, prenasledovaných
a väznených veriacich a ich rodiny pokojom, ktorý prevyšuje ľudské
chápanie a postaral sa o všetky ich potreby.
 za uzdravenie, odvahu a milosť pre všetkých, ktorí trpeli
zo strany režimu kvôli svojej viere – aby mohli svietiť ako svetlá
na svete a zjavovať Kristov charakter svojmu okoliu.
(viac informácií: www.idop.org) y

Evanjelizácia – a prečo?
Trojnásobné obrátenie
Kdesi som počul alebo čítal, že každé
Božie dieťa sa musí obrátiť trikrát: Po prvý
raz od sveta ku Kristovi, druhý raz od seba
(sebastrednosti) ku Kristovmu Telu (= Cirkvi)
a tretí raz spolu s Kristom a jeho Telom
k svetu. To prvé obrátenie je jasné, druhé
pochopiteľné, ale čo to tretie? Spomeňme si
ako to bolo s Izraelcami na púšti. Fyzicky
síce vyšli z Egypta, ale nosili ho v svojom
srdci naďalej. Túžba po ňom sa objavila
vždy, keď nastali nejaké problémy. Pán
Ježiš povedal, že kde bude náš poklad, tam
bude aj naše srdce. „Pamätajte na Lótovu
ženu!“ – pripomínal učeníkom.
Nuž, kde je moje srdce naozaj? Ak to
chcem vedieť, stačí, keď si urobím časový
prehľad pracovného dňa. Čomu venujem najviac času? Mnoho kresťanov ostáva v svojom
duchovnom živote na polceste. Opustili síce
„Egypt“, ale nie sú ochotní zaplatiť cenu za
vstup do „zasľúbenej zeme“. Nie sú pripravení chodiť vierou, pretože hoci vedia o „mede a mlieku“ z rozprávania iných kresťanov,
počuli aj o Enákovcoch, s ktorými budú možno
raz bojovať – a preto vo svojom duchovnom
živote trochu „pribrzdili“. Takýchto kresťanov treba len poľutovať, pretože už nedokážu
užívať svet, tak ako kedysi, keď boli ešte
neveriaci. Zároveň ale nevychutnávajú krásu
posvätenia a života závislosti na Pánovi Ježišovi, pretože sa obávajú problémov, ktoré by
im takéto rozhodnutie mohlo priniesť.

súčasníkov, nikdy počas svojej služby sa
nespoliehal sám na seba ani nikam nešiel na
vlastnú päsť – hoci až oveľa neskôr pochopil
tajomstvo Cirkvi v celej jeho šírke a hĺbke.
Mnohí chcú byť kresťanmi, chcú pracovať, ale bez väzby na nejaké spoločenstvo.
To však podľa Božieho Slova jednoducho
nejde. Nestačí si doma čítať Bibliu a modliť
sa, prípadne i svedčiť o Pánovi Ježišovi ako
Spasiteľovi iným. Mnohí túto pravdu ignorujú a dobrovoľne sa stávajú duchovnými
tulákmi a bezdomovcami. Vôbec netušia,
o čo sa ochudobňujú! Pokiaľ sa neobrátia od
seba ku Kristovmu Telu – cirkvi, budú pre
Boha takmer nepoužiteľní. Len v spoločenstve Božieho ľudu môžeme byť okresávaní
ako „živé kamene“ do podoby, ktorú pre nás
naplánoval Boh.
Miestna cirkev ako Božia rodina je hmatateľným a viditeľným prejavom Božej lásky. Nemusí okolo seba trúbiť: „Tu sa schádzajú kresťania“. Jednoducho všetci, ktorí
prídu s nimi do kontaktu, to pocítia. Láska
k Bohu, ku kresťanom a ľudom naokolo je
tou legitimáciou, ktorá ostatných dostatočne presviedča o Božej prítomnosti v strede
Jeho ľudu. (Ján 13,35).

Spoločenstvo, nie sólisti
Boh sa rozhodol, že v svojom pláne
záchrany ľudstva bude používať cirkev a nie
nezávislých jednotlivcov. O Cirkvi sa píše, že
ju nepremôžu ani brány ríše smrti. Cirkev sa
nazýva aj Telom Pána Ježiša alebo Jeho Nevestou. Nikto z nás ako jednotlivec nemôže
povedať, že je Telom Krista alebo jeho
Nevestou. To platí len o celku, o Jeho Cirkvi,
ktorá je zložená zo všetkých skutočne
veriacich ľudí všetkých čias. Tomuto spoločenstvu patrí väčšina novozmluvných zasľúbení rovnako ako celá budúca večnosť. Len
vo vzájomnej službe v miestnom zbore,
ktorý je akousi miniatúrou celej Cirkvi,
môžeme duchovne rásť a zveľaďovať dary
milosti (charizmy), ktoré nám Pán zveril.
Mnohí to jednoducho nechcú vziať na
vedomie a chceli by slúžiť Bohu na vlastnú
päsť – ako partizáni: Len ja a Boh. Spomeňme si, ako sa obrátil Saul v Damašku. Boh ho
nechal zápasiť tri dni a tri noci v úplnej tme
a až potom poslal k nemu jednoduchého
služobníka, ktorý ho priviedol nielen ku Kristovi, ale Boh mu cez neho ukázal význam
nového spoločenstva, ktoré sám založil. Pre
Saula to muselo byť iste ponižujúce, aby
jeho, spoločensky vysoko postaveného človeka, usmerňoval nejaký neznámy „nikto“
menom Ananiáš. Ale tento „nikto“ bol poslaný samotným Pánom, aby Saulovi otvoril
oči, vysvetlil mu evanjelium, pokrstil ho,
skrze neho bol Pavol naplnený Svätým
Duchom a dostal potvrdenie služby, ktorú
mu Pán pripravil. Je pozoruhodné, ako rýchlo sa Saul učil. V Písme čítame, že hoci bol
obdarovaný Bohom ako nikto iný z jeho

Všetko živé rastie a množí sa
Neviditeľná Cirkev má aj viditeľný
prejav, je to miestny zbor. Kresťanský život sa
podľa Písma odohráva v rámci zboru. Ak to
spochybníme, tak môžeme vyhodiť z Nového
zákona najmenej jeho dve tretiny. Cirkev je
Boží projekt nádeje pre stratené ľudstvo.
Cirkev ako živý organizmus má vlastnosti, ako
majú ostatné živé organizmy. A ako vieme,
všetko živé rastie a množí sa. Ak sa zbory
nereprodukujú a nezakladajú nové zbory,
sú chorým organizmom, ktorý potrebuje
Boží uzdravujúci zásah – ak nechceme hneď
myslieť na konečný osud siedmych zborov
z knihy Zjavenia Jána.

Soľ a svetlo svetla – citeľný
a viditeľný zbor
Aby zbory mohli prirodzene rásť a množiť sa, musia učeníci Pána Ježiša zažiť tretie
obrátenie, spomínané v úvode tohto článku.
Učeníci sú podľa slov Pána Ježiša soľou a
svetlom sveta.
a) Sú poslaní do sveta, aby ovplyvňovali
svoje okolie. Vplyv kresťanov miestneho
zboru v spoločnosti by mal byť citeľný. Koncentrovaná soľ v sáčku na poličke, alebo
v nejakej nádobe je nanič. Až keď sa dostane do jedla – hoci v malom množstve,
urobí svoju prácu. Preto Pán Ježiš prikazuje
učeníkom: „CHOĎTE teda, čiňte mi uče-

níkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca
i Syna i Ducha Svätého, učiac ich zachovávať
všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa,
ja som s vami po všetky dni, až do konca
sveta. Amen.“ (Mt 28,18-20). V spoločenstve veriacich sa cítime ako ryba vo vode –
nič proti tomu – ale Pán Ježiš jasne hovorí,
že máme ÍSŤ ako On a „hľadať, to čo bolo
zahynulo“. Pri rozlúčke so svojimi učeníkmi
zdôrazňoval: „Ako mňa poslal Otec, tak ja
posielam vás“. (Ján 20,21).
b) V druhom obraze o úlohe veriacich
hovorí Pán Ježiš o svetle. Tým podčiarkuje
druhé poslanie kresťanov: byť viditeľnými
v spoločnosti, neschovávať sa, nezatvárať
okná a dvere, aby nám nikto našu pohodu
nerušil. Pavol hovorí Filipanom, že máme
svietiť vo svete, nie(len) v zbore, kde je
nám fajn a všetci nám prikyvujú: „Aby ste
boli bez úhony a úprimní, deti Božie bezvadné uprostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými svieťte ako
svetlá na svete“ (Fil 2,15). Karafiátove
chrobáčiky vedeli, že nemajú sedieť doma,
ak chcú byť Bohu poslušní a užitoční. Len
v tme bolo ich svetlo vidieť.

Boží plán pre dnešný svet
Keď prvá cirkev v Jeruzaleme otáľala
poslúchnuť jasný príkaz Pána Ježiša, ísť, aby
sa evanjelium šírilo do celého sveta, Pán
poslal na nich tvrdé prenasledovanie, ktoré
ich prinútilo odísť z bezpečia Jeruzalema. Tak
vznikali nové zbory. Myslím, že existujú aj
lepšie impulzy pre evanjelizáciu a misiu.
Príklady hodné nasledovania poznáme
aj z našej histórie: Len preto, že v minulosti
bratia ako Sadloň, Butcher, Siracký,
Pavlovič, Mrozek, Křesina a iní boli poslušní
tomuto Pánovmu príkazu, existuje väčšina
dnešných Bratských (Kresťanských) zborov.
Oni nečakali, až prídu neveriaci k nim, ale
išli za nimi – a ak to bolo treba, tak sa aj presťahovali. Tak vznikali nové zbory. Evanjelium zhmotnené v konkrétnom miestnom
zbore umožní hľadajúcim nielen počuť, ale
aj vidieť Boží dokonalý plán pre tento svet –
ktorým je Cirkev. Pán Ježiš Kristus a množstvo nových duchovných domovov (zborov) vznikajúcich na rôznych miestach sú
Božou odpoveďou na problémy každej
generácie – aj tej našej. A mali by sme
uvažovať, čo nás v zbore čaká, ak nám Pán
pridá ďalších zachránených.
Počul som ponosy istej sestry, že
v minulosti to bolo v ich zbore oveľa lepšie,
pretože – hoci ich bolo málo – cítila sa tam
doma a so všetkými mala takmer rodinné
vzťahy. Teraz sa cíti medzi novými ľuďmi
veľmi neisto. Nuž, je dobré si uvedomiť, že ak
Pán bude pridávať zachránených, nebudeme
sa môcť len „viezť“ ako je to často doteraz,
ale budeme musieť aj my „ťahať“.
Na nás záleží, či počujeme Pánovo
volanie, priložíme ruku k dielu a budeme
pripravení realizovať Jeho víziu s týmto
svetom. Osobne som presvedčený, že pre
kresťana neexistuje väčšia radosť a požehnanie, ako byť súčasťou tohto Božieho
nádherného plánu.
Ľubomír Vyhnánek y

Sabine Mittelbach:

Najlepší čas môjho života

V

lastne som nemala nijaký dobrý
obraz o misionároch. Predstavovala som si vždy nejaký starší
manželský pár, ktorý navštevuje zbory a ukazuje im diapozitívy
o Afrike. Ale potom sa mi dostal do rúk
prospekt Operation Mobilisation (OM) a
zanechal vo mne hlboký dojem. Loď
nezostáva na jednom mieste, ale plaví
sa okolo celej zemegule. Prihlásila som
sa a o pol roka som sa ocitla na palube
lode Doulos. Prvý prístav, kam sme si to
s celou posádkou namierili, bola Manila
vo Filipínach. Čistý šok! Bieda, slumy,
deti na uliciach! Ako rozmaznaná Nemka som si sotva vedela predstaviť, že aj
takto sa dá žiť. A predsa napriek nepríjemným podmienkam mali títo ľudia
radosť! Srdečné úsmevy z chatrčí z vlnitého plechu a deti, ktoré si z odpadkov
robia hračky. Rodina so šiestimi deťmi,
ktorej jediným zdrojom príjmu je otcova motorka – taxík.
Lekcia č. 1: Vďaka Bohu za moje
bezstarostné detstvo – nie je to žiadna
samozrejmosť!

„Musela som sa mnoho
naučiť“
Na palubu Doulosu som prišla ako
vyškolená nábytkárka, ale na lodi som
pracovala v kuchyni a v kníhkupectve.
Dostala som príležitosť pracovať v povolaní, s ktorým som predtým nemala
žiadne skúsenosti. To sa stane na lodi
asi každému. Život tam nie je jednoduchý. O kajutu som sa delila so štyrmi
dievčatami; 14 mesiacov som pracovala
v kuchyni a potom pri knihách. Všetky
rozhovory prebiehali v angličtine – a ja
som skúška z jazyka zvládla len tak-tak.
K tomu si pridajte prísne pravidlá. Napríklad večer o 23.00 sme všetci museli
byť vo svojich izbách. Najprv som si
myslela, že je to žart! Nepočítala som
ani s tým, že budeme musieť denne odrobiť osem hodín. Kedy potom budeme
„robiť misiu“? A čo môj voľný čas? Ešte
som sa musela mnoho naučiť.
Lekcia č. 2: Žiť na tejto lodi
znamená slúžiť. Posádke, návštevníkom v kníhkupectve, najmä však
jedinému pravému Bohu, nášmu
Pánovi. Grécke slovo Doulos v preklade
znamená otrok alebo služobník. A to zas
znamená bez vlastných nárokov a odvrávania vykonávať vôľu tvojho Pána.
To má byť naše životné zameranie. A
tiež to znamená všetko zveriť Bohu. To
sa dôkladne protiví mojej vlastnej

náture! Ja, ktorá som doteraz všetko
zvládala vlastnými silami, sa mám všetkého zrieknuť a dôverovať Bohu. Žiadne poistky, žiadne zásoby a ani potuchy,
čo ma očakáva! Boh od mňa požadoval
poslušnosť a odmenil ju najlepším obdobím môjho doterajšieho života.
Lekcia č. 3: Boh mi ukázal, že on
používa malých, bezvýznamných ľudí,
aby uskutočnil svoje veľkolepé plány.

Misia – dokonca aj v ústave
pre nervovo chorých
Každodenné štúdium Biblie, kurzy
a študijné skupinky na Doulose mi pomohli prehĺbiť moju vieru v Boha. Znova a znova na mňa pôsobilo, keď som
mohla spoznávať nové krajiny. Nemala
som už pohľad turistu, ale som sa učila
omnoho hlbšie spoznávať ľudí a ich kultúru. Keď sme vystúpili na pevninu a robili misijné podujatia, mali sme príležitosť oboznámiť sa s prácou miestnej
cirkvi. V Rumunsku som mohla desať
dní spolupracovať so skupinou mládeže, evanjelizovať
s našou skupinou na uliciach
a dokonca zapojiť sa do jedného programu v ústave pre
nervovo chorých
Lekcia č. 4: Boh ma
dokáže použiť dokonca aj
vtedy, keď nerozumiem reči
ľudí, ktorým slúžim.

Najväčšie plávajúce
kníhkupectvo
Ešte musím porozprávať o našom
kníhkupectve. So 6 000 titulmi je to
najväčšie plávajúce kníhkupectvo na
svete. V mnohých prístavoch sme tu
mali denne 8 000 návštevníkov. Kníhkupectvo je vlastne dôvodom vzniku tejto
práci na lodi. George Verwer, zakladateľ Operation Mobilisation mal víziu
šíriť kresťanskú literatúru vo svete. Po
niekoľkých namáhavých cestách so svojím minibusom mu skrsla v hlave myšlienka, že cestovanie s loďou by bolo
menej namáhavé. Boh jeho modlitbu
vypočul! V roku 1970 mohol Verwer
kúpiť prvú loď – Logos (Slovo). V roku
1978 sa pridal Doulos a o rok neskôr
bola na misijnú plavbu vypravená tretia
loď, „Logos Hope“ (Slovo nádeje).
Tomu sa už povie vypočutá modlitba! Tri
lode – a nespočetné možnosti ešte viac
hovoriť ľuďom o Ježišovi.
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Loď Doulos bola postavená v roku 1914 (dva
roky po potopení Titanicu)
– je to najstaršia fungujúca osobná loď na svete.
Meria 130 metrov a po
rekonštrukcii ju už
nepoháňa para, ale
moderné dieselové
motory. Dnes patrí
misijnej organizácii
Operation Mobilisation. Od roku 1978
kotvil Doulos v takmer 500 prístavoch
v 100 krajinách sveta.
Na svojej palube prijal
17 miliónov návštevníkov.
Posádku tvorí 320-členné
mužstvo dobrovoľníkov
z 40 krajín; autorka
článku Sabine Mittelbach
tu strávila dva roky života.

4. MISIJNÁ KONFERENCIA
Kresťanských zborov
Modra–Harmónia, 12. - 14. 11. 2004
Piatok, 12.11.
15.00 – 17.30
17.30 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 – 20.50

prednášajúci

Ľubom ír Vyhnánek
Jan Veldhuizen

21.00 – 22.00
Sobota, 13.11.
07.30 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 11.20
11.20 – 11.50
11.50 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.50
17.50 – 18.00
18.00 – 19.30
19.30 – 20.30
21.00 – 22.00

registrácia
Večera
Privítanie, chvály, modlitby
Kresťanský zbor s misijnou víziou –
problémy pre chodného obdobia
Symfónia modlitie b a chvál

prednášajúci
Jozef Abrm an
Pasquale Di N unzio
Martin Kuráni
Gerd G oldmann
Pavel Vopalecký

Ľubom ír Vyhnánek

Jan Veldhuizen

obsah
Raňajky
R anné stíšenie, modlitby, chvály
Evanje lizácia ako životný štýl
O bčerstvenie
M isia v arabskom svete
O bed
Úloha vodcov pri evanjelizácii I.
O bčerstvenie
Úskalia zakladania a rastu zboru
Modlitebné skupinky
Večera
Panelová diskusia

Pasquale Di Nunzio

Martin Kuráni

videoprojekcia – evanje lizácia a misia

N ede ľa, 14.11.
prednášajúci
07.30 – 09.00
Raňajky
09.00 – 10.30
10.40 – 12.10
Gerd G oldmann
12.10 – 14.10
14:10 – 15.35
Pasquale Di N unzio
15.35 – 16.00

obsah

Ľubom ír Vyhnánek

obsah
Raňajky
Zhromaždenie – Pamiatka Pánova
Úloha vodcov pri evanjelizácii II.
O bed
Bratské zbory v Taliansku – história, misijná
činnosť, OMEFI
Zhrnutie, chvály, modlitby

Gerd Goldmann

Pavel Vopalecký

Koľko stojí misijná konferencia?

Sprievodné podujatia

Ako obyčajne, aj tento rok budú náklady konferencie budú
kryté dobrovoľnou zbierkou. Presné výdavky budeme vedieť až keď
bude po všetkom, ale tu je približný odhad: strava jedného
účastníka za deň stojí 300 Sk a ubytovanie za jednu noc 260 Sk. To
však nie je všetko. Musíme uhradiť napríklad prenájom sály a cestovné pozvaných slúžiacich bratov (všetko desaťtisícové položky) spolu to predstavuje asi 250 Sk na jedného účastníka konferencie.
Tieto čísla uvádzame pre vašu informáciu; samozrejme vítaný je
každý bez ohľadu na to, koľko môže prispieť.

Konferencii predchádza Valné zhromaždenie občianskeho
združenia Kresťanské centrum BEREA. Jeho náplňou bude najmä
prijímanie nových členov a minulá i budúca činnosť: rekonštrukcia
chaty v Harmónii, vydavateľská činnosť a biblické vzdelávanie.
V pondelok 15.11. sa bude konať seminár s témou Zbor s misijnou víziou. Témy: (1) Zbor, ktorý má jasný cieľ. (2) Ako byť rybárom ľudí ako bol Pán Ježiš. (3) Ako zapojiť ľudí v zbore do aktívnej
spolupráce. (4) Zhromaždenia, ktoré sú príťažlivé pre hľadajúcich.
(5) Úloha vodcov. Miesto a čas: KZ Modra, Dolná 27; 9:00-17:00.

