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oïte rovno. Spoma¾te, prosím. Na 
prvej križovatke odboète do¾ava… 
Vrá�te sa… Ste blízko k  cie¾u.

Takto sa k nám v súèasnosti prihovárajú 
navigaèné zariadenia satelitného systému 
GPS v našich autách. Mnohí šoféri si už svoj 
život bez zariadenia GPS nevedia ani 
predstavi�. Zložité dopravné situácie a 
neustále sa meniaci terén si vyžadujú 
nepretržité spojenie s èerstvým zdrojom 
informácií – centrom, ktoré zhora 
monitoruje nielen 
každý môj krok, ale aj 
samotné prostredie, 
ktorým chcem bez-
peène prejs� k svoj-
mu cie¾u.

Ako každý kres-
�an tak i každý zbor 
potrebuje priamu 
navigáciu zhora.  
Sedem zborov, ku 
ktorým sa Pán Ježiš 
prihovára v knihe 
Zjavenia, sú dôka-
zom toho, že zablú-
denie zborov je 
aktuálne i dnes. No Pán Ježiš 
ani takéto zbory neodpisuje. Prihovára sa im. 
Chce ich privies� k náprave. Korekcia 
duchovnej orientácie je možná pre každého, 
kto zablúdil, ak si v pokání uvedomí, odkia¾ 
vypadol. Len takto dokáže zadefinova� presné 
duchovné súradnice (urèenie polohy), aby 
mohol bezpeène a správnym smerom 
pokraèova� ïalej.

Nastali nebezpeèné èasy. Terén sa 
rapídne mení pred našimi oèami. Všetko okolo 
nás je v stave akéhosi chaosu, dezorientácie a 
zmeny. Ako zbory poslušné Pánovi vo veci 
misijného poverenia zapísaného v Mt 28,19-
20, si uvedomujeme, že sa nemôžeme 
spolieha� na staré mapy, na vychodené 
chodníèky ani na urèenie našej východiskovej 
polohy ¾udskou múdros�ou èi skúsenos�ou. Tu 
musíme ma� priame napojenie na Pána, ktorý 
pozná èasy, v ktorých žijeme. On pozná náš 
terén. On sám vie aj dokonale nastavi� 
parametre nášho duchovného GPS, aby sme 
mohli ís� dopredu s Jeho požehnaním v šírení 
evanjelia tomuto svetu.

Tohtoroèná misijná konferencia v Har-
mónii má za cie¾ pomôc� nám v nastavení 
nášho duchovného zariadenia GPS. Chceme 
sa zastavi�, uvedomi� si – ako istý brat 
z nášho zboru vysvet¾uje skratky GPS – „Gde 
Práve Som“. Kde sa práve nachádzame? 
Nezablúdili sme? Nezostali sme odpoèíva� 
niekde na parkovisku ved¾a dia¾nice aj 
s celou posádkou našich spolucestujúcich na 
dlhé roky? Nepovzbudili sme náhodou aj 
ïalších, aby si zaparkovali svoje „zborové 

autobusy“ hneï ved¾a nás, aby sme 
sa spoloène a done-
koneèna zaoberali 
mapami a spôsobmi, 
ako iní vykroèili na 
ces tu  namiesto  
toho, aby sme sami 
o p u s t i l i  s v o j e  
pohodlie a bezpeèie 
a išli s evanjeliom 
záchrany tam, kde sa 
¾udia rútia do istej 
záhuby?

8. misijná kon-
ferencia Kres�an-
ských zborov je 
o tom, aby sme si 
znovu a živo uve-

domili, že Boh je Bohom misie. Že Jeho 
rozkaz „Choïte a robte mi uèeníkmi všetky 
národy...“ ešte stále platí aj pre nás 
Slovákov. Sme dobrou Kristovou vôòou pre 
¾udí okolo nás, len ak v nás nezostávala 
uzavretá ako voòavka vo f¾aške a pokia¾ iné 
pachy nenarušujú jej krásny zámer. Ak sme 
dobrou vôòou pre tých, medzi ktorými 
žijeme, tak našou zvrchovanou povinnos�ou 
zostáva zanies� túto vôòu aj tam, kde 
evanjelium ešte neprišlo. Pán Ježiš Kristus 
nezveril evanjelium reklamnej agentúre, 
ale uèeníkom a apoštolom, pre ktorých sa 
nesenie evanjelia stalo životným štýlom, 
ambíciou, rados�ou – vecou života a smrti. 
Len vïaka mis i jnému nastaveniu  
„duchovného GPS“ našich predkov sa 
dostalo evanjelium i k nám a boli založené 
zbory, v ktorých sme našli aj my sami svoj 
duchovný domov. Nasledujme vzor našich 
predkov!

Jozef Abrman y

ChPouèím �a 

a ukážem ti cestu, 

ktorou máš kráèa�. 

Poradím ti 

a budem �a ma� 

na oèiach.

(Žalm 32,8)



Kristova vôòa medzi národmi 
(2. Korin�anom 2,12-17)

N

Boh používa svoje slovo

Za nepokojným duchom

ež sa budeme venova� nášmu 
textu z 2. listu Korin�anom, za-
raïme ho do misijného kontextu. 
Apoštol Pavol bol misionár. To 

vidíme krištá¾ovo jasne v Rimanom 15, kde 
píše, že jeho ambíciou – jeho svätou ambí-
ciou – je „zvestova� evanjelium nie tam, 
kde Kristus bol známy, aby nebudoval na 
cudzom základe“ (R 15,20). Bol povolaný 
posúva� hranice, by� v priekopníckej 
situácii, prináša� evanjelium k nezasiah-
nutým skupinám. V tomto bol Pavol prvý 
a zrejme najväèší. Ale aký rad nasledov-
níkov sa vydal za ním! Siaha až podnes, až 
po tento zbor a tieto bohoslužby.

Jedna z najväèších túžob môjho života 
je, aby náš zbor bol vysielajúcou základòou 
pre stále rastúci poèet misionárov k neza-
siahnutým národom a aby sme ich vysielali 
s èoraz väèšou úèinnos�ou a biblickou ver-
nos�ou a stále lepšou starostlivos�ou o nich 
a o ich rodiny. Keï myslím na to, že ne-
chcem premrha� svoj život, práve na toto 
myslím najviac: tak študova�, modli� sa a 
pracova� a vies�, aby výsledkom bolo èím 
viac mladých ¾udí s víziou a znepokojených 
¾udí v strednom veku a múdrych, vyspelých 
dôchodcov, ktorí to risknú, zbalia sa a idú 
s Ježišom a s evanjeliom k nezasiahnutým 
¾uïom sveta, èi už blízko alebo ïaleko.

Pozrime sa teda s týmto zápalom v duši 
a s modlitbou na svedectvo jedného misio-
nára. Pamätajme na to, že Boh èasto  
používa svoje slovo, aby vyvolal a potvrdil 
svoje povolanie do misijnej práce. Kiežby 
sa to dialo aj teraz.

Na pozadí tohto textu je skutoènos�, 
že Pavol napísal �ažký, bo¾avý list do Korin-
tu a nemá pokoj, kým nezistí, èi ich ešte 
viac odcudzil alebo uzdravil. Takže posiela 
Títa do Korintu aby zistil, ako sa majú.

Tu sa zaèína náš príbeh vo veršoch 12-13: 
„Keï som prišiel do Troady hlása� Kristovo 
evanjelium, hoci sa mi v Pánovi otvárali 
dvere, môj duch nemal pokoj, lebo som 
tam nenašiel svojho brata Títa. Preto som 
sa s nimi rozlúèil a odišiel som do Mace-
dónska.“ Takže hoci boli v Troade otvorené 
dvere pre evanjelium, jeho srdce bolo tak 
znepokojené situáciou v Korinte, že sa 
rozhodol nezosta� na mieste, ale ís� 
naproti Títovi, vracajúcemu sa z Korintu.

Toto je ve¾mi pozoruhodné a môže �a 
to oslovi� práve tam, kde sa nachádzaš vo 
svojom živote. Dvere sú naširoko otvorené. 
Ve¾a toho treba vykona� – práve tam, kde 
práve si. Ale tvoj duch nemá pokoja. To bol 
Pavlov prípad. A je zvláštne, že opustil 

otvorené dvere v Troade a šiel kam ho 
viedol jeho nepokojný duch. Bolo správne 
opusti� Troadu? Mal by si aj ty urobi� nieèo 
také? On to urobil. A pretože to spravil, 
máme tu tento úžasný oddiel Písma.

Pavol je v Macedónsku a koneène pri-
chádza Títus. O jeho príchode nehovorí na 
tomto mieste, ale až v 2K 7,5-7: „Veï od-
vtedy, ako sme prišli do Macedónska, naše 
telo nepoznalo odpoèinok, všetko možné 
nás sužovalo: zvonka boje, zvnútra úzko-
sti. No Boh, ktorý potešuje ponížených, 
potešil nás Títovým príchodom, no nielen 
jeho príchodom, ale aj rados�ou, ktorú on 
mal z vás, keï nám rozprával o vašej 
túžbe, o vašej ¾útosti a o vašej horlivosti za 
mòa, takže som sa ešte viac zaradoval.“

To je pozadím 2. kapitoly. Ale v nej 
Pavol vyjadruje svoju rados� z týchto 
správ inakším spôsobom. Vyberá si dve 
metafory alebo slovné obrazy, ktoré nás 
šokujú. Po prvé, v 14. verši doslovne 
hovorí: „Vïaka Bohu, ktorý nás v Kristovi 
vždy vedie vo ví�aznom sprievode.“ 
Príslušné grécke slovo vyjadruje to, èo 
robí ve¾ký rímsky generál, keï vedie 
v triumfálnom sprievode porazených 
zajatcov – buï na smr� alebo do otroctva.

To slovo je použité ešte na jednom 
mieste Nového zákona, tam vidno jasne 
jeho zmysel: „Odzbrojil a verejne odhalil 
kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad 
nimi triumfoval“ (Ko 2,15). Takže v liste 
Kološanom Boh vedie satana v triumfálnom 
sprievode a v liste Korin�anom vedie Pavla. 
Obaja boli porazení vo svojej vzbure proti 
Bohu. Obaja sú vedení v triumfálnom sprie-
vode a zahanbení za svoju vzburu. Ale je tu 
aj ve¾ký rozdiel: Pavol je v Kristu a satan 
nie: „Vïaka Bohu, ktorý nás v Kristovi vždy 
vedie vo ví�aznom sprievode.“ Ináè pove-
dané, Pavol bol porazený a vzatý do zaja-
tia; ale bol privedený k viere a dostal 
odpustenie a ospravedlnenie a stal sa 
radostným a ochotným služobníkom 
najväèšieho zo všetkých generálov.

Preèo používa tento slovný obraz? 
Lebo chce vyjadri� dve takmer úplne proti-
kladné veci súèasne. Na jednej strane, Boh 
triumfuje a Pavol je v jeho službe. Ale na 
druhej strane, Boh je ako ve¾ký generál 
a Pavol je zajatcom povolaným trpie� 
v jeho službe – ba dokonca zomrie�. A tento 
slovný obraz vystihuje oboje.

Na jednej strane, Pavol sa raduje a 
ïakuje Bohu, že Korin�ania sa kajali, jeho 
bo¾avý list im pomohol. To je triumf hodný 
oslavy v parádnom sprievode.

Podrobený v Kristovi

Obraz s dvojakým významom

Ale v Korinte je aj mnoho protivníkov, 
ktorí neprijímajú jeho autoritu apoštola 
a kážu inakšie evanjelium (2K 11,4). 
Nazýva ich ironicky „ve¾apoštolmi“ (11,5; 
12,11). Tí neuznávajú Pavlovu autoritu a 
nevidia Krista v jeho službe. Teda Pavol 
netriumfuje ako misionár pod¾a predstáv 
¾udí. Niektorí poslucháèi sa obrátia. A iní 
nie. Niektorí v òom vidia Krista a iní nie, 
vidia iba jeho slabos�. Má úspechy i zly-
hania. A tak si volí slovný obraz, ktorý ho 
opisuje aj ako toho, èo patrí k ve¾kému 
ví�azovi, aj ako podrobeného nepriate¾a, 
ktorého úlohou je trpie� za krá¾a v slabosti 
a dokonca zomrie�. To je prvý obraz.

Ten druhý zobrazuje jeho život ako 
obe�, ktorá prináša Bohu príjemnú vôòu. 
Zaèína sa v polovici 14. verša: „… a na kaž-
dom mieste skrze nás zjavuje vôòu svojho 
poznania.“ Život a služba misionára je ako 
šírenie vône poznania Krista. Je to obe� 
prinesená Bohu, pretože v 15. verši vidíme, 
že táto vôòa je v prvom rade pre Boha. Je 
ako voòavé kadidlo: „Lebo sme Kristovou 
vôòou, príjemnou Bohu“ (v. 15a).

Najlepšie vysvetlenie tohto obrazu 
nájdeme v liste Efežanom: „Kristus milo-
val nás a vydal samého seba za nás ako dar 
a obetu Bohu príjemnej vône.“ (Ef 5,2) 
Takže keï Kristus zomrel za hriešnikov, 
bolo to pre Boha ako príjemne voòajúca 
obe�. A teraz tu Pavol stojí na mieste Krista 
ako misionár a trpiaci podobne ako Kristus 
v službe jeho ví�aziaceho Pána a vraví: 
„Sme Kristovou vôòou, príjemnou Bohu.“ 
Inými slovami, keï trpíme ako misionári 
v Kristovej službe, je to podobné ako keï 
Kristus trpel za stratených, a Boh cíti túto 
vôòu obetavej lásky a je mu to príjemné.

Ale za tým srdce nadchýnajúca a zá-
roveò srdcervúca stránka misijnej služby. 
Vôòa Kristovej lásky v obetavej službe 
misionára sa môže páèi� Bohu, ale nemusí 
sa páèi� každému. Pozrime sa na roz-
delenie vo veršoch 15-16: „Lebo sme 
Kristovou vôòou, príjemnou Bohu upros-
tred tých, èo získavajú spásu aj medzi 
tými, èo hynú; jedným vôòou smrti na 
smr�, druhým vôòou života na život.“

Niektorí ¾udia zacítia obetavú Kristovu 
lásku v živote misionára a je to pre nich len 
pachom smrti. Poèujú evanjelium – a všet-
ko, èo poèujú, je smr�. Pozrú sa na kríž 
a všetko, èo vidia, je smr�. Život nevidia. 
Nevidia nádej, budúcnos�, rados�. A tak sa 
odvrátia. A keï sa odvrátia navždy, zomrú. 
To sú hynúci. Pach smrti vedie do smrti. To 
je tá srdcervúca stránka misie. Sú to ¾udia, 

Druhý obraz

Srdcervúca stránka misie

John Piper: Letom svetom …

Evanjelium v médiách

Marokánci v Španielsku

Služba v Bolívii

Pomoc Sudánu

Rast cirkvi

Mongolsko – Kres�anská FM rozhlasová stanica sa stala 
druhou najpoèúvanejšou v hlavnom meste Ulánbátar. Pred 15 
rokmi bolo v Mongolsku ve¾mi málo kres�anov, dnes sú ich 
desa�tisíce. (FEBC)

Egypt – nové kres�anské štúdio vytvorené v nevyužívanom 
byte vyrába zvukové a obrazové materiály profesionálnej 
kvality šírené aj cez internet. Väèšina obyvate¾ov Blízkeho 
východu je vo veku do 30 rokov a práve na nich je cielený 
program. Mladí moslimovia radi diskutujú ne internete, kde 
nedochádza k priamemu osobnému kontaktu. (MECO)

Severná Austrália – vïaka zapojeniu rôznych cirkví a 
organizácií môžu teraz všetky komunity domorodých 
aborigéncov v Arnhem Land poèúva� kres�anské rozhlasové 
programy. Tejto od¾ahlej oblasti slúži aj Misijné letecké 
spoloèenstvo, ktoré si získalo dobré meno a dôveru tamojšej 
samosprávy domorodcov. (MAF)

Hoci Španielsko je dnes katolícka krajina, od 8. do 15. 
storoèia bola prevažne pod moslimskou vládou. Dnes je medzi 
39 miliónmi obyvate¾ov menej než milión moslimov; mnohí 
z nich sú nedávni imigranti z Maroka. Zatia¾ sa im aktívne 
venuje iba málo kres�anov, ale v niektorých prístavných 
mestách boli ponúkané kres�anské knihy a DVD moslimom 
cestujúcim z alebo do Maroka. Nieko¾ko severoafrických 
kres�anov z moslimského prostredia teraz študuje v niektorých 
španielskych biblických školách. (30 Days)

La Palmera Centre (patriace k bratským zborom) je jedna z 
mála evanjelikálnych inštitúcií v Bolívii, ktoré sa naplno venujú 
humanitárnej èinnosti, aby pomohli postihnutým rôznymi 
katastrofami. Za viac než 20 rokov venovali ve¾a podpory na 
zdravotnícku službu, potraviny, bývanie, vzdelávanie, 
poradenstvo a oddych. Holistický prístup k zdie¾aniu evanjelia 
ocenila i bolívijská vláda a médiá.

Okrem praktickej pomoci chudobným má služba vplyv aj 
na miestne zbory. Veriaci si stále viac uvedomujú potrebu 
nielen kázania evanjelia, ale aj prejavovania praktickej 
kres�anskej lásky k blížnym. (Partnership)

Misijné letecké spoloèenstvo spolupracuje s cirkvami a 
misijnými organizáciami na obnove vzdelávacích ustanovizní 
v južnom Sudáne. Rodiny sa vracajú na svoje tradièné územia 
po dlhotrvajúcej obèianskej vojne a ich deti potrebujú školy. 
Desa�roèia skazy zanechali mnohé školy v rozvalinách, takže 
vyuèovanie èasto prebieha pod stromami. Deti tiež dostávajú 
balíèky so základnými hygienickými potrebami.

Hoci mierová dohoda umožnila zaèa� obnovu južného 
Sudánu, mnohí kres�ania stále nedôverujú moslimskej vláde 
na severe. V niektorých oblastiach vládne jednotky 
znemožòujú kres�anom prístup k humanitárnej pomoci, kým 
neodrecitujú islamské vyznanie viery. (MAF/VOM)

Medzi krajiny, ktoré zaznamenali v minulých desa�roèiach 
výnimoèný rast, patria aj moslimské krajiny Indonézia, Alžírsko 
a Irán a hinduistický Nepál. Odhadovaný poèet kres�anov 
v Nepále vzrástol z 29 v roku 1959 na dnešných vyše 600 000. 
V Mongolsku, kde je hlavným náboženstvom šamanizmus 
a budhizmus, vzrástol poèet kres�anov zo 4 v roku 1989 na 
dnešných 40 000. V komunistickej Èíne, kde rast cirkvi nemá 
obdobu, sa odhaduje poèet kres�anov na 70 a 100 miliónov.

Èo je menej dramatické, ale ve¾mi významné – dnes sú 
domáci veriaci kres�ania v každej krajine severnej Afriky 
a Blízkeho východu. (Barnabas Fund)            y

èo neveria. Nevidia Krista ako vzácneho. Nevidia jeho utrpenie 
ako poklad. Necítia jeho smr� za hriešnikov ako najsladšiu vôòu vo 
vesmíre. Nie je to pre nich vôòa upokojujúca. Je to len pach smrti.

Ale je tu aj druhá stránka: „… druhým vôòou života na život.“ 
(v. 16) Spasení, vnímajú Kristovu smr� ako vôòu života. Vidia v jeho 
smrti náhradu, ktorú tak zúfalo potrebujú pred Bohom. Boží Syn 
zomierajúci na ich mieste je vôòou života. Takže sa neodvrátia. 
Veria mu a prijímajú ho a cenia si ho a žijú – naveky. Ucíti� Krista 
ako vôòu života – to dáva život.

Toto sú dva obrazy, ktorými Pavol vystihuje svoj život  misio-
nára. (1) Boh ho porazil, keï bol jeho nepriate¾om. Teraz Pavla 
vedie súèasne v triumfe i v utrpení. Je dôvod radova� sa z toho, a 
je aj dôvod vzdycha�. (2) Druhý obraz ukazuje Krista ako príjemne 
voòajúcu obe� alebo kadidlo prinesené Bohu. A Pavol má podiel 
v Kristovom poslaní a utrpení, takže sa stáva touto istou vôòou 
svetu, ktorú niektorí ucítia ako život a žijú, ale iní cítia smr� a hynú.

Takúto závažnú otázku nám dáva Pavol na záver. Kto unesie 
�archu vedomia, že vôòa tvojho Krista vyvyšujúceho života bude 
vies� niektorých k veènému životu a iných k veènej smrti? Je to 
také vážne, akoby si kráèal na poludnie hlavnou ulicou v meste a 
niektorí by sa usmiali a pripojili k tebe a boli spasení, kým ostatní 
by padali màtvi. Kto by to uniesol? Toto sa Pavol pýta.

V jednom zmysle je odpoveïou: nikto. Ale to nie je Pavlov 
záver. V 2K 1,12 a R 1,5 napísal, že svoju službu vykonáva z Božej 
milosti. On nie je dostatoèný sám v sebe – a ani ty a ja. Žiadny 
misionár sa necíti by� dostatoèný. Ale 2K 3,5 hovorí: „Naša 
schopnos� je z Boha.“

Tá najdôležitejšia otázka pre mnohých z vás, keï ste sa mod-
lili a zvažovali, že by ste venovali svoj život – alebo jeho znaènú èas� – 
misii, je: Môžem to robi�? Unesiem tiaž toho, že budem Kristovou 
vôòou na nejakom novom mieste? Z Božej milosti to dokážeš.

Pavol nám v 17. verši ponúka pä� skúšok, ako sa o tom 
presvedèi�. Sformulujem ich pre vás ako otázky:

(1) Ceníš si Krista dos� na to, aby si nekupèil s jeho slovom? 
Pavol píše: „Lebo my nie sme ako tí, èo kupèia s Božím slovom.“ 
Títo ¾udia nemilujú Krista. Oni milujú peniaze a používajú 
Krista. Takže prvá skúška je: Miluješ Krista viac než peniaze?

Presne vzaté, ïalšie štyri frázy v 17. verši modifikujú slovo 
hovoríme. Doslova: hovoríme (2) úprimne, (3) z Boha, (4) pred 
Bohom, (5) v Kristovi. Takže sa vás opýtam:

(2) Budeš hovori� úprimne? Budeš opravdivý? Budeš myslie� 
vážne svoje slová? Zriekneš sa všetkej pretvárky a pokrytectva?

(3) Budeš hovori� ako z Boha? Od Boha prevezmeš nielen svoje 
poverenie , ale aj tvoje slová a autoritu? Budeš hovori� jeho slová a 
nie svoje? Hovori� v jeho autorite a nie v svojej? Budeš èerpa� silu 
a usmernenie z jeho moci a múdrosti, nie zo svojej vlastnej?

(4) Budeš hovori� ako pred Bohom? Budeš považova� za 
svojho sudcu jeho a nie èloveka? Bude ti viac záleža� na jeho 
hodnotení tvojich slov a nedáš sa odradi� ¾udskou kritikou?

(5) Budeš hovori� ako v Kristovi? Budeš prijíma� svoju 
identitu a svoje uistenie a svoju dôveru a svoju nádej a svoju 
odvahu zo spojenia s Kristom?

Perfektní misionári neexistujú. Odpoveïou na tieto otázky by 
malo by�: Ó áno, Pane, nako¾ko poznám moje srdce, týmto si 
prajem by�. Pomôž mi. Milova� teba viac než peniaze. By� 
opravdivý a úprimný. Hovori� tvoje slovo. Nebá� sa èloveka. Bra� 
všetko, èo potrebujem, od Krista.

Chcem k tomuto povzbudi� všetkých, ktorí veríte, že Boh vás 
pozýva k dlhodobému misijnému nasadeniu, èi už teraz alebo 
neskôr. Myslím na deti, ktoré sú dos� ve¾ké na uvažovanie 
o takýchto veciach, na mladých dospievajúcich a dospelých, 
mužov i ženy, v manželstve alebo slobodných, v strednom veku i na 
dôchodku. Boh má svoje spôsoby, ako uvo¾ni� vaše korene. Ak 
dokážeš rozpozna� jeho pôsobenie, dúfam, že sa pridáš.

zdroj: www.desiringgod.com y

Nadchýnajúca stránka misie

Kto je na to súci?

Pä� skúšok

Žiadni perfektní misionári 



Kristova vôòa medzi národmi 
(2. Korin�anom 2,12-17)

N

Boh používa svoje slovo

Za nepokojným duchom

ež sa budeme venova� nášmu 
textu z 2. listu Korin�anom, za-
raïme ho do misijného kontextu. 
Apoštol Pavol bol misionár. To 

vidíme krištá¾ovo jasne v Rimanom 15, kde 
píše, že jeho ambíciou – jeho svätou ambí-
ciou – je „zvestova� evanjelium nie tam, 
kde Kristus bol známy, aby nebudoval na 
cudzom základe“ (R 15,20). Bol povolaný 
posúva� hranice, by� v priekopníckej 
situácii, prináša� evanjelium k nezasiah-
nutým skupinám. V tomto bol Pavol prvý 
a zrejme najväèší. Ale aký rad nasledov-
níkov sa vydal za ním! Siaha až podnes, až 
po tento zbor a tieto bohoslužby.

Jedna z najväèších túžob môjho života 
je, aby náš zbor bol vysielajúcou základòou 
pre stále rastúci poèet misionárov k neza-
siahnutým národom a aby sme ich vysielali 
s èoraz väèšou úèinnos�ou a biblickou ver-
nos�ou a stále lepšou starostlivos�ou o nich 
a o ich rodiny. Keï myslím na to, že ne-
chcem premrha� svoj život, práve na toto 
myslím najviac: tak študova�, modli� sa a 
pracova� a vies�, aby výsledkom bolo èím 
viac mladých ¾udí s víziou a znepokojených 
¾udí v strednom veku a múdrych, vyspelých 
dôchodcov, ktorí to risknú, zbalia sa a idú 
s Ježišom a s evanjeliom k nezasiahnutým 
¾uïom sveta, èi už blízko alebo ïaleko.

Pozrime sa teda s týmto zápalom v duši 
a s modlitbou na svedectvo jedného misio-
nára. Pamätajme na to, že Boh èasto  
používa svoje slovo, aby vyvolal a potvrdil 
svoje povolanie do misijnej práce. Kiežby 
sa to dialo aj teraz.

Na pozadí tohto textu je skutoènos�, 
že Pavol napísal �ažký, bo¾avý list do Korin-
tu a nemá pokoj, kým nezistí, èi ich ešte 
viac odcudzil alebo uzdravil. Takže posiela 
Títa do Korintu aby zistil, ako sa majú.

Tu sa zaèína náš príbeh vo veršoch 12-13: 
„Keï som prišiel do Troady hlása� Kristovo 
evanjelium, hoci sa mi v Pánovi otvárali 
dvere, môj duch nemal pokoj, lebo som 
tam nenašiel svojho brata Títa. Preto som 
sa s nimi rozlúèil a odišiel som do Mace-
dónska.“ Takže hoci boli v Troade otvorené 
dvere pre evanjelium, jeho srdce bolo tak 
znepokojené situáciou v Korinte, že sa 
rozhodol nezosta� na mieste, ale ís� 
naproti Títovi, vracajúcemu sa z Korintu.

Toto je ve¾mi pozoruhodné a môže �a 
to oslovi� práve tam, kde sa nachádzaš vo 
svojom živote. Dvere sú naširoko otvorené. 
Ve¾a toho treba vykona� – práve tam, kde 
práve si. Ale tvoj duch nemá pokoja. To bol 
Pavlov prípad. A je zvláštne, že opustil 

otvorené dvere v Troade a šiel kam ho 
viedol jeho nepokojný duch. Bolo správne 
opusti� Troadu? Mal by si aj ty urobi� nieèo 
také? On to urobil. A pretože to spravil, 
máme tu tento úžasný oddiel Písma.

Pavol je v Macedónsku a koneène pri-
chádza Títus. O jeho príchode nehovorí na 
tomto mieste, ale až v 2K 7,5-7: „Veï od-
vtedy, ako sme prišli do Macedónska, naše 
telo nepoznalo odpoèinok, všetko možné 
nás sužovalo: zvonka boje, zvnútra úzko-
sti. No Boh, ktorý potešuje ponížených, 
potešil nás Títovým príchodom, no nielen 
jeho príchodom, ale aj rados�ou, ktorú on 
mal z vás, keï nám rozprával o vašej 
túžbe, o vašej ¾útosti a o vašej horlivosti za 
mòa, takže som sa ešte viac zaradoval.“

To je pozadím 2. kapitoly. Ale v nej 
Pavol vyjadruje svoju rados� z týchto 
správ inakším spôsobom. Vyberá si dve 
metafory alebo slovné obrazy, ktoré nás 
šokujú. Po prvé, v 14. verši doslovne 
hovorí: „Vïaka Bohu, ktorý nás v Kristovi 
vždy vedie vo ví�aznom sprievode.“ 
Príslušné grécke slovo vyjadruje to, èo 
robí ve¾ký rímsky generál, keï vedie 
v triumfálnom sprievode porazených 
zajatcov – buï na smr� alebo do otroctva.

To slovo je použité ešte na jednom 
mieste Nového zákona, tam vidno jasne 
jeho zmysel: „Odzbrojil a verejne odhalil 
kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad 
nimi triumfoval“ (Ko 2,15). Takže v liste 
Kološanom Boh vedie satana v triumfálnom 
sprievode a v liste Korin�anom vedie Pavla. 
Obaja boli porazení vo svojej vzbure proti 
Bohu. Obaja sú vedení v triumfálnom sprie-
vode a zahanbení za svoju vzburu. Ale je tu 
aj ve¾ký rozdiel: Pavol je v Kristu a satan 
nie: „Vïaka Bohu, ktorý nás v Kristovi vždy 
vedie vo ví�aznom sprievode.“ Ináè pove-
dané, Pavol bol porazený a vzatý do zaja-
tia; ale bol privedený k viere a dostal 
odpustenie a ospravedlnenie a stal sa 
radostným a ochotným služobníkom 
najväèšieho zo všetkých generálov.

Preèo používa tento slovný obraz? 
Lebo chce vyjadri� dve takmer úplne proti-
kladné veci súèasne. Na jednej strane, Boh 
triumfuje a Pavol je v jeho službe. Ale na 
druhej strane, Boh je ako ve¾ký generál 
a Pavol je zajatcom povolaným trpie� 
v jeho službe – ba dokonca zomrie�. A tento 
slovný obraz vystihuje oboje.

Na jednej strane, Pavol sa raduje a 
ïakuje Bohu, že Korin�ania sa kajali, jeho 
bo¾avý list im pomohol. To je triumf hodný 
oslavy v parádnom sprievode.

Podrobený v Kristovi

Obraz s dvojakým významom

Ale v Korinte je aj mnoho protivníkov, 
ktorí neprijímajú jeho autoritu apoštola 
a kážu inakšie evanjelium (2K 11,4). 
Nazýva ich ironicky „ve¾apoštolmi“ (11,5; 
12,11). Tí neuznávajú Pavlovu autoritu a 
nevidia Krista v jeho službe. Teda Pavol 
netriumfuje ako misionár pod¾a predstáv 
¾udí. Niektorí poslucháèi sa obrátia. A iní 
nie. Niektorí v òom vidia Krista a iní nie, 
vidia iba jeho slabos�. Má úspechy i zly-
hania. A tak si volí slovný obraz, ktorý ho 
opisuje aj ako toho, èo patrí k ve¾kému 
ví�azovi, aj ako podrobeného nepriate¾a, 
ktorého úlohou je trpie� za krá¾a v slabosti 
a dokonca zomrie�. To je prvý obraz.

Ten druhý zobrazuje jeho život ako 
obe�, ktorá prináša Bohu príjemnú vôòu. 
Zaèína sa v polovici 14. verša: „… a na kaž-
dom mieste skrze nás zjavuje vôòu svojho 
poznania.“ Život a služba misionára je ako 
šírenie vône poznania Krista. Je to obe� 
prinesená Bohu, pretože v 15. verši vidíme, 
že táto vôòa je v prvom rade pre Boha. Je 
ako voòavé kadidlo: „Lebo sme Kristovou 
vôòou, príjemnou Bohu“ (v. 15a).

Najlepšie vysvetlenie tohto obrazu 
nájdeme v liste Efežanom: „Kristus milo-
val nás a vydal samého seba za nás ako dar 
a obetu Bohu príjemnej vône.“ (Ef 5,2) 
Takže keï Kristus zomrel za hriešnikov, 
bolo to pre Boha ako príjemne voòajúca 
obe�. A teraz tu Pavol stojí na mieste Krista 
ako misionár a trpiaci podobne ako Kristus 
v službe jeho ví�aziaceho Pána a vraví: 
„Sme Kristovou vôòou, príjemnou Bohu.“ 
Inými slovami, keï trpíme ako misionári 
v Kristovej službe, je to podobné ako keï 
Kristus trpel za stratených, a Boh cíti túto 
vôòu obetavej lásky a je mu to príjemné.

Ale za tým srdce nadchýnajúca a zá-
roveò srdcervúca stránka misijnej služby. 
Vôòa Kristovej lásky v obetavej službe 
misionára sa môže páèi� Bohu, ale nemusí 
sa páèi� každému. Pozrime sa na roz-
delenie vo veršoch 15-16: „Lebo sme 
Kristovou vôòou, príjemnou Bohu upros-
tred tých, èo získavajú spásu aj medzi 
tými, èo hynú; jedným vôòou smrti na 
smr�, druhým vôòou života na život.“

Niektorí ¾udia zacítia obetavú Kristovu 
lásku v živote misionára a je to pre nich len 
pachom smrti. Poèujú evanjelium – a všet-
ko, èo poèujú, je smr�. Pozrú sa na kríž 
a všetko, èo vidia, je smr�. Život nevidia. 
Nevidia nádej, budúcnos�, rados�. A tak sa 
odvrátia. A keï sa odvrátia navždy, zomrú. 
To sú hynúci. Pach smrti vedie do smrti. To 
je tá srdcervúca stránka misie. Sú to ¾udia, 

Druhý obraz

Srdcervúca stránka misie

John Piper: Letom svetom …

Evanjelium v médiách

Marokánci v Španielsku

Služba v Bolívii

Pomoc Sudánu

Rast cirkvi

Mongolsko – Kres�anská FM rozhlasová stanica sa stala 
druhou najpoèúvanejšou v hlavnom meste Ulánbátar. Pred 15 
rokmi bolo v Mongolsku ve¾mi málo kres�anov, dnes sú ich 
desa�tisíce. (FEBC)

Egypt – nové kres�anské štúdio vytvorené v nevyužívanom 
byte vyrába zvukové a obrazové materiály profesionálnej 
kvality šírené aj cez internet. Väèšina obyvate¾ov Blízkeho 
východu je vo veku do 30 rokov a práve na nich je cielený 
program. Mladí moslimovia radi diskutujú ne internete, kde 
nedochádza k priamemu osobnému kontaktu. (MECO)

Severná Austrália – vïaka zapojeniu rôznych cirkví a 
organizácií môžu teraz všetky komunity domorodých 
aborigéncov v Arnhem Land poèúva� kres�anské rozhlasové 
programy. Tejto od¾ahlej oblasti slúži aj Misijné letecké 
spoloèenstvo, ktoré si získalo dobré meno a dôveru tamojšej 
samosprávy domorodcov. (MAF)

Hoci Španielsko je dnes katolícka krajina, od 8. do 15. 
storoèia bola prevažne pod moslimskou vládou. Dnes je medzi 
39 miliónmi obyvate¾ov menej než milión moslimov; mnohí 
z nich sú nedávni imigranti z Maroka. Zatia¾ sa im aktívne 
venuje iba málo kres�anov, ale v niektorých prístavných 
mestách boli ponúkané kres�anské knihy a DVD moslimom 
cestujúcim z alebo do Maroka. Nieko¾ko severoafrických 
kres�anov z moslimského prostredia teraz študuje v niektorých 
španielskych biblických školách. (30 Days)

La Palmera Centre (patriace k bratským zborom) je jedna z 
mála evanjelikálnych inštitúcií v Bolívii, ktoré sa naplno venujú 
humanitárnej èinnosti, aby pomohli postihnutým rôznymi 
katastrofami. Za viac než 20 rokov venovali ve¾a podpory na 
zdravotnícku službu, potraviny, bývanie, vzdelávanie, 
poradenstvo a oddych. Holistický prístup k zdie¾aniu evanjelia 
ocenila i bolívijská vláda a médiá.

Okrem praktickej pomoci chudobným má služba vplyv aj 
na miestne zbory. Veriaci si stále viac uvedomujú potrebu 
nielen kázania evanjelia, ale aj prejavovania praktickej 
kres�anskej lásky k blížnym. (Partnership)

Misijné letecké spoloèenstvo spolupracuje s cirkvami a 
misijnými organizáciami na obnove vzdelávacích ustanovizní 
v južnom Sudáne. Rodiny sa vracajú na svoje tradièné územia 
po dlhotrvajúcej obèianskej vojne a ich deti potrebujú školy. 
Desa�roèia skazy zanechali mnohé školy v rozvalinách, takže 
vyuèovanie èasto prebieha pod stromami. Deti tiež dostávajú 
balíèky so základnými hygienickými potrebami.

Hoci mierová dohoda umožnila zaèa� obnovu južného 
Sudánu, mnohí kres�ania stále nedôverujú moslimskej vláde 
na severe. V niektorých oblastiach vládne jednotky 
znemožòujú kres�anom prístup k humanitárnej pomoci, kým 
neodrecitujú islamské vyznanie viery. (MAF/VOM)

Medzi krajiny, ktoré zaznamenali v minulých desa�roèiach 
výnimoèný rast, patria aj moslimské krajiny Indonézia, Alžírsko 
a Irán a hinduistický Nepál. Odhadovaný poèet kres�anov 
v Nepále vzrástol z 29 v roku 1959 na dnešných vyše 600 000. 
V Mongolsku, kde je hlavným náboženstvom šamanizmus 
a budhizmus, vzrástol poèet kres�anov zo 4 v roku 1989 na 
dnešných 40 000. V komunistickej Èíne, kde rast cirkvi nemá 
obdobu, sa odhaduje poèet kres�anov na 70 a 100 miliónov.

Èo je menej dramatické, ale ve¾mi významné – dnes sú 
domáci veriaci kres�ania v každej krajine severnej Afriky 
a Blízkeho východu. (Barnabas Fund)            y

èo neveria. Nevidia Krista ako vzácneho. Nevidia jeho utrpenie 
ako poklad. Necítia jeho smr� za hriešnikov ako najsladšiu vôòu vo 
vesmíre. Nie je to pre nich vôòa upokojujúca. Je to len pach smrti.

Ale je tu aj druhá stránka: „… druhým vôòou života na život.“ 
(v. 16) Spasení, vnímajú Kristovu smr� ako vôòu života. Vidia v jeho 
smrti náhradu, ktorú tak zúfalo potrebujú pred Bohom. Boží Syn 
zomierajúci na ich mieste je vôòou života. Takže sa neodvrátia. 
Veria mu a prijímajú ho a cenia si ho a žijú – naveky. Ucíti� Krista 
ako vôòu života – to dáva život.

Toto sú dva obrazy, ktorými Pavol vystihuje svoj život  misio-
nára. (1) Boh ho porazil, keï bol jeho nepriate¾om. Teraz Pavla 
vedie súèasne v triumfe i v utrpení. Je dôvod radova� sa z toho, a 
je aj dôvod vzdycha�. (2) Druhý obraz ukazuje Krista ako príjemne 
voòajúcu obe� alebo kadidlo prinesené Bohu. A Pavol má podiel 
v Kristovom poslaní a utrpení, takže sa stáva touto istou vôòou 
svetu, ktorú niektorí ucítia ako život a žijú, ale iní cítia smr� a hynú.

Takúto závažnú otázku nám dáva Pavol na záver. Kto unesie 
�archu vedomia, že vôòa tvojho Krista vyvyšujúceho života bude 
vies� niektorých k veènému životu a iných k veènej smrti? Je to 
také vážne, akoby si kráèal na poludnie hlavnou ulicou v meste a 
niektorí by sa usmiali a pripojili k tebe a boli spasení, kým ostatní 
by padali màtvi. Kto by to uniesol? Toto sa Pavol pýta.

V jednom zmysle je odpoveïou: nikto. Ale to nie je Pavlov 
záver. V 2K 1,12 a R 1,5 napísal, že svoju službu vykonáva z Božej 
milosti. On nie je dostatoèný sám v sebe – a ani ty a ja. Žiadny 
misionár sa necíti by� dostatoèný. Ale 2K 3,5 hovorí: „Naša 
schopnos� je z Boha.“

Tá najdôležitejšia otázka pre mnohých z vás, keï ste sa mod-
lili a zvažovali, že by ste venovali svoj život – alebo jeho znaènú èas� – 
misii, je: Môžem to robi�? Unesiem tiaž toho, že budem Kristovou 
vôòou na nejakom novom mieste? Z Božej milosti to dokážeš.

Pavol nám v 17. verši ponúka pä� skúšok, ako sa o tom 
presvedèi�. Sformulujem ich pre vás ako otázky:

(1) Ceníš si Krista dos� na to, aby si nekupèil s jeho slovom? 
Pavol píše: „Lebo my nie sme ako tí, èo kupèia s Božím slovom.“ 
Títo ¾udia nemilujú Krista. Oni milujú peniaze a používajú 
Krista. Takže prvá skúška je: Miluješ Krista viac než peniaze?

Presne vzaté, ïalšie štyri frázy v 17. verši modifikujú slovo 
hovoríme. Doslova: hovoríme (2) úprimne, (3) z Boha, (4) pred 
Bohom, (5) v Kristovi. Takže sa vás opýtam:

(2) Budeš hovori� úprimne? Budeš opravdivý? Budeš myslie� 
vážne svoje slová? Zriekneš sa všetkej pretvárky a pokrytectva?

(3) Budeš hovori� ako z Boha? Od Boha prevezmeš nielen svoje 
poverenie , ale aj tvoje slová a autoritu? Budeš hovori� jeho slová a 
nie svoje? Hovori� v jeho autorite a nie v svojej? Budeš èerpa� silu 
a usmernenie z jeho moci a múdrosti, nie zo svojej vlastnej?

(4) Budeš hovori� ako pred Bohom? Budeš považova� za 
svojho sudcu jeho a nie èloveka? Bude ti viac záleža� na jeho 
hodnotení tvojich slov a nedáš sa odradi� ¾udskou kritikou?

(5) Budeš hovori� ako v Kristovi? Budeš prijíma� svoju 
identitu a svoje uistenie a svoju dôveru a svoju nádej a svoju 
odvahu zo spojenia s Kristom?

Perfektní misionári neexistujú. Odpoveïou na tieto otázky by 
malo by�: Ó áno, Pane, nako¾ko poznám moje srdce, týmto si 
prajem by�. Pomôž mi. Milova� teba viac než peniaze. By� 
opravdivý a úprimný. Hovori� tvoje slovo. Nebá� sa èloveka. Bra� 
všetko, èo potrebujem, od Krista.

Chcem k tomuto povzbudi� všetkých, ktorí veríte, že Boh vás 
pozýva k dlhodobému misijnému nasadeniu, èi už teraz alebo 
neskôr. Myslím na deti, ktoré sú dos� ve¾ké na uvažovanie 
o takýchto veciach, na mladých dospievajúcich a dospelých, 
mužov i ženy, v manželstve alebo slobodných, v strednom veku i na 
dôchodku. Boh má svoje spôsoby, ako uvo¾ni� vaše korene. Ak 
dokážeš rozpozna� jeho pôsobenie, dúfam, že sa pridáš.

zdroj: www.desiringgod.com y
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Rozobratím starej strechy na jar 
minulého roka sme prekroèili Rubikon - 
odteraz sa už nedá vráti� spä�! Pustili 
sme sa do práce vo viere, že ju budeme 
môc� dokonèi�, hoci sme nemali dos� 
prostriedkov na vybudovanie novej 
strechy. Stavebné práce rýchle vyèer-
pali naše zdroje, preto sme pokraèovali 
len pomaly s malým poètom najatých 
robotníkov. Pomohli nám dve dodávky 
izolaènej minerálnej vlny, ktorú sme 
dostali ako dar od veriacich z Nemecka.

V apríli sme vïaène prijali pomoc 
bratov z „dolnej zeme“. Odviedli kus prá-
ce pri betónovaní v priestoroch suterénu 
a izolácii stropu na 2. poschodí. Na ich 
dielo nadviazali ïalší domáci brigádnici.

Neobišla nás ani nehoda, keï brat 
¼uboš Vyhnánek spadol cez otvor v pod-
lahe a zranil si chrbticu. Jeho stav sa 
postupne zlepšuje. Ïakujeme Bohu, že sa 
nestalo niè horšie zvláš� mnohým mladým 
brigádnikom. Aj toto nám pripomína, ako 
ve¾mi potrebujem Božiu ochranu.

Neèakanou udalos�ou bola pre nás 
kúpa susedného pozemku pri vstupe do 
nášho objektu. Rozširujú sa tým naše 
možnosti a zabráni sa vzniku nejakého 
pochybného podniku ved¾a našej chaty. 
Na kúpu sme však nemali vlastné zdroje. 
Uskutoèni� sme ju mohli vïaka obetavým 
darom na tento úèel a pôžièkám. Poze-
mok je teda náš, ale pôžièky sme doteraz 
nevyrovnali. V prípade vážnej finanènej 
núdze by sme ho mohli rýchlo a výhodne 
preda�, ale to by sme predsa neradi…09 strecha sa postupne zakrýva 20 regionálne stretnutie mládeže19 regionálne stretnutie mládeže

18 súèasná podoba chaty

V auguste bola brigáda mládeže zo 
slovenských zborov. Ubytovali sa v novo-
vytvorených priestoroch v podkroví a 
k dispozícii mali aj také vymoženosti, ako 
splachovacie WC a dokonca teplú sprchu 
na dvore! Ale v skutoènosti žiaden luxus. 
Tešíme sa z ich radosti zo vz�ahu s Bohom, 
spoloèenstva i práce. V suteréne upravo-
vali budúce klubové priestory, v podkroví 
montovali podlahy a tepelné izolácie stro-
pu. Samozrejme, užili si aj biblické štú-
dium listu Kološanom, chvály a vo¾ný èas.

V jesennom období sa brigády 
zameriavali na úpravu  podkrovia, aby 
mohla slúži� na ubytovanie poèas  kon-
ferencie mládeže aj misijnej konferen-
cie. Stavba už má takmer všetky okná, 
takže vnútri budú práce pokraèova� aj 
poèas zimy. Chceli by sme dokonèi� tepel-
né izolácie a ïalej sa venova� inštalácii 
vody a elektriny. Od cie¾a nás delia ešte 
snáï dva roky Ve¾a závisí od finanèných 
možností. Tam, kde tie naše konèia, Božie 
sa nevyèerpajú a my pokraèujeme vo vie-
re, že On bude s nami ako doteraz.

Za�ažkávajúcou skúškou pre chatu bolo regionálne stretnutie mládeže usporiadané 
kres�anskými zbormi podkarpatského regiónu. Pre mladého kres�ana je dobré trávi� èas 
v spoloèenstve, pri Božom Slove, chválach, modlitbách a diskusiách na aktuálne témy - a 
k tomu všetkému tu bola vynikajúca príležitos�. Stretlo sa tu asi 100 ¾udí, ktorým 
neprekážalo ani jesenné poèasie a nedostatok akéhoko¾vek pohodlia na chate.

Pri chví¾ach spoloèných piesní a modlitieb nás viedla mládež z Trenèína a Devínskej 
Novej Vsi. Bratia Peter Kozár, Jozef Abrman, Jaroslav Útly, ¼ubomír Vyhnánek a Allen 
Buchanek viedli spoloèné zamyslenia na témy: Poznávanie Božej vôle, Modlitba: on-line
s Bohom a Uctievanie Boha. Ale bol èas aj na filmy a diskusie, neformálne rozhovory, šport 
a oddych. V nede¾u sa pridali aj veriaci z Kres�anských zborov v Pezinku a Modre.

Aj keï bolo �ažké vopred si predstavi� ubytovanie a stravovanie takého množstva 
¾udí, podarilo sa a znova sa ukázal potenciál chaty pre takéto stretnutia.
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Ópiom financované povstanie Talibanu na 
postupe, žiadna sloboda ani bezpeènos�.
Národ:
• aby sa Boh milostivo zjavil Afgancom (Iz 
65,1) a zastavil postup Talibanu (Ž 146,9)
• aby Boh mocne pôsobil v afganskej 
diaspore, aby Afganci v exile sa mohli sta� 
kres�anmi a prispie� k obnove Afganistanu
Cirkev:
• aby Boh požehnal a ochránil tajných 
afganských veriacich a aby cirkev mohla 
rás� a sta� sa so¾ou a svetlom pre národ.

Terorizmus al-Kájdy sa stupòuje, vláda 
vychádza v ústrety islamistom
Národ:
• aby Boh dal vláde silu odola� tlakom na 
islamizáciu štátu a prenasledovanie cirkvi
• aby Svätý Duch sprevádzal zvestovanie 
evanjelia života, nádeje a spásy v národe 
traumatizovanom islamským terorizmom
Cirkev:
• za trvalý rast a vytrvalos� napriek 
represívnym zákonom proti misii a nere-
gistrovaným domácim zborom

Izolácia a krutý etnický a náboženský útlak
Národ:
• aby Boh dal Barme èestnú a spravodlivú 
vládu, èo by umožnila náboženskú slobodu
Cirkev:
• za zachovanie násilne prenasledovaných 
kres�anov z národnostných menšín
• aby Svätý Duch zmocnil šírenie evanjelia 
v tvrdo budhistickej barmskej väèšine

Strata priazne mocného patróna, Ruska
Národ:
• za prebudenie v pravoslávnej cirkvi a ve¾-
ký hlad po pravej duchovnosti
• aby Boh odvrátil politiku prezidenta 
Lukašenka od izolácie k väèšej otvorenosti 
Cirkev:
• za rast v modlitbe, múdrosti a jednote 
v svätom Duchu (Ef 4,3) v èasoch útlaku 
a pripravenos� na slobodnejšie èasy

Zápas o transformáciu, silný duchovný boj
Národ:
• aby Boh prebúdzal svedomie Èíòanov 
a aby h¾adanie „harmonickej spoloènosti“ 
viedlo mnohých k evanjeliu Ježiša Krista

• aby Boh usmernil vládu pri riešení  
problémov takého obrovského  národa
• aby sa zlikvidovalo vyše 1100 väzen-
ských pracovných táborov
Cirkev:
• aby Boh bol útoèiskom väznených veria-
cich, uzdravoval ich rany a tešil ich srdcia
• aby cirkev rástla napriek prenasledovaniu 
a aby veriaci mohli dosta� Biblie
• za viac kazate¾ov a evanjelistov na zasý-
tenie obrovského duchovného hladu

Zhoršenie od roku 2008.
Národ:
• aby sa Boh zjavil Egyp�anom (Iz 19,19-25), 
ktorí zápasia s nedostatkom  slobody 
Cirkev:
• za koptských a iných kres�anov, aby 
rástli v modlitbe, poznaní Boha  a viere 
• za stále rastúci poèet obrátených od 
islamu, ich bezpeèie a duchovný rast

Zhoršenie od 2002, kruté prenasledovanie.
Národ:
• za Boží zásah, aby tu bol pokoj, 

spravodlivos� a sloboda (Iz 59,15b-19)
Cirkev:
• za uzdravenie a potešenie trpiacich a aby 
z prenasledovania vyrástlo nieèo dobré
• za viac než 2000 ¾udí väznených za vieru
•aby prenasledovanie odstránilo konku-
renciu medzi cirkvami a ukázala sa bratská 
láska medzi veriacimi

Kritické zhoršenie, vážne ohrozenie. 
Federálne vo¾by budú v máji 2009.
Národ:
• aby Boh odhalil nebezpeèenstvo nacio-
nalistického hnutia Hindutva a ¾udia odmietli 
násilie a protikres�anskú propagandu
Cirkev:
• za ochranu pre indických kres�anov, 
ktorých väèšina je zranite¾ná, chudobná 
a bez „hlasu“
• za ve¾kú múdros� a odvahu evanjelistov 
a požehnanie ich svedectva

Stále zhoršovanie situácie, chýba 
bezpeènos�  i sloboda, hrozí genocída
Národ:
• aby Boh upokojil nepokoj národa (Ž 65,6-8) 
a zmaril úmysly bezbožných (Ž 146,9)

EGYPT

ERITREA

INDIA

IRAK

V novembri sa modlia kres�ania z miliónov miestnych zborov vo viac než 100 krajinách sveta za svojich prenasledovaných bratov 
a sestry. Fakt, že cirkev vo svete trpí, nás neprekvapuje, veï Pán Ježiš povedal: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mòa skôr nenávidel ako 
vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, èo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.“ 
(Ján 15,18-19) Považujeme za výsadu, že sa modlitbou môžeme pripoji� k nim aj my.

Aktuálne modlitebné námety:

Cirkev:
• za ochranu pred terorizmom (vraždy, 
únosy, násilné konverzie a znásilnenia)
• aby uprostred násilia bola viera a láska 
veriacich (z ktorých tisíce sú uteèencami) 
svedectvom pre ¾udí okolo nich
• aby z vyhne prenasledovania vyšla cirkev 
oddaná Kristovi, preèistená  a zjednotená

Kritické zhoršenie a stupòovaná bojovnos� 
a snaha o regionálnu hegemóniu
Národ:
• aby Boh vzbudil ¾udí s hladom po slobode, 
spravodlivosti, ¾udských právach, uèenosti 
a pravde – èo si Peržania tradiène cenili – a 
zastavil utláèate¾skú a fanatickú vládu
• aby Boh mocne pôsobil v iránskej 
diaspore, aby iránski kres�ania a ¾udia 
s  vplyvom boli pripravení slúži� národu
Cirkev:
• za bezpeènos�, múdros� a vytrvalos� 
pre kruto prenasledovaných kres�anov 
vrátane „odpadlíkom“ od islamu, ktorým 
hrozia verejné popravy – aby žiarili ako 
hviezdy uprostred tmy, útlaku, depresie
a smrti (Fp 2,14-15)

Historicky èas� Srbska a „kolíska“ srbskej 
pravoslávnej cirkvi, teraz vyhlásená za 
nezávislú albánsku moslimskú republiku
• za potechu, milos� a múdros� pre 
zranite¾nú srbskú pravoslávnu menšinu vo 
väèšinovo moslimskej krajine
• za kres�anskú lásku a spolupatriènos� 
naprieè hranicami, aby prevažne evanjeli-
kálni albánski kres�ania mohli prináša� 
svojím životom a láskou slávu Bohu

Vážne prenasledovanie
Národ:
• za ukonèenie komunistického prenasle-
dovania kres�anov a genocíde prozápadne 
orientovanej etnickej menšiny Hmong, v 
ktorej je ve¾a kres�anov
• aby Boh dal duchovné a morálne 
prebudenie väèšinovému etniku Lao, aby 
prispeli k pozitívnym zmenám v krajine
Cirkev:
• aby kres�ania (prevažne z menšín Khmu 
a Hmong) boli zachovaní v bezpeèí a pože-
hnaní Božím pokojom a prítomnos�ou
• za uzdravenie muèených, napádaných 
chemickými zbraòami, vyhladovaných 
a vyhnaných, aby ich Boh zachoval od zlého

IRÁN

KOSOVO

LAOS

NIGÉRIA

PAKISTAN

PALESTÍNSKE TERITÓRIÁ

Nábožensky rozdelený národ
Národ:
• aby štátni, kmeòoví a náboženskí vodco-
via mali srdcia naklonené k pokoju a spra-
vodlivosti a silu k zabráneniu konfliktom
Cirkev:
• aby Boh chránil kres�anskú menšinu v se-
vernej Nigérii, kde zákon šaría vedie k fa-
natizmu, diskriminácii a  prenasledovaniu
• aby Boh položil slobodným a èasto 
zámožným kres�anom v južnej Nigérii 
na srdce bremeno za ich utláèaných 
bratov a sestry na severe a povzbudil ich 
k solidarite a obetavosti (Iz 58,5-7)

Kritické zhoršenie, rastúce ohrozenie, 
severozápad pod kontrolou a terorom
Národ:
• za vládu a armádu, aby mali odvahu a silu 
porazi� Taliban a al-Kájdu a postavi� sa  
islamskému fundamentalizmu
• aby súèasné �ažkosti viedli k sklamaniu 
z islamu a k obratu v trende islamizácie
Cirkev:
• aby Boh chránil jednotlivcov i zbory pred 
terorizmom, zvláš� malé zranite¾né komu-
nity pod vládou Talibanu a zákona šaría
• za požehnanie kres�anského svedectva 
v stále viac nepriate¾skom Pakistane

Stále zhoršovanie, obzvláš� v Gaze
Národ:
• za Boží zásah a hlboké duchovné prebu-
denie, nadprirodzené odvrátenie ¾udských 
sàdc od kultúry smrti, nenávisti a násilia
Cirkev:

• aby Boh chránil cirkev na Palestínskych 
územiach, zvláš� v Hamasom ovládanej 
Gaze, kde militantný islamizmus strieda 
arabský nacionalizmus a ohrozuje životy
• aby Boh dal kres�anom  múdros� k životu 
pod¾a evanjelia medzi arabskými susedmi
• aby sa vïaka Kristovmu krížu mohli 
zjednoti� kres�ania zo Židov i pohanov

Hlavný svetový rozsievaè  džihádu
• aby Boh dal múdros� kres�anom (zahra-
nièným pracovníkom), ako nies� evanje-
lium a slúži� Bohu bez ohrozenia života
• za požehnanie pre službu šírenia 
evanjelia cez satelit a rádio
• aby Boh zastavil klerikmi organizované  
štátom podporované (z ropy) celosvetové 
šírenie antisemitizmu, antikres�anstva 
a džihádu wahhábistickou  ideológiou

Kruté prenasledovanie ale aj postupná 
strata podpory silného patróna – Èíny
Národ:
• aby Kristov Duch otvoril dvere a priniesol 
evanjelium nadprirodzeným spôsobom
• aby Boh viedol národ od izolácie a útlaku 
k  slobode, dostatku, oslobodeniu väzòov 
a uzdraveniu krajiny (Lk 4,18-19)
Cirkev:
• za najkrutejšie prenasledovaných 
veriacich, žijúcich v koncentraèných  tábo-
roch, v podzemných cirkvách a v exile
• za posilnenie viery a nádeje

Stále zhoršovanie, džihád, žiadna bez-
peènos�

SAUDSKÁ ARÁBIA

SEVERNÁ KÓREA

SOMÁLSKO

• aby Boh ochránil somálskych kres�anov 
vo vojnovej krajine bez vlády a zákonov 
a uteèencov v Etiópii, Jemene a Keni
• za Somálcov v diaspore, aby mohli 
prija� Krista a neskôr sa ako vzdelaní 
¾udia vráti� a prispie� k obnov krajiny 
a budovaniu cirkvi

Nábožensky rozdelená krajina ohrozená 
rozkladom a vojnou
Národ:
• aby Boh povolal kres�anských 
humanitárnych pracovníkov z rôznych 
kútov sveta aby pomohli s vybudovaním 
juhu po desa�roèiach nièivého džihádu
• aby Boží Duch prenikol a premenil 
sudánskych Arabov, obmäkèil ich srdcia 
a nasmeroval ich k pokoju a pokroku
Cirkev:
• aby cirkev bola nástrojom jednoty, vízie 
a požehnania, za sudánskych pastorov, kto-
rí slúžia denne traumatizovaným ¾uïom

Zhoršenie kvôli rastúcemu islamskému 
radikalizmu a nacionalizmu
Národ:
• za Turkov a Kurdov, aby odolali tlakom  
islamu a etnického nacionalizmu
• za odhalenie falošnosti propagandy proti 
kres�anom, misionárom a cudzincom
Cirkev:
• za silu vytrva� a odola� trvalej 
diskriminácii, útokom, dezinformáciám v 
médiách a stále násilnejšiemu prenasle-
dovaniu
• za pribúdanie slobody a bezpeènosti pre 
cirkev a umožnenie šírenia evanjelia    y

SUDÁN

TURECKO

Preèistení ohòom
Medzinárodný deò modlitieb za prenasledovanú cirkev (9. a 16. 11. 2008)

On pozná cestu, ktorou kráèam, keï ma preskú�a, vyjdem ako zlato. (Jób 23,10)

Kde sú
kres�ania
prenasledovaní

S�ažený život
kres�anov, zvláš�
novoobrátených

Systematická diskrimi-
nácia a prenasledovanie
kres�anských menšín

Trvalé a kruté
prenasledovanie
kres�anských menšín

Historicky kres�anské
menšiny ohrozené
genocídou

viac informácií: www.idop.org



AFGANISTAN

ALŽÍRSKO

BARMA (MYANMARSKO)

BIELORUSKO

ÈÍNA

Ópiom financované povstanie Talibanu na 
postupe, žiadna sloboda ani bezpeènos�.
Národ:
• aby sa Boh milostivo zjavil Afgancom (Iz 
65,1) a zastavil postup Talibanu (Ž 146,9)
• aby Boh mocne pôsobil v afganskej 
diaspore, aby Afganci v exile sa mohli sta� 
kres�anmi a prispie� k obnove Afganistanu
Cirkev:
• aby Boh požehnal a ochránil tajných 
afganských veriacich a aby cirkev mohla 
rás� a sta� sa so¾ou a svetlom pre národ.

Terorizmus al-Kájdy sa stupòuje, vláda 
vychádza v ústrety islamistom
Národ:
• aby Boh dal vláde silu odola� tlakom na 
islamizáciu štátu a prenasledovanie cirkvi
• aby Svätý Duch sprevádzal zvestovanie 
evanjelia života, nádeje a spásy v národe 
traumatizovanom islamským terorizmom
Cirkev:
• za trvalý rast a vytrvalos� napriek 
represívnym zákonom proti misii a nere-
gistrovaným domácim zborom

Izolácia a krutý etnický a náboženský útlak
Národ:
• aby Boh dal Barme èestnú a spravodlivú 
vládu, èo by umožnila náboženskú slobodu
Cirkev:
• za zachovanie násilne prenasledovaných 
kres�anov z národnostných menšín
• aby Svätý Duch zmocnil šírenie evanjelia 
v tvrdo budhistickej barmskej väèšine

Strata priazne mocného patróna, Ruska
Národ:
• za prebudenie v pravoslávnej cirkvi a ve¾-
ký hlad po pravej duchovnosti
• aby Boh odvrátil politiku prezidenta 
Lukašenka od izolácie k väèšej otvorenosti 
Cirkev:
• za rast v modlitbe, múdrosti a jednote 
v svätom Duchu (Ef 4,3) v èasoch útlaku 
a pripravenos� na slobodnejšie èasy

Zápas o transformáciu, silný duchovný boj
Národ:
• aby Boh prebúdzal svedomie Èíòanov 
a aby h¾adanie „harmonickej spoloènosti“ 
viedlo mnohých k evanjeliu Ježiša Krista

• aby Boh usmernil vládu pri riešení  
problémov takého obrovského  národa
• aby sa zlikvidovalo vyše 1100 väzen-
ských pracovných táborov
Cirkev:
• aby Boh bol útoèiskom väznených veria-
cich, uzdravoval ich rany a tešil ich srdcia
• aby cirkev rástla napriek prenasledovaniu 
a aby veriaci mohli dosta� Biblie
• za viac kazate¾ov a evanjelistov na zasý-
tenie obrovského duchovného hladu

Zhoršenie od roku 2008.
Národ:
• aby sa Boh zjavil Egyp�anom (Iz 19,19-25), 
ktorí zápasia s nedostatkom  slobody 
Cirkev:
• za koptských a iných kres�anov, aby 
rástli v modlitbe, poznaní Boha  a viere 
• za stále rastúci poèet obrátených od 
islamu, ich bezpeèie a duchovný rast

Zhoršenie od 2002, kruté prenasledovanie.
Národ:
• za Boží zásah, aby tu bol pokoj, 

spravodlivos� a sloboda (Iz 59,15b-19)
Cirkev:
• za uzdravenie a potešenie trpiacich a aby 
z prenasledovania vyrástlo nieèo dobré
• za viac než 2000 ¾udí väznených za vieru
•aby prenasledovanie odstránilo konku-
renciu medzi cirkvami a ukázala sa bratská 
láska medzi veriacimi

Kritické zhoršenie, vážne ohrozenie. 
Federálne vo¾by budú v máji 2009.
Národ:
• aby Boh odhalil nebezpeèenstvo nacio-
nalistického hnutia Hindutva a ¾udia odmietli 
násilie a protikres�anskú propagandu
Cirkev:
• za ochranu pre indických kres�anov, 
ktorých väèšina je zranite¾ná, chudobná 
a bez „hlasu“
• za ve¾kú múdros� a odvahu evanjelistov 
a požehnanie ich svedectva

Stále zhoršovanie situácie, chýba 
bezpeènos�  i sloboda, hrozí genocída
Národ:
• aby Boh upokojil nepokoj národa (Ž 65,6-8) 
a zmaril úmysly bezbožných (Ž 146,9)

EGYPT

ERITREA

INDIA

IRAK

V novembri sa modlia kres�ania z miliónov miestnych zborov vo viac než 100 krajinách sveta za svojich prenasledovaných bratov 
a sestry. Fakt, že cirkev vo svete trpí, nás neprekvapuje, veï Pán Ježiš povedal: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mòa skôr nenávidel ako 
vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, èo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.“ 
(Ján 15,18-19) Považujeme za výsadu, že sa modlitbou môžeme pripoji� k nim aj my.

Aktuálne modlitebné námety:

Cirkev:
• za ochranu pred terorizmom (vraždy, 
únosy, násilné konverzie a znásilnenia)
• aby uprostred násilia bola viera a láska 
veriacich (z ktorých tisíce sú uteèencami) 
svedectvom pre ¾udí okolo nich
• aby z vyhne prenasledovania vyšla cirkev 
oddaná Kristovi, preèistená  a zjednotená

Kritické zhoršenie a stupòovaná bojovnos� 
a snaha o regionálnu hegemóniu
Národ:
• aby Boh vzbudil ¾udí s hladom po slobode, 
spravodlivosti, ¾udských právach, uèenosti 
a pravde – èo si Peržania tradiène cenili – a 
zastavil utláèate¾skú a fanatickú vládu
• aby Boh mocne pôsobil v iránskej 
diaspore, aby iránski kres�ania a ¾udia 
s  vplyvom boli pripravení slúži� národu
Cirkev:
• za bezpeènos�, múdros� a vytrvalos� 
pre kruto prenasledovaných kres�anov 
vrátane „odpadlíkom“ od islamu, ktorým 
hrozia verejné popravy – aby žiarili ako 
hviezdy uprostred tmy, útlaku, depresie
a smrti (Fp 2,14-15)

Historicky èas� Srbska a „kolíska“ srbskej 
pravoslávnej cirkvi, teraz vyhlásená za 
nezávislú albánsku moslimskú republiku
• za potechu, milos� a múdros� pre 
zranite¾nú srbskú pravoslávnu menšinu vo 
väèšinovo moslimskej krajine
• za kres�anskú lásku a spolupatriènos� 
naprieè hranicami, aby prevažne evanjeli-
kálni albánski kres�ania mohli prináša� 
svojím životom a láskou slávu Bohu

Vážne prenasledovanie
Národ:
• za ukonèenie komunistického prenasle-
dovania kres�anov a genocíde prozápadne 
orientovanej etnickej menšiny Hmong, v 
ktorej je ve¾a kres�anov
• aby Boh dal duchovné a morálne 
prebudenie väèšinovému etniku Lao, aby 
prispeli k pozitívnym zmenám v krajine
Cirkev:
• aby kres�ania (prevažne z menšín Khmu 
a Hmong) boli zachovaní v bezpeèí a pože-
hnaní Božím pokojom a prítomnos�ou
• za uzdravenie muèených, napádaných 
chemickými zbraòami, vyhladovaných 
a vyhnaných, aby ich Boh zachoval od zlého

IRÁN

KOSOVO

LAOS

NIGÉRIA

PAKISTAN

PALESTÍNSKE TERITÓRIÁ

Nábožensky rozdelený národ
Národ:
• aby štátni, kmeòoví a náboženskí vodco-
via mali srdcia naklonené k pokoju a spra-
vodlivosti a silu k zabráneniu konfliktom
Cirkev:
• aby Boh chránil kres�anskú menšinu v se-
vernej Nigérii, kde zákon šaría vedie k fa-
natizmu, diskriminácii a  prenasledovaniu
• aby Boh položil slobodným a èasto 
zámožným kres�anom v južnej Nigérii 
na srdce bremeno za ich utláèaných 
bratov a sestry na severe a povzbudil ich 
k solidarite a obetavosti (Iz 58,5-7)

Kritické zhoršenie, rastúce ohrozenie, 
severozápad pod kontrolou a terorom
Národ:
• za vládu a armádu, aby mali odvahu a silu 
porazi� Taliban a al-Kájdu a postavi� sa  
islamskému fundamentalizmu
• aby súèasné �ažkosti viedli k sklamaniu 
z islamu a k obratu v trende islamizácie
Cirkev:
• aby Boh chránil jednotlivcov i zbory pred 
terorizmom, zvláš� malé zranite¾né komu-
nity pod vládou Talibanu a zákona šaría
• za požehnanie kres�anského svedectva 
v stále viac nepriate¾skom Pakistane

Stále zhoršovanie, obzvláš� v Gaze
Národ:
• za Boží zásah a hlboké duchovné prebu-
denie, nadprirodzené odvrátenie ¾udských 
sàdc od kultúry smrti, nenávisti a násilia
Cirkev:

• aby Boh chránil cirkev na Palestínskych 
územiach, zvláš� v Hamasom ovládanej 
Gaze, kde militantný islamizmus strieda 
arabský nacionalizmus a ohrozuje životy
• aby Boh dal kres�anom  múdros� k životu 
pod¾a evanjelia medzi arabskými susedmi
• aby sa vïaka Kristovmu krížu mohli 
zjednoti� kres�ania zo Židov i pohanov

Hlavný svetový rozsievaè  džihádu
• aby Boh dal múdros� kres�anom (zahra-
nièným pracovníkom), ako nies� evanje-
lium a slúži� Bohu bez ohrozenia života
• za požehnanie pre službu šírenia 
evanjelia cez satelit a rádio
• aby Boh zastavil klerikmi organizované  
štátom podporované (z ropy) celosvetové 
šírenie antisemitizmu, antikres�anstva 
a džihádu wahhábistickou  ideológiou

Kruté prenasledovanie ale aj postupná 
strata podpory silného patróna – Èíny
Národ:
• aby Kristov Duch otvoril dvere a priniesol 
evanjelium nadprirodzeným spôsobom
• aby Boh viedol národ od izolácie a útlaku 
k  slobode, dostatku, oslobodeniu väzòov 
a uzdraveniu krajiny (Lk 4,18-19)
Cirkev:
• za najkrutejšie prenasledovaných 
veriacich, žijúcich v koncentraèných  tábo-
roch, v podzemných cirkvách a v exile
• za posilnenie viery a nádeje

Stále zhoršovanie, džihád, žiadna bez-
peènos�

SAUDSKÁ ARÁBIA

SEVERNÁ KÓREA

SOMÁLSKO

• aby Boh ochránil somálskych kres�anov 
vo vojnovej krajine bez vlády a zákonov 
a uteèencov v Etiópii, Jemene a Keni
• za Somálcov v diaspore, aby mohli 
prija� Krista a neskôr sa ako vzdelaní 
¾udia vráti� a prispie� k obnov krajiny 
a budovaniu cirkvi

Nábožensky rozdelená krajina ohrozená 
rozkladom a vojnou
Národ:
• aby Boh povolal kres�anských 
humanitárnych pracovníkov z rôznych 
kútov sveta aby pomohli s vybudovaním 
juhu po desa�roèiach nièivého džihádu
• aby Boží Duch prenikol a premenil 
sudánskych Arabov, obmäkèil ich srdcia 
a nasmeroval ich k pokoju a pokroku
Cirkev:
• aby cirkev bola nástrojom jednoty, vízie 
a požehnania, za sudánskych pastorov, kto-
rí slúžia denne traumatizovaným ¾uïom

Zhoršenie kvôli rastúcemu islamskému 
radikalizmu a nacionalizmu
Národ:
• za Turkov a Kurdov, aby odolali tlakom  
islamu a etnického nacionalizmu
• za odhalenie falošnosti propagandy proti 
kres�anom, misionárom a cudzincom
Cirkev:
• za silu vytrva� a odola� trvalej 
diskriminácii, útokom, dezinformáciám v 
médiách a stále násilnejšiemu prenasle-
dovaniu
• za pribúdanie slobody a bezpeènosti pre 
cirkev a umožnenie šírenia evanjelia    y

SUDÁN

TURECKO

Preèistení ohòom
Medzinárodný deò modlitieb za prenasledovanú cirkev (9. a 16. 11. 2008)

On pozná cestu, ktorou kráèam, keï ma preskú�a, vyjdem ako zlato. (Jób 23,10)

Kde sú
kres�ania
prenasledovaní

S�ažený život
kres�anov, zvláš�
novoobrátených

Systematická diskrimi-
nácia a prenasledovanie
kres�anských menšín

Trvalé a kruté
prenasledovanie
kres�anských menšín

Historicky kres�anské
menšiny ohrozené
genocídou

viac informácií: www.idop.org
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Náklady misijnej konferencie budú ako 
obyèajne kryté dobrovo¾nou zbierkou. Presné 
výdavky budeme vedie� až keï bude po všet-
kom, ale tu je aspoò približný odhad: strava 
jedného úèastníka za deò stojí 300 Sk, ubyto-
vanie za jednu noc v SZU 300 Sk (+ ubytovací 
poplatok 10 Sk vyberaný pri informáciách). 

To však nie je všetko. Treba tiež uhradi� 
napríklad prenájom sály a cestovné pozvaných 
slúžiacich bratov - to predstavuje asi 400 Sk na 
jedného úèastníka konferencie. Tieto èísla uvá-
dzame len pre vašu orientáciu; vítaný je každý 
bez oh¾adu na to, èi a ko¾ko môže prispie�.      y

8. misijná konferencia
Modra-Harmónia, 14. - 16. november 2008

SPOLOÈNÝ CIE¼
Pavol píše Filipanom: „Stojte v jednom Duchu 

a spolu svorne bojujte za vieru v evanjelium.“ 
(Fp 1,27)

Ako ale môže ma� stádo tento cie¾, ako ho ani 
pastieri stáda systematicky nesledujú? A ak ho 
sledujú, musia sa osobne a s celým srdcom zasadi� 
za evanjelium a tak by� príkladom stádu (1P 5,3).

Ak pastieri nevedú pri osobnej evanjelizácii, 
nemôže stádo nikdy dosiahnu� tento cie¾. Preto sa 
zodpovední nevyhnú tomu, aby otvorene priznali 
nedostatky a uèili sa.

Tu leží jeden z k¾úèov, preèo mladé zhromaž-
denia èasto rastú rýchlejšie než staré. Pre starších 
bratov zakladate¾skej generácie je samozrejmos-
�ou stále hovori� s ¾uïmi o viere a každým krokom 
ich povzbudzova� k rozhodnutiu.

Nedávno som si pri jednom evanjelizaènom 
zhromaždení v mladom zbore všimol, ako dôsled-
ne sa starali o všetkých osobne pozvaných hostí. 
Naproti tomu v jednom staršom zbore bol prítom-
ný iba jeden hos�. Žia¾, že osobná evanjelizácia sa 
tu stáva cudzím slovom. Musí to tak zosta�?

GERD GOLDMANN (autor je hos�om misijnej 
konferencie i jednodòového seminára s témou: 
„Èo dnes potrebujú zbory?“)

zdroj: WACHSTUM 01/2001        y

PROGRAM KONFERENCIE

Piatok prednášajúci obsah

15:00 – 17:30 registrácia

17:30 – 18:30 veèera

19:00 – 19:30 ¼ubomír Vyhnánek privítanie, chvály, modlitby

19:30 – 21:00 Peter Kozár svetová a domácia misia

Sobota prednášajúci obsah

07:30 – 08:30 raòajky 

09:00 – 09:40 Jozef Abrman modlitby, chvály
Sme Kristovou dobrou vôòou

09:40 – 10:50 Gerd Goldmann (D) Èo dnes potrebujú zbory?

10:50 – 11:20 obèerstvenie

11:20 – 12:30 Mirka Èmelíková (CG) Detská misia v Èiernej Hore

12:30 – 14:30 obed

14:30 – 14:45 Detská misia prezentácia

14:45 – 15:00 Rádio7 prezentácia

15:00 – 16:00 Tomáš Kriška Medzi¾udské vz�ahy v zdravom zbore

16:00 – 16:30 obèerstvenie

16:30 – 17:00 Samuel Húš� (CZ) Misia v Zlíne

17:00 – 17:50 Petr Vaïura (CZ) Zakladanie zboru 
v Prahe-Stodùlkách a Tachove

18:00 – 19:30 veèera

19:30 – 20:30 ¼ubomír Vyhnánek panelová diskusia

20:30 – 21:30 evanjelizácia - informácie zo zborov

Nede¾a prednášajúci obsah

07:30 – 08:30 raòajky

09:00 – 10:30 zhromaždenie – Pamiatka Pánova

10:30 – 11:00 obèerstvenie

11:00 – 11:15 KC Berea prezentácia

11:15 – 12:15 Jan Veldhuizen (NL) Sme Kristovou dobrou vôòou

12:15 – 12:30 ¼ubomír Vyhnánek zhrnutie, chvály, modlitby

12:30 – 14:00 obed

Pondelok prednášajúci obsah

9:00 – 16:00 Gerd Goldmann (D) seminár: „Èo dnes potrebujú zbory?“

2. konferencia bratských zborov v Európe
1. - 4. júl 2009, Modra-Harmónia

Zodpovední vedúci bratských zborov �ažia stále 
viac zo vzájomných kontaktov a výmeny skúse-
ností. Príïte aj Vy spolu s bratmi a sestrami 
z celej Európy h¾ada� Božiu vô¾u pre obnovu 
bratských zborov, podeli� sa o skúsenosti a naèer-
pa� inšpiráciu a povzbudenie pre životy i službu.

www.berea.sk/bie2009s.htm
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