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Historia magistra vitae
Toto sa im stalo
predobrazom
a nám, ktorých
zastihol koniec
vekov, to bolo
napísané ako
napomenutie.
(1Kor 10,11)
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H

istória je vraj uèite¾kou života, Boh mal v každej dobe ¾udí, ktorí mu slúžili
hovorili nám kedysi v škole. Nuž, kus a prejavili pritom neraz ve¾kú statoènos.
pravdy na tom je, ale nie je to také V prvých storoèiach to boli martýri, ktorí
jednoduché, ako sa môže zda. V tej zachovali vernos Pánovi doslova až do smrti.
istej škole nás totiž uèili históriu prifarbenú na A potom apoštolskí otcovia, ktorí formulovali
komunistický spôsob – bolo v tom neraz viac kresanské vyznania a bojovali proti bludom.
propagandy než h¾adania pravdy. Poveda: Nie sú len postavami katolíckej alebo pravo„História nás uèí,“ je trochu riskantné – príliš slávnej cirkvi, sú aj naši. Všelièo by sme im
¾ahko sa môže sta, že hovorca hlása nejakú mohli vytknú, ale vïaka Bohu za nich!
svoju pravdu a pritom sa oháòa históriou, Stojíme na ich pleciach.
akoby to bola nejaká objektívna skutoènos.
Pri štúdiu histórie získavame reálnejší poHistória je vždy nejaká interpretácia toho, èo h¾ad aj na „našich“ hrdinov. Život nie je
sa stalo v minulosti. Niektoré interpretácie sú èierno-biely a skutoèní ¾udia sa nedajú zatriepravde bližšie než iné, ale všetky sú nejako di do úh¾adných prieèinkov: dobrí/zlí. Mnohí
prifarbené našou perspektívou. Preto lepšie, ve¾kí vodcovia, uèitelia, reformátori a evanjepoctivejšie je poveda: „Uèíme sa z minu- listi sú nám dobrým vzorom v nejakej veci, ale
losti.“ No… kiežby sme sa pouèili!
neboli bez chýb. To isté platí aj o biblických
Keï sa v máji 2009
hrdinoch. A predsa si ich
skonèil základný cyklus
Pán Boh použil – a vo
Biblického kurzu pre zbosvojej milosti môže
rových pracovníkov, vypouži i nás.
dýchli sme si s ú¾avou ale i
Ïalej vidíme, že dedobrým pocitom z toho,
jiny cirkvi sa nedejú vo
èo sme mali za sebou. Za
vzduchoprázdne. Vynáraštyri roky sme prebrali
jú sa mnohé súvislosti
široký okruh tém – biblicmedzi tým, èo prežíva cirkých, teologických i prakNa skale postavím svoju cirkev kev, a tým, èo sa deje vo
tických. Keï som spomesvete politiky, hospodára pekelné brány ju nepremôžu stva a kultúry. Mnohé veci
nul možnos prebra ešte
ako prídavok kurz Preh¾ad
sa dajú pochopi až pri
cirkevnej histórie, netušil som, aká bude tomto širšom poh¾ade. Ani náš život a služba
odozva. Na moje príjemné prekvapenie sa nie je izolovaná od sveta okolo nás. Dokážeme
vytvorila skupina asi 20 ¾udí, ktorí chceli odpoveda na jeho výzvy a by „èitate¾nou“
pokraèova vo vzdelávaní. A tak sme sa uèili.
cirkvou, ktorá svedèí o svojom Pánovi
Dvetisíc rokov cirkevných dejín skrýva zrozumite¾ným spôsobom?
ve¾a neznámeho. To som si uvedomoval viac
To, èo niekedy cirkev prežívala vo
než pri štúdiu biblických kníh alebo základov svojom prítomnom èase, je pre nás
kresanskej vierouky. Platí to hlavne o dobe predmetom historického skúmania. Ak Pán
stredoveku, ktorému zvykneme (možno tro- nepríde v krátkom èase, to, èo prežívame
chu povrchne) dáva prívlastok „temný“. teraz my, budú neskôr skúma ïalšie
Skrýva sa tam však aj ve¾a pouèného. Okríd- generácie. Èo povedia budúci historici o nás?
lená fráza, že kto sa nepouèí z minulosti, je Aký odkaz im zanecháme?
odsúdený opakova jej chyby, má nieèo do
Pri takejto úvahe mi dáva nádej jedna
seba. Èo sme sa teda nauèili? Dovolím si vec. Pred dvetisíc rokmi Pán Ježiš povedal,
podeli sa o nieko¾ko svojich postrehov.
že vybuduje svoju cirkev a ani pekelné brány
Oboznámenie sa s dejinami cirkvi nám ju nepremôžu. A doteraz to robí! Pri
pomáha uvedomi si, že sme súèasou nieèo- všetkých zlyhaniach cirkvi – a za 2000 rokov
ho ve¾kého – a to je dôvod pre pokoru i vïaè- ich bolo viac než dos – on zostáva verný
nos. Svätý Duch neodišiel po smrti apoštolov svojmu slovu. Preto ani nad cirkvou súèasaby sa vrátil v èase vzniku bratského hnutia nosti netreba láma palicu.
(alebo Reformácie, aby sme boli ve¾korysejší).
Peter Kozár y

Gord Martin:

Staršovstvo je ako manželstvo
– so šiestimi naraz

V

manželstve zažívame súèasne
zázrak spoloèenstva a údiv nad
tým, že èlovek, o ktorom sme si
mysleli, že ho poznáme, môže
by tak ve¾mi odlišný. Postupom èasu a
postupným vylepšovaním receptu lásky,
vytrvalosti, odpustenia a pridàžania sa
biblickej pravdy objavujeme cesty, ktoré
vedú k výšinám. V skupine starších to
môže by podobne.
Tímové vedenie má viacero výhod –
odhliadnuc od toho, že je to aj biblický
model. Je skvelé zdie¾a zodpovednos za
pastierske vedenie s rovnako oddanými
¾uïmi. V chaotických èasoch je úžasným
plusom aži z múdrosti rozmanitých hlasov. A partnerstvo odlišných darov a osobností umožòuje tímu vodcov dosiahnu to,
èo by žiadny jednotlivec nemohol.
Ale ako aj v manželstve, pluralita
prináša komplexnos. Starší môžu ma
odlišné náh¾ady:
! Èi by pevný alebo zhovievavý pri blúdiacom èloveku?
! Èi by proaktívny pri riešení problémov

alebo vyèka?
! Èi dôverova pri delegovaní zodpoved-

nosti menej skúseným alebo drža veci
pod palcom?
! Èi meni smer alebo zachova doterajší

kurz?
Skupiny starších, z ktorých niektorí to
robia na èiastoèný alebo plný úväzok, sa
musia vyrovna s ïalšími výzvami. Majú
iné pracovné tempo ako tí, èo majú iné
vlastné zamestnanie. Ich prínos pre zbor
je ve¾ký, ale zmiešané tímy starších sa
musia nauèi pracova synchronizovane.
Podobne ako v manželstve, možnosti
pre výskyt rozdielov sú neobmedzené! Ak
má takéto partnerstvo dobre fungova,
vyžaduje si ve¾kú oddanos.

Základné biblické požiadavky na
starších sú pomerne jednoduché. Starší
majú by
! muži duchovného charakteru a zrelosti,
ktorých si vážia a uznávajú tí, èo ich
najlepšie poznajú.
! zodpovední za pokraèovanie práce,
ktorú zaèali apoštolovia – šírenie evanjelia vo svojom prostredí a pastierske
vedenie zborov.
Hoci princípy pre dobré manželstvo
alebo staršovstvo sú pomerne priamoèiare,
s ich aplikáciou to je nároènejšie. V našom
manželstve sme mali ve¾a situácií, ktoré si
vyžadovali opätovné prehodnocovanie a
dolaïovanie. Ako dlho necháme diea
plaka? Ako budeme trávi svoj vo¾ný èas?
Ako si zachováme jednotný postoj pri
výchove? Ako môžeme by tímom v Božej
službe, keï sa zdá, že sme takí odlišní?

Zveri iným to,
v èom sú najlepší,
je prejavom dôvery,
viery a vyspelosti.
Starší tiež musia venova pozornos
otázke, ako môžu by efektívnym tímom. Ak
má dôjs k pokroku, tejto veci sa treba venova opakovane s úprimnosou a ve¾kou
dávkou dôvery. Ako v manželstve, vzahy
v skupine starších sú dynamické, meniace
sa a periodicky si žiadajú prehodnocovanie.
Nie všetci starší by mali zodpoveda za
všetko. V mnohých zboroch delegujú konkrétne zodpovednosti bratom, ktorí majú
slobodu fungova v danej oblasti. Napríklad
jeden starší môže ma hlavnú zodpovednos za vyuèovanie v nede¾nom zhromaždení, iný za pastiersku starostlivos a iný za
komunikáciu so zborom. Zhromaždenia

Pozývame Vás na stretnutie, nadväzujúce na
Biblický kurz pre zborových pracovníkov, na tému

Kam kráèajú Kresanské zbory?
Poh¾ad na históriu, súèasnos a vývojové tendencie KZ
Nitra, 29. mája 2010 o 9:00
SBV a KC Berea Vás pozývajú na Letný biblický kurz

Pastierska starostlivos
Hlavný vyuèujúci: Matthias Schmidt, Forum Wiedenest
Nové Mesto nad Váhom, 31. júla - 6. augusta 2010
Ïalšie informácie: www.berea.sk/lbk10.htm

starších sa potom môžu zamera na oblasti,
ktoré si vyžadujú pozornos a modlitby
všetkých. Zveri iným to, v èom sú najlepší,
je prejavom dôvery, viery a vyspelosti.

Pastierska starostlivos:
! Koho silnou stránkou je vyuèovanie ve¾-

kého publika, koho malé skupiny a koho
stretnutia jedného s jedným? Vytvorte
im priestor, nech to robia!
! Koho obdarovaním je pastierska staros-

tlivos, poradenstvo a navštevovanie a
už tomu venuje èas? Uvo¾nite ich, aby to
mohli robi!
! Kto sa vie verejne vyjadri k nepríjem-

ným témam spôsobom, ktorý je nápomocný a uzdravujúci? Oceòte ich jedineènú silnú stránku!
! Kto má citlivé srdce a vie sa postavi

k otázkam spôsobu uctievania a bohoslužieb? Zverte im tieto oblasti!

Vedenie:
! Kto dokáže vidie „ve¾ký obraz“ a vie si

predstavi možnosti, ktoré iní ešte
nevidia? Oceòte ich vieru!
! Kto dokáže premyslie plán èinnosti do

detailov? Bez nich niè nepôjde poriadne!
! Kto dokáže vycíti, ako uskutoènenie

plánu zapôsobí na ¾udí? Doprajte im
sluchu!
! Kto dokáže zvláš citlivo rozpoznáva

duchovné záležitosti? Ïakujte Bohu za
nich!
! Kto dokáže najlepšie ukáza zboru smer

tak, aby to pochopili a mohli sa prida?
Taký èlovek je ve¾kým darom pre cirkev.
My nie sme všetci rovnako dobrí na
všetko. Nemáme všetci tie isté dary alebo
skúsenosti. Musíme sa uèi vzájomne
oceòova prínos druhých v tíme a využi aj
rozdielne poh¾ady. Jasné vymedzenie rolí a
vzájomná dôvera sa cení nielen v manželstve, ale aj v tíme starších. V prípade, že
niektoré dary chýbajú, je prejavom jednoduchej poctivosti uzna to a nieèo s tým
urobi. Barnabáš vedel, že nemá všetko, èo
si vyžadovali úlohy v Antiochii, a tak sa
vydal vyh¾ada Pavla. Spoloène vyuèovali
ve¾ký zástup celý rok. A práve tam boli
uèeníci prvýkrát nazvaní kresanmi.
Dobré partnerstvo si vyžaduje jasné
roly, ve¾a dôvery, hlbokú oddanos a periodické dolaïovanie. Nielen v manželstve.

GORD MARTIN je zakladate¾om a vedúcim duchovno-poradenskej organizácie
Vision Ministries Canada
y

y

S èím sa musí vyrovna
misionár v inej kultúre

N

edávno sme mali možnos hovori
s niektorými pracovníkmi tesne
pred výjazdom do misie. Priviedlo
nás to k zamysleniu, èo budú pre
nich tie najväèšie výzvy. Je známe, že máloèo je nároènejšie ako uèi sa ži a úèinne
slúži v cudzej kultúre. Až nás striaslo pri
spomienke na naše prvé roky. Ako sme to
vôbec zvládli? A ako nás museli znáša naši
noví priatelia? V koneènom dôsledku je to
svedectvo o vernosti nášho Otca.
Pred rokmi som robila malý prieskum
medzi manželkami misionárov. Ich odpovede spadali do deviatich kategórií. Povedala
som si, že by stálo za to pozrie sa na ne
znova. Mnohé z týchto stresov nedokážeme
zmeni. Nachádzame cesty k adaptácii a
prispôsobeniu našich oèakávaní. To nie je
zlé, ale chce to robotu od nás a milos od
nášho Otca – a to vo ve¾kom množstve.

Èas
Ak nemáme plánovanie svojho èasu
pod kontrolou, je ažké vykona všetky
úlohy, ktoré považujeme za dôležité. Máme pocit, že okrádame o èas svoju rodinu a
iných ¾udí, s ktorými máme osobné vzahy.
Našich spolupracovníkov to môže privádza k horkosti a izolácii. Zdá sa, akoby sa
èas vyparoval v tropickej horúèave. Hustá
doprava, davy ¾udí a náhle lejaky – to všetko
znamená, že bežné veci trvajú dlhšie, než
sme predpokladali. Zvládanie èasu je
ve¾kou výzvou bez oh¾adu na to, èi sme na
misijnom poli nováèikovia alebo veteráni.

Komunikácia
Ihneï sa nám všetkým v mysli vybaví
uèenie sa nového jazyka. Ale aj keby bola
úradným jazykom angliètina, ¾ahko dôjde
k vážnym nedorozumeniam kvôli výrazom
v miestnom dialekte, iným prízvukom a
miestnym zvyklostiam. Aj po rokoch v tejto
krajine stále nechápeme, èo znamená
„hneï oproti“, keï nám niekto vysvet¾uje
cestu. Dôležitou výzvou je komunikácia
nášho posolstva nádeje kultúrne primeraným a zrozumite¾ným spôsobom. Ïalšou
výzvou môže by komunikovanie našich
potrieb a oèakávaní s tými, s ktorými
pracujeme. Zvonka sa môžeme na seba
podoba, ale vnútri sme takí odlišní…

Kultúra
Kultúrne normy a podnety si èasto
všimneme až vtedy, keï urobíme nejakú
chybu. Kto mal vedie, že ¾udí urazí nejaká
farba nášho obleèenia na pohrebe alebo
svadbe a budú nás považova za tých, èo im
prinášajú nešastie? Ako si vysvetlia pot¾apkanie dieaa po hlave? Alebo fotogra-

fovanie milej starkej? Ako dlho je dos dlho
ale nie pridlho, keï ste na návšteve u
susedov? Ktorou rukou máme podáva
peniaze alebo bra jedlo? Treba sa nauèi
jes sendviè vidlièkou a nožom, alebo
obera kuracinu od kosti vidlièkou a lyžicou? Je to džung¾a – dokonca aj v meste!

Financie
K práci potrebujeme peniaze. Niekedy
nám ich podporovatelia z domova pošlú
neskoro, ale o svoje potreby sa postara
musíme. Po rokoch na misijnom poli, pravidelných mesaèných správach a návštevách
doma niektoré vysielajúce organizácie a
podporovatelia stále nechápu, že na niektorých miestach stojí živobytie omnoho
viac než doma. Posielanie peòazí do istých
krajín trvá celé dni a znaèná èas sa stratí
na poplatkoch. Všetci poznáme príbehy
o pracovníkoch, ktorí zaplatili za balík
obnoseného šatstva väèšie clo, než bola
hodnota celej zásielky.

Izolácia a nedostatok súkromia
Ženy, starajúce sa o deti, kým ich manžel je v jazykovej škole, patria k najviac
izolovaným pracovníkom. Slobodné ženy
bez podporného tímu na misijnom poli sa
tiež cítia ve¾mi osamotené. Elektronická
komunikácia pomáha – ale èo v krajinách,
kde je prístup k internetu extrémne pomalý alebo vôbec neexistuje?
A k tomu je po mnohých pracovníkov
ve¾kou výzvou takmer úplný nedostatok súkromia. Mnohé kultúry nemajú pochopenie
pre našu túžbu po súkromí. Niekedy to
nechápu ani èlenovia nášho tímu.

Noví priatelia
Musíme im trpezlivo vysvetli, že hoci
pochádzame z bohatej krajiny, to ešte
neznamená, že aj my sme bohatí a
môžeme im kúpi všetko, èo potrebujú.
Zložité tiež býva vysvetli našim miestnym
priate¾om ich vlastnú identitu. Je nároèné,
ale zásadne dôležité, nauèi ich, že my
sme tam len doèasný podporný personál,
kým oni nastúpia na naše miesto.

Èakanie
Èakanie nikdy nie je ¾ahké a niektorí
z nás k tomu potrebujú zvláštnu milos.
ažké je èaka, kým uvidíme ovocie svojej
práce, zvláš keï zbory èi organizácie, èo
nás vyslali, chcú vidie poèetný rast.
Èakanie, kým domáci pracovníci dozrejú a
chopia sa vedenia, vyzerá ako veènos.
Èakanie, kým iní „chytia víziu“, nás
dovádza do šialenstva. Keby to len bolo
také ¾ahké, ako chyti chrípku…

To¾ko k duchovnej stránke, teraz tá
telesná. Èakáme v dlhých radoch v obchodoch, bankách, imigraèných úradoch…
všade! Pripadá nám to ako strata èasu.
Èakanie, kým dieau prejde horúèka
napåòa naše mysle všemožnými obavami,
keï vieme, že zdravotná starostlivos je
vzdialená hodiny alebo dni. ažko sa èaká
aj na vysušenie bielizne, keï tri týždne bez
prestania prší. Èaka budeme musie stále
– takže lepšie je nejako si na to zvyknú.

Zdravie
Musíme zosta zdraví, ak máme
dokonèi svoj beh. Choroby prenášajúce
komáre, špinavá voda, zneèistený vzduch,
nedostatok odpoèinku, málo èerstvého
ovocia èi zeleniny – to všetko nám bráni v
úsilí zosta fit. Jedna žena sa musela
vyrovna s dvoma záchvatmi hepatitídy,
kvôli ktorým strávila v posteli dva zo
štyroch rokov na misijnom poli! V jednej
krajine, kde sme slúžili, môj zvyk, chodi si
ráno zabeha, takmer vyvolal paniku v
osade. Naši študenti chceli vedie, èo ma
naháòalo alebo za èím som to uháòala.
Musela som zdravotné rozcvièky obmedzi
na chodenie po schodoch do nášho bytu.

Priority
Naše priority a obmedzenia sú neraz
v ostrom konflikte. Život v inej kultúre
tieto zápasy ešte zostruje. Jednu mladú
ženu v Èíne náramne ažilo bremeno, aby
¾udia poèuli a zareagovali na evanjelium.
Vždy keï išla autobusom alebo kráèala po
ulici, premáhal ju zármutok nad hynúcimi.
Musela si pripomína svoje priority a obmedzenia svojho povolania. Nikto z nás
nedokáže naplni všetky potreby, èo nás
obklopujú. Ale keï každý urobíme našu
èas, spoloène vyplníme danú úlohu.

Prekonávanie výziev je súèas nášho
povolania, takže si musíme ujasni, s ktorými z nich nieèo môžeme urobi. Dá sa
naša práca robi nejakým iným spôsobom,
aby sme sa vyhli zbytoènému stresu? Pomôže nám, ak sa na niektoré z problémov
pozrieme tak, že pochádzajú priamo z ruky
nášho Otca? Napríklad najzmysluplnejší
rozhovor dòa môžete ma poèas èakania v
dlhom rade. Modlite sa za každú z týchto
výziev a oèakávajte zlepšenie. Vaša viera
bude rás.
Èi už ste dnes svoj stres dobre zvládli
alebo ste vybuchli, nikto nechápe vaše
výzvy lepšie ako Ježiš. Nech ti je
povzbudením pomyslenie na ten najväèší
príklad pracovníka v inej kultúre.
Použité s povolením peterswife.org y

Rozostavaná chata, mládež,
modlitba a pôst
Prvý májový víkend sme strávili v Modre–Harmónii. Allen Buchanek zaèal
svoj príhovor slovami: „Všade, kde chodím, hovorím o centre Berea,“ a
zdôraznil význam modlitby ako potrebu, pozvanie k rozhovoru a zároveò
príkaz. „Boh chce s nami hovori viac, ako to chceme my.“ Na príklade
jedného príbehu ukázal, ako dôležitá je modlitba: Vo vojne bol zranený
vojak a záchranná operácia bola ve¾mi riskantná. Jeho priate¾ sa ponúkol, že
sa o to pokúsi. Urèitý èas èakal, potom šiel za ním aj keï riskoval vlastný
život. Priviedol ho do bezpeèia a ostatní vojaci sa ho pýtali: „Preèo si èakal až
doteraz?“ „Lebo moja mama sa v tomto èase za mòa modlí.“
Od piatku veèera do soboty veèera väèšina úèastníkov vstúpila do
dobrovo¾ného pôstu, niektorí prvýkrát v živote. A zároveò od piatku veèera
do soboty doobeda sme sa non–stop modlili. Vstávanie v noci o druhej a
tretej bolo ve¾mi zaujímavé :) Modlili sme sa hlavne za vzahy medzi
mladými, za chatu a za potreby cirkvi v Nepále.
V sobotu ráno Jaro Útly hovoril o význame pôstu – hlavne pre neho
osobne. „Tie dni, keï som v pôste, to sú príjemné dni pred Hospodinom.“
Pán Ježiš hovoril uèeníkom „…keï sa postíte,“ teda pôst je normálnou
realitou kresanského života a spôsobom, ako spozna Božiu vô¾u. „To, èo
stojí v ceste medzi mojím duchom a Božím Duchom, ide preè. Telo
jednoducho nevládze robi hlúposti, šetrí energiu.“ O priebehu pôstu po
duchovnej a telesnej stránke hovoril z vlastnej skúsenosti 40-dòového pôstu.
„39. deò som zažil to, èo dovtedy nie: akonáhle som sa pýtal, On
odpovedal. Otèe, toto chcem, aby som sa vždy zhováral s Tebou. Ja
chcem hovoriaceho Boha vo svojom živote!“

Poobede sme mali vo¾ný program: hrali sme futbal, volejbal, frisbee,
ruèné práce, teda free time :)
Veèer pokraèoval spoloèný program chválami a príhovormi a svedectvami Olivera Vyhnánka o pôste a Pea Kozára o modlitbe.
V nede¾u ráno sme mali krá¾ovskú hostinu spojenú s lámaním chleba
v skupinách pri vyzdobených stoloch. Najskôr sme piesòami chválili nášho
Pána. Slová jednej piesne hovorili o tom, že „ruky, èo rozosiali svet
hviezd, tam bezmocne sú pribité.“ Poèuli sme o Božom krá¾ovstve, ktoré
je ako bohatá hostina. Pán Ježiš o òom zaèal uèi hneï, ako sa vrátil
z pôstu – a pripravil nám doòho vstup.

Ako niektorí mládežníci zhodnotili víkendovku:
! Bol som tu krátko, ale bolo naozaj výborne. Dobrý program, výborná

téma.
! Páèila sa mi modlitebná reaz a pôst – nebola to len teória, ale aj prax.
! Squelá ;-)

Èo by sme po víkendovke chceli zmeni:
!
!
!
!

Chcem intenzívnejší vzah s Bohom.
Prehåbi svoj osobný vzah k Bohu, presta robi kompromisy v živote.
Chcem rás.
Chcem viac milova ¾udí.
(pilgrim, pko)
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Pomoc
pre

HAITI

Ostrovný štát Haiti zasiahlo 12. januára 2010 mimoriadne nièivé zemetrasenie, po ktorom zostalo
vyše 200 000 ¾udských obetí a obrovské materiálne škody. K pomoci sa pridali aj veriaci z Kresanských zborov na Slovensku. Vyzbierali 1 880 EUR,
ktoré boli odoslané cez misijnú agentúru bratských zborov Echoes of Service. Nižšie uvedená
správa z misijnej agentúry CMML približuje spôsob, ako je poskytnutá podpora využitá.

Prvý kontakt sme nadviazali cez zbory v Santo
Domingo. Najprv bolo treba pochopi, aké kroky sa
už na pomoc Haiti podnikli a aké sú plány na dlhodobejšiu podporu. Hneï po zemetrasení sa bratia
z Dominikánskej republiky stretli a vytvorili stratégiu pomoci. Dve skupiny nezávisle navštívili hlavné
mesto. Nadviazali kontakt s baptistickými pastormi,
ktorí pracovali hlavne s demi a sirotami a sú
vedúcimi predstavite¾mi evanjelikálov v Haiti.
V prvých dòoch bola prioritou lekárska pomoc
zraneným. V tíme bolo šes lekárov, tri sestry, traja
lekárnici, klinický psychológ a pomocníci. Zdravotnícky materiál bol zakúpený a prevezený nákladným
autom spolu s vrecami ryže, f¾aškovanou vodou a
obleèením. Tím dorazil na lekársku stanicu Mision
Rescate pri jednom zo stanových mesteèiek roztrúsených v celom Port-au-Prince. Stanica pomôže
denne asi 1000 ¾uïom – od tých, èo potrebujú vážne
lekárske ošetrenie, až po tých, èo chcú vodu.
Stanicu vedie jedna sestra zo zboru v Santo
Domingo. Všetko má pod doh¾adom a s výnimkou
jedného dòa tu bola celý èas od zemetrasenia.
Vyjadrila potrebu získania kvalitných stanov, aby
Haiania získali nieèo, èomu sa dá poveda domov.
Zakrátko príde obdobie dažïov a ešte zhorší ich
biedu. Je ažké predstavi si, sa situácia ešte
niekedy vráti do normálu. Rozsah problémov je
obrovský. Infraštruktúra v podstate neexistuje.
Pomoc tu bude potrebná celé roky.
Vodcovia zborov sú tej mienky, že ich snaha
nebude efektívna, ak sa nezaloží nejaká operaèná
základòa v Port-au-Prince alebo blízko neho. Potrebujú bezpeèné miesto pre pomocníkov z Dominikánskej republiky a na skladovanie zásob. Na predmestí
našli vhodné miesto, èo sa dá prenaja. Ich víziou je
používa základòu nielen pre humanitárnu pomoc,
ale aj pre šírenie evanjelia. To bude pre zbory ve¾ký
a dlhodobý projekt. Bude vyžadova oddaných ¾udí
a zdroje. Na zaèiatok už dostali finanènú podporu.
Služba Emauskej korešpondenènej školy
utrpela škodu, keï štyri z piatich budov v hlavnom
meste boli znièené. Poèas našej návštevy sme mali
krátku poradu s koordinátorom ECS a poskytli sme
im podporu na pokraèovanie diela. Ïalšie sme
poskytli naším spolupracovníkom z CMML.
Z dlhodobého h¾adiska Echoes of Service hodlá
spolupracova s bratskými zbormi z Dominikánskej
republiky. Je ich vyše 300 a sú odhodlaní prakticky
pomáha pri obnove. Už teraz pripravujú stavebné
projekty na pomoc tým, èo prišli o svoje domovy. y

