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Cirkevné budovy a budovanie cirkvi

P
o celé stároèia sa cirkvi v Európe 
stretávali v budovách špeciálne na 
to urèených, až sa v jazyku stratilo 
rozlišovanie medzi cirkevnou 

budovou a cirkvou samotnou (the Church 
v angliètine, die Kriche v nemèine alebo 
Koœció³ v po¾štine a Cerkov v rusínèine). 
Život cirkvi sa odohrával v cirkevnej budove 
alebo maximálne na jej nádvorí, a budova sa 
tak stala centrom zborového života. 
Dosiahlo to bod, keï poslaním veriacich sa 
stalo privádza� neveriacich do budovy na 
nejaké podujatie, kde mohli poèu� káza� 
evanjelium. Z veriacich sa stali akísi 
uvádzaèi, privádzajúci ¾udí do kostola, kde 
sa im mohli veno-
va� na to urèení 
profesionáli.

V druhej polo-
vici 20. storoèia sa 
ujala koncepcia, 
pod¾a ktorej by sa 
do služby mal zapo-
ji� každý príslušník 
zboru. Ve¾ký podiel 
na tom mali mnohé 
nové cirkvi, ktoré 
nevlastnili budovy, 
a l e  ve r i ac i  s a  
stretávali vo vlastných domoch alebo v pre-
najatých verejných priestoroch. Vyrojili sa 
tiež mnohé mimocirkevné organizácie 
zamerané na špecifické skupiny, zasahujúce 
¾udí tam, kde sa práve nachádzajúi. Všetci 
veriaci boli splnomocnení, povzbudení a nie-
kedy i naozaj pripravení vyjs� von zo zboro-
vej budovy a by� svedkom vo svete. Boli 
povzbudení evanjelizova� vo svojom 
prostredí medzi susedmi a spolupracovníkmi 
na pracovisku. Mohli privádza� ¾udí do 
Božieho krá¾ovstva prv, než ich priviedli do 
zhromaždenia. Bola to reakcia proti niekdaj-
šiemu dôrazu na kostol – cirkev sa teraz 
usilovala zanies� svoje posolstvo k ¾uïom, 
ktorí by do kostola jakživ nevkroèili. Tento 
prístup dodnes priáša ovocie.

Zdá sa však, že v súèasnosti sa utvára nová 
rovnováha. Mnohé rastúce zbory sa vracajú 
k dôrazu na využívanie svojej budovy, ale 
radikálne odlišným spôsobom. Namiesto toho, 
aby len privádzali ¾udí do kostola, aby sa tam 

zúèastnili na kres�anských aktivitách, zbory 
otvárajú svoje domy pre neveriacich pri 
mnohých rozlièných príležitostiach, nie 
nutne „kres�anských“. Zborové domy 
fungujú ako komunitné centrá, kde nájdete 
èajovòu alebo kaviareò, psychologické alebo 
finanèné poradenstvo, rôzne kurzy, priesto-
ry na hry a šport pre deti a mladých, kultúrne 
podujatia a mnoho iného. Výsledkom je 
vznik nového typu komunity, zloženej 
z kres�anov i nekres�anov, ktorí spolupracujú 
pre dobro širšej komunity, èím cirkev 
pomáha svojmu okoliu a buduje vz�ahy 
dôvery, tak potrebné ako východisko pre 
evanjelizáciu. Zbor s „rozostrenými 

okrajmi“ ako mo-
del misijnej komu-
nity je pokusom
skåbi� poverenie ís� 
do sveta a získava� 
uèeníkov s efektív-
nym využitím vhod-
ne umiestneného 
zborového domu.

Otázka pre nás 
teraz je, ako sa 
k tomuto všeobec-
ne pozorovanému 
trendu postavíme 

my na Slovensku. Kres�anské zbory si nikdy 
príliš nezakladali na špeciálnych budovách, 
a keï zborový dom majú, vyhýbajú sa 
oznaèeniu „kostol“. Ani predstava zapojenia 
všetkých príslušníkov zboru do služby nie je 
u nás novinkou. Aspoò teoreticky sa k tomu 
hlásime, keï hovoríme o všeobecnom 
kòazstve veriacich. S vïaè-nos�ou môžeme 
konštatova�, že na rozdiel od ve¾kých cirkví 
nemusíme prekonáva� stároèné nánosy 
tradícií, ktoré by bránili duchovnému životu 
a službe. Ale … aj desa�roèia staèia na to, 
aby pridusili to, èo kedysi vo¾ne dýchalo. 
Napríklad tie štyri, èo sa v Èeskoslovensku 
budoval socializmus a cirkev bola zatlaèená 
do ilegality. Lenže odvtedy už prešli ïalšie 
dve a na minulos� sa už vyhovára� nemô-
žeme. Dáme Pánu Bohu a našim blížnym to, 
èo sme dlžní: náš èas, sily, tvorivos�, peniaze 
i zborové domy?

Peter Kozár, adaptácia èlánku 
zo serveru eurochurch.net y

Lebo kde sú 

zhromaždení 

dvaja alebo traja 

v mojom mene, 

tam som ja 

medzi nimi.

(Matúš 18,20)
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Ako môžu kres�ania 
                 meni� svet

M

„Žiadny život tak nezasiahol 
iné životy na tejto planéte ako 
život Ježiša Krista. Z toho krát-
keho života a jeho zdanlivého 
zlyhania vyplynula úžasná ví�a-
ziaca sila. Òou boli milióny poz-
dvihnuté z negramotnosti a ne-
vedomosti na cestu rastúcej 
intelektuálnej slobody a vlády nad ich 
fyzickým prostredím. Vykonala viac pre 
odstránenie chorôb a hladu než 
akýko¾vek iný impulz. Milióny vyslobo-
dila z otroctva a vykoris�ovania a škod-
livých závislostí. Viedla k potlaèeniu 
hrôz vojny a usporiadaniu vz�ahov 
medzi ¾uïmi a národmi na základe 
spravodlivosti a pokoja.“

Viac než prežitie

noho ¾udí okolo nás ochromuje 
pesimizmus. Zbožne zalomia 
rukami a povzdychnú si, aký je 
ten svet skazený. Všetko je vraj 

márne, jediná nádej je v blízkom Kris-
tovom návrate. No ak chceme ma� kres-
�anskú myse¾, nemôžeme sa zameriava� 
len na hriešny pád a Kristov návrat, ale aj 
na dobré stvorenie a vykúpenie v Kristu. 
¼udia sú stvorení na Boží obraz. Ten je 
pádom do hriechu porušený, no nie úplne 
znièený a neplatí, že by neboli schopní 
urobi� niè dobré. Veï aj Ježiš hovoril, že 
hoci sme zlí, vieme dáva� dobré dary 
svojim de�om.

Ak v návale pesimizmu povie-
me, že v dnešnej ¾udskej spoloè-
nosti nemôžeme dosiahnu� niè 
dobré, máme vrcholne nevyvá-
ženú a škodlivú teológiu. Biblicky 
i historicky je to omyl. Kres�an-
stvo malo poèas svojej pestrej 
stároènej histórie enormný vplyv 
na spoloènos�. Historik Kenneth 
Latourette poznamenáva:

Kristus a jeho cirkev mali enormný 
vplyv. A keï budeme Ježišovi Kristovi 
úplne oddaní, môžeme ma� omnoho väèší 
vplyv, než teraz. Takže preè s pesi-
mizmom, a zároveò preè so slepým opti-
mizmom, akoby utópia èakala za rohom. 
Nie, kres�ania sú triezvi, biblickí realisti, 
s vyváženou náukou o stvorení, vykúpení 
a zavàšení. Nie sme bezmocní – skôr sa 
obávam, že sme niekedy leniví a krátko-
zrakí a neveriaci a neposlušní Kristovmu 
príkazu.

Verše z 5. kapitoly Matúša sú nám 
dôverne známe. V kázni na vrchu Ježiš 
prehlasuje: „Vy ste so¾ zeme. … Vy ste 
svetlo sveta. … Nech tak svieti vaše 

svetlo pred ¾uïmi, aby videli vaše dobré 
skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je 
v nebesiach!“ (v. 13.14.16)

Obidvoma metaforami soli a svetla 
nás Ježiš uèí o zodpovednosti kres�anov 
v nekres�anskej (post-kres�anskej) spo-
loènosti. Zdôrazòuje rozdiel medzi kres-
�anmi a neveriacimi, medzi cirkvou a 
svetom a vplyv, aký máme ma� na naše 
nekres�anské prostredie. Ten rozdiel je 
zrejmý: svet je ako pokazené mäso – ale 
vy ste so¾. Svet je ako tmavá noc – ale vy 
ste svetlo. Ale hovorí aj o našom vplyve: 
ako so¾ bráni rozkladu, kres�ania majú 

cirkvi voèi spoloènosti je modli� sa. Pavol 
píše: „Predovšetkým žiadam, aby sa konali 
modlitby, vïaky za všetkých ¾udí, za krá¾ov 
a za všetkých, ktorí majú moc, aby sme 
mohli ži� nerušene a pokojne vo všetkej 
pobožnosti a dôstojnosti.“ (1Ti 2,1-2)

Ak je v spoloènosti viac násilia než 
pokoja, viac nemravnosti než slušnosti, 
viac útlaku než spravodlivosti, viac 
sekularizmu než zbožnosti, možno je to 
preto, že cirkev sa modlí menej, než by sa 
mala. Verím, že by sme ako cirkev mali 
bra� vážnejšie tých pä� èi desa� minút 
bohoslužieb, keï sa spolu ako cirkev 

prihovárame za svet a jeho vod-
cov. A to isté platí pre naše 
stretnutia v skupinkách alebo 
modlitby v súkromí. A svoj rozh¾ad 
potrebujeme rozšíri� od našej 
farnosti èi mesta k celému svetu – 
veï slúžime globálnemu Bohu.

Druhým zdrojom sily je 
. Všetci veríme v moc 

pravdy evanjelia. Radi citujeme: 
„Nehanbím sa za evanjelium, 
lebo ono je mocou na spásu pre 
každého veriaceho.“ (R 1,16) Ale 
nielen evanjelium je mocné. 
Každá Božia pravda má väèšiu 
moc než diablove lži. Veríš tomu, 
alebo si pesimistom? Je diabol 
mocnejší než Boh? Sú lži 
mocnejšie než pravda? Pavol píše: 

„Niè nemôžeme robi� proti pravde, ale 
len v mene pravdy.“ (2K 13,8) A Ján v 
prológu evanjelia hlása: „Svetlo svieti vo 
tme, a tma ho nepohltila.“ (J 1,5) Ani 
nemôže, to svetlo je totiž Božia pravda.

Sovietsky disident Alexander Solženi-
cyn veril v moc pravdy. Pri prijatí Nobelovej 
ceny za literatúru predniesol prejav s náz-
vom „Jedno slovo pravdy“ a povedal: 
„Spisovatelia nemajú rakety. Nemáme 
žiadnu vojenskú moc. Tak èo zmôže litera-
túra zoèi-voèi nemilosrdným útokom otvo-
reného násilia?“ Ale neprichádza k záveru, 
že sme bezmocní. „Jedno slovo pravdy 
preváži celý svet.“ Kres�ania by mali by�  
prví, èo tomu veria. Je to pravda.

pravda

Keï budeme Ježišovi Kristovi  
úplne oddaní, môžeme ma� 
omnoho väèší vplyv, než teraz. 
Takže preè s pesimizmom ...
nie sme bezmocní.

John Stott:

Severná Afrika

Egypte

Tunisku

Maroku

Líbyi

Nová situácia v Mali

Mali

Ako sa dalo predpoklada�, strana 
Moslimského bratstva zví�azila v parla-
mentných vo¾bách v  so ziskom 40% 
hlasov. Väèším prekvapením bol vysoký zisk 
(25%) salafistickej strany al-Núr, ktorá pre-
sadzuje islam tvrdej línie, kým sekulárne a 
liberálne sily, ktoré stáli za revolúciou, 
dopadli biedne. Výsledky volieb sú výra-
zom sily islamskej zbožnosti v Egypte a nie 
sú dobrým znamením pre kres�anskú men-
šinu, ktorá je od pádu prezidenta Mubaraka 
pod silnejúcim tlakom.

V celom arabskom svete silnie hnev 
liberálnych moslimov, ktorým islamistické 
skupiny „ukradli“ ich revolúcie za 
väèšiu slobodu. Jeden z vod-
cov v  povedal: 
„Islamisti nešli s nami 
14. januára (2011), 
ale potom si našu 
revolúciu privlast-
nili.“ Kres�ania, 
ktorí trpeli desa�-
roèia diskriminácie 
a prenasledovania, 
sa teraz obávajú ešte 
horšej budúcnosti.

V , kde krá¾ 
predišiel potenciálnemu po-
vstaniu prís¾ubom ústavných refo-
riem, neboli urobené žiadne ústupky 
kres�anom alebo iným menšinám, a ich 
obmedzená sloboda je ešte viac ohro-zená. 
V prvých vo¾bách v novom systéme získali 
islamisti najviac kresiel v parlamente a ich 
vodca sa stal novým premiérom.

Kaddáfiho vláda v  presadzovala 
umiernenú formu islamu a bránila radi-
kálnej ideológii islamistov. Evanjelizácia 
obèanov Líbye bola vždy ilegálna, ale 
v domácnosti nikto nebránil prejavom 
akejko¾vek viery. Nedávna revolúcia 
postavila extrémistov do pozície, keï to 
môžu meni�. Vyhlásenia novej vlády už 
naznaèujú, že uplatòovanie nábožen-
ských slobôd bude podriadené islamskému 
právu šaría. Takmer všetci kres�ania 
pochádzajú z iných krajín a sú medzi nimi 
hlavne katolíci a pravoslávni, no je tu aj 
nieko¾ko aktívnych protestantských a 
nezávislých skupín. Domácich líbyjských 
veriacich vždy bolo len málièko.

 v západnej Afrike patrí k naj-
chudobnejším národom sveta. Až done-
dávna bola táto krajina príkladom 
demokracie a stability v mori nepokoj-
ných národov. Hoci je prevažne 

moslimská, rešpektovala náboženskú slo-
bodu a pozorne si strážila svoj sekulárny 
charakter napriek tlakom okolitých 
krajín, aby sa stala moslimským štátom.

80% obyvate¾stva sa živí po¾no-
hospodárstvom a rybolovom. Funkèná 
gramotnos� je na nízkej úrovni a stredo-
školské vzdelanie má menej než 20% ¾udí. 
Jedno z piatich detí sa nedožije pä� 
rokov, a z tých, èo sa dožijú, je jedna 
tretina podvyživená. Dve tretiny územia 
zaberá púš� alebo polopúš� a hrozí ïalšia 
dezertifikácia.

Mali je otvorené pre evanjelium a cir-
kev zapúš�a korene v rôznych 
kultúrach a etnikách. Väèšina mi-
sijných diel je kombináciou eva-

njelizácie a 
sociálnej 

a rozvo-
j o v e j  
pomo-

Mali a vyhlásili islamský štát Ázawád. 
Búrajú kostoly aj iné domy. Rozohnali 
všetky naše spoloèenstvá vo vidieckych 
oblastiach. Ich cie¾om je znièenie cirkvi 
a založenie islamského štátu s právom 
šaría. Nech im to Boh zabráni v mene Ježiš! 
V nede¾u neboli v našom meste žiadne 
verejné bohoslužby. Prosíme, všetky zbory 
na severe Mali potrebujú vaše modlitby 
a podporu.“

Bezpeènos� okolo etnicko-nábo-
ženskej zlomovej línie (zhruba okolo 5. až 
10. stupòa severnej šírky) sa rapídne 
zhoršuje. Islamský džihád a genocída 
vyháòajú z domovov kres�anov v 

. Masy prevažne 
kres�anských uteèencov z juhu 

 sa cítia by� zabudnuté. Poèas 
islamského prevratu s podporou Fran-
cúzska v apríli 2011 prišli o domovy 
a farmy, ktoré teraz okupujú Republikán-

ske sily nového prezidenta Ouattaru, 
niekdajší rebeli.

Vláda  a teroristické 
skupiny ako al-Šabáb v 

, Boko Haram v severnej  
a na východe a  a Ansar Dine na 

severe  neprestajne útoèia na kres-
�anov. Usilujú o ich podrobenie alebo 
úplné vyhladenie, a to s podporou al-
Kájdy alebo islamského Maghrebu, 
ktorých finanèné zdroje pochádzajú z ob-
chodu s drogami, zbraòami a ¾uïmi.

Keï vlani v októbri kenské 
jednotky vstúpili do Somálska v boji 
proti milíciám al-Šabáb, títo s¾úbili 

 dlhú vojnu. 31. marca a 29. apríla 
sa odohrali bombové útoky na kres-

�anské bohoslužby neïaleko Mombasy 
a v Nairobi, ktoré si vyžiadali 3 màtvych 
a desiatky zranených; niektorí sú v kritic-
kom stave.

29. apríla zaútoèili ozbrojenci Boko 
Haram aj na kres�anské zhromaždenie na 
otvorenom priestranstve lekárskej fakul-
ty v meste Kano v . Najprv vhodili 
bomby doprostred zhromaždenia a potom 
strie¾ali na utekajúcich. Podobne zaúto-
èili na kres�anské zhromaždenie v špor-
tovom komplexe. Výsledkom je 21 màt-
vych a asi 20 postrelených. V tom istom 
èase zaútoèili strelci aj na zhromaždenie 
v meste Maiduguri, kde zahynul pastor 
s ïalšími 3 veriacimi.

Teror proti kres�anom

Somál-
sku, Sudáne a južnom Sudáne, Nigérii, 
Mali a Pobreží Slonoviny

Pobrežia 
Slonoviny

Sudánu
Somálsku 

a Keni Nigérii
Mali

Mali

Keni

Nigérii

Zdroj správ: Evangelical Alliance, 
Operation World, Barnabas Fund, 
Bridgeway,             y

Afrika
v tieni polmesiaca  

ci, èoho výsledkom je zakladanie nových 
zborov. Hoci v Mali je asi 700 evanjeli-
kálnych zborov, dve tretiny krajiny sú 
stále nezasiahnuté evanjeliom. Ve¾ká 
vlna evanjelizácie zasiahla Mali v 80. ro-
koch 20. storoèia a potrebné sú ïalšie…

V súèasnosti tu pracuje vyše 40 misij-
ných organizácií zo všetkých kontinentov, 
vrátane rastúceho poètu afrických a do-
konca aj domácich. Ale tamojších 
kres�anov napåòajú obavy v súvislosti s ne-
dávnym armádnym prevratom a separa-
tizmom Tuarégov. Tu je správa od jedného z
 nich: „Rebeli sa zmocnili celého severu 

T
Mar

Mali

PS

EgyptLíbya

Sudán

Keòa

Nigéria Som

bráni� úpadku spoloènosti. Ako svetlo 
v tme kres�ania majú žiari� a ukazova� 
spoloènosti lepšiu cestu.

Väèšina kres�anov prijíma, že je 
rozdiel medzi kres�anmi a neveriacimi – 
ale mnohí tu zastanú. Sústredia sa len na 
prežitie, teda na zachovanie toho rozdie-
lu. So¾ si musí uchova� svoju chu�, 
hovoria. Nesmie sa zneèisti�. Svetlo sa 
nesmie poškvrni� tmou. To je pravda, ale 
je to málo. So¾ a svetlo nemajú by� len 
odlišné, ale majú vplýva� na svoje 
prostredie. So¾ sa musí votrie� do mäsa, 
aby bránila skaze. Svetlo má by� na 
svietniku, nie pod poste¾ou.

Aká je podstata tohto vplyvu? 
Dovolím si ponúknu� nieko¾ko zdrojov 
sily, ktoré máme k dispozícii.

Po prvé, sila je v . Prosím, 
nemávnite nad tým rukou, že to sú také 
náboženské frázy. Niektorí kres�ania sú 
takí aktivisti, že sa nikdy poriadne 
nezastavia a nemodlia, a to je chyba! 
Modlitba je neoddelite¾ná súèas� života 
kres�ana i cirkvi. A prvou zodpovednos�ou 

Štyri sily

modlitbe
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hoci sme zlí, vieme dáva� dobré dary 
svojim de�om.

Ak v návale pesimizmu povie-
me, že v dnešnej ¾udskej spoloè-
nosti nemôžeme dosiahnu� niè 
dobré, máme vrcholne nevyvá-
ženú a škodlivú teológiu. Biblicky 
i historicky je to omyl. Kres�an-
stvo malo poèas svojej pestrej 
stároènej histórie enormný vplyv 
na spoloènos�. Historik Kenneth 
Latourette poznamenáva:

Kristus a jeho cirkev mali enormný 
vplyv. A keï budeme Ježišovi Kristovi 
úplne oddaní, môžeme ma� omnoho väèší 
vplyv, než teraz. Takže preè s pesi-
mizmom, a zároveò preè so slepým opti-
mizmom, akoby utópia èakala za rohom. 
Nie, kres�ania sú triezvi, biblickí realisti, 
s vyváženou náukou o stvorení, vykúpení 
a zavàšení. Nie sme bezmocní – skôr sa 
obávam, že sme niekedy leniví a krátko-
zrakí a neveriaci a neposlušní Kristovmu 
príkazu.

Verše z 5. kapitoly Matúša sú nám 
dôverne známe. V kázni na vrchu Ježiš 
prehlasuje: „Vy ste so¾ zeme. … Vy ste 
svetlo sveta. … Nech tak svieti vaše 

svetlo pred ¾uïmi, aby videli vaše dobré 
skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je 
v nebesiach!“ (v. 13.14.16)

Obidvoma metaforami soli a svetla 
nás Ježiš uèí o zodpovednosti kres�anov 
v nekres�anskej (post-kres�anskej) spo-
loènosti. Zdôrazòuje rozdiel medzi kres-
�anmi a neveriacimi, medzi cirkvou a 
svetom a vplyv, aký máme ma� na naše 
nekres�anské prostredie. Ten rozdiel je 
zrejmý: svet je ako pokazené mäso – ale 
vy ste so¾. Svet je ako tmavá noc – ale vy 
ste svetlo. Ale hovorí aj o našom vplyve: 
ako so¾ bráni rozkladu, kres�ania majú 

cirkvi voèi spoloènosti je modli� sa. Pavol 
píše: „Predovšetkým žiadam, aby sa konali 
modlitby, vïaky za všetkých ¾udí, za krá¾ov 
a za všetkých, ktorí majú moc, aby sme 
mohli ži� nerušene a pokojne vo všetkej 
pobožnosti a dôstojnosti.“ (1Ti 2,1-2)

Ak je v spoloènosti viac násilia než 
pokoja, viac nemravnosti než slušnosti, 
viac útlaku než spravodlivosti, viac 
sekularizmu než zbožnosti, možno je to 
preto, že cirkev sa modlí menej, než by sa 
mala. Verím, že by sme ako cirkev mali 
bra� vážnejšie tých pä� èi desa� minút 
bohoslužieb, keï sa spolu ako cirkev 

prihovárame za svet a jeho vod-
cov. A to isté platí pre naše 
stretnutia v skupinkách alebo 
modlitby v súkromí. A svoj rozh¾ad 
potrebujeme rozšíri� od našej 
farnosti èi mesta k celému svetu – 
veï slúžime globálnemu Bohu.

Druhým zdrojom sily je 
. Všetci veríme v moc 

pravdy evanjelia. Radi citujeme: 
„Nehanbím sa za evanjelium, 
lebo ono je mocou na spásu pre 
každého veriaceho.“ (R 1,16) Ale 
nielen evanjelium je mocné. 
Každá Božia pravda má väèšiu 
moc než diablove lži. Veríš tomu, 
alebo si pesimistom? Je diabol 
mocnejší než Boh? Sú lži 
mocnejšie než pravda? Pavol píše: 

„Niè nemôžeme robi� proti pravde, ale 
len v mene pravdy.“ (2K 13,8) A Ján v 
prológu evanjelia hlása: „Svetlo svieti vo 
tme, a tma ho nepohltila.“ (J 1,5) Ani 
nemôže, to svetlo je totiž Božia pravda.

Sovietsky disident Alexander Solženi-
cyn veril v moc pravdy. Pri prijatí Nobelovej 
ceny za literatúru predniesol prejav s náz-
vom „Jedno slovo pravdy“ a povedal: 
„Spisovatelia nemajú rakety. Nemáme 
žiadnu vojenskú moc. Tak èo zmôže litera-
túra zoèi-voèi nemilosrdným útokom otvo-
reného násilia?“ Ale neprichádza k záveru, 
že sme bezmocní. „Jedno slovo pravdy 
preváži celý svet.“ Kres�ania by mali by�  
prví, èo tomu veria. Je to pravda.

pravda

Keï budeme Ježišovi Kristovi  
úplne oddaní, môžeme ma� 
omnoho väèší vplyv, než teraz. 
Takže preè s pesimizmom ...
nie sme bezmocní.

John Stott:

Severná Afrika

Egypte

Tunisku

Maroku

Líbyi

Nová situácia v Mali

Mali

Ako sa dalo predpoklada�, strana 
Moslimského bratstva zví�azila v parla-
mentných vo¾bách v  so ziskom 40% 
hlasov. Väèším prekvapením bol vysoký zisk 
(25%) salafistickej strany al-Núr, ktorá pre-
sadzuje islam tvrdej línie, kým sekulárne a 
liberálne sily, ktoré stáli za revolúciou, 
dopadli biedne. Výsledky volieb sú výra-
zom sily islamskej zbožnosti v Egypte a nie 
sú dobrým znamením pre kres�anskú men-
šinu, ktorá je od pádu prezidenta Mubaraka 
pod silnejúcim tlakom.

V celom arabskom svete silnie hnev 
liberálnych moslimov, ktorým islamistické 
skupiny „ukradli“ ich revolúcie za 
väèšiu slobodu. Jeden z vod-
cov v  povedal: 
„Islamisti nešli s nami 
14. januára (2011), 
ale potom si našu 
revolúciu privlast-
nili.“ Kres�ania, 
ktorí trpeli desa�-
roèia diskriminácie 
a prenasledovania, 
sa teraz obávajú ešte 
horšej budúcnosti.

V , kde krá¾ 
predišiel potenciálnemu po-
vstaniu prís¾ubom ústavných refo-
riem, neboli urobené žiadne ústupky 
kres�anom alebo iným menšinám, a ich 
obmedzená sloboda je ešte viac ohro-zená. 
V prvých vo¾bách v novom systéme získali 
islamisti najviac kresiel v parlamente a ich 
vodca sa stal novým premiérom.

Kaddáfiho vláda v  presadzovala 
umiernenú formu islamu a bránila radi-
kálnej ideológii islamistov. Evanjelizácia 
obèanov Líbye bola vždy ilegálna, ale 
v domácnosti nikto nebránil prejavom 
akejko¾vek viery. Nedávna revolúcia 
postavila extrémistov do pozície, keï to 
môžu meni�. Vyhlásenia novej vlády už 
naznaèujú, že uplatòovanie nábožen-
ských slobôd bude podriadené islamskému 
právu šaría. Takmer všetci kres�ania 
pochádzajú z iných krajín a sú medzi nimi 
hlavne katolíci a pravoslávni, no je tu aj 
nieko¾ko aktívnych protestantských a 
nezávislých skupín. Domácich líbyjských 
veriacich vždy bolo len málièko.

 v západnej Afrike patrí k naj-
chudobnejším národom sveta. Až done-
dávna bola táto krajina príkladom 
demokracie a stability v mori nepokoj-
ných národov. Hoci je prevažne 

moslimská, rešpektovala náboženskú slo-
bodu a pozorne si strážila svoj sekulárny 
charakter napriek tlakom okolitých 
krajín, aby sa stala moslimským štátom.

80% obyvate¾stva sa živí po¾no-
hospodárstvom a rybolovom. Funkèná 
gramotnos� je na nízkej úrovni a stredo-
školské vzdelanie má menej než 20% ¾udí. 
Jedno z piatich detí sa nedožije pä� 
rokov, a z tých, èo sa dožijú, je jedna 
tretina podvyživená. Dve tretiny územia 
zaberá púš� alebo polopúš� a hrozí ïalšia 
dezertifikácia.

Mali je otvorené pre evanjelium a cir-
kev zapúš�a korene v rôznych 
kultúrach a etnikách. Väèšina mi-
sijných diel je kombináciou eva-

njelizácie a 
sociálnej 

a rozvo-
j o v e j  
pomo-

Mali a vyhlásili islamský štát Ázawád. 
Búrajú kostoly aj iné domy. Rozohnali 
všetky naše spoloèenstvá vo vidieckych 
oblastiach. Ich cie¾om je znièenie cirkvi 
a založenie islamského štátu s právom 
šaría. Nech im to Boh zabráni v mene Ježiš! 
V nede¾u neboli v našom meste žiadne 
verejné bohoslužby. Prosíme, všetky zbory 
na severe Mali potrebujú vaše modlitby 
a podporu.“

Bezpeènos� okolo etnicko-nábo-
ženskej zlomovej línie (zhruba okolo 5. až 
10. stupòa severnej šírky) sa rapídne 
zhoršuje. Islamský džihád a genocída 
vyháòajú z domovov kres�anov v 

. Masy prevažne 
kres�anských uteèencov z juhu 

 sa cítia by� zabudnuté. Poèas 
islamského prevratu s podporou Fran-
cúzska v apríli 2011 prišli o domovy 
a farmy, ktoré teraz okupujú Republikán-

ske sily nového prezidenta Ouattaru, 
niekdajší rebeli.

Vláda  a teroristické 
skupiny ako al-Šabáb v 

, Boko Haram v severnej  
a na východe a  a Ansar Dine na 

severe  neprestajne útoèia na kres-
�anov. Usilujú o ich podrobenie alebo 
úplné vyhladenie, a to s podporou al-
Kájdy alebo islamského Maghrebu, 
ktorých finanèné zdroje pochádzajú z ob-
chodu s drogami, zbraòami a ¾uïmi.

Keï vlani v októbri kenské 
jednotky vstúpili do Somálska v boji 
proti milíciám al-Šabáb, títo s¾úbili 

 dlhú vojnu. 31. marca a 29. apríla 
sa odohrali bombové útoky na kres-

�anské bohoslužby neïaleko Mombasy 
a v Nairobi, ktoré si vyžiadali 3 màtvych 
a desiatky zranených; niektorí sú v kritic-
kom stave.

29. apríla zaútoèili ozbrojenci Boko 
Haram aj na kres�anské zhromaždenie na 
otvorenom priestranstve lekárskej fakul-
ty v meste Kano v . Najprv vhodili 
bomby doprostred zhromaždenia a potom 
strie¾ali na utekajúcich. Podobne zaúto-
èili na kres�anské zhromaždenie v špor-
tovom komplexe. Výsledkom je 21 màt-
vych a asi 20 postrelených. V tom istom 
èase zaútoèili strelci aj na zhromaždenie 
v meste Maiduguri, kde zahynul pastor 
s ïalšími 3 veriacimi.

Teror proti kres�anom

Somál-
sku, Sudáne a južnom Sudáne, Nigérii, 
Mali a Pobreží Slonoviny

Pobrežia 
Slonoviny

Sudánu
Somálsku 

a Keni Nigérii
Mali

Mali

Keni

Nigérii

Zdroj správ: Evangelical Alliance, 
Operation World, Barnabas Fund, 
Bridgeway,             y

Afrika
v tieni polmesiaca  

ci, èoho výsledkom je zakladanie nových 
zborov. Hoci v Mali je asi 700 evanjeli-
kálnych zborov, dve tretiny krajiny sú 
stále nezasiahnuté evanjeliom. Ve¾ká 
vlna evanjelizácie zasiahla Mali v 80. ro-
koch 20. storoèia a potrebné sú ïalšie…

V súèasnosti tu pracuje vyše 40 misij-
ných organizácií zo všetkých kontinentov, 
vrátane rastúceho poètu afrických a do-
konca aj domácich. Ale tamojších 
kres�anov napåòajú obavy v súvislosti s ne-
dávnym armádnym prevratom a separa-
tizmom Tuarégov. Tu je správa od jedného z
 nich: „Rebeli sa zmocnili celého severu 

T
Mar

Mali

PS

EgyptLíbya

Sudán

Keòa

Nigéria Som

bráni� úpadku spoloènosti. Ako svetlo 
v tme kres�ania majú žiari� a ukazova� 
spoloènosti lepšiu cestu.

Väèšina kres�anov prijíma, že je 
rozdiel medzi kres�anmi a neveriacimi – 
ale mnohí tu zastanú. Sústredia sa len na 
prežitie, teda na zachovanie toho rozdie-
lu. So¾ si musí uchova� svoju chu�, 
hovoria. Nesmie sa zneèisti�. Svetlo sa 
nesmie poškvrni� tmou. To je pravda, ale 
je to málo. So¾ a svetlo nemajú by� len 
odlišné, ale majú vplýva� na svoje 
prostredie. So¾ sa musí votrie� do mäsa, 
aby bránila skaze. Svetlo má by� na 
svietniku, nie pod poste¾ou.

Aká je podstata tohto vplyvu? 
Dovolím si ponúknu� nieko¾ko zdrojov 
sily, ktoré máme k dispozícii.

Po prvé, sila je v . Prosím, 
nemávnite nad tým rukou, že to sú také 
náboženské frázy. Niektorí kres�ania sú 
takí aktivisti, že sa nikdy poriadne 
nezastavia a nemodlia, a to je chyba! 
Modlitba je neoddelite¾ná súèas� života 
kres�ana i cirkvi. A prvou zodpovednos�ou 

Štyri sily

modlitbe



Pripravujeme a pozývame

Regionálne stretnutie mládeže

Letný biblický kurz 

Tábory angliètina hrou

Brigáda mládeže 

Regionálne stretnutie mládeže

12. misijná konferencia y

Dávame vám do pozornosti podujatia, ktoré pripravuje Kres�anské 
centrum Berea v tomto roku. Viac priebežne aktualizovaných informácií 
nájdete na našich webových stránkach.

25. - 26. máj 2012

 v Modre-Harmónii bude v znamení 
krásy a bude príležitos�ou pre prejavenie vlastnej tvorivosti. Súèas�ou budú 
workshopy pre záujemcov o hudobnú, výtvarnú a dramatickú tvorbu.

1. - 7. júl 2012

bude v priestoroch KZ 
Nové Mesto nad Váhom. Históriu cirkvi (prvá cirkev 
v Rímskej ríši, reformácia, prebudenecké hnutia, 
svetová misia) s aplikáciami pre súèasnos� priblíži 
Wolfgang Klippert, uèite¾ Biblicko-teologickej 
akadémie vo Wiedeneste. Kurz pripravujeme spolu 
s SBV Èeský Tìšín.

2. - 6. júl, 9. - 13. júl 2012

 s úèas�ou animátorov z Texasu sa budú kona� 
v Kultúrnom stredisku JUH v Trenèíne. V prvom bude angliètina vyuèovaná 
pomocou biblických príbehov.

6. - 12. august 2012

na chate v Modre-Harmónii je harmonickým skåbe-
ním manuálnej práce so štúdiom Písma, spoloèenstvom a zábavou.

12. - 14. október 2012

 v 

9. - 11. november 2012

bude ma� tému Smäd po Bohu.     

Novom Meste nad Váhom sa 
zameria na evanjelizáciu prostredníctvom vz�ahov. Vyuèova� bude hos� 
Andreas Lindner z Rakúska.

Ako teda máme uplatni� silu pravdy? Presvied-
èaním a argumentmi. Ako pri evanjelizácii potre-
bujeme doktrinálnych apologétov, aby presviedèali 
o pravde evanjelia, pri sociálnej práci potrebujeme 
etických apologétov, aby presviedèali o pravde 
a dobre Božích morálnych zákonov. Potrebujeme 
viac kres�anských myslite¾ov, ktorí svoje mysle 
použijú pre Ježiša Krista, ktorí budú hovori� a písa� 
a vysiela� a tak vplýva� na verejnú mienku.

Tretia sila, ktorú máme k dispozícii, je sila 
. Pravda je mocná, keï je podoprená 

argumentmi, ale ešte silnejšia, keï je žitá. 
¼uïom nestaèí poèu� naše argumenty, potrebujú 
vidie� ich prínos vlastnými oèami. Sotva možno 
prehna�, akú silu má dobrý príklad kres�anskej 
rodiny, ktorá žije susedom na oèiach. Tí môžu 
vidie� lásku a vzájomnú úctu medzi manželmi, 
dobre vychované deti, pohostinnos� v otvorenej 
domácnosti a záujem o život komunity. Jedna 
veriaca sestrièka v nemocnici, jeden uèite¾ v ško-
le, pracovník v kancelárii – každý z nás slúži 
príkladom buï na dobré alebo na zlé.

Kres�ania sú svetu na oèiach. A hlavný Boží 
spôsob, ako mení starú spoloènos�, je vsadenie no-
vej spoloènosti doprostred nej – s odlišnými norma-
mi a hodnotami, rados�ami a túžbami. Naša nádej 
je, že svet ten rozdiel uvidí a bude to preò nieèo 
prí�ažlivé: „aby videli vaše dobré skutky a oslavo-
vali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!“ (Mt 5,16)

Po štvrté, kres�ania majú silu 
. Americký sociológ Robert Belair 

z Princetonu píše: „Nemali by sme podceòova� 
význam malej skupiny ¾udí, ktorí majú víziu 
lepšieho a spravodlivejšieho sveta. Kvalita celej 
kultúry sa môže zmeni�, keï si dve percentá jej 
príslušníkov osvoja novú víziu.“

Tak to bolo pri Ježišovi. Zaèal so skupinkou 12 
odhodlaných mužov. Za nieko¾ko rokov sa rímski 
úradníci s�ažovali, že prevracajú svet naruby. Je 
tu naliehavá potreba odhodlaných skupín kres-
�anov, oddaných si vzájomne a oddaných Kristovi 
a spravodlivosti, spolu sa modliacich, spolu 
premýš¾ajúcich, spolu ponúkajúcich riešenia 
a spolupracujúcich pre svoje okolie.

Chceš vidie�, ako sa život tvojho národa viac 
páèi Bohu? Máš víziu novej pobožnosti, novej 
spravodlivosti, novej slobody, nového súcitu? 
Urobíš pokánie z pesimizmu, ktorý je nehodný 
kres�ana? Potvrdíš znova svoju dôveru v Božiu 
moc, v silu modlitby, príkladu, oddaného 
spoloèenstva – a v moc evanjelia? Dajme sa Bohu 
k dispozícii ako nástroje v jeho rukách – ako so¾ 
a svetlo v komunite. Cirkev môže ma� enormný 
kladný vplyv v každom národe sveta, keï sa 
bezvýhradne oddá Kristovi. Dajme sa jemu, ktorý 
dal sám seba za nás!

príkladu

oddaného 
spoloèenstva

John R. W. Stott (1921-2011) bol rektor zboru 
All Souls v Londýne, zakladate¾ Langham Partner-
ship International a autor mnohých kníh a biblic-
kých výkladov. Tento èlánok je skrátenou verziou 
kázne publikovanej na PreachingToday.com.   y

Nemali by sme podceòova� význam 
malej skupiny ¾udí, ktorí majú víziu 
lepšieho a spravodlivejšieho sveta. 
Kvalita celej kultúry sa môže 
zmeni�, keï si dve percentá jej 
príslušníkov osvoja novú víziu.
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