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Sila ísť ďalej
V stíšení a dôvere
bude vaša sila.
(Izaiáš 30,15)
Radosť z Hospodina
je vašou silou.
(Nehemiáš 8,10)
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tarozmluvný národ Izrael nikdy nepochyboval o Božej existencii. Ateistická filozofia by im pripadala ako číry
nezmysel. Hospodin predsa stvoril
tento svet, povolal ich otca Abraháma zo
zeme Chaldejcov a neskôr ich národ vyslobodil z egyptského otroctva a priviedol do
zasľúbenej zeme. Čomu však mali veriť
o stáročia neskôr, keď bola zasľúbená zem
tak ďaleko a oni sa ocitli znova v zemi Chaldejcov – v babylonskom zajatí? Je Hospodin
stále s nimi? A ak je s nimi, prečo sa im vodí
tak zle?
Do takejto situácie k nim prehovárali
slová proroka Izaiáša. Snáď nikde v celom Písme nenájdeme také úžasné
opisy Božej veľkosti a
moci: Kto kedy priehrštím odmeral vody
mora, kto piaďou
premeral nebesá, kto
vtesnal všetok prach
zeme do merice a
odvážil vrchy na váhe
a pahorky na vážkach? ... Hľa, národy
sú sťa kvapka z vedra, pokladajú sa za prášok
na vážkach. Hľa, ostrovy zavážia ako zrnko
piesku. ... Pozdvihnite oči a pozrite, kto to
stvoril! Ten, čo vyvádza nebeské zástupy
v plnom počte, všetkých volá po mene; pre
jeho veľkú silu a nesmiernu moc nebude
chýbať ani jeden. (Iz 40,12.15.26)
Sme veriaci kresťania a nemáme žiadne
pochybnosti o Božej existencii – dokážeme
racionálne vykladať biblické doktríny a
statočne sa popasujeme aj s argumentmi
neveriacich, ktorí namiesto Stvoriteľa
radšej počítajú s náhodou a miliardami
rokov. A predsa sa niekedy cítime ako dávny
Izrael: Skrytá je moja cesta pred
Hospodinom a moje právo uniká môjmu
Bohu. (v. 27) A čo, ak tá hlodavá pochybnosť
nie je len pocit. Veď ak pred Hospodinom sú
národy len kvapka z vedra, prášok na
vážkach, čo som ja? A čo môj zbor alebo pár
priateľov? Milióntina z prášku? Zanedbateľná
štatistická odchýlka?

Možnože je to správna aritmetika, ale
určite je to pomýlená teológia. Izaiáš má
čo povedať aj nám dnes: Či nevieš? Nepočul
si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril
končiny zeme; neunaví sa, neustane, jeho
múdrosť nemožno preskúmať. On dáva silu
unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť.
Mladíci sa unavia a ustanú, mládenci sa
potkýnajú na každom kroku. Tí však, čo
očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu,
vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia
a neustanú, chodia a nevyčerpajú sa.

(Iz 40,28-31) Neviem, ako je to s vami, ale
pre mňa je to dobrá správa. Ja totiž bývam
unavený a ustávam. Už roky obdivujem
úžasné metafory Božej moci v 40. kapitole
Izaiáša, ale v poslednom čase ma oslovuje
hlavne jej záver. Správna doktrína o stvorení
je nám málo platná, ak zostane v oblasti
akademických diskusií. Ak však spoznáme,
že Boh, ktorý stvoril svet, ktorý má
spočítané všetky hviezdičky a žiadna mu
nechýba, ktorý má odvážené Himaláje na
gramy, je s nami tu a teraz, je to sila! Národy
sú vraj pred ním ako nič, ale jeden kresťan
na kolenách – lebo na nohách už nevládze
stáť – mu stojí za povšimnutie, aby sa k nemu
sklonil a posilnil ho. Len sa naučiť to umenie
„očakávania“.
Možno práve nelietam ako orol. Keď
treba, pobehnem, kým mi stačí dych. Uňho,
ktorý sa nám v Kristovi stal Otcom, však vždy
nájdem silu ísť ďalej.
Peter Kozár y

Tim Keller:

Smäd po živom Bohu
(Žalm 42 + 43) _
Zbormajstrovi. Poučný žalm Kórachovcov.
Ako jeleň dychtí po bystrinách,
tak moja duša dychtí po tebe, Bože.
Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu.
Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?
Slzy mi bývajú chlebom dňom i nocou,
keď sa ma každý deň pýtajú: Kde je tvoj Boh?
Spomínam na to a dušu si vylievam,
ako som chodieval so zástupom
a vodieval do Božieho domu slávnostný zástup
so zvučným plesaním a s vďakou.
Prečo si skľúčená, moja duša,
prečo sa znepokojuješ?
Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať,
svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu.
Moja duša je skľúčená,
preto sa rozpomínam na teba
z krajiny jordánskej,
z končiarov Chermónu, z vrchu Micár.
Hlbina hlbine ozýva sa
na hukot tvojich vodopádov.
Všetky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa.
Vo dne mi Hospodin preukazuje milosť,
v noci je mi jeho pieseň modlitbou
k Bohu môjho života.
Poviem Bohu, svojej Skale:
Prečo si na mňa zabudol?
Prečo mám chodiť v smútku
utláčaný nepriateľom?
Kosti ma smrteľne bolia
a protivníci ma ešte tupia,
keď sa ma pýtajú každý deň:
Kde je tvoj Boh?
Prečo si skľúčená, moja duša,
prečo sa znepokojuješ?
Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať,
svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu.
Obháj moje právo, Bože,
a ujmi sa môjho sporu s neverným ľudom!
Zachráň ma pred ľstivým a podlým človekom!
Ty si mi, Bože, útočiskom.
Prečo si ma zavrhol?
Prečo mám chodiť v smútku
pre útlak nepriateľa?
Zošli svoje svetlo a svoju pravdu,
nech ma vedú!
Nech ma dovedú na tvoj svätý vrch,
k tvojim príbytkom.
Potom pristúpim k Božiemu oltáru,
k Bohu svojej radosti;
zaplesám a na harfe ťa budem oslavovať,
Bože, môj Bože!
Prečo si skľúčená, moja duša,
prečo sa znepokojuješ?
Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať,
svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu.
Žalm 42 + 43
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eď ide o telesné zdravie a rast,
ponúka sa vám dvojaká pomoc: sú
tréneri a sú lekári. Tréneri vám
pomôžu s výživou a cvičením,
pomôžu vám dostať sa ďalej, než ste
teraz. Ale keď ochoriete alebo sa zraníte,
potrebujete lekára, aby vás dostal späť
na správnu cestu, kde ste boli kedysi.
To platí aj v duchovnej oblasti. Niektoré duchovné disciplíny – ako čítanie Biblie,
rozjímanie a modlitba – sa viac podobajú
tréningu, napomáhajú v duchovnom raste.
Iné sú viac defenzívne, sú na liečenie
problémov. Jednu z nich si všimneme pri
pohľade na Žalmy 42 a 43. Tie opisujú istý
duchovný stav, ktorý istotne aj vy niekedy
zažijete, ďalej niekoľko príčin, čo k nemu
vedú a napokon niekoľko liekov. Schopnosť
vyrovnať sa s týmto stavom je rozhodujúco
dôležitá, ak chcete duchovne prospievať.

Smäd, sucho, mŕtvota
„Ako jeleň dychtí po bystrinách, tak
moja duša dychtí po tebe, Bože. Moja duša
má smäd po Bohu, po živom Bohu.“ (Žalm
42,2-3) Autor najprv vyjadruje svoj stav
metaforickou formou a potom tú metaforu
vysvetľuje. Jelene nie sú hlúpe. Nečakajú
len tak, kým umrú od smädu, ale idú za
vodou. Dychtiaci jeleň – to nie je hocijaký
smädný jeleň. Je to jeleň, hynúci od smädu. Prišiel k rieke alebo potoku, kam si chodieval za horúcich dní tíšiť smäd – a našiel
koryto prázdne. A žalmista vraví: „Som ako
ten jeleň, a Boh je ako to suché koryto.“
To neznamená, že stratil vieru v Boha,
ale necíti ho, nevníma jeho prítomnosť ako
živého Boha. Myšlienky o Bohu, ktoré mu
bývali útechou, potešením, posilou, už
nerezonujú. Boh sa nezdá byť reálnym. To
osobné povedomie, že mám do činenia so
živým Bohom a On so mnou, tá vzájomná
komunikácia je preč. „Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?“ Stratil sa mu ten pohľad
na Božiu tvár, to intenzívne prežívanie
Božej prítomnosti. Necíti, nevníma, nevidí, nepočuje Boží hlas vo svojej duši.
V niektorých žalmoch sa táto duchovná suchota a mŕtvota spája s pocitom
viny. Žalmista „stratil“ Boha, lebo urobil
niečo zlé. Cíti vinu a robí pokánie, vyznáva svoj hriech. Ale tu nie! Tento autor
prežíva hlbokú duchovnú suchotu, vyprahnutie, mŕtvotu, ale neurobil nič zlé,
čím by to zavinil. Prišlo to naňho.
To je dôležitý postreh, lebo my Američania chceme vedieť, kto je na vine, keď
vznikne nejaký problém, a hneď by sme sa
išli súdiť. Predpokladáme, že všetko by
malo byť v poriadku, a keď je nejaký
problém, ktosi za to môže. To sa týka aj
kresťanov. Keď nastanú problémy, určite je
niečo na príčine, niečo som zanedbal alebo

niečo robím zle. A nanešťastie sme pritom
veľkí moralisti. Pre kresťanov je veľmi
ťažké priznať pred veriacimi priateľmi,
ako hlboko sú vyprahnutí, lebo ich priatelia
by mohli povedať: „Ty neprežívaš Božiu
prítomnosť? A modlil si sa s vierou? Vyznal si
hriechy? Držal si sa zasľúbení, pokarhal si
diabla, utiekal si sa pod moc krvi, ďakoval
si za všetky požehnania?“ Ak sa budeš riadiť
všetkými kresťanskými návodmi, všetko
musí byť v poriadku! Určite niečo robíš zle.
Samozrejme, suchota a mŕtvota môže byť následkom toho, že niečo robíte zle,
idete proti hlasu svedomia. Ale podľa tohto
žalmu sa to môže prihodiť aj bez toho.
Ak ste novým kresťanom, veľký
problém môže byť, keď to príde prvýkrát.
Nikto vás na to neupozornil. Môže vás to
vydesiť, začnete pochybovať. Takže lepšie
je vedieť, že to príde a byť pripravený. No
netýka sa to len nových veriacich. Aj v tejto
miestnosti sú ľudia, ktorí boli vykoľajení
celé roky, lebo prišlo takéto suché obdobie
a vy ste nevedeli, čo s tým. Na začiatku
nebola intelektuálna pochybnosť, no ak
neviete správne zareagovať, Boh sa vám
stane tak neskutočným, že sa to rozšíri a
zasiahne aj vašu vieru. Opakovane sa stretávam s ľuďmi, ktorým sa to prihodilo. Kedysi sa považovali za kresťanov, ale niečo
sa zlomilo, a hoci sa ani teraz kresťanstva
nezriekajú, majú hlboké výhrady voči
Bohu, voči viere, voči cirkvi. Sú v šere.
Sami nevedia, či sú kresťanmi, a ja im to
pochopiteľne povedať nemôžem. A zvyčajne je to preto, že pred rokmi sa im prihodilo toto a oni sa nevedia dostať na správnu
koľaj. Takže musíte byť pripravení.

Príčiny suchoty
Slovo „príčiny“ musím používať opatrne, lebo veci, o ktorých hovorím,
nemusia automaticky vyvolať tento stav.
Ale v tomto žalme – ako aj v živote, čo som
videl ako pastor – s ním zvyčajne súvisia.
1. Prerušenie spoločenstva
„Spomínam … ako som chodieval so
zástupom a vodieval do Božieho domu
sláv-nostný zástup so zvučným plesaním a
s vďakou.“ (Ž 42,5) „Rozpomínam sa na
teba z krajiny jordánskej, z končiarov
Chermónu, z vrchu Micár.“ (v. 7) Nevieme,
prečo sa to stalo. Niekedy býval v judskom
kraji, chodieval do chrámu, pravidelne sa
zúčastňoval na bohoslužbe, na oslavách,
ale teraz je na severe, vzdialený od
Božieho ľudu a od chrámu. Nevieme, či bol
zajatý, či je v exile, či sa presťahoval.
Nepoznáme príčinu, ale pointa je zrejmá.
Je individuálne štúdium Biblie a skupinové štúdium Písma. Je osobná modlitba a
rozjímanie a je spoločná modlitba a chvály.
To nie je to isté. Potrebujete obe! Na

sviatkoch si Boží ľud spoločne pripomínal
veľké a mocné Božie skutky, ktorými z nich
urobil svoj ľud. Pesach mal medzi nimi
popredné miesto. Ľudia sa zhromaždili
z rôznych kútov krajiny, spolu čítali z Písma
z knihy Exodus o Veľkej noci a Božích
činoch, ktorými ich zachránil, o krvi Baránka. A potom sa znova zaviazali Bohu a chválili ho. Robili to spoločne.
Američania podceňujú význam
spoločných duchovných disciplín. Tak ako
zvyknú byť moralistickí, sú aj individualistickí. Prieskumy opakovane ukazujú, že 80
až 90% Američanov hovorí: „Môžem byť
dobrý kresťan – alebo dobrý žid alebo dobrý
moslim – bez toho, že by som chodil do
kostola, synagógy alebo mešity. Môžem byť
duchovným človekom bez toho, že by som
sa pridal k nejakej inštitúcii.“ A samozrejme, je to v protiklade k celému islamu,
judaizmu i kresťanstvu… aj proti zdravému
rozumu. Ako vieš, že máš pravdu, keď si
sám? Ako si môžeš uchovať zápal, keď si
sám? Ak zanedbáme spoločenstvo, výsledkom je duchovná suchota. Chceli by sme
prísť ako jednotlivci, prijať nejakú medicínu, vypočuť si kázeň, niekoľko piesní,
prehodiť pár slov s priateľmi, ale nechceme nikomu skladať účty, nechceme sa
zodpovedne pripojiť k skupine, ktorá sa
spolu modlí alebo študuje Písmo. Sme
zaneprázdnení, alebo si len strážime
súkromie. Ale to nestačí!
2. Sklamanie životom
„Kde je tvoj Boh?“ (Ž 42,4) Nepriatelia
sa žalmistovi posmievajú. Chodia za ním a
pýtajú sa „Kde je tvoj Boh?“ A jemu to
vniká do srdca, lebo v 10. verši sa pýta to
isté: „Prečo si na mňa zabudol?“ Čo tá
otázka znamená? Znova nepoznáme detaily, ale zrejmé je, že sa deje niečo ťažké,
prežíva veľké sklamanie. Túto otázku si
nepoložíte, ak sa nedejú veci, ktoré nepasujú k predstave dobrého, milujúceho,
spravodlivého, svätého, múdreho Boha. Tá
otázka funguje asi takto: „Ak je to tvoj
Boh, ak je naozaj na tvojej strane, ak je
naozaj taký, v akého veríš, prečo sa ti stalo
toto? Prečo to Boh dovolil?“ A výsledkom je
stav duchovnej suchoty.
3. Fyzická deprivácia
„Slzy mi bývajú chlebom dňom i nocou.“ (Ž 42,4) V prvom rade tým vyjadruje:
„Nejem. Slzy sú moja jediná potrava.“
Stratil chuť do jedla. To je jeden z príznakov klinickej depresie. Ale je tu ešte niečo:
„Nespím.“ Preplače celé noci. Takže neje a
nespí – čo nám to hovorí? To znamená, že
nie je možné poradiť si s problémom, ak by
sme ignorovali jeho fyzickú stránku. Na
začiatku mohol byť duševný problém,
sklamanie, ale zanedbanie fyzickej stránky
znamená ďalšie zhoršenie situácie.
Dr. Martyn Lloyd-Jones, ktorý bol lekárom, prv než sa stal pastorom, kázal veľmi
známu kázeň na tento text. Vysvetľuje:
„Keby si niekto myslel, že ak si kresťanom,
na podmienkach tvojho tela nezáleží,
veľmi rýchlo zažiješ rozčarovanie. V niektorých prípadoch depresie mi je jasné, že
jej korene sú hlavne telesné. Na druhej
strane ľudia, ktorí sú telesne slabí, sú

náchylnejší na duchovné depresie. Ale keď
si uvedomíš, že telesný stav môže byť
čiastočne zodpovedný za duchovný, budeš
sa lepšie vedieť vyrovnať s duchovnými
záležitosťami.“ A hoci Dr. Lloyd-Jones bol
Angličan a kázal pred 50 rokmi, toto je
znova trefná kritika našej americkej
kultúry. Tá je nielen moralistická a individualistická, ale je aj dualistická, stavia
ducha proti telu. Ale to spolu súvisí.
Začiatkom 90. rokov som mal asi dva
mesiace, v ktorých každá jedna kázeň bola
agóniou. Počas celej kázne, od začiatku do
konca, som takmer doslova počul hlas, ktorý mi hovoril: „Nikdy ti neuveria. Nemá to
cenu. To si povedal hlúpo. To nebolo jasné.“ Obvinenie za obvinením v každej jednej kázni. Vtedy sme to s Kathy veľa riešili
a vraveli sme si: „Dosť si sa nemodlil.“
Teraz sa na to pozrieme a vidíme, že som
bol jednoducho ohromne prepracovaný.

Žalmista prežíva obdobie sucha:
neprežíva Božiu prítomnosť.
Žiadny kresťan pred takýmto
stavom nie je imúnny, takže
naň musíte byť pripravení,
ak chcete duchovne prospievať.
Pre niektorých sekulárnych ľudí je
všetko telesné. Máš problém (sklamanie či
depresiu), vezmi si liek, a tým sa to vyrieši.
Iní – ľudia z tradičných spoločností a obávam sa, že aj niektorí kresťania – všetko
zredukujú na morálku. Ak si sklamaný či
depresívny, vzchop sa! Prestaň fňukať! A sú
tretí, ktorí zredukujú všetko na psychológiu a emócie. Vypočujeme ťa a akceptujeme, a znova vypočujeme a podporíme,
a prijmeme a vypočujeme… Ale Biblia hovorí, že máš svoju citovú stránku a preto
potrebuješ priateľov. A máš telesnú stránku
a preto potrebuje jedlo a odpočinok a možno liek. Ale máš aj duchovnú stránku a preto potrebuješ pravdu! A tak keď máš
kresťanský svetonázor, kresťanský pohľad
na ľudskú prirodzenosť, mal by si najmenej
redukovať, byť najvyváženejší. Nemal by
si len povedať: „Vzchop sa!“ Nemal by si
len sedieť a načúvať. Nemal by si len predpisovať liek, ale uvedomiť si, že všetky tie
stránky sú prepojené.
A keď sa teraz pozrieme na ponúkané
lieky, uvidíme ohromnú rovnováhu, akú
neponúka žiadny iný svetonázor. Je tam
načúvanie emóciám, ale aj prehováranie
k vlastnému srdcu. Je tam empatia aj
ráznosť. Fascinujúca vyváženosť.

Lieky na suchotu
Tento človek robí 4 veci, ktoré musíš
urobiť aj ty, keď na teba toto príde. Vylieva
si dušu, skúma svoju nádej, pripomína si
Božiu milosť a káže k svojmu srdcu.
1. Vylej si dušu
„Dušu si vylievam.“ (Ž 42,5) Toto
vlastne robí celým žalmom. Je na tom
čosi ironické. Hovorí: „Necítim Boha,
nemám nič z bohoslužby ani modlitby ani
čítania Biblie“ – a čo robí v celých tých
dvoch žalmoch? Je to výrečná, teologicky
bohatá, duchovne hlboká modlitba a meditácia. Toto musíš robiť aj ty. Ak nemáš
nič z bohoslužby, nevynechaj ju! Ak nemáš nič z modlitby, nevypusti ju! Ak
nemáš nič z čítania, nevypusti ho! Vylej si
dušu. Možno povieš: „Ale ja nič necítim.“
Fajn, tak aspoň povedz Bohu, ako z toho
nič nemáš. Ak nič iné, tak aspoň povedz
Bohu, ako veľmi ti chýba. Ak nič iné, tak
povedz neprítomnému Bohu o jeho neprítomnosti.
2. Preskúmaj svoju nádej
Trikrát sa tu opakuje refrén: „Prečo si
skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha.“ (Žalm 42,6.12;
43,5) Slová „čakaj na Boha“ sa dajú
preložiť aj „dúfaj v Boha“. Nie je to
rečnícka otázka, keď sa pýta: „Prečo si
skľúčená, moja duša“? On sa skutočne sám
seba pýta: „Prečo som taký skormútený?“
A o čo mu ide? Hľadá zdroj svojej
nádeje. Prečo som taký skľúčený? Lebo som
sa spoliehal na niečo, čo ma sklamalo. Aj
keď duchovná suchota na vás môže padnúť
bez zrejmého hriechu, čo by ju spôsobil,
toto je ideálna chvíľa preskúmať svoju
nádej, pretože tá suchota odhalí nemiestne lásky a falošné nádeje.
Vynikajúcim príkladom je Žalm 3.
Napísal ho Dávid, keď utekal o život, lebo
jeho milovaný syn Absolón urobil štátny
prevrat, chcel sa zmocniť trónu, usporiadal naňho štvanicu. V Dávidovom živote
boli dve veci, ktoré boli zdrojom jeho slávy,
čo mu dávali hodnotu. Boli to láska jeho
syna a rodiny a láska a uznanie jeho ľudu. A
oboje stratil. A priam uprostred toho žalmu
vraví: „Ty však, Hospodin, si môj štít, si
moja sláva; pozdvihuješ mi hlavu.“ (Ž 3,4)
Akoby tým povedal: „Môj syn býval mojou
slávou, môj ľud býval mojou slávou. Stratil
som ich a to bolí, ale nie som zdrvený, lebo
v tejto chvíli nachádzam skutočný zdroj
slávy. Tvoj súhlas, tvoj úsmev, tvoja láska,
tvoja opora. Ak toto mám, môžem zdvihnúť hlavu.“ A to sa deje aj tu. Vidí, že jeden
z dôvodov jeho skleslosti je, že život
priniesol udalosti, ktoré ho pripravili
o falošné nádeje. Neprezrádza, čo to bolo.
V časoch suchoty je čas pýtať sa, na čo sa
skutočne spoliehaš. Čo dáva zmysel tvojmu
životu? O čo sa opieraš? Opri svoju nádej
o Boha samého!
3. Pripomínaj si Božiu milosť
„Moja duša je skľúčená, preto sa
rozpomínam na teba.“ (Ž 42,7) Cielene
svoju myseľ niekam upiera. Ale nemyslí
len na Boha vo všeobecnosti. „Vo dne mi
Hospodin preukazuje milosť, v noci je mi
jeho pieseň modlitbou k Bohu môjho
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života.“ (Ž 42,9) Myslí tu na Božiu milosť, zmluvnú, nepodmienenú lásku. Premýšľa o dejinách spásy, myslí aj na svoju životnú
históriu, vidí Božiu milosť, a urobí z toho pieseň.
Podľa nadpisu je toto žalm Kórachovcov. To boli profesionálni
hudobníci; konkrétne tento je hráčom na harfu (Ž 43,4). A tak čo tu
robí? Zloží pieseň o Božej milosti, ktorú si spieva, dokonca i v noci.

Blbý deň

Už sa prihodil aj tebe? Poznáš to – ten deň, keď ťa nič
nedokáže nadchnúť, nič vzpružiť a pripadáš si ako peceň chleba
po dátume spotreby. Náš životný rytmus určite niečo také
prinesie, aj keď sme „statočné ženy chrabré“ v službe
chudákom, žijúcim bez Boha. Niektoré dni proste nie a nie
zažiariť, aj keď ich od rána leštíme modlitbami.
Skúšaš všetko možné. Siahneš po Biblii, túžiš po iskre, čo by
ťa zapálila, ale necítiš nič. Blbý deň. Siahneš po svojej
obľúbenej knihe duchovných úvah, nalistuješ dnešný dátum … a
tvojej duši to je na míle vzdialené. Alebo žeby to DVD z tvojho
skvelého duchovného zboru tam doma, ktorého úžasný pastor
len trochu zaostáva za apoštolom Pavlom? Nič. Blbý deň.
Odložíš zvyčajné duchovné metódy nabok a čakáš
nabudenie od svojich detí, od tých ohromných zlatíčok, čo ti
prinášajú toľko radosti do života. Nič. Alebo žeby manžel, ten
Boží muž? Tak sa zdá, že dnes má ešte viac starostí s misijnou
službou, než zvyčajne. Ešte horšie!
Je už ten čas v mesiaci? Tak skoro? Nie, skontrolovala som
kalendár. A vtedy to býva inak blbé – najradšej by si zakrútila
krkom nejakému nevinnému kuraťu, len žiadne nie je poruke.
Poznáš to, o čom hovorím? Myslím si, že sú dni, keď iba
vstaneme z postele, poďakujeme Bohu, urobíme si svoju robotu
Ježiš Kristus prežil nielen pocit straty Boha.
a prestaneme sa zapodievať tým, ako blbo sa cítime. Veď to nie
On stratil Boha, aj keď mu dôveroval.
je (pravdepodobne) posledný deň v živote. Ešte bude veľa
On zažil totálny smäd, totálnu opustenosť Bohom,
zajtrajškov, a niektoré z nich zažiaria.
totálne zatratenie. On skutočne umieral smädom
Pripadá nám to tak mimo; možno preto, že z čítania Biblie
sme získali predstavu, že každý deň by mal byť super, naplnený
po Bohu. Prečo? Aby napriek tvojim zlyhaniam
novými zázračnými príležitosťami. Pre niektoré moje sestry na
a nedostatkom sa Boh teba nikdy nezriekol.
misijnom poli to možno platí. Ale aj tak si myslím, že niektoré z
nás mávajú dni ako zatuchnutý chlieb.
Ak ste vypočuli svoje srdce, odhalili ste jeho falošné
A pamätaj, možno v chvíli keď toto dočítaš, celkom netušene,
zákutia, musíte v jednej chvíli začať kázať Božiu milosť k sebe
sa tvoja blbá nálada vytratí. Nemusí to vyvolať nejaká veľká
samému. Ako ja musím hľadať ilustrácie, ktoré vám niečo
udalosť. Môže to prísť nenápadne ako lúč slnka cez hmlistý deň.
povedia, vy musíte hľadať tie, čo zarezonujú vo vašom srdci. A
Pomysli si na tie prelomové okamihy v Biblii. Napríklad
potom treba srdce utíšiť a prehovoriť k nemu. „Prečo si v takom
Mária. Vieme niečo o tom, aký deň tá dievčina mala, keď sa jej
stave? Zabudol si na toto a toto!“
zrazu zjavil anjel, a povedal o veciach, ktoré mali naveky
zmeniť nielen jej život, ale celý svet? Anjeli sa nestarajú o to,
Totálny smäd po Bohu
ako sa práve cítime. Pán anjelských armád zavelil: „Choď dnes
Neviem, ako si žalmista kázal o Božej milosti, ale my máme
dole k tej a tej žene a povedz jej…“ Anjel by sa neodvážil
v evanjeliu zdroj, aký on nepoznal. Najväčší problém v chvíľach
odporovať, že dotyčná má práve blbý deň. V nebi to tak
suchoty je, že si povieš: „Zdá sa mi, že Boh sa ma definitívne
nefunguje.
zriekol. Nie je tu. Nedáva to zmysel. Zlyhal som a on ma
Žalm 37 nám ponúka úžasný návod pre život, aj v tých
opustil.“ „Nie,“ hovorí žalmista svojmu srdcu, „ešte ho budem
horších dňoch:
chváliť! On je láskavý Boh, on je milostivý, on ma neopustí.“
Dúfaj v Hospodina a konaj dobro, bývaj vo vlastnej krajine
Ako o tom môžem vedieť?
a zachovávaj vernosť. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom
Takto o tom môžeš vedieť ty. Toto môžeš povedať svojmu
túži tvoje srdce. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on
srdcu. Čítaj Žalm 42 a 43 a načúvaj tomu, ktorý skutočne povedal:
sa o všetko postará. Tvojej spravodlivosti dá vyjsť ako svetlu
„Žíznim.“ Čítaj a počúvaj toho, ktorý volal: „Môj Bože, môj Bože,
a tvojmu právu ako jasnému poludniu. Utíš sa pred Hospodiprečo si ma opustil?!“ Čítaj a mysli na toho, ktorému sa nepriatelia
nom, vyčkaj na neho a nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech,
vysmievali: „Kde je tvoj Boh? Uvidíme, či ťa vyslobodí!“
a nad tým, kto je zákerný. Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť!
Nevidíš to? Ježiš Kristus skutočne prežil nielen pocit straty
Nerozčuľuj sa, vedie to len k zlému! (Žalm 37,3-8)
Boha. On stratil Boha, aj keď mu bezvýhradne dôveroval. On
Rozmeňme si to na drobné:
zažil totálny smäd, totálnu opustenosť Bohom, totálne
1. Dúfaj v Hospodina a konaj dobro. Ak dôverujem Pánovi
zatratenie. On skutočne umieral smädom po Bohu. Prečo? Aby
a robím všetko dobré, čo môžem, aj keď z toho nie som nadšená,
napriek tvojim zlyhaniam a nedostatkom sa Boh teba nikdy
môžem vedieť, že som využila svoj blbý deň pre jeho slávu. Za
nezriekol. Boh mu dal to, čo sme si zaslúžili my, aby sme my
to pravdepodobne udeľujú rad zlatej hviezdy.
mohli okúsiť jeho oddanosť a jeho lásku bez podmienok.
2. Raduj sa v Hospodinovi. Nemusíš kvôli tomu napumA to si musíš povedať. A keď si toto povieš, keď si budeš
povať svoje emócie ako nafukovačku. Len nech je aj dnes tvojou
kázať Krista, vymaníš sa zo suchoty a mŕtvoty, a dostaneš sa
hlavnou túžbou ľúbiť sa Pánovi.
vďaka tomu ešte ďalej, vyrastieš. Keď sa vyrovnáš s duchovnou
3. Zver svoju cestu Hospodinovi. Vieš, o koľko môžeš zlepsuchotou správnym spôsobom, nielenže sa dostaneš do správšiť svoje emocionálne rozpoloženie tým, že sa ním sužuješ? Ani
nych koľají. Pokročíš na svojej ceste omnoho ďalej, bližšie
o chlp. Namiesto toho zver svoju cestu a svoj blbý deň Pánovi.
k cieľu. Budeš omnoho pokornejší, omnoho šťastnejší, omnoho
4. Utíš sa pred Hospodinom. Daj si pauzu. Povedz Bohu, ako
silnejší, než si bol predtým.
sa cítiš. Potom to nechaj tak a venuj sa robeniu toho, čo treba.
Tim Keller je pastorom zboru
Neprekvapí ťa potom, keď sa z blbého dňa stane slávny deň.
Redeemer Presbyterian Church
Napísané v jeden z blbých dní mojou najmilšou priateľkou.
na Manhattane v New Yorku y
www.peterswife.org y

4. Káž k svojmu srdcu
Tri refrény tohto dvojžalmu nie sú to modlitby, nehovorí v nich
k Bohu. Nehovorí: „Prečo som skľúčený, Bože môj?“ A nevraví ani
nám: „Prečo som skľúčený, ľudia moji?“ Ale hovorí: „Prečo si
skľúčená, moja duša?“ A Dr. Lloyd-Jones vo svojej známej kázni
vraví, že toto je kľúč. Ak sa toto nenaučíš, neprekonáš duchovnú
suchotu. On načúval svojmu srdcu, vylial si srdce, preskúmal svoje
nádeje, pomyslel na Božiu milosť. A potom v jednom okamihu
prestane načúvať svojmu srdcu a začne sa mu prihovárať.
Dokážeš to? V časoch duchovnej suchoty tvoje srdce hovorí,
kričí: „Pomoc! Prepánajána, to je hrôza!“ V jednej chvíli musíš
svoje srdce schytiť a povedať: „Ticho, srdce! Teraz počúvaj!“
Vidíte, kedy je tá chvíľa? Vidíte tú vyváženosť? To nie je samé:
„Vzchop sa!“ Ale nie je to ani nekonečné načúvanie.
Tento človek sa naučil kázať. Ak máte byť dobrým kazateľom,
musíte sa naučiť počúvať. Keď chcete kázať k ľuďom, nestačí len
prísť a povedať: „Viem, čo potrebujete.“ Musíte ich počúvať.
Musíte s nimi žiť. Musíte spoznať ich nádeje a ich obavy. Ich silné
a ich slabé stránky. A ak ste dobre načúvali, oni budú tiež počúvať.
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Niekoľko faktov
o prenasledovaní

Dobrá správa moslimom
Kto je to moslim?

Z
terorista?
niekto „tam ďaleko“?
Z
blížny?
Z
človek, čo potrebuje Ježiša?
Z

!

Podľa mnohých odborníkov viac než 200 miliónov ľudí vo
vyše 60 krajinách znáša násilné prenasledovanie alebo
väznenie jednoducho preto, že sú kresťanmi. Prinajmenšom taký počet je diskriminovaný kvôli svojej viere.
! Koľko kresťanov ročne zahynie mučeníckou smrťou?
Odpovedať na to s istotou je ťažké, takmer nemožné. Z odV ďalekom svete
povedí
prieskumníkov vyplýva, že ich údaje sú skôr štatisHoci moslimské krajiny vo všeobecnosti neprijímajú
tickým odhadom ako výsledkom presnej dokumentácie.
kresťanských misionárov, potrebujú a prijímajú ľudí z celého sveta
Smutné je, že väčšina mučeníkov zomiera anonymne, sú
– učiteľov angličtiny, odborníkov, pomoc v domácnosti. Mnohí
zabudnutí, o ich úmrtí sa vie len v nebi. Niektoré správy sa
z nich sú kresťania, ktorí svojou poctivosťou, pracovitosťou
do slobodného sveta dostávajú po mesiacoch, niektoré
i rozhovormi vydávajú jasné svedectvo o viere v Krista.
nikdy.
Pre mnohých kresťanov je prenasledovanie takou
V mnohých častiach moslimského sveta vládne chudoba
bežnou súčasťou života, že im ani na um nezíde hovoriť
vyvolaná zlou ekonómiou, suchom alebo občianskymi vojnami.
o tom vonkajšiemu svetu. Nevedia ani, komu by to mali
To núka kresťanom príležitosť prejaviť Kristovu lásku cez
povedať. Organizácií, čo sa prenasledovaných ujímajú, je
lekársku pomoc, vzdelávanie a rozvojové projekty.
málo a ich možnosti sú obmedzené. A mnohí sa obávajú
hovoriť kvôli obavám z odplaty. Skrátka, prenasledovanie
Na našom prahu
svojou povahou vylučuje spoľahlivú štatistickú analýzu.
V mnohých európskych krajinách žijú už dnes milióny
Preto ani tu nie je možné uviesť nejaké spoľahlivé číslo.
moslimov a netreba za nimi ísť ďaleko. Niektorí sa tu už dávno
! Kresťania sú najväčšia skupina na svete, ktorej sú odopieusadili, iní sú čerství imigranti alebo žiadatelia o azyl.
rané základné ľudské práva jednoducho pre to, kto sú.
Nadväzovanie vzťahov s nimi je ľahšie, než si myslíte. Chcete sa
naučiť variť ich jedlá? Alebo dozvedieť sa o ich krajine? Čo si
! V roku 1960 bolo na západe dvakrát viac evanjelikálnych
myslia o modlitbe? Čo presne veria o Bohu? Len sa ich spýtajte –
kresťanov ako vo zvyšku sveta. O štyridsať rokov neskôr sa
väčšina z nich je veľmi priateľská a radi sa dajú do reči. Ale
pomer otočil: v iných krajinách je štyrikrát viac kresťanov
musíme byť pripravení počúvať.
než na západe. Evanjelikálni kresťania pribúdajú štyrikrát
rýchlejšie, než je priemerný prírastok obyvateľov na svete.
Muži a ženy
Na celom svete sú jedinou náboženskou skupinou, ktorá
Keďže rodiny sú centrom moslimských komunít, poskytujú
rastie obrátením. V roku 2000 bol ročný prírastok
zvláštne príležitosti pre evanjelizáciu. Kresťanské rodiny by mali
evanjelikálnych kresťanov takmer 5%, kým islam rástol asi
ponúknuť úprimné priateľstvo a záujem o moslimských kolegov
polovičnou rýchlosťou.
alebo susedov, zvlášť v dôležitých životných momentoch.
! V Číne mali v roku 1949 protestantské cirkvi asi 1 260 000
Svetom moslimských mužov je verejná sféra: biznis, kaviarne
príslušníkov. Dnes cirkev (registrovaná i neregistrovaná)
alebo bazár, kde je šanca pre veriacich mužov priblížiť sa k nim.
narástla asi na 81 miliónov. Katolícka cirkev narástla za tých
Život moslimských žien je často prísne oddelený od veľkej
50 rokov asi z 3 miliónov na 12 miliónov členov.
časti spoločnosti, čo z nich robí najväčšiu evanjeliom neza!
V Afrike rastie cirkev závratným tempom; od roku 1900 do
siahnutú skupinu na svete. Osloviť ich môže Božia láska cez
2000 z odhadovaných 10 miliónov na 360 miliónov.
oddané a vytrvalé ženy.
! Cirkev v Sudáne rastie najrýchlejšie v moslimskom svete,
a to napriek jednému z najhorších prenasledovaní,
Literatúra a technika
známych
v súčasnej dobe.
Evanjelizačné a vzdelávacie materiály pre ľudí z moslim! V Etiópii vyrástla cirkev explozívne. V roku 1960 tu bolo
ského prostredia sú dostupné v mnohých jazykoch, hoci na
asi 200 000 evanjelikálov, t.j. 0,8% populácie. Za 40 rokov
mnohých miestach dopyt prevyšuje ponuku.
cirkev narástla asi na 12 miliónov, t.j. 20% všetkých obyvaRádio, televízia a satelitné antény sú všade, dokonca i tam,
teľov. Aj to sa dialo napriek veľkému prenasledovaniu
kde ich vláda zakazuje. Mnohí moslimovia majú kvôli televízii
počas komunistickej éry (1974-1991). Dnes noví obrátení
pomýlenú predstavu o kresťanstve, lebo si myslia, že západ je
vo vidieckych oblastiach čelia veľkému útlaku: vypaľujú
kresťanský. Kresťanské videá a satelitné vysielanie sa ukazujú
im kostoly, sú kameňovaní, diskriminovaní, masovo vyhábyť dobrými nástrojmi evanjelia, zvlášť pre ženy, ktoré sa
ňaní z domov a dedín.
nemôžu vzdialiť z domu. Pomocnú ruku podávajú aj mnohé
internetové stránky pre duchovne hľadajúcich moslimov.
! V Indii 10 cirkevných zborov presiahlo veľkosť 10 000
členov a 30 má viac než 3 000 členov. V roku 1999 v jednom
Global Connections y
zbore pokrstili 2 231 ľudí za jeden deň. Niektoré
denominácie zakladajú jeden zbor denne.
! Medzi ľuďmi z etnika Hmong v severnom Vietname neboli
v roku 1989 žiadni evanjelikálni kresťania. V roku 2000 ich
už bolo 175 000. Celý ten rast sprevádza brutálny útlak
komunistickej vlády.
! Jeden z hlavných dôvodov za prenasledovanie kresťanov
v celom svete je rýchly nárast ich počtu. Je bližšie k pravde povedať, že rast pôsobí prenasledovanie, než že
prenasledovanie pôsobí rast. V niektorých krajinách ako
Irak, Sýria ďalšie na Blízkom východe prenasledovanie
spôsobilo výrazný úbytok počtu kresťanov za ostatných
100 rokov.
Zdroj: www.idop.org y
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Objavovanie
Krátkodobý misijný pobyt
Wycliffe Discovery, Ghana

L

eto 2012 bolo pre mňa veľmi
mimoriadnym. Vďaka podpore
mojej rodinky, priateľov a mnohým
úprimným modlitbám ľudí s ochotným srdcom pre Božie dielo, som sa mohla
zúčastniť programu Wycliffe Discovery
v Ghane v západnej Afrike.
Hneď v prvé dni sme veľmi rýchlo
s mojimi priateľmi z tímu pochopili, prečo
tento program dostal názov Discovery
(objavovanie). Každú chvíľu som totiž
okolo seba objavovala nové veci a spôsoby
robenia vecí, o akých sa mi predtým ani
nesnívalo. Už v prvý deň ma ohromilo, ako
ladne a zdanlivo jednoducho, bez námahy
nosia ghanské ženy a deti všetok svoj
náklad, tovar, či dokonca aj zásoby vody,
krásne vybalansované na hlave. Keď som
sa o to neskôr pokúšala, skončila som
mokrá s minimálnym množstvom pôvodnej vody v nádobe na hlave. Sú to proste
profíci. Na hlave náklad, dieťatko na
chrbte a ide sa pracovať na farmu.
Úžasne sa mi páčil spôsob nosenia
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detí. Zabalené v látke, pevne zaviazané
k maminmu chrbtu si spokojne odfukovali
alebo svojimi veľkými tmavými očkami
sledovali všetko, čo sa okolo nich dialo.
Jeden z mojich najkrajších zážitkov bolo
pre mňa varovať na chrbte malého
černoška mojej milej susedky.
Zistila som, že ani spôsob čistenia
zubov nemusí byť taký jednoznačný. Miestnych misionárov nesmierne pobavilo, keď
ma učili dokonale si vyčistiť zuby namiesto
zubnej kefky a pasty jednou zázračnou
paličkou zo stromu, ktorý rástol v lese za
naším domom. Aspoň už viem, prečo majú
černosi také biele zuby .
Veľa zábavy sme zažili, kým sme sa
naučili, ako sa slušne po ghansky najesť.
Pekne ruku poumývať, utrieť, odštipnúť
kúsok hustej kaše (pozor, páli!) pofúkať,
urobiť si z nej prstami malú „mištičku“,
načrieť ňou do pikantnej omáčky, a šups,
kým sa neobabrem, do úst. Po takomto
obede som mala prsty rozmočené ako keď
vyjdem z vane. Často som si z detstva

predstavovala moju maminku, ako mi doma vraví: „Nehraj sa s tým jedlom. Počuješ? Nevŕtaj sa v tom. Zober si lyžičku.“
Teraz o pár rokov neskôr tu sedím s prstami v jedle a moja ghanská kuchárka ma
povzbudzuje: „Odlož tú lyžičku. S prstami
to chutí najlepšie.“
Je mnoho vecí, ktoré som počas
týchto dvoch mesiacov mohla s Božou
milosťou a s pomocou mojich nových
ghanských priateľov objaviť. Uvedomila
som si, aký nesmierne veľký je náš
Nebeský Otec. Jeho deti môžu byť veľmi
rôzne, no každého z nás rovnako miluje.
Jeho bezhraničná láska a milosť siaha
ďaleko, ďaleko aj za hranice nášho
pohodlia do všetkých končín zeme.
Jeden z mojich vzácnych objavov bol
ten, keď som na vlastnej koži pocítila,
akú moc má rodný jazyk v našom živote.
Celý program Discovery sa koná v angličtine. A hoci ja angličtinu milujem, po
niekoľkých týždňoch komunikácie iba
v tomto, pre mňa cudzom jazyku, som

pochopila, aké bolo pre mňa vzácne
počúvať slová kresťanských piesní na MP3
v slovenčine. Všetko som rozumela, a čo
viac, slová piesní prehovárali do môjho
srdca tak, ako žiadne ghanské či dokonca
ani anglické piesne.
Počas mesiaca stráveného v dedinke
Kete-Krachi v dvojici s mojou priateľkou
Celeste sme sa usilovne učili miestny
jazyk. Hoci sme sa často cítili trápne kvôli
našej úbohej výslovnosti, vždy sme sa
radi s miestnymi porozprávali, pravdaže
iba toľko, koľko nám naše slabé jazykové
schopnosti dovolili. Aby ste si to vedeli
prestaviť, naše rozhovory vyzerali asi
takto: „Dobré ráno! Ako ste sa vyspali?
Ako sa máte? Je doma všetko v poriadku?
My ideme práve na trh. Tak zatiaľ, majte
sa. Uvidíme sa neskôr…“ Viem, nič
veľkolepé, po anglicky by sme toho
zvládli viac, no mali ste vidieť ich úžasne
radostnú reakciu, keď nás počuli
rozprávať ich rodným jazykom a nie
úradnou angličtinou, ktorej aj tak všetci
dobre nerozumejú.
Zvlášť vtedy som pochopila, akú
úžasnú prácu konajú misionári v tejto
dedinke. Preklad Biblie do miestneho
jazyka je dlhá a náročná práca, no nikdy
nie márna. Tak ako k týmto ľuďom
prehovára Božie Slovo v ich materinskom
jazyku, neprehovára žiadny preklad Biblie
v angličtine. Verím, že Pán Boh túži mať
s každým človekom blízky, osobný vzťah.
Verím, že túži, aby sa všetci ľudia mohli
dopočuť o tejto radostnej správe. Veď tak
miloval svet, že dal to najcennejšie čo mal

– svojho jediného Syna, Pána Ježiša, aby
zachránil každého, kto v Neho uverí. Aby
s ním mohol tráviť večnosť, takú krásnu,
akú si teraz nedokážeme ani predstaviť.
Som veľmi rada, že som mala možnosť
vidieť misionárov pracovať na Božom diele
a tiež za príležitosť byť užitočná pri výučbe
miestnych misionárov. Aby sa ich práca
mohla uľahčiť a urýchliť, učili sme ich
narábať s počítačom. Aj keď som sa
spočiatku veľmi bála, ako to bude – ja a
učiteľka počítačov (nie dobrá kombinácia),
zistila som, že aj keď toho máme v rukách
len veľmi málo, Pán Boh to môže požehnať
a rozmnožiť. Dôležitá je však naša túžba a
ochota slúžiť.
Som veľmi vďačná za ochotné srdcia
misionárov, ktorí Bohu verne slúžia aj
napriek často nie jednoduchým a pohodlným podmienkam, na aké sme doma
zvyknutí. Vždy sa mi s nimi bude spájať
nesmierna štedrosť, pohostinnosť a spokojnosť s tým, čo im Boh dáva.
Prajem si, aby aj moje srdce bolo vždy
naplnené dobrými, nesebeckými túžbami,
aby ma Pán Boh mohol použiť vždy tam,
kde ma práve postaví. To zo srdca prajem
aj všetkým Vám a ešte raz veľká vďaka za
Vašu finančnú a modlitebnú podporu. Uvedomujem si, že bez toho by som nemohla
prežiť taký vzácny čas na Discovery
v Ghane so všetkými vedúcimi, ostatnými
účastníkmi, misionármi, miestnymi ľuďmi
a prekrásnymi africkými deťmi.
Daniela Javorníková
Pôvodne písané pre spravodaj
Wycliffe Slovakia y

Poslaním Wycliffe je vytvárať partnerskú spoluprácu s cirkevnými zbormi, inými
kresťanskými organizáciami a jednotlivcami na Slovensku s cieľom naplniť Kristovo
poslanie získavať učeníkov zo všetkých národov tým, že zabezpečíme preklad Biblie do
každého jazyka a vytvoríme podmienky pre jeho praktické využitie.
Našou víziou je rastúci počet kresťanov a cirkevných zborov zo Slovenska
zapojených do šírenia Božieho slova v celom svete tak, aby do roku 2025 začal
preklad Biblie do každého z jazykov, ktoré ho ešte nemajú.
Vo svete sa dnes hovorí približne 6900 jazykmi. Z toho je však len 2479 takých, ktoré majú nejakú časť Biblie preloženú (z toho 451 jazykov s preloženou celou Bibliou,
1185 jazykov s preloženým Novým Zákonom a 843 s prekladom aspoň jednej biblickej
knihy). Momentálne prebieha preklad Biblie do 1990 jazykov. Zostáva tak ešte 2252
jazykov (čo predstavuje 353 miliónov ľudí), v ktorých ešte stále nezačal proces
prekladu Biblie. Dobrou správou je, že odkedy sme prijali túto víziu (v roku 1999) za 10
rokov sa tempo vzniku nových prekladateľských projektov strojnásobilo a každý rok
tak v priemere vznikne 75 nových projektov.
(podľa www.wycliffe.sk)
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PROGRAM 12. MISIJNEJ KONFERENCIE
Piatok 9.11.

Juraj Kocmunda

15:00 – 17:30

registrácia

17:30 – 19:00

večera

19:00 – 19:30

Ľubomír Vyhnánek

19:30 - 21:00

privítanie, chvály, modlitby
večer mladých

Sobota 10.11. Ľubomír Vyhnánek
07:30 – 08:30

raňajky

09:00 – 09:45

Jozef Abrman

chvály, Smäd po Bohu

09:45 – 10:45

Ulrich Neuenhausen

Smäd po Bohu

10:45 – 11:15
11:15 – 12:00

občerstvenie
Danka Javorníková

Misijný pobyt v Ghane (Wycliffe)

12:00 – 12:15

oznamy

12:30 – 15:00

obed, voľný čas

15:00 – 16:00

semináre I.
Ulrich Neuenhausen
Ernö Nagy
Lukáš Krivošík
Jaromír Andrýsek
Petr Húšť

Evanjelium a kultúra
Biblické centrum Dömös
Kresťan vo svete
Základy pastorácie
Ako vytvoriť zdravé prostredie

16:00 – 16:30

občerstvenie

16:30 – 17:30

semináre II.

18:00 – 19:30

večera

19:30 – 20:30

Oliver Vyhnánek

panelová diskusia

20:30 – 21:30

Daniel Javorník

evanjelizácia, informácie zo zborov

Nedeľa 11.11. Peter Kozár
raňajky

09:00 – 10:15

zhromaždenie – Pánova pamiatka

10:15 – 10:45

Mission-Net znamená dve veci:
celoeurópsky kongres každé dva roky
hnutie mladých európskych kresťanov
so srdcom pre misiu
Na kongrese sa mladí ľudia z asi 50 národov
stretávajú s Bohom a ľuďmi pri chválach, modlitbách, diskusiách, inšpiratívnom vyučovaní službe.
Najbližší kongres sa bude konať od 28. decembra
2013 do 2. januára 2014 v nemeckom Offenburgu.
O čo nám ide?

07:30 – 08:30

občerstvenie

10:45 – 11:45

Ulrich Neuenhausen

Smäd po Bohu

11:45 – 12:00

Ľubomír Vyhnánek

záver, modlitby

12:30 – 14:00

Náklady na misijnú konferenciu budú pokryté
dobrovoľnou zbierkou. Presné výdavky na ňu
budeme vedieť až po skončení, ale pre základnú
orientáciu poslúži približný odhad: strava jedného
účastníka za deň stojí 11€, ubytovanie za jednu
noc v SZU 11€. Okrem toho však potrebujeme
uhradiť napríklad prenájom sály a cestovné pozvaných slúžiacich bratov – to predstavuje asi 15€
na jedného účastníka konferencie. Tieto čísla
uvádzame len vašu informáciu; srdečne vítaný je
každý, bez ohľadu na to, či a koľko môže prispieť.

PREMENIŤ
Ako kresťania chceme ukazovať Božiu premieňajúcu moc v spoločnosti dôveryhodným svedectvom
nášho života, verejného i súkromného.

NÁŠ
Nechceme individualizmus, chceme to robiť spolu
a tým ukazovať svetu jednotu Cirkvi, Kristovho
tela.

obed

SVET

PERSPEKTÍVA
INFORMÁTOR PRE MISIU
A VZDELÁVANIE vydáva
Kresťanské centrum BEREA
Alstrova 38, 831 06 Bratislava
berea@berea.sk
zodp. redaktor: Ing. Peter Kozár
Majiteľ účtu: KRESŤANSKÉ CENTRUM BEREA
Banka: TATRA BANKA a.s.
Hodžovo nám. 3, 811 03 Bratislava, Slovakia

KRESŤANSKÉ CENTRUM

Začína to v mojom svete, ale misijný životný štýl
prekračuje hranice mojej obce, krajiny i kontinentu a siaha až po kraj sveta.

CIEĽOVÁ SKUPINA
http://www.berea.sk

číslo účtu: 2629010205/1100

IBAN: SK5511000000002629010205
(pre dary zo zahraničia)

Zameriavame sa najmä na ľudí vo veku 16-30
rokov, ktorí uvažujú o misijnom životnom štýle,
ktorý spája duchovné prejavy viery s praktickým
prínosom pre spoločné dobro.

www.Mission-Net.org

