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Vytrvalostný beh
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M
ožno ste si všimli, že beh sa aj 
u nás stal populárnym športom. 
Behajú všetci, starí, mladí, muži 
s bruchami, ženy s koèíkmi. Hlav-

nou motiváciou, preèo ¾udia behajú, je ma� 
aspoò nejaký pohyb. Okrem toho sú však 
dnešní bežci posadnutí monitoringom 
výkonu. Väèšinu behajúcich môžete vidie� 
s chytrými hodinkami alebo mobilmi, ktoré 
im monitorujú ubehnutú vzdialenos�, 
tepovú frekvenciu, poèet spálených 
kalórií, objem vzduchu v p¾úcach a po-
dobne. Robia to preto, aby sa mohli 
zlepšova�. Ubehnú� väèšiu porciu 
kilometrov, rýchlejšie, s viacej 
spálenými kalóriami. A s takým-
to výkonom sa pochváli� kama-
rátom na facebooku. Priznám 
sa, že aj som na chví¾u pod-
¾ahol tomuto sebaklamu, 
že zlepšova� si výkon-
nos� a všetkým ukazo-
va�, aký som dobrý, 
je na behaní to 
najkrajšie. Omyl.

Na behaní je 
najkrajší ten 
pocit slobody 
a vo¾nosti. 
Zabudnem 
na všetko a iba 
bežím, dýcham a pozorujem krajinu 
okolo. Väèšina zaèiatoèníkov sa trápi preto, 
že vybehnú ve¾mi rýchlo a po pár stovkách 
metrov už nevládzu. A potom sa èudujú, ako 
niekto môže ma� z behu potešenie. Môže. 
Nesmie však preceni� svoje schopnosti a 
pomalými krôèikmi sa posúva� ïalej. Vôbec 
nezáleží na rýchlosti. Práve naopak. Vytrva-
los� sa trénuje pri cca. 60% maximálnej 
tepovej frekvencie, nie pri tepe 200 za 
minútu, keï vám ide prasknú� srdce. 
Správny tréning vytrvalosti spoznáte tak, že 
sa môžete pri behu pokojne rozpráva� so 
svojím par�ákom. Po nieko¾kých rokoch 
skúseností s behom som spoznal, že najväè-
šou odmenou nie je nižšia váha, užší pás, 
alebo pochvala a uznanie od kamarátov. 
Najväèšou odmenou je rados� z pohybu.

Ale poèka�. Možno ste si aj vy teraz 
pomysleli, že to, èo tu píšem, je v rozpore 

s tým, ako o behu píše apoštol Pavol. 
Nehovorí snáï, že máme beža� tak, aby sme 
dosiahli na odmenu, ktorú dostáva iba ví�az? 
Takže nakoniec je pravda, že by sme mali 
usilova� by� najlepší?

    Áno dáva to zmysel. V duchovnom behu 
nášho života predsa máme podáva� èo 
najlepší výkon a nie sa plahoèi� niekde 
vzadu. Iba tak dosiahneme odmenu. Ale-
bo nie?

Pavol píše, že preòho je najväèšou 
odmenou rados� z hlásania evanjelia 
(1Kor 9,18) a odmieta, že by sa chcel 
na niekom priživova�. Bráni sa, že 
z hlásania evanjelia nemá žiadny 
osobný prospech. Nabáda èitate-
¾ov, že máme zvestovaniu evanje-
lia obetova� všetko, pretože iba 
na tom záleží, aby sa šírilo eva-
njelium ku všetkým národom. 
Preto bol Židom Žid a Grékom 
Grék (vv. 20-21). Hovorí, že 
máme obetova� všetko pre-
to, aby sme dosiahli odmenu 
veèného života. V tomto 
máme by� prví. Nejde ale 
o žiadne dokazovanie si, 
„že na to máme.“

Nezabúdajme, že 
zvestovanie evanjelia 
je vytrvalostný pretek 
a kto má ve¾ké svaly a 
myslí si, že vyhrá po 

100 metroch behu, ve¾mi skoro zistí, že cie¾ 
je ïaleko za horizontom jeho rýchlosti. 
Apoštol Pavol bol skvelým bežcom 
vytrvalcom. Neznièili ho žiadne nástrahy na 
trati a bol si vedomý, že cie¾ neurèujú ¾udia, 
ale Boh. Uème sa od Pavla a prijmime odkaz 
jeho slov aj životného príbehu, že 
zvestovaniu evanjelia by sme mali podriadi� 
celý svoj život a venova� tomuto cie¾u 
maximum úsilia. Pritom však nezabúdajme, 
že odmena nás neèaká za prvou zákrutou, 
kde po dobehnutí vyzujeme topánky a pôj-
deme domov. Zvestovanie evanjelia je celo-
životný beh. Prosme Boha, aby tohtoroèná 
misijná konferencia bola pre nás dobrým 
vytrvalostným a nie šprintérskym tré-
ningom.

David Kostlán y

Bežia síce všetci, 

ale iba jeden 

dostáva cenu. 

Bežte tak, aby 

ste ju dosiahli. 

(1Kor 9,24)
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John Piper:

Pre všetkých 
som sa stal všetkým

uniknú� pred jeho vlastným hnevom. Inde 
Pavol píše, že Ježiš … nás vyslobodzuje od 
budúceho hnevu. (1Tes 1,10)

A pre èo chce Pavol získa� ¾udí? Alebo 
ináè, na aký úžitok z evanjelia si Pavol 
robí nádej, keï unikne pred Božím 
hnevom?

Ježiš nám hovorí, èo je alternatívou k 
Božiemu hnevu. Kto verí v Syna, má veèný 
život. Kto však odmieta Syna, neuzrie 
život, ale spoèíva na òom Boží hnev. (Jn 
3,36) Alternatívou k Božiemu hnevu je pre 
nás veèný život. Toto je cie¾, pre ktorý 
chce Pavol získa� ¾udí. Na tomto chce ma� 
podiel.

Takže teraz nám je jasné, èo je 
cie¾om. Náš cie¾, podobne ako Pavlov, je 
zachráni� ¾udí pred Božím hnevom a 
získa� ich pre veèný život – a keï takto 
milujeme ¾udí, dokazuje to opravdivos� 
našej vlastnej viery a potvrdzuje našu 
úèas� na evanjeliu.

Tu na mòa silno dolieha otázka: je 
dôvodom nášho chabého úsilia o získa-
vanie ¾udí to, že neveríme v prichádzajúci 
Boží hnev? Mnohí dnes berú evanjelium 
Ježiša Krista iba ako ïalšiu zo stratégií, 
ako zvládnu� svoje psychologické potreby 
– depresiu, zármutok, opustenos�, samo-
tu, hnev, nízke sebavedomie, strach atï. 
Evanjelium má na všetky takéto veci 
blahodarný vplyv, ale to ho nerobí dobrou 
správou. Keby sa evanjelium žiadnej z 
týchto vecí v tomto živote nedotýkalo (èo 
je myslite¾né), stále by bolo nevýslovne 
dobrou správou. Veríš tomu?

Evanjelium je dobrou správou, preto-
že mi hovorí, že už som pred nebeským 
súdnym tribunálom zbavený viny. Už nie 
je žiadne odsúdenie pre tých, èo sú v Kris-
tovi Ježišovi. Trest nekoneèného svätého 
Božieho hnevu bol v mojom prípade odvo-
laný. Boh nás neurèil na hnev, ale aby sme 
získali spásu skrze nášho Pána Ježiša 
Krista. (1Tes 5,9)

Ale ako ve¾mi odlišný je údel tých, èo 
neprijímajú evanjelium! Pavol píše: 
V zatvrdnutosti svojho nekajúceho srdca 
si zhromažïuješ hnev na deò hnevu a zja-
venia Božieho spravodlivého súdu. (Rim 
2,5) Skutoène tomu veríme? Sotvaèo 
v našej kultúre takúto vieru podporuje. 
Je to masívna zmena svetonázoru oproti 

Úèas� na veènom živote

Naozaj veríme v budúci hnev?

pre Židov? Preèo sa stáva „ako ten bez 
zákona“ pre tých, èo sú bez zákona 
a „slabým“ pre slabých? Potom budeme 
vedie�, preèo by sme nieèo také mali 
robi� my.

Je to náramne dôležitá otázka. Pavol 
nám káže ži� a kona� odlišne od toho, ako 
by sme konali, keby sme nezdie¾ali tento 
jeho životný cie¾. Takže aj na náš život 
bude ma� ve¾ký dopad, ak si tento Pavlov 
cie¾ osvojíme. Èo to je?

Získa� druhých: Pä�krát vraví, že 
jeho cie¾om je „získa�“ ¾udí: aby som 
získal èím viacerých (v. 19), aby som zís-
kal Židov … aby som získal tých, èo sú pod 
zákonom (v. 20), aby som získal tých, èo 
sú bez zákona (v. 21), aby som získal 
slabých (v. 22).

Zachráni� druhých: Na konci 22. 
verša v súhrnnom vyjadrení hovorí: Pre 
všetkých som sa stal všetkým, aby som 
zachránil aspoò niektorých. Takže pä�-
krát to bolo „získa�“ druhých a teraz 
„zachráni�“ ¾udí.

Ma� podiel na evanjeliu: V 23. verši 
potom pridáva posledný cie¾: A všetko to 
robím pre evanjelium, aby som mal na 
òom podiel. R. H. Lenski komentuje: 
„Pavol tým myslí, že ak vynechám tento 
láskavý záujem o druhých, hoci aj cez 
moju prácu bez lásky môžu by� iní 
spasení, ja spasený nebudem.“ Inými 
slovami, Pavol vie, že jeho viera v Krista 
by bola úplne neautentická a falošná, ak 
by zavrhol spôsob života, ktorý nám uložil 
Ježiš, a nestaral sa o druhých.

Èo to teda znamená? Získa� druhých 
pre èo? Zachráni� druhých od èoho? Ma� 
podiel na akom úžitku z evanjelia?

Najpriamoèiarejšia odpoveï je v 
liste Rimanom 5,9: Tým skôr teraz, keï 
sme boli ospravedlnení jeho krvou, 
budeme skrze neho zachránení pred 
hnevom. Zo všetkých miest, kde Pavol vo 
svojich listoch používa slovo „spasi�“ (= 
„zachráni�“), toto je jediné, kde uvádza 
výslovne, od èoho sme zachránení. Keï 
uveríme v Krista, sme zachránení pred 
„Božím hnevom“.

Takže tento cie¾ má Pavol pred sebou, 
keï sa stáva všetkým pre všetkých. Pre 
všetkých som sa stal všetkým, aby som 
zachránil aspoò niektorých – pred Božím 
hnevom. Evanjelium je dobrá správa, že 
Boh pre nás pripravil cestu, ako môžeme 

Záchrana od Božieho hnevu

ebo hoci som aj slobodný voèi 
všetkým, dal som sa do služby 
všetkým, aby som získal èím Lviacerých. Pre Židov som sa 

stal akoby Židom, aby som získal 
Židov; pre tých, èo sú pod zákonom, bol 
som ako ten pod zákonom, aby som 
získal tých, èo sú pod zákonom – i keï 
nie som pod zákonom. Pre tých, èo sú 
bez zákona, stal som sa ako ten bez 
zákona, aby som získal tých, èo sú bez 
zákona – aj keï pred Bohom nie som 
bez zákona, lebo som pod Kristovým 
zákonom. Pre slabých som sa stal 
slabým, aby som získal slabých. Pre 
všetkých som sa stal všetkým, aby som 
zachránil aspoò nie-ktorých. A všetko 
to robím pre evanje-lium, aby som mal 
na òom podiel. 

(1. Korin�anom 9,19-23)

Máme napodobòova� Pavlovu 

stratégiu?

Èo je Pavlovým cie¾om

Prvá otázka, èo si položíme, je, èi je 
toto pozoruhodné Pavlovo vyznanie nieèo 
také, èo by sme mali napodobòova�, 
alebo je to nieèo, èo robili len apoštolovia 
– a èo sa trebárs týka misionárov, ktorí sa 
musia prispôsobi� iným kultúram?

Odpoveï nám dáva jasné Pavlovo 
vyjadrenie v nasledujúcej kapitole, v kto-
rej pokraèuje stále v tej istej téme. Pavol 
tu píše: Èi teda jete, alebo pijete, alebo 
èoko¾vek robíte, všetko robte na Božiu 
slávu. Nebuïte na pohoršenie ani Židom, 
ani Grékom, ani Božej cirkvi, ako aj ja sa 
usilujem páèi� všetkým vo všetkom, a ne-
h¾adám, èo osoží mne, ale èo osoží 
mnohým, aby boli spasení. Napodobòujte 
ma, ako ja napodobòujem Krista! (1Kor 
10,31 – 11,1)

Takže odpoveï je: Nie, toto nie je 
špecificky apoštolský alebo misionársky 
spôsob života. Je to nieèo, èo by mali 
napodobòova� všetci veriaci. Pavol 
napodobòuje Krista a od nás chce, aby 
sme napodobòovali jeho. Pýtaj sa teda, 
ako môžeš vo svojom živote zaobchádza� 
so svojou slobodou tak, ako to robili Pán 
Ježiš a Pavol, aby si mohol zachránil 
aspoò niekoho.

Druhá otázka teda je, o èo tu Pavlovi 
ide. Kvôli èomu „sa dal do služby 
všetkým“? Preèo sa stáva „akoby Židom“ 
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zákony. Lebo celý zákon je zhrnutý v jed-
nom príkaze, a to: Milova� budeš svojho 
blížneho ako seba samého! (Gal 5,14) 
Jakub ho nazýva „krá¾ovský zákon“ (Jk 2,8) 
a „zákon slobody“ (Jk 1,25; 2,12). Je to 
zákon, ktorému sa slobodní ¾udia ochotne 
podriaïujú, lebo ich k tomu vedie Svätý 
Duch. To mal Pavol na mysli, keï napísal: 
Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod 
zákonom. (Gal 5,18) Namiesto toho 
nesiete ovocie lásky, keï sa ochotne 
podriaïujete Kristovmu zákonu, ktorý je 
zákonom lásky.

V slobode, v mene lásky, sa usiluješ 
prekonáva� nepotrebné odcudzujúce roz-
diely, ktoré �a vzïa¾ujú od neveriacich. 
V slobode, v mene lásky, sa uèíš jazyk 
Maninka a prekladáš Bibliu. V slobode, 
v mene lásky, obeduješ s druhými tak, ako 
to robia oni. V slobode, v mene lásky, sa 
obliekaš ako normálny èlovek svojej 
kultúry. V slobode, v mene lásky, prenikáš 
do sféry politiky, športu a obchodu.

A po celý ten èas bdelo strážiš svoje 
srdce, èi je pod Kristovým zákonom. Tu sú 
dva jednoduché testy, ako udržiava� túto 
jemnú rovnováhu:

1. Mení sa tvoje zmýš¾anie viac na 
svetské, ako ich na duchovné? Ak áno, 
zrejme prekraèuješ hranicu Kristovho 
zákona. Kristus �a nevolá strati� svoju 
svätos�, ale získa� ju pre nich.

2. Rastie tvoja vášeò pre získavanie 
tvojich priate¾ov a príbuzných, alebo sa 
scvrkáva pritom, ako sa stávaš všetkým 
pre všetkých? Ak sa vytráca, zaèínaš sa 
vzïa¾ova� od Kristovho zákona.

Celé je to zhrnuté v tomto: Kristus 
zomrel, aby nás oslobodil. Sme slobodní 
od Božieho hnevu, slobodní od spútania 
zákonom. Slobodní pre lásku a pre veèný 
život. Používame tú slobodu tak, aby bola 
ohlasovaná dobrá zves�? Alebo sme takí 
separatisti, že nemáme žiadny kontakt s 
neveriacimi; alebo sme takí svetskí, že na 
nás nevidia niè radikálne odlišné, èo by 
sme im mohli ponúknu�?

Nech nám Pán pomôže používa� našu 
slobodu tak, aby sme sa stali služobníkmi 
všetkých, aby sme zachránili aspoò 
niektorých!             y

Ako to vyzerá prakticky

Môžeš poveda�: „To sa mi zdá by� 
zamotané.“ Ale život je zložitý. Toto je 
presne ten druh pozorného myslenia, 
ktoré potrebuješ, ak máš riskova� prispô-
sobenie sa všetkým možným druhom ¾udí, 
ak ich chceš zachráni�. Len èo povieš: 
„dal som sa do služby všetkým“ (v. 19), 
a „pre všetkých som sa stal všetkým“ 
(v. 23), ocitáš sa na hrane modlárstva 
a kompromisov so svetom a hriechom. 
Kráèaš po ostrí noža medzi neplodným 
separatizmom a bezzásadovým oportu-
nizmom. Ak spadneš na jednu stranu, nie 
je z teba žiaden osoh, lebo nemáš žiadne 
spojenie so svetom; ak spadneš na druhú, 
nie je z teba žiaden osoh, lebo si celkom 
ako tento svet.

Ako udržíš svoju vieru a svoju slobodu 
a svoju radikálnu horlivos� získava� ¾udí 
bez obyèajného kopírovania ¾udí? Odpove-
ïou je, že budeš tvrdo premýš¾a� o svojom 
vz�ahu k Božiemu zákonu – tak ako Pavol. 
A tak prídeš k nasledovným záverom:

1. Ako kres�an nie som „pod záko-
nom“ (v. 20) – t.j. nemusím si zaslúži� 
svoje spasenie životom pod¾a zákona, ani 
nie som viazaný obradnými, stravovacími 
a podobnými odde¾ujúcimi zákonmi 
(napríklad obriezka, povinné dni sviatoè-
ného odpoèinku, zákaz jes� šunku a kre-
vety a oblieka� si zmesové úplety). Som 
slobodný ís� do domu animistu alebo 
humanistu a jes�, èo mi položia pod nos, 
aby som ich mohol získa� pre Krista (1Kor 
10,27).

2. Ako kres�an však predsa nie som 
bez Božieho zákona (v. 21). Pavol píše: 
Obriezka nie je niè, ani neobriezka nie je 
niè, ale zachovávanie Božích prikázaní. 
(1Kor 7,19) To je pozoruhodný verš! 
Hovorí, že obriezka – èo bol v Starej zmlu-
ve Boží príkaz – je pre kres�ana zanedba-
te¾ná, ale Božie prikázania zanedbate¾né 
nie sú. Preto rozlišujeme medzi obrad-
ným a morálnym zákonom. Ako kres�ania 
rešpektujeme Boží morálny zákon. 
Slovami Pavla, nie sme bez zákona.

3. Ten je pre nás v 21. verši defino-
vaný ako „Kristov zákon“. Sme „pod 
Kristovým zákonom“. Je to zákon lásky. 
Pavol píše: Jedni neste bremená druhých, 
a tak naplníte Kristov zákon. (Gal 6,2) 
Kristov zákon je zákon, ktorý napåòa všetky 

tomu, èo si myslí väèšina ¾udí. Prichádza 
deò Božieho hnevu a spravodlivého súdu. 
Pod¾a Pavlových slov sa každý bude Bohu 
zodpoveda� (Rim 14,12). A sú možné iba 
dva verdikty: vinný alebo nevinný; a z to-
ho vyplýva veèný trest alebo veèný život 
(Mt 25,46).

Ak je toto len okrajová vec pre tvoje 
myslenie, ak na toto ve¾mi nemyslíš, tak 
sotva pocítiš tú ¾útos� a naliehavos�, èo 
viedla Pavla za ¾uïmi okolo neho. Musíme 
premýš¾a�, rozjíma�, uvažova� o Božom 
hneve, ktorý prichádza. Kým nebude ma� 
v našom myslení také dôležité miesto, 
ako v Pavlovom, nebudeme ma� takú 
vášeò pre evanjelium, ako on.

Odpoveï na otázku, aká je Pavlova 
stratégia pri evanjelizácii, je paradoxná: 
používa svoju kres�anskú slobodu tak, že 
sa stáva otrokom všetkých. Lebo hoci som 
aj slobodný voèi všetkým, dal som sa do 
služby všetkým, aby som získal èím viace-
rých. (1Kor 9,19) Je to stratégia lásky.

V roku 1520 ve¾ký nemecký refor-
mátor Martin Luther napísal rozpravu 
s názvom „Sloboda kres�ana“. Zaèal ju 
paradoxným tvrdením: „Kres�an je 
dokonale slobodný pán všetkých, nepod-
riadený nikomu. Kres�an je dokonale 
poslušný sluha všetkých, podriadený 
všetkým.“ A potom vysvet¾uje: Zdá sa, že 
tieto dve tézy si protireèia. … Ale obidva 
sú Pavlovými výrokmi, ktorý povedal: 
Hoci som aj slobodný voèi všetkým, dal 
som sa do služby všetkým (1Kor 9,19) a: 
Nikomu nebuïte niè dlžní, okrem toho, 
aby ste sa navzájom milovali. (Rim 13,8) 
Láska je zo svojej vlastnej prirodzenosti 
ochotná slúži� a podriadi� sa tomu, koho 
miluje.

Takže Pavlovou stratégiou je láska. 
Presne to isté píše aj Gala�anom: Lebo vy 
ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby 
sloboda nebola zámienkou pre telo, ale 
navzájom si slúžte v láske. (Gal 5,13) 
Používajte svoju slobodu tak, že budete 
z lásky slúži�. Tak Pavol a Ježiš chápu lásku.

Ešte jasnejšie to vidno na troch 
veciach, ktoré Pavol v týchto veršoch 
uvádza o svojom vz�ahu k zákonu. Najprv 
vo verši 20b: pre tých, èo sú pod záko-
nom, bol som ako ten pod zákonom, aby 
som získal tých, èo sú pod zákonom – i keï 
nie som pod zákonom. Takže on vraví, že 
NIE JE pod zákonom. Po druhé vo verši 21: 
Pre tých, èo sú bez zákona, stal som sa 
ako ten bez zákona, aby som získal tých, 
èo sú bez zákona – aj keï pred Bohom nie 
som bez zákona. Teda na druhom mieste 
vraví, že nie je bez Božieho zákona. A po 
tretie, vo verši 21b dodáva: lebo som pod 
Kristovým zákonom.

Takže svoj vz�ah k zákonu formuluje 
troma tvrdeniami:

1. Nie som pod zákonom.
2. Nie som bez Božieho zákona.
3. Som pod Kristovým zákonom.
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John Piper:

Pre všetkých 
som sa stal všetkým

uniknú� pred jeho vlastným hnevom. Inde 
Pavol píše, že Ježiš … nás vyslobodzuje od 
budúceho hnevu. (1Tes 1,10)

A pre èo chce Pavol získa� ¾udí? Alebo 
ináè, na aký úžitok z evanjelia si Pavol 
robí nádej, keï unikne pred Božím 
hnevom?

Ježiš nám hovorí, èo je alternatívou k 
Božiemu hnevu. Kto verí v Syna, má veèný 
život. Kto však odmieta Syna, neuzrie 
život, ale spoèíva na òom Boží hnev. (Jn 
3,36) Alternatívou k Božiemu hnevu je pre 
nás veèný život. Toto je cie¾, pre ktorý 
chce Pavol získa� ¾udí. Na tomto chce ma� 
podiel.

Takže teraz nám je jasné, èo je 
cie¾om. Náš cie¾, podobne ako Pavlov, je 
zachráni� ¾udí pred Božím hnevom a 
získa� ich pre veèný život – a keï takto 
milujeme ¾udí, dokazuje to opravdivos� 
našej vlastnej viery a potvrdzuje našu 
úèas� na evanjeliu.

Tu na mòa silno dolieha otázka: je 
dôvodom nášho chabého úsilia o získa-
vanie ¾udí to, že neveríme v prichádzajúci 
Boží hnev? Mnohí dnes berú evanjelium 
Ježiša Krista iba ako ïalšiu zo stratégií, 
ako zvládnu� svoje psychologické potreby 
– depresiu, zármutok, opustenos�, samo-
tu, hnev, nízke sebavedomie, strach atï. 
Evanjelium má na všetky takéto veci 
blahodarný vplyv, ale to ho nerobí dobrou 
správou. Keby sa evanjelium žiadnej z 
týchto vecí v tomto živote nedotýkalo (èo 
je myslite¾né), stále by bolo nevýslovne 
dobrou správou. Veríš tomu?

Evanjelium je dobrou správou, preto-
že mi hovorí, že už som pred nebeským 
súdnym tribunálom zbavený viny. Už nie 
je žiadne odsúdenie pre tých, èo sú v Kris-
tovi Ježišovi. Trest nekoneèného svätého 
Božieho hnevu bol v mojom prípade odvo-
laný. Boh nás neurèil na hnev, ale aby sme 
získali spásu skrze nášho Pána Ježiša 
Krista. (1Tes 5,9)

Ale ako ve¾mi odlišný je údel tých, èo 
neprijímajú evanjelium! Pavol píše: 
V zatvrdnutosti svojho nekajúceho srdca 
si zhromažïuješ hnev na deò hnevu a zja-
venia Božieho spravodlivého súdu. (Rim 
2,5) Skutoène tomu veríme? Sotvaèo 
v našej kultúre takúto vieru podporuje. 
Je to masívna zmena svetonázoru oproti 

Úèas� na veènom živote

Naozaj veríme v budúci hnev?

pre Židov? Preèo sa stáva „ako ten bez 
zákona“ pre tých, èo sú bez zákona 
a „slabým“ pre slabých? Potom budeme 
vedie�, preèo by sme nieèo také mali 
robi� my.

Je to náramne dôležitá otázka. Pavol 
nám káže ži� a kona� odlišne od toho, ako 
by sme konali, keby sme nezdie¾ali tento 
jeho životný cie¾. Takže aj na náš život 
bude ma� ve¾ký dopad, ak si tento Pavlov 
cie¾ osvojíme. Èo to je?

Získa� druhých: Pä�krát vraví, že 
jeho cie¾om je „získa�“ ¾udí: aby som 
získal èím viacerých (v. 19), aby som zís-
kal Židov … aby som získal tých, èo sú pod 
zákonom (v. 20), aby som získal tých, èo 
sú bez zákona (v. 21), aby som získal 
slabých (v. 22).

Zachráni� druhých: Na konci 22. 
verša v súhrnnom vyjadrení hovorí: Pre 
všetkých som sa stal všetkým, aby som 
zachránil aspoò niektorých. Takže pä�-
krát to bolo „získa�“ druhých a teraz 
„zachráni�“ ¾udí.

Ma� podiel na evanjeliu: V 23. verši 
potom pridáva posledný cie¾: A všetko to 
robím pre evanjelium, aby som mal na 
òom podiel. R. H. Lenski komentuje: 
„Pavol tým myslí, že ak vynechám tento 
láskavý záujem o druhých, hoci aj cez 
moju prácu bez lásky môžu by� iní 
spasení, ja spasený nebudem.“ Inými 
slovami, Pavol vie, že jeho viera v Krista 
by bola úplne neautentická a falošná, ak 
by zavrhol spôsob života, ktorý nám uložil 
Ježiš, a nestaral sa o druhých.

Èo to teda znamená? Získa� druhých 
pre èo? Zachráni� druhých od èoho? Ma� 
podiel na akom úžitku z evanjelia?

Najpriamoèiarejšia odpoveï je v 
liste Rimanom 5,9: Tým skôr teraz, keï 
sme boli ospravedlnení jeho krvou, 
budeme skrze neho zachránení pred 
hnevom. Zo všetkých miest, kde Pavol vo 
svojich listoch používa slovo „spasi�“ (= 
„zachráni�“), toto je jediné, kde uvádza 
výslovne, od èoho sme zachránení. Keï 
uveríme v Krista, sme zachránení pred 
„Božím hnevom“.

Takže tento cie¾ má Pavol pred sebou, 
keï sa stáva všetkým pre všetkých. Pre 
všetkých som sa stal všetkým, aby som 
zachránil aspoò niektorých – pred Božím 
hnevom. Evanjelium je dobrá správa, že 
Boh pre nás pripravil cestu, ako môžeme 

Záchrana od Božieho hnevu

ebo hoci som aj slobodný voèi 
všetkým, dal som sa do služby 
všetkým, aby som získal èím Lviacerých. Pre Židov som sa 

stal akoby Židom, aby som získal 
Židov; pre tých, èo sú pod zákonom, bol 
som ako ten pod zákonom, aby som 
získal tých, èo sú pod zákonom – i keï 
nie som pod zákonom. Pre tých, èo sú 
bez zákona, stal som sa ako ten bez 
zákona, aby som získal tých, èo sú bez 
zákona – aj keï pred Bohom nie som 
bez zákona, lebo som pod Kristovým 
zákonom. Pre slabých som sa stal 
slabým, aby som získal slabých. Pre 
všetkých som sa stal všetkým, aby som 
zachránil aspoò nie-ktorých. A všetko 
to robím pre evanje-lium, aby som mal 
na òom podiel. 

(1. Korin�anom 9,19-23)

Máme napodobòova� Pavlovu 

stratégiu?

Èo je Pavlovým cie¾om

Prvá otázka, èo si položíme, je, èi je 
toto pozoruhodné Pavlovo vyznanie nieèo 
také, èo by sme mali napodobòova�, 
alebo je to nieèo, èo robili len apoštolovia 
– a èo sa trebárs týka misionárov, ktorí sa 
musia prispôsobi� iným kultúram?

Odpoveï nám dáva jasné Pavlovo 
vyjadrenie v nasledujúcej kapitole, v kto-
rej pokraèuje stále v tej istej téme. Pavol 
tu píše: Èi teda jete, alebo pijete, alebo 
èoko¾vek robíte, všetko robte na Božiu 
slávu. Nebuïte na pohoršenie ani Židom, 
ani Grékom, ani Božej cirkvi, ako aj ja sa 
usilujem páèi� všetkým vo všetkom, a ne-
h¾adám, èo osoží mne, ale èo osoží 
mnohým, aby boli spasení. Napodobòujte 
ma, ako ja napodobòujem Krista! (1Kor 
10,31 – 11,1)

Takže odpoveï je: Nie, toto nie je 
špecificky apoštolský alebo misionársky 
spôsob života. Je to nieèo, èo by mali 
napodobòova� všetci veriaci. Pavol 
napodobòuje Krista a od nás chce, aby 
sme napodobòovali jeho. Pýtaj sa teda, 
ako môžeš vo svojom živote zaobchádza� 
so svojou slobodou tak, ako to robili Pán 
Ježiš a Pavol, aby si mohol zachránil 
aspoò niekoho.

Druhá otázka teda je, o èo tu Pavlovi 
ide. Kvôli èomu „sa dal do služby 
všetkým“? Preèo sa stáva „akoby Židom“ 
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zákony. Lebo celý zákon je zhrnutý v jed-
nom príkaze, a to: Milova� budeš svojho 
blížneho ako seba samého! (Gal 5,14) 
Jakub ho nazýva „krá¾ovský zákon“ (Jk 2,8) 
a „zákon slobody“ (Jk 1,25; 2,12). Je to 
zákon, ktorému sa slobodní ¾udia ochotne 
podriaïujú, lebo ich k tomu vedie Svätý 
Duch. To mal Pavol na mysli, keï napísal: 
Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod 
zákonom. (Gal 5,18) Namiesto toho 
nesiete ovocie lásky, keï sa ochotne 
podriaïujete Kristovmu zákonu, ktorý je 
zákonom lásky.

V slobode, v mene lásky, sa usiluješ 
prekonáva� nepotrebné odcudzujúce roz-
diely, ktoré �a vzïa¾ujú od neveriacich. 
V slobode, v mene lásky, sa uèíš jazyk 
Maninka a prekladáš Bibliu. V slobode, 
v mene lásky, obeduješ s druhými tak, ako 
to robia oni. V slobode, v mene lásky, sa 
obliekaš ako normálny èlovek svojej 
kultúry. V slobode, v mene lásky, prenikáš 
do sféry politiky, športu a obchodu.

A po celý ten èas bdelo strážiš svoje 
srdce, èi je pod Kristovým zákonom. Tu sú 
dva jednoduché testy, ako udržiava� túto 
jemnú rovnováhu:

1. Mení sa tvoje zmýš¾anie viac na 
svetské, ako ich na duchovné? Ak áno, 
zrejme prekraèuješ hranicu Kristovho 
zákona. Kristus �a nevolá strati� svoju 
svätos�, ale získa� ju pre nich.

2. Rastie tvoja vášeò pre získavanie 
tvojich priate¾ov a príbuzných, alebo sa 
scvrkáva pritom, ako sa stávaš všetkým 
pre všetkých? Ak sa vytráca, zaèínaš sa 
vzïa¾ova� od Kristovho zákona.

Celé je to zhrnuté v tomto: Kristus 
zomrel, aby nás oslobodil. Sme slobodní 
od Božieho hnevu, slobodní od spútania 
zákonom. Slobodní pre lásku a pre veèný 
život. Používame tú slobodu tak, aby bola 
ohlasovaná dobrá zves�? Alebo sme takí 
separatisti, že nemáme žiadny kontakt s 
neveriacimi; alebo sme takí svetskí, že na 
nás nevidia niè radikálne odlišné, èo by 
sme im mohli ponúknu�?

Nech nám Pán pomôže používa� našu 
slobodu tak, aby sme sa stali služobníkmi 
všetkých, aby sme zachránili aspoò 
niektorých!             y

Ako to vyzerá prakticky

Môžeš poveda�: „To sa mi zdá by� 
zamotané.“ Ale život je zložitý. Toto je 
presne ten druh pozorného myslenia, 
ktoré potrebuješ, ak máš riskova� prispô-
sobenie sa všetkým možným druhom ¾udí, 
ak ich chceš zachráni�. Len èo povieš: 
„dal som sa do služby všetkým“ (v. 19), 
a „pre všetkých som sa stal všetkým“ 
(v. 23), ocitáš sa na hrane modlárstva 
a kompromisov so svetom a hriechom. 
Kráèaš po ostrí noža medzi neplodným 
separatizmom a bezzásadovým oportu-
nizmom. Ak spadneš na jednu stranu, nie 
je z teba žiaden osoh, lebo nemáš žiadne 
spojenie so svetom; ak spadneš na druhú, 
nie je z teba žiaden osoh, lebo si celkom 
ako tento svet.

Ako udržíš svoju vieru a svoju slobodu 
a svoju radikálnu horlivos� získava� ¾udí 
bez obyèajného kopírovania ¾udí? Odpove-
ïou je, že budeš tvrdo premýš¾a� o svojom 
vz�ahu k Božiemu zákonu – tak ako Pavol. 
A tak prídeš k nasledovným záverom:

1. Ako kres�an nie som „pod záko-
nom“ (v. 20) – t.j. nemusím si zaslúži� 
svoje spasenie životom pod¾a zákona, ani 
nie som viazaný obradnými, stravovacími 
a podobnými odde¾ujúcimi zákonmi 
(napríklad obriezka, povinné dni sviatoè-
ného odpoèinku, zákaz jes� šunku a kre-
vety a oblieka� si zmesové úplety). Som 
slobodný ís� do domu animistu alebo 
humanistu a jes�, èo mi položia pod nos, 
aby som ich mohol získa� pre Krista (1Kor 
10,27).

2. Ako kres�an však predsa nie som 
bez Božieho zákona (v. 21). Pavol píše: 
Obriezka nie je niè, ani neobriezka nie je 
niè, ale zachovávanie Božích prikázaní. 
(1Kor 7,19) To je pozoruhodný verš! 
Hovorí, že obriezka – èo bol v Starej zmlu-
ve Boží príkaz – je pre kres�ana zanedba-
te¾ná, ale Božie prikázania zanedbate¾né 
nie sú. Preto rozlišujeme medzi obrad-
ným a morálnym zákonom. Ako kres�ania 
rešpektujeme Boží morálny zákon. 
Slovami Pavla, nie sme bez zákona.

3. Ten je pre nás v 21. verši defino-
vaný ako „Kristov zákon“. Sme „pod 
Kristovým zákonom“. Je to zákon lásky. 
Pavol píše: Jedni neste bremená druhých, 
a tak naplníte Kristov zákon. (Gal 6,2) 
Kristov zákon je zákon, ktorý napåòa všetky 

tomu, èo si myslí väèšina ¾udí. Prichádza 
deò Božieho hnevu a spravodlivého súdu. 
Pod¾a Pavlových slov sa každý bude Bohu 
zodpoveda� (Rim 14,12). A sú možné iba 
dva verdikty: vinný alebo nevinný; a z to-
ho vyplýva veèný trest alebo veèný život 
(Mt 25,46).

Ak je toto len okrajová vec pre tvoje 
myslenie, ak na toto ve¾mi nemyslíš, tak 
sotva pocítiš tú ¾útos� a naliehavos�, èo 
viedla Pavla za ¾uïmi okolo neho. Musíme 
premýš¾a�, rozjíma�, uvažova� o Božom 
hneve, ktorý prichádza. Kým nebude ma� 
v našom myslení také dôležité miesto, 
ako v Pavlovom, nebudeme ma� takú 
vášeò pre evanjelium, ako on.

Odpoveï na otázku, aká je Pavlova 
stratégia pri evanjelizácii, je paradoxná: 
používa svoju kres�anskú slobodu tak, že 
sa stáva otrokom všetkých. Lebo hoci som 
aj slobodný voèi všetkým, dal som sa do 
služby všetkým, aby som získal èím viace-
rých. (1Kor 9,19) Je to stratégia lásky.

V roku 1520 ve¾ký nemecký refor-
mátor Martin Luther napísal rozpravu 
s názvom „Sloboda kres�ana“. Zaèal ju 
paradoxným tvrdením: „Kres�an je 
dokonale slobodný pán všetkých, nepod-
riadený nikomu. Kres�an je dokonale 
poslušný sluha všetkých, podriadený 
všetkým.“ A potom vysvet¾uje: Zdá sa, že 
tieto dve tézy si protireèia. … Ale obidva 
sú Pavlovými výrokmi, ktorý povedal: 
Hoci som aj slobodný voèi všetkým, dal 
som sa do služby všetkým (1Kor 9,19) a: 
Nikomu nebuïte niè dlžní, okrem toho, 
aby ste sa navzájom milovali. (Rim 13,8) 
Láska je zo svojej vlastnej prirodzenosti 
ochotná slúži� a podriadi� sa tomu, koho 
miluje.

Takže Pavlovou stratégiou je láska. 
Presne to isté píše aj Gala�anom: Lebo vy 
ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby 
sloboda nebola zámienkou pre telo, ale 
navzájom si slúžte v láske. (Gal 5,13) 
Používajte svoju slobodu tak, že budete 
z lásky slúži�. Tak Pavol a Ježiš chápu lásku.

Ešte jasnejšie to vidno na troch 
veciach, ktoré Pavol v týchto veršoch 
uvádza o svojom vz�ahu k zákonu. Najprv 
vo verši 20b: pre tých, èo sú pod záko-
nom, bol som ako ten pod zákonom, aby 
som získal tých, èo sú pod zákonom – i keï 
nie som pod zákonom. Takže on vraví, že 
NIE JE pod zákonom. Po druhé vo verši 21: 
Pre tých, èo sú bez zákona, stal som sa 
ako ten bez zákona, aby som získal tých, 
èo sú bez zákona – aj keï pred Bohom nie 
som bez zákona. Teda na druhom mieste 
vraví, že nie je bez Božieho zákona. A po 
tretie, vo verši 21b dodáva: lebo som pod 
Kristovým zákonom.

Takže svoj vz�ah k zákonu formuluje 
troma tvrdeniami:

1. Nie som pod zákonom.
2. Nie som bez Božieho zákona.
3. Som pod Kristovým zákonom.

Pavlova stratégia pre 
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a chybujúci, ale ochotní uèi� sa. Hoci masy 
neopustil, najviac èasu strávil so skupinou 
dvanástich a tie najintenzívnejšie momen-
ty len s tromi uèeníkmi. Tomu zodpovedal
i výsledok – na konci Ježišovho života bola 
okolo neho len relatívne malá skupina ¾udí, 
èo získal, no jej potenciál bol úžasný, èo 
potvrdili ïalšie udalosti.

Dnes sa väèšina programov v cirkvách 
zameriava na masy, tvrdí Coleman, a príliš 
málo energie sa venuje budovaniu a for-
movaniu. Je nutné zamera� sa na k¾úèo-
vých ¾udí – alebo aspoò na malých, èo sa 
stanú ve¾kými. Bude to pomalý proces, ale 
tadia¾ vedie cesta k trvalému vplyvu.

Ježiš si vybral dvanástich, aby boli 
s ním (Mk 3,14), a zostal s nimi v úzkom 
spojení. Slúžil im osobným príkladom 
i vyuèovaním a ich kontakt sa èasom 
zintenzívòoval. Ale aj mimo tejto skupiny 
venoval pozornos� osobným kontaktom 
s jednotlivcami, vrátane žien.

Ani dnes nestaèí pracova� s masami 
a divi� sa, preèo to¾kí po poèiatoènom 
rozhodnutí odpadávajú. Treba sa zame-
ra� na osobné formovanie potenciálnych 
vodcov v dôvernom, priate¾skom vz�ahu 
jedného s jedným.

Pán od uèeníkov oèakáva poslušnos� 
a vernos�, lásku a oddanos�. Otvorene 
hovorí o cene nasledovania a kríži. Skla-
maných nepresviedèa, aby sa vrátili. No 
predovšetkým sám je vzorom – poslúcha 
svojho Otca až po kríž.

Táto lekcia sa nedá obís� pri príprave 
budúcich vodcov, veï sa musia osvedèi� 
v duchovnom boji. Žia¾, že dnes sa v cirkvi 
¾ahko uspokojíme s priemernos�ou a vlaž-
nos�ou…

Ježiš sa neustále delil: o rados�, 
pokoj, slávu, a napokon i o svoj život. 
V tomto tkvel jeho zápal – v zasvätení sa 
službe Bohu aj iným. Tomu uèí aj svojich 
nasledovníkov: dáva� zadarmo, ako 
dostali, milova�, ako sú milovaní.

K takémuto životu cirkev dnes – ako aj 
vždy – potrebuje Kristov život, sprostred-
kovaný jeho Duchom v nás. Cirkev ho 
prijala na Letnice ako Dar a z jeho moci sa 
môže rozdáva�, aby bol Kristus oslávený.

Kres�an si potrebuje osvoji� Ježišov 
spôsob života. Evanjeliá zaznamenávajú, 
ako sa uèeníci uèili od Krista: modli� sa, 
používa� Bibliu, káza� evanjelium a slúži� 
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evanjelizácie

ko pokraèova� v hlásaní evanje-
lia, ktoré by bolo nepretržité, 
nákazlivé a podmanivé?  pýta 
sa Paul S. Rees v úvode ku knihe 

Roberta E. Colemana 
. Kniha sa pokúša o odpo-

veï nie h¾adaním nejakého nového 
receptu, šitého na mieru súèasnej dobe, 
ale tým, že sa obracia priamo ku kore-
òom. Vychádza z presvedèenia, že od 
Krista sa môžeme (musíme) uèi� nielen 
obsah jeho zvesti, ale aj jeho stratégiu 
evanjelizácie. S týmto zámerom autor 
dôkladne preštudoval evanjeliá a vo 
svojej neve¾kej knižke ponúka „vydes-
tilované“ princípy, ktorými sa Kristus pri 
svojej práci s ¾uïmi riadil.

Majstrov plán evanjelizácie je klasi-
ka. Svedèí o tom aj fakt, že od 60. rokov 
minulého storoèia, keï vyšla prvýkrát, 
mala v origináli desiatky vyda-ní, dodnes 
vychádza v mnohých prekladoch, a pred-
slov k jubilejnému vydaniu pri príleži-
tosti 30. výroèia napísal Billy Graham. Aj 
dnes oslovuje súèasných èitate¾ov a vy-
zýva k vyskúšaniu „hlavného vzorového 
plánu“ (èo je druhý význam titulu „Mas-
ter Plan“) pre evanjelizáciu.

Pozrime sa v súhrne na obsah knihy 
s otázkou, èo by to znamenalo pre 
cirkev v našom prostredí, keby sme sa 
týmto plánom dôsledne riadili.

Úvodná kapitola kladie sugestívnu 
otázku, èi naše evanjelizaèné programy 
dosahujú žiaduci cie¾? Aj pre evanjeli-
zaènú stratégiu platí, že funkcia urèuje 
formu – a práve preto študujeme Ježišove 
zásady pod¾a evanjelií. Tie písali oèití 
svedkovia, ktorí boli premenení jeho uèe-
ním a zaznamenali to, èo na nich najviac 
zapôsobilo.

Kristus ako uèite¾ je dokonalým 
príkladom. Od zaèiatku mal pred oèami 
cie¾, kvôli ktorému prišiel: získa� zo sveta 
zachránených a z nich vybudova� jednu 
cirkev, ktorá pretrvá veky. Pripravoval sa 
na rozhodujúce ví�azstvo jeho krá¾ovstva 
v dejinách tohto sveta, a všetky jeho kro-
ky tomu zodpovedali. Kniha ukazuje osem 
základných zásad, ktoré na seba vzájom-
ne nadväzujú, a tvoria akúsi kostru 
Majstrovej stratégie.

Jeho metódou boli ¾udia.” Ježiš sa 
od zaèiatku nesústredil na masové 
programy, ale na výber jednotlivcov, do 
ktorých investuje svoj život, a ktorí budú 
pokraèova� v jeho diele, keï už tu on 
nebude. Boli to obyèajní ¾udia, priemerní 
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Majstrov plán
– aj pre dnešok

Pakistan - v srdci 

nezevanjelizovaného sveta

Moslimskí konvertiti

Za nezevanjelizované možno 
považova� viac ako 350 národov a kást. 
V Pakistane je druhá najvyššia koncen-
trácia nezasiahnutých, nezevanjelizo-
vaných ¾udí na svete a druhá najvyššia 
populácia moslimov. Sotvaktorá krajina 
predstavuje väèšiu výzvu pre misiu.

Stále prichádzajú správy o tom, že 
kres�ania v Pakistane sú obviòovaní a sú 
voèi nim vedené trestné konania pre 
rúhanie. Niektorí už boli uznaní vinný-
mi a visí nad nimi trest smrti, ïalší boli 
oslobodení a niektorým sa podarilo ujs� 
do iných krajín. Právny systém umož-
òuje ¾uïom zneužíva� zákony upravu-
júce rúhanie, aby tak získali výhodu 
oproti konkurencii v podnikaní alebo si 
vyrovnali úèty s tými, ktorí im pod¾a ich 
mienky ukrivdili.

Štatistiky týkajúce sa poètu mosli-
mov konvertujúcich ku kres�anstvu nie 
sú vždy spo¾ahlivé. Niektoré vyjadrenia 
zo strany kres�anov sú príliš triumfálne 
a zase iné zo strany moslimov sú vykon-
štruované tak, aby strašili vlastných 
¾udí. Jeden vedúci moslimský duchovný 
napríklad verejne vyhlásil, že každý rok 
opustí islam šes� miliónov moslimov, 
a stanú sa nasledovníkmi Ježiša. Hoci to 
je len zvelièenie na vyvolanie paniky, 
pravda je, že za uplynulých tridsa� ro-
kov prišlo ku Kristovi viac moslimov ako 
kedyko¾vek v minulosti.

V Iraku existovala ve¾ká formálna 
cirkev už od raného kres�anstva, ale 
ešte pred tridsiatimi rokmi ju tvorila 
len hàstka moslimských konvertitov. Sú 
správy, že dnes je viac ako 70 000 
irackých veriacich v Ježiša moslim-
ského pôvodu. Rýchly a silný nárast 
islamskej extrémistickej skupiny ISIS 
však spôsobuje, že mnohí kres�ania sú v 
pokušení utiec� z krajiny, napriek 
výslovnému prianiu ostatných mosli-
mov, aby v Iraku zostali.

V Iráne je rast ešte dramatickejší. 
V období islamskej revolúcie ajatolláha 
Chomejního v roku 1979 bolo známych 
okolo 500 kres�anov. Dnes sa poèet 
moslimov, ktorí opustili islam aby na-
sledovali Ježiša, konzervatívne odha-
duje na vyše 100 000. Optimistickejšie 
odhady idú až k jednému miliónu.

[Zdroj: Operation World, Bible League]
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núdznym. Išlo to prirodzene; dá sa 
poveda�, že „metódou bol on“.

Ak chceme dnes uèi� ¾udí, musíme ich 
vies� k tomu, aby nás nasledovali tak, ako 
my Krista (1K 11,1). Znamená to by� 
transparentní a tým aj zranite¾ní – uka-
zova� aj naše zlyhania, a ako sa s nimi 
vyrovnávame.

Od vedomostí treba prejs� k èinom. 
Ježiš trpezlivo previedol uèeníkov 
postupným zácvikom. Poskytol im inštruk-
táž: pouèil ich o ich zvesti, rajóne, zdro-
joch, postupoch, ba uèil ich poèíta� aj 
s prenasledovaním. A potom ich po dvoji-
ciach vyslal do terénu. To sa nieko¾kokrát 
opakovalo s istými obmenami (dvanásti, 
sedemdesiati) a gradovalo až po Ve¾ké 
poverenie, dané im po zmàtvychvstaní.

To platí dodnes. Nestaèí cti� túto zása-
du ako ideál, treba ju „rozmeni� na drob-
né“ a zapoji� do služby evanjelia laikov.

6 VYSLANIE

Nová nádej v Angole

Dnešný Vietnam

Misia pre Japonsko

V krajine, ktorá sa stále spamätáva 
po 40 rokoch urputných bojov, kres�a-
nia vynikajú v  úsilí zmierni� fyzické 
utrpenie a obnovi� spoloènos�. Hlav-
nou úlohou je odstránenie šiestich mili-
ónov náš¾apných mín. Viac ako 80 000 
¾udí už bolo nimi zmrzaèených. Mnohé 
kres�anské agentúry pomáhajú uzdra-
vova� nielen fyzickú ujmu, ale aj du-
ševné, sociálne a duchovné zranenia, 
ktoré traumatizujú národ.

Väèšina kres�anov v Angole má me-
nej ako 25 rokov a služba sa vo ve¾kej 
miere zameriava práve na nich. Základ-
né a stredné školy treba prebudova� a 
obsadi� kvalitným personálom. Sú aj 
programy na pomoc gramotnosti a au-
dio služby pre tých, ktorí ešte gramotní 
nie sú. Misijné spoloènosti ako SU a IFES 
sa snažia ovplyvni� školy a univerzity, 
ktoré boli kedysi pod vplyvom marxiz-
mu a nepriate¾ské voèi kres�anom.

Väèšina obyvate¾ov dnešného Viet-
namu sa narodila po vojne a zaujíma sa 
viac o finanèný zisk a vonkajší svet než 
o komunistickú propagandu. Hoci sú 
mnohí prístupní evanjeliu, väèšinu 
pri�ahuje bujnejúci materializmus, 
ktorý s¾ubuje lepšiu budúcnos�. Naj-
hlbšia duchovná oddanos� nepatrí 
komunizmu ani zmesi budhizmu, tao-
izmu a konfucianizmu,  ale uctievaniu 
predkov. Kres�ania èelia �ažkej otázke, 
ako sa s tým biblicky vyrovna�.

Vláde sa len èiastoène darí kontro-
lova� rast cirkvi. Registrované cirkvi sa 
musia podriadi� prísnym predpisom, 
zatia¾ èo neregistrované sú políciou 
prenasledované. Verejná evanjelizácia 
a služba cestujúcich misionárov je 
zakázaná a kontakt so zahraniènými 
kres�anmi obmedzený. Avšak odvaha 
a húževnatos� veriacich pod nátlakom 
nezlyháva a rast pokraèuje.

Rast cirkvi však nie je rovnomerne 
rozložený. Dve tretiny evanjelikálov 
pochádzajú z etnických menšín, ktoré 
tvoria len 13 % populácie. Mnohé ïalšie 
skupiny zostávajú takmer nezasiahnuté 
evanjeliom. Napriek to-mu sú medzi 
nimi postupne zakladané nové zbory.

Japonci sú najmenej zevanjeli-
zovaný národ a pritom úplne otvorený 
pre misionárov. Navonok zdvorilí a usi-
lovní Japonci sú príliš zaneprázdnení na 
to, aby venovali pozornos� evanjeliu. 
Materializmus dominuje nazeraniu ¾udí 
na svet a väèšina z nich nikdy 
nezatúžila po pomoci od Boha èi bohov.

Najefektívnejšími misionármi 
zrejme budú Japonskí navrátilci, ktorí 
sa stali kres�anmi v cudzine. Odhaduje 
sa, že každý rok sa ich vráti domov 1600 
už ako kres�anov. Mnohí z nich však 
zápasia s integráciou do domáceho 
zborového prostredia.         

 

y

vytrvajú a budú vychováva� uèeníkov, 
ktorí budú vychováva� uèeníkov…

To je k¾úèová otázka aj dnes: vedú naši 
nasledovníci ïalších? Tým treba mera� 
úspešnos� cirkvi. Žia¾, že neraz sa Ježišov 
plán ignoroval a skúšali sa rôzne skratky 
(masový nábor, svetská moc), ktoré 
nefungujú. I dnes neraz rozmanité obrady, 
programy, organizácie, komisie atï. 
nahrádzajú prácu Svätého Ducha. Dopredu 
však vedie jediná cesta: evanjelizácia musí 
by� osobná, lebo Boh je osobný. Nepotre-
bujeme lepšie metódy, ale lepších ¾udí, 
premenených na obraz Majstra.

V závereènej kapitole sa autor obracia 
osobne na èitate¾a s otázkou: „Aký máš 
životný plán?“ Každý sa nejakým plánom 
riadi – èi už vedome alebo nevedomky – 
a namieste je zhodnoti�, èi sa zhoduje 
s „hlavným vzorovým plánom“, ktorý nám 
zanechal Majster.

V evanjelizaènej praxi sa metódy 
môžu líši�; treba experimentova�, no 
drža� sa princípov. Prioritou sú ¾udia, 
vydaní Bohu. Zaèa� treba s malou skupi-
nou (1-2 za rok), prièom hlavným vodcom 
je stále Ježiš. Žiada si to èas strávený 
spolu ako jednotlivci i malá skupina. 
Nestaèia reèi, musia nieèo naozaj robi� 
(praktické i duchovné), prièom sú pod 
doh¾adom vodcu, ktorý na nich stále mys-
lí, pomáha im nies� bremená a vedie ich 
k samostatnosti. Bude to boj a za ví�az-
stvo sa platí vysoká cena.

Je to aj tvoja vízia? Svet h¾adá 
niekoho, koho by nasledoval…

Vïaka tomu, že kniha Majstrov plán 
evanjelizácie nepropaguje detailne pre-
pracované metódy, ale princípy, vychádza-
júce z evanjelia, má nadèasovú hodnotu. 
Je to Majstrov plán aj pre dnešok. Pôsobí 
presvedèivo a inšpirujúco i napriek obèas 
moralizujúcemu tónu, ktorý odráža realitu 
amerického kres�anstva 60. rokov minulého 
storoèia. Možno aj vïaka dekádam pôso-
benia tejto knihy niektoré jej myšlienky 
dnes nepôsobia tak revoluène, ako v èase 
jej napísania. S princípmi tu uvedenými sa 
autor tejto práce stretával na kurzoch pre 
pracovníkov s mládežou, v študentskej 
misii Vysokoškolského biblického hnutia, 
i na kurzoch Hnutia zakladania zborov.

Na druhej strane treba poveda�, že aj 
keï tieto myšlienky dnes už nie sú celkom 
nové, nestali sa pevnou súèas�ou DNA 
súèasného kres�anstva. To treba prizna� aj 
pri poh¾ade do zrkadla. Internetové 
stránky sú plné priaznivých až nadšených 
hodnotení Colemanovej knihy – ko¾kí sa òou 
ale naozaj riadia? Ko¾kí z našej generácie 
boli ako noví kres�ania niekým osobne 
vedení? A ko¾ko nových kres�anov bude 
osobne vedených vïaka tomu, že si 
posolstvo tejto knihy – ba vlastne posolstvo 
evanjelií – vezmeme k srdcu?

Kto hovorí, že zostáva v òom, má aj 
sám ži� tak, ako žil on. (1Jn 2,6)

MAJSTER A TVOJ PLÁN

Osobná reflexia na záver

Peter Kozár y

7 DOH¼AD

8 REPRODUKCIA

Poèiatoèné nadšenie nestaèí, ak nemá 
pohyb usta�. Po akcii v teréne viedol Ježiš 
rozhovory s uèeníkmi, aby zhodnotil ich 
úspechy a pouèil ich o prioritách. Pritom 
si zopakovali aj staršie lekcie a pouèili sa 
z chýb. Pred svojím odchodom ich uistil 
o tom, že poslaný Paraklétos sa postará, 
aby nezostali bez doh¾adu.

Aj dnes je v službe stále potrebná 
kontrola, osobný dozor až k dosiahnutiu 
úplnej zrelosti a samostatnosti uèeníka. 
Pozor, nedbalos� pôsobí straty!

Ježiš oèakával, že jeho podoba, ktorú 
si uèeníci osvojili, sa bude v cirkvi repro-
dukova� ïalej. Ak by cirkev v tomto kurze 
verne vytrvala (ako strom rastúci z horèiè-
ného semena), podmanenie sveta by bolo 
iba otázkou èasu, a to aj napriek skúškam 
a prenasledovaniu. K¾úèová je otázka, èi 
v tom uèeníci po Kristovom odchode 
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a chybujúci, ale ochotní uèi� sa. Hoci masy 
neopustil, najviac èasu strávil so skupinou 
dvanástich a tie najintenzívnejšie momen-
ty len s tromi uèeníkmi. Tomu zodpovedal
i výsledok – na konci Ježišovho života bola 
okolo neho len relatívne malá skupina ¾udí, 
èo získal, no jej potenciál bol úžasný, èo 
potvrdili ïalšie udalosti.

Dnes sa väèšina programov v cirkvách 
zameriava na masy, tvrdí Coleman, a príliš 
málo energie sa venuje budovaniu a for-
movaniu. Je nutné zamera� sa na k¾úèo-
vých ¾udí – alebo aspoò na malých, èo sa 
stanú ve¾kými. Bude to pomalý proces, ale 
tadia¾ vedie cesta k trvalému vplyvu.

Ježiš si vybral dvanástich, aby boli 
s ním (Mk 3,14), a zostal s nimi v úzkom 
spojení. Slúžil im osobným príkladom 
i vyuèovaním a ich kontakt sa èasom 
zintenzívòoval. Ale aj mimo tejto skupiny 
venoval pozornos� osobným kontaktom 
s jednotlivcami, vrátane žien.

Ani dnes nestaèí pracova� s masami 
a divi� sa, preèo to¾kí po poèiatoènom 
rozhodnutí odpadávajú. Treba sa zame-
ra� na osobné formovanie potenciálnych 
vodcov v dôvernom, priate¾skom vz�ahu 
jedného s jedným.

Pán od uèeníkov oèakáva poslušnos� 
a vernos�, lásku a oddanos�. Otvorene 
hovorí o cene nasledovania a kríži. Skla-
maných nepresviedèa, aby sa vrátili. No 
predovšetkým sám je vzorom – poslúcha 
svojho Otca až po kríž.

Táto lekcia sa nedá obís� pri príprave 
budúcich vodcov, veï sa musia osvedèi� 
v duchovnom boji. Žia¾, že dnes sa v cirkvi 
¾ahko uspokojíme s priemernos�ou a vlaž-
nos�ou…

Ježiš sa neustále delil: o rados�, 
pokoj, slávu, a napokon i o svoj život. 
V tomto tkvel jeho zápal – v zasvätení sa 
službe Bohu aj iným. Tomu uèí aj svojich 
nasledovníkov: dáva� zadarmo, ako 
dostali, milova�, ako sú milovaní.

K takémuto životu cirkev dnes – ako aj 
vždy – potrebuje Kristov život, sprostred-
kovaný jeho Duchom v nás. Cirkev ho 
prijala na Letnice ako Dar a z jeho moci sa 
môže rozdáva�, aby bol Kristus oslávený.

Kres�an si potrebuje osvoji� Ježišov 
spôsob života. Evanjeliá zaznamenávajú, 
ako sa uèeníci uèili od Krista: modli� sa, 
používa� Bibliu, káza� evanjelium a slúži� 
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ko pokraèova� v hlásaní evanje-
lia, ktoré by bolo nepretržité, 
nákazlivé a podmanivé?  pýta 
sa Paul S. Rees v úvode ku knihe 

Roberta E. Colemana 
. Kniha sa pokúša o odpo-

veï nie h¾adaním nejakého nového 
receptu, šitého na mieru súèasnej dobe, 
ale tým, že sa obracia priamo ku kore-
òom. Vychádza z presvedèenia, že od 
Krista sa môžeme (musíme) uèi� nielen 
obsah jeho zvesti, ale aj jeho stratégiu 
evanjelizácie. S týmto zámerom autor 
dôkladne preštudoval evanjeliá a vo 
svojej neve¾kej knižke ponúka „vydes-
tilované“ princípy, ktorými sa Kristus pri 
svojej práci s ¾uïmi riadil.

Majstrov plán evanjelizácie je klasi-
ka. Svedèí o tom aj fakt, že od 60. rokov 
minulého storoèia, keï vyšla prvýkrát, 
mala v origináli desiatky vyda-ní, dodnes 
vychádza v mnohých prekladoch, a pred-
slov k jubilejnému vydaniu pri príleži-
tosti 30. výroèia napísal Billy Graham. Aj 
dnes oslovuje súèasných èitate¾ov a vy-
zýva k vyskúšaniu „hlavného vzorového 
plánu“ (èo je druhý význam titulu „Mas-
ter Plan“) pre evanjelizáciu.

Pozrime sa v súhrne na obsah knihy 
s otázkou, èo by to znamenalo pre 
cirkev v našom prostredí, keby sme sa 
týmto plánom dôsledne riadili.

Úvodná kapitola kladie sugestívnu 
otázku, èi naše evanjelizaèné programy 
dosahujú žiaduci cie¾? Aj pre evanjeli-
zaènú stratégiu platí, že funkcia urèuje 
formu – a práve preto študujeme Ježišove 
zásady pod¾a evanjelií. Tie písali oèití 
svedkovia, ktorí boli premenení jeho uèe-
ním a zaznamenali to, èo na nich najviac 
zapôsobilo.

Kristus ako uèite¾ je dokonalým 
príkladom. Od zaèiatku mal pred oèami 
cie¾, kvôli ktorému prišiel: získa� zo sveta 
zachránených a z nich vybudova� jednu 
cirkev, ktorá pretrvá veky. Pripravoval sa 
na rozhodujúce ví�azstvo jeho krá¾ovstva 
v dejinách tohto sveta, a všetky jeho kro-
ky tomu zodpovedali. Kniha ukazuje osem 
základných zásad, ktoré na seba vzájom-
ne nadväzujú, a tvoria akúsi kostru 
Majstrovej stratégie.

Jeho metódou boli ¾udia.” Ježiš sa 
od zaèiatku nesústredil na masové 
programy, ale na výber jednotlivcov, do 
ktorých investuje svoj život, a ktorí budú 
pokraèova� v jeho diele, keï už tu on 
nebude. Boli to obyèajní ¾udia, priemerní 
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Majstrov plán
– aj pre dnešok

Pakistan - v srdci 

nezevanjelizovaného sveta

Moslimskí konvertiti

Za nezevanjelizované možno 
považova� viac ako 350 národov a kást. 
V Pakistane je druhá najvyššia koncen-
trácia nezasiahnutých, nezevanjelizo-
vaných ¾udí na svete a druhá najvyššia 
populácia moslimov. Sotvaktorá krajina 
predstavuje väèšiu výzvu pre misiu.

Stále prichádzajú správy o tom, že 
kres�ania v Pakistane sú obviòovaní a sú 
voèi nim vedené trestné konania pre 
rúhanie. Niektorí už boli uznaní vinný-
mi a visí nad nimi trest smrti, ïalší boli 
oslobodení a niektorým sa podarilo ujs� 
do iných krajín. Právny systém umož-
òuje ¾uïom zneužíva� zákony upravu-
júce rúhanie, aby tak získali výhodu 
oproti konkurencii v podnikaní alebo si 
vyrovnali úèty s tými, ktorí im pod¾a ich 
mienky ukrivdili.

Štatistiky týkajúce sa poètu mosli-
mov konvertujúcich ku kres�anstvu nie 
sú vždy spo¾ahlivé. Niektoré vyjadrenia 
zo strany kres�anov sú príliš triumfálne 
a zase iné zo strany moslimov sú vykon-
štruované tak, aby strašili vlastných 
¾udí. Jeden vedúci moslimský duchovný 
napríklad verejne vyhlásil, že každý rok 
opustí islam šes� miliónov moslimov, 
a stanú sa nasledovníkmi Ježiša. Hoci to 
je len zvelièenie na vyvolanie paniky, 
pravda je, že za uplynulých tridsa� ro-
kov prišlo ku Kristovi viac moslimov ako 
kedyko¾vek v minulosti.

V Iraku existovala ve¾ká formálna 
cirkev už od raného kres�anstva, ale 
ešte pred tridsiatimi rokmi ju tvorila 
len hàstka moslimských konvertitov. Sú 
správy, že dnes je viac ako 70 000 
irackých veriacich v Ježiša moslim-
ského pôvodu. Rýchly a silný nárast 
islamskej extrémistickej skupiny ISIS 
však spôsobuje, že mnohí kres�ania sú v 
pokušení utiec� z krajiny, napriek 
výslovnému prianiu ostatných mosli-
mov, aby v Iraku zostali.

V Iráne je rast ešte dramatickejší. 
V období islamskej revolúcie ajatolláha 
Chomejního v roku 1979 bolo známych 
okolo 500 kres�anov. Dnes sa poèet 
moslimov, ktorí opustili islam aby na-
sledovali Ježiša, konzervatívne odha-
duje na vyše 100 000. Optimistickejšie 
odhady idú až k jednému miliónu.

[Zdroj: Operation World, Bible League]
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núdznym. Išlo to prirodzene; dá sa 
poveda�, že „metódou bol on“.

Ak chceme dnes uèi� ¾udí, musíme ich 
vies� k tomu, aby nás nasledovali tak, ako 
my Krista (1K 11,1). Znamená to by� 
transparentní a tým aj zranite¾ní – uka-
zova� aj naše zlyhania, a ako sa s nimi 
vyrovnávame.

Od vedomostí treba prejs� k èinom. 
Ježiš trpezlivo previedol uèeníkov 
postupným zácvikom. Poskytol im inštruk-
táž: pouèil ich o ich zvesti, rajóne, zdro-
joch, postupoch, ba uèil ich poèíta� aj 
s prenasledovaním. A potom ich po dvoji-
ciach vyslal do terénu. To sa nieko¾kokrát 
opakovalo s istými obmenami (dvanásti, 
sedemdesiati) a gradovalo až po Ve¾ké 
poverenie, dané im po zmàtvychvstaní.

To platí dodnes. Nestaèí cti� túto zása-
du ako ideál, treba ju „rozmeni� na drob-
né“ a zapoji� do služby evanjelia laikov.

6 VYSLANIE

Nová nádej v Angole

Dnešný Vietnam

Misia pre Japonsko

V krajine, ktorá sa stále spamätáva 
po 40 rokoch urputných bojov, kres�a-
nia vynikajú v  úsilí zmierni� fyzické 
utrpenie a obnovi� spoloènos�. Hlav-
nou úlohou je odstránenie šiestich mili-
ónov náš¾apných mín. Viac ako 80 000 
¾udí už bolo nimi zmrzaèených. Mnohé 
kres�anské agentúry pomáhajú uzdra-
vova� nielen fyzickú ujmu, ale aj du-
ševné, sociálne a duchovné zranenia, 
ktoré traumatizujú národ.

Väèšina kres�anov v Angole má me-
nej ako 25 rokov a služba sa vo ve¾kej 
miere zameriava práve na nich. Základ-
né a stredné školy treba prebudova� a 
obsadi� kvalitným personálom. Sú aj 
programy na pomoc gramotnosti a au-
dio služby pre tých, ktorí ešte gramotní 
nie sú. Misijné spoloènosti ako SU a IFES 
sa snažia ovplyvni� školy a univerzity, 
ktoré boli kedysi pod vplyvom marxiz-
mu a nepriate¾ské voèi kres�anom.

Väèšina obyvate¾ov dnešného Viet-
namu sa narodila po vojne a zaujíma sa 
viac o finanèný zisk a vonkajší svet než 
o komunistickú propagandu. Hoci sú 
mnohí prístupní evanjeliu, väèšinu 
pri�ahuje bujnejúci materializmus, 
ktorý s¾ubuje lepšiu budúcnos�. Naj-
hlbšia duchovná oddanos� nepatrí 
komunizmu ani zmesi budhizmu, tao-
izmu a konfucianizmu,  ale uctievaniu 
predkov. Kres�ania èelia �ažkej otázke, 
ako sa s tým biblicky vyrovna�.

Vláde sa len èiastoène darí kontro-
lova� rast cirkvi. Registrované cirkvi sa 
musia podriadi� prísnym predpisom, 
zatia¾ èo neregistrované sú políciou 
prenasledované. Verejná evanjelizácia 
a služba cestujúcich misionárov je 
zakázaná a kontakt so zahraniènými 
kres�anmi obmedzený. Avšak odvaha 
a húževnatos� veriacich pod nátlakom 
nezlyháva a rast pokraèuje.

Rast cirkvi však nie je rovnomerne 
rozložený. Dve tretiny evanjelikálov 
pochádzajú z etnických menšín, ktoré 
tvoria len 13 % populácie. Mnohé ïalšie 
skupiny zostávajú takmer nezasiahnuté 
evanjeliom. Napriek to-mu sú medzi 
nimi postupne zakladané nové zbory.

Japonci sú najmenej zevanjeli-
zovaný národ a pritom úplne otvorený 
pre misionárov. Navonok zdvorilí a usi-
lovní Japonci sú príliš zaneprázdnení na 
to, aby venovali pozornos� evanjeliu. 
Materializmus dominuje nazeraniu ¾udí 
na svet a väèšina z nich nikdy 
nezatúžila po pomoci od Boha èi bohov.

Najefektívnejšími misionármi 
zrejme budú Japonskí navrátilci, ktorí 
sa stali kres�anmi v cudzine. Odhaduje 
sa, že každý rok sa ich vráti domov 1600 
už ako kres�anov. Mnohí z nich však 
zápasia s integráciou do domáceho 
zborového prostredia.         

 

y

vytrvajú a budú vychováva� uèeníkov, 
ktorí budú vychováva� uèeníkov…

To je k¾úèová otázka aj dnes: vedú naši 
nasledovníci ïalších? Tým treba mera� 
úspešnos� cirkvi. Žia¾, že neraz sa Ježišov 
plán ignoroval a skúšali sa rôzne skratky 
(masový nábor, svetská moc), ktoré 
nefungujú. I dnes neraz rozmanité obrady, 
programy, organizácie, komisie atï. 
nahrádzajú prácu Svätého Ducha. Dopredu 
však vedie jediná cesta: evanjelizácia musí 
by� osobná, lebo Boh je osobný. Nepotre-
bujeme lepšie metódy, ale lepších ¾udí, 
premenených na obraz Majstra.

V závereènej kapitole sa autor obracia 
osobne na èitate¾a s otázkou: „Aký máš 
životný plán?“ Každý sa nejakým plánom 
riadi – èi už vedome alebo nevedomky – 
a namieste je zhodnoti�, èi sa zhoduje 
s „hlavným vzorovým plánom“, ktorý nám 
zanechal Majster.

V evanjelizaènej praxi sa metódy 
môžu líši�; treba experimentova�, no 
drža� sa princípov. Prioritou sú ¾udia, 
vydaní Bohu. Zaèa� treba s malou skupi-
nou (1-2 za rok), prièom hlavným vodcom 
je stále Ježiš. Žiada si to èas strávený 
spolu ako jednotlivci i malá skupina. 
Nestaèia reèi, musia nieèo naozaj robi� 
(praktické i duchovné), prièom sú pod 
doh¾adom vodcu, ktorý na nich stále mys-
lí, pomáha im nies� bremená a vedie ich 
k samostatnosti. Bude to boj a za ví�az-
stvo sa platí vysoká cena.

Je to aj tvoja vízia? Svet h¾adá 
niekoho, koho by nasledoval…

Vïaka tomu, že kniha Majstrov plán 
evanjelizácie nepropaguje detailne pre-
pracované metódy, ale princípy, vychádza-
júce z evanjelia, má nadèasovú hodnotu. 
Je to Majstrov plán aj pre dnešok. Pôsobí 
presvedèivo a inšpirujúco i napriek obèas 
moralizujúcemu tónu, ktorý odráža realitu 
amerického kres�anstva 60. rokov minulého 
storoèia. Možno aj vïaka dekádam pôso-
benia tejto knihy niektoré jej myšlienky 
dnes nepôsobia tak revoluène, ako v èase 
jej napísania. S princípmi tu uvedenými sa 
autor tejto práce stretával na kurzoch pre 
pracovníkov s mládežou, v študentskej 
misii Vysokoškolského biblického hnutia, 
i na kurzoch Hnutia zakladania zborov.

Na druhej strane treba poveda�, že aj 
keï tieto myšlienky dnes už nie sú celkom 
nové, nestali sa pevnou súèas�ou DNA 
súèasného kres�anstva. To treba prizna� aj 
pri poh¾ade do zrkadla. Internetové 
stránky sú plné priaznivých až nadšených 
hodnotení Colemanovej knihy – ko¾kí sa òou 
ale naozaj riadia? Ko¾kí z našej generácie 
boli ako noví kres�ania niekým osobne 
vedení? A ko¾ko nových kres�anov bude 
osobne vedených vïaka tomu, že si 
posolstvo tejto knihy – ba vlastne posolstvo 
evanjelií – vezmeme k srdcu?

Kto hovorí, že zostáva v òom, má aj 
sám ži� tak, ako žil on. (1Jn 2,6)

MAJSTER A TVOJ PLÁN

Osobná reflexia na záver

Peter Kozár y

7 DOH¼AD

8 REPRODUKCIA

Poèiatoèné nadšenie nestaèí, ak nemá 
pohyb usta�. Po akcii v teréne viedol Ježiš 
rozhovory s uèeníkmi, aby zhodnotil ich 
úspechy a pouèil ich o prioritách. Pritom 
si zopakovali aj staršie lekcie a pouèili sa 
z chýb. Pred svojím odchodom ich uistil 
o tom, že poslaný Paraklétos sa postará, 
aby nezostali bez doh¾adu.

Aj dnes je v službe stále potrebná 
kontrola, osobný dozor až k dosiahnutiu 
úplnej zrelosti a samostatnosti uèeníka. 
Pozor, nedbalos� pôsobí straty!

Ježiš oèakával, že jeho podoba, ktorú 
si uèeníci osvojili, sa bude v cirkvi repro-
dukova� ïalej. Ak by cirkev v tomto kurze 
verne vytrvala (ako strom rastúci z horèiè-
ného semena), podmanenie sveta by bolo 
iba otázkou èasu, a to aj napriek skúškam 
a prenasledovaniu. K¾úèová je otázka, èi 
v tom uèeníci po Kristovom odchode 
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Richardsonovci sa divili, èo má tá ceremónia znamena�. 
Náèelník im vysvetli: „Ponúkol som svojho syna za die�a pokoja 
medzi našimi kmeòmi. Kým bude môj syn ži�, medzi našimi 
kmeòmi bude mier. Keï zomrie, vojna sa vráti. Každý, kto by 
zabil die�a pokoja, bude sám zabitý.“

Don premýš¾al o význame tejto ceremónie. V záblesku si uve-
domil, že náèelník mu práve poskytol kultúrny k¾úè, ktorý môže 
otvori� týchto ¾udí z doby kamennej pre pravdu o Ježišovi Kristovi.

Jedného dòa zhromaždil starších a porozprával im príbeh 
o Božom die�ati pokoja. Hovoril o vojne, ktorá zúri medzi 
krá¾ovstvami tohto sveta a Božím krá¾ovstvom.

Pavol povedal: „Zmýš¾anie tela je nepriate¾stvom voèi Bohu 
– nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu; veï sa ani nemôže.“ 
(Rimanom 8,7) Pravda je taká, že my nechceme robi�, èo nám 
Boh káže. Chceme si všetko urobi� po svojom.

Ïalší deò im Don rozprával, ako nebeský Otec poslal Ježiša na 
túto zem ako svoje Die�a pokoja, aby získal mier medzi Bohom 
a èlovekom. „Lebo chlapèek sa nám narodil, daný je nám syn, na 
jeho pleciach bude spoèíva� vláda a jeho meno bude Obdivuhodný 
radca, Mocný Boh, Veèný Otec, Knieža pokoja.“ (Izaiáš 9,5)

Práve tak, ako bojovníci kládli svoje ruky na náèelníkovho 
syna ako znamenie, že ho prijímajú ako die�a pokoja, my vierou 
prijímame Ježiša do našich životov, aby sme ukázali, že máme 
pokoj s Bohom. Rozdiel medzi týmito príbehmi je v tom, že toto 
Die�a pokoja žije naveky.

Ak by náèelník nebol dal svojho syna, kmene by medzi sebou 
ïalej bojovali a bojovníci by ïalej zomierali. Smr� je mzda, 
ktorou sa hriech opláca. Apoštol Pavol pripomína: „Mzdou 
hriechu je smr�, ale darom Božej milosti je veèný život v Ježi-
šovi Kristovi, našom Pánovi.“ (Rimanom 6,23)

Pokoj s Bohom nie je nieèo, èo sa dá zaslúži� dobrými skut-
kami. Je to dar, ktorý prijímame zadarmo. Biblia hovorí: „Veï ste 
spasení milos�ou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.“ 
(Efezanom 2,8)

Pokoj medzi papuánskymi kmeòmi vykúpil dar die�a�a 
pokoja. Každý bojovník vyjadril ochotu prija� tento dar 

položením ruky na chlapca.
Ježiš povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj 

pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam nie ako svet 
dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a ne¾aká.“ 
(Ján 14,27)

Tieto Vianoce môže každý symbolicky naèiah-
        nu� ruku, dotknú� sa Ježiša Krista a prija�
               ho ako Die�a pokoja aj pre seba.

Eugene P. Harder y

V
 roku 1960 Don Richardson ukonèil štúdium na Prairie 
Bible Institute v Three Hills, Alberta, Kanada, a zaèal sa 
pripravova� na plavbu okolo pol zemegule do západnej 
Papuy k ¾uïom, žijúcim ešte stále v dobe kamennej. Boli 

to lovci lebiek a nevedeli èíta� ani písa�. Nepoznali železo, sekery 
a nože mali kamenné. A verili, že zrada je najvyššia ¾udská cnos� 
a najlepšia hostina je z vašich nepriate¾ov.

Krátko nato, ako sa Don usadil pri tomto kmeni, nepriate¾ský 
kmeò hore po prúde rieky sa spriatelil s bojovníkom z kmeòa, pri 
ktorom Don býval, nazvime ho Adam. Susedný kmeò presvedèil 
Adama, že by sa mohol sta� mierotvorcom medzi oboma kmeòmi. 
Adam bol hrdý na dôstojný status, ktorý si užíval pri susednom 
kmeni hore po prúde. Prijímali ho s ve¾kou pompou a honorom a 
poèúvali na každé jeho slovo. Jedného dòa pri špeciálnej hostine 
Adama zabili, upiekli a zjedli. Zrada bola ich najväèšia cnos�.

Don a Carol Richardsonovci tvrdo pracovali, aby sa nauèili 
jazyk a zvyklosti kmeòa, pri ktorom žili. Boli neustále frustro-
vaní, že im nevedeli pomôc� pochopi� príbeh o Ježišovi, ktorý 
prišiel na zem zomrie� za ich hriechy. Domorodci milovali príbeh 
o ukrižovaní Ježiša, zvláš� tú èas� o zrade a vydaní nepriate¾om. 
V tom bode viseli na každom Donovom slove, a keï prišlo na 
Judášov bozk, rozjarene vykrikovali a tlieskali.

Don a Carol sa modlili, aby im Boh ukázal spôsob, ako týmto 
divochom priblíži� zves� Vianoc zrozumite¾ným spôsobom. A po-
tom jedného dòa sa im naskytla neèakaná príležitos�.

Kmeò hore po prúde zaútoèil na Donov kmeò. Nieko¾ko 
týždòov medzi sebou bojovali a navzájom sa zabíjali. Nakoniec 
Don povedal vodcom kmeòa: „Ak neprestanete bojova�, 
odídeme od vás.“ To bola pre nich vážna hrozba. Carol si ich 
získala svojou lekárskou starostlivos�ou a Don oce¾ovými nás-
trojmi. A navyše prítomnos� bielej rodiny dávala kmeòu zvláštny 
status. Náèelník Donovho kmeòa si uvedomil, že bude musie� 
zaplati� cenu za mier.

Jedného dòa Don sledoval bojovníkov nepriate¾ských 
kmeòov, ako sa zoradili oproti sebe. Náèelník vzal svojho novo-
narodeného syna manželke z rúk. S
osypala  na zem. Náèelník potom prešiel okolo radu svojich 

bojovníkov a každý z nich položil ruku na jeho prvorodeného. 
Potom odhodlane vykroèil cez vo¾ný priestor medzi bojovníkmi 
znepriatelených kmeòov. Postavil sa zoèi-voèi susednému 
náèelníkovi a svojho syna vložil do rúk nepriate¾a.

Nepriate¾ský náèelník s die�a�om v rukách prešiel okolo 
radu svojich bojovníkov. Pred oèami otca a jeho kmeòa každý 
z nich položil ruku na chlapca. A potom sa bojovníci otoèili 
a zmizli aj s novorodencom v buši. Die�a bolo preè a už nikdy sa 
nemalo vráti� k svojim smútiacim rodièom.

 neovládate¾ným nárekom sa 
z

Božie
die�a pokoja

Potomkovia lovcov lebiek

V
olám sa Simon a pochádzam a Abú Dhabí v spojených 
arabských emirátoch. Pre nás bolo prekvapením, že tu 
na Slovensku nájdeme bratský zbor, a zrejme aj vy 
môžete by� prekvapení, že bratské zbory sú aj u nás. 

Neviem, ko¾ko toho viete o našej krajine. Je to spojenie malých 
štátikov, v ktorých vládnu šejkovia. Dnes sú to vïaka rope náramne 
bohaté krajiny, ale pred nieko¾kými desiatkami rokov boli ešte 
ve¾mi chudobné, bol tam iba piesok. Iba 10% obyvate¾ov je pôvod-
ných, ostatní sú pris�ahovalci, èo tam prichádzajú za prácou.

Zaèiatok kres�anstva v SAE je zaujímavý príbeh. V 70. rokoch 
minulého storoèia tu bola pomerne vysoká detská úmrtnos�. Šejka 
to trápilo a h¾adal spôsob, ako zlepši� úroveò lekárskej starostli-
vosti. Jeho britský poradca mu odporúèal obráti� sa na americkú 
lekársku misiu. Tá odpovedala kladne a vyslala tam manželský pár 
lekárov. Mali len jednu podmienku: že im tam dovolia evanjeli-
zova�. Šejk nemal na výber a tak súhlasil. Tak sa stalo, že všetky 
deti z krá¾ovskej rodiny sa rodili v nemocnici, ktorú založil tento 
manželský pár. Krá¾ovská rodiny im za to bola priaznivo naklonená. 
To umožnilo, že v SAE zaèali vznika� cirkevné zbory.

Náš zbor bol založený v roku 1971 v dome jedného z mojich 
príbuzných, pris�ahovalcov z Indie. Za 40 rokov narástol asi na 200 
¾udí. Vo všetkých emirátoch je spolu asi 20 bratských zborov s 2500 
veriacmi. Raz za dva roky máme spoloènú konferenciu.

Zbor sa zhromažïoval v prenajatých priestoroch, ktoré 
pôvodne zriadili spomínaní lekári. Takmer všetky zbory kres�anov 
na Strednom východe sa zhromažïujú v prenajatých priestoroch, 
nevlastnia žiadne budovy. Ako imigranti uvažujú tak, že jedného 
dòa možno budú musie� opusti� krajinu. Ak ste tam na pracovné 
vízum, nikdy nezískate obèianstvo, ani vaše deti v druhej èi tretej 
generácii. Ak o prácu prídete, budete musie� odís� z krajiny.

V roku 2009 jeden brat prišiel s myšlienkou požiada� krá¾ov-
skú rodinu, aby nám pridelila pozemok, kde by sme mohli nieèo 
vybudova�. Nieko¾ko týždòov sme na to mysleli a modlili sa. Doba 
sa mení a mladí ¾udia sú èoraz viac zaneprázdnení v práci. Keby 
sme im zanechali dedièstvo, môže ich to povzbudi�, aby mali také 
isté odhodlanie pre Božie dielo ako ich otcovia. Dokonca sme 
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pomysleli na neslýchanú možnos�, že ak my budeme musie� odís�, 
domáci Arabi sa môžu obráti� a budú slúži� Pánovi na tomto 
mieste. V žiadnej situácii by sme nemali podceòova� Božie plány.

A tak sme predložili požiadavku miestnemu panovníkovi, ktorý 
sa kedysi narodil v misijnej nemocnici, a asi za mesiac sme dostali 
list vlastníctva na kus pôdy v priemyselnej oblasti mesta. Dobre, 
pozemok máme, ale kde sú peniaze, aby sme mohli nieèo postavi�? 
Postavenie nieèoho „skromnejšieho“ len pre nás by vyšlo v prepoè-
te asi na 300 tisíc eur. Veriaci boli vyzvaní, aby na tento úèel 
poskytli svoj dvojmesaèný príjem a uvidíme, èo sa s tým bude da� 
urobi�. Potom prišla idea postavi� väèší komplex s priestormi, èo 
by sa dali prenajíma� iným kres�anom. A tak sme zaèali. V dvesto-
èlennom zbore sa vyzbieralo asi 180 tisíc eur. Všetci tým boli 
prekvapení a povzbudení. Zaèali sme robi� prieskum medzi inými 
kres�anmi a zistili sme, že záujem o prenájom je ve¾ký. Veci sa dali 
do pohybu. Oslovili sme aj kres�anov z iných krajín, napríklad 
v Karibiku, a ich odozva bola tiež povzbudivá. Viacerým veriacim 
sa zaèalo dari� v práci, stúpol im príjem, a oni z vïaènosti zvýšili 
svoje dávanie. Aj deti sa zaèali sklada� zo svojho vreckového a na 
konci týždòa prichádzali s našetrenými peniažkami.

Ïalšia zaujímavá vec je, že ved¾a nášho pozemku je sídlisko, 
kde žije vo ve¾mi skromných podmienkach asi 50 tisíc pris�aho-
valcov, robotníkov z nižších vrstiev, ktorí v SAE stavajú mrako-
drapy. Bratia v tom videli pole, kde bude možné misijne pracova�.

Do toho prišla hospodárska kríza v roku 2008 – mohli ste 
poèu� o tom, ako zasiahla Dubaj. Jej dôsledkom bolo, že klesli 
ceny stavebných materiálov a komplex, ktorého vybudovanie by 
stálo okolo 1,5 milióna eur, sa dal postavi� za milión.

1. januára 2009 o šiestej ráno sme mali priamo na mieste 
modlitebné zhromaždenie. 7. júla bol slávnostne položený 
základný kameò. Hoci medzi nami neboli žiadni stavbári, Pán Boh 
nás použil rôznym spôsobom a každý nieèím prispel. V roku 2011 
sme stavbu ukonèili a 11. marca slávnostne odovzdali do užívania.

V budove je hlavná sála so 700 miestami na sedenie a 4 menšie 
sály s kapacitou od 100 do 400. Pre naše zhromaždenia používame 
miestnos� pre 350 ¾udí. Okrem toho je tam viac menších miestností 
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V októbri dostal Kres�anský zbor v Raèi nezvyèajnú 
návštevu: brat Simon zo Spojených arabských emirátov 
priniesol správy o živote na pre nás neznámom mieste.

Simon a jeho manželka Sheba Deò otvorenia, v pozadí robotnícke ubytovne

dokonèenie na nasledujúcej strane �
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Richardsonovci sa divili, èo má tá ceremónia znamena�. 
Náèelník im vysvetli: „Ponúkol som svojho syna za die�a pokoja 
medzi našimi kmeòmi. Kým bude môj syn ži�, medzi našimi 
kmeòmi bude mier. Keï zomrie, vojna sa vráti. Každý, kto by 
zabil die�a pokoja, bude sám zabitý.“

Don premýš¾al o význame tejto ceremónie. V záblesku si uve-
domil, že náèelník mu práve poskytol kultúrny k¾úè, ktorý môže 
otvori� týchto ¾udí z doby kamennej pre pravdu o Ježišovi Kristovi.

Jedného dòa zhromaždil starších a porozprával im príbeh 
o Božom die�ati pokoja. Hovoril o vojne, ktorá zúri medzi 
krá¾ovstvami tohto sveta a Božím krá¾ovstvom.

Pavol povedal: „Zmýš¾anie tela je nepriate¾stvom voèi Bohu 
– nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu; veï sa ani nemôže.“ 
(Rimanom 8,7) Pravda je taká, že my nechceme robi�, èo nám 
Boh káže. Chceme si všetko urobi� po svojom.

Ïalší deò im Don rozprával, ako nebeský Otec poslal Ježiša na 
túto zem ako svoje Die�a pokoja, aby získal mier medzi Bohom 
a èlovekom. „Lebo chlapèek sa nám narodil, daný je nám syn, na 
jeho pleciach bude spoèíva� vláda a jeho meno bude Obdivuhodný 
radca, Mocný Boh, Veèný Otec, Knieža pokoja.“ (Izaiáš 9,5)

Práve tak, ako bojovníci kládli svoje ruky na náèelníkovho 
syna ako znamenie, že ho prijímajú ako die�a pokoja, my vierou 
prijímame Ježiša do našich životov, aby sme ukázali, že máme 
pokoj s Bohom. Rozdiel medzi týmito príbehmi je v tom, že toto 
Die�a pokoja žije naveky.

Ak by náèelník nebol dal svojho syna, kmene by medzi sebou 
ïalej bojovali a bojovníci by ïalej zomierali. Smr� je mzda, 
ktorou sa hriech opláca. Apoštol Pavol pripomína: „Mzdou 
hriechu je smr�, ale darom Božej milosti je veèný život v Ježi-
šovi Kristovi, našom Pánovi.“ (Rimanom 6,23)

Pokoj s Bohom nie je nieèo, èo sa dá zaslúži� dobrými skut-
kami. Je to dar, ktorý prijímame zadarmo. Biblia hovorí: „Veï ste 
spasení milos�ou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.“ 
(Efezanom 2,8)

Pokoj medzi papuánskymi kmeòmi vykúpil dar die�a�a 
pokoja. Každý bojovník vyjadril ochotu prija� tento dar 

položením ruky na chlapca.
Ježiš povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj 

pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam nie ako svet 
dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a ne¾aká.“ 
(Ján 14,27)

Tieto Vianoce môže každý symbolicky naèiah-
        nu� ruku, dotknú� sa Ježiša Krista a prija�
               ho ako Die�a pokoja aj pre seba.

Eugene P. Harder y

V
 roku 1960 Don Richardson ukonèil štúdium na Prairie 
Bible Institute v Three Hills, Alberta, Kanada, a zaèal sa 
pripravova� na plavbu okolo pol zemegule do západnej 
Papuy k ¾uïom, žijúcim ešte stále v dobe kamennej. Boli 

to lovci lebiek a nevedeli èíta� ani písa�. Nepoznali železo, sekery 
a nože mali kamenné. A verili, že zrada je najvyššia ¾udská cnos� 
a najlepšia hostina je z vašich nepriate¾ov.

Krátko nato, ako sa Don usadil pri tomto kmeni, nepriate¾ský 
kmeò hore po prúde rieky sa spriatelil s bojovníkom z kmeòa, pri 
ktorom Don býval, nazvime ho Adam. Susedný kmeò presvedèil 
Adama, že by sa mohol sta� mierotvorcom medzi oboma kmeòmi. 
Adam bol hrdý na dôstojný status, ktorý si užíval pri susednom 
kmeni hore po prúde. Prijímali ho s ve¾kou pompou a honorom a 
poèúvali na každé jeho slovo. Jedného dòa pri špeciálnej hostine 
Adama zabili, upiekli a zjedli. Zrada bola ich najväèšia cnos�.

Don a Carol Richardsonovci tvrdo pracovali, aby sa nauèili 
jazyk a zvyklosti kmeòa, pri ktorom žili. Boli neustále frustro-
vaní, že im nevedeli pomôc� pochopi� príbeh o Ježišovi, ktorý 
prišiel na zem zomrie� za ich hriechy. Domorodci milovali príbeh 
o ukrižovaní Ježiša, zvláš� tú èas� o zrade a vydaní nepriate¾om. 
V tom bode viseli na každom Donovom slove, a keï prišlo na 
Judášov bozk, rozjarene vykrikovali a tlieskali.

Don a Carol sa modlili, aby im Boh ukázal spôsob, ako týmto 
divochom priblíži� zves� Vianoc zrozumite¾ným spôsobom. A po-
tom jedného dòa sa im naskytla neèakaná príležitos�.

Kmeò hore po prúde zaútoèil na Donov kmeò. Nieko¾ko 
týždòov medzi sebou bojovali a navzájom sa zabíjali. Nakoniec 
Don povedal vodcom kmeòa: „Ak neprestanete bojova�, 
odídeme od vás.“ To bola pre nich vážna hrozba. Carol si ich 
získala svojou lekárskou starostlivos�ou a Don oce¾ovými nás-
trojmi. A navyše prítomnos� bielej rodiny dávala kmeòu zvláštny 
status. Náèelník Donovho kmeòa si uvedomil, že bude musie� 
zaplati� cenu za mier.

Jedného dòa Don sledoval bojovníkov nepriate¾ských 
kmeòov, ako sa zoradili oproti sebe. Náèelník vzal svojho novo-
narodeného syna manželke z rúk. S
osypala  na zem. Náèelník potom prešiel okolo radu svojich 

bojovníkov a každý z nich položil ruku na jeho prvorodeného. 
Potom odhodlane vykroèil cez vo¾ný priestor medzi bojovníkmi 
znepriatelených kmeòov. Postavil sa zoèi-voèi susednému 
náèelníkovi a svojho syna vložil do rúk nepriate¾a.

Nepriate¾ský náèelník s die�a�om v rukách prešiel okolo 
radu svojich bojovníkov. Pred oèami otca a jeho kmeòa každý 
z nich položil ruku na chlapca. A potom sa bojovníci otoèili 
a zmizli aj s novorodencom v buši. Die�a bolo preè a už nikdy sa 
nemalo vráti� k svojim smútiacim rodièom.

 neovládate¾ným nárekom sa 
z

Božie
die�a pokoja

Potomkovia lovcov lebiek

V
olám sa Simon a pochádzam a Abú Dhabí v spojených 
arabských emirátoch. Pre nás bolo prekvapením, že tu 
na Slovensku nájdeme bratský zbor, a zrejme aj vy 
môžete by� prekvapení, že bratské zbory sú aj u nás. 

Neviem, ko¾ko toho viete o našej krajine. Je to spojenie malých 
štátikov, v ktorých vládnu šejkovia. Dnes sú to vïaka rope náramne 
bohaté krajiny, ale pred nieko¾kými desiatkami rokov boli ešte 
ve¾mi chudobné, bol tam iba piesok. Iba 10% obyvate¾ov je pôvod-
ných, ostatní sú pris�ahovalci, èo tam prichádzajú za prácou.

Zaèiatok kres�anstva v SAE je zaujímavý príbeh. V 70. rokoch 
minulého storoèia tu bola pomerne vysoká detská úmrtnos�. Šejka 
to trápilo a h¾adal spôsob, ako zlepši� úroveò lekárskej starostli-
vosti. Jeho britský poradca mu odporúèal obráti� sa na americkú 
lekársku misiu. Tá odpovedala kladne a vyslala tam manželský pár 
lekárov. Mali len jednu podmienku: že im tam dovolia evanjeli-
zova�. Šejk nemal na výber a tak súhlasil. Tak sa stalo, že všetky 
deti z krá¾ovskej rodiny sa rodili v nemocnici, ktorú založil tento 
manželský pár. Krá¾ovská rodiny im za to bola priaznivo naklonená. 
To umožnilo, že v SAE zaèali vznika� cirkevné zbory.

Náš zbor bol založený v roku 1971 v dome jedného z mojich 
príbuzných, pris�ahovalcov z Indie. Za 40 rokov narástol asi na 200 
¾udí. Vo všetkých emirátoch je spolu asi 20 bratských zborov s 2500 
veriacmi. Raz za dva roky máme spoloènú konferenciu.

Zbor sa zhromažïoval v prenajatých priestoroch, ktoré 
pôvodne zriadili spomínaní lekári. Takmer všetky zbory kres�anov 
na Strednom východe sa zhromažïujú v prenajatých priestoroch, 
nevlastnia žiadne budovy. Ako imigranti uvažujú tak, že jedného 
dòa možno budú musie� opusti� krajinu. Ak ste tam na pracovné 
vízum, nikdy nezískate obèianstvo, ani vaše deti v druhej èi tretej 
generácii. Ak o prácu prídete, budete musie� odís� z krajiny.

V roku 2009 jeden brat prišiel s myšlienkou požiada� krá¾ov-
skú rodinu, aby nám pridelila pozemok, kde by sme mohli nieèo 
vybudova�. Nieko¾ko týždòov sme na to mysleli a modlili sa. Doba 
sa mení a mladí ¾udia sú èoraz viac zaneprázdnení v práci. Keby 
sme im zanechali dedièstvo, môže ich to povzbudi�, aby mali také 
isté odhodlanie pre Božie dielo ako ich otcovia. Dokonca sme 
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pomysleli na neslýchanú možnos�, že ak my budeme musie� odís�, 
domáci Arabi sa môžu obráti� a budú slúži� Pánovi na tomto 
mieste. V žiadnej situácii by sme nemali podceòova� Božie plány.

A tak sme predložili požiadavku miestnemu panovníkovi, ktorý 
sa kedysi narodil v misijnej nemocnici, a asi za mesiac sme dostali 
list vlastníctva na kus pôdy v priemyselnej oblasti mesta. Dobre, 
pozemok máme, ale kde sú peniaze, aby sme mohli nieèo postavi�? 
Postavenie nieèoho „skromnejšieho“ len pre nás by vyšlo v prepoè-
te asi na 300 tisíc eur. Veriaci boli vyzvaní, aby na tento úèel 
poskytli svoj dvojmesaèný príjem a uvidíme, èo sa s tým bude da� 
urobi�. Potom prišla idea postavi� väèší komplex s priestormi, èo 
by sa dali prenajíma� iným kres�anom. A tak sme zaèali. V dvesto-
èlennom zbore sa vyzbieralo asi 180 tisíc eur. Všetci tým boli 
prekvapení a povzbudení. Zaèali sme robi� prieskum medzi inými 
kres�anmi a zistili sme, že záujem o prenájom je ve¾ký. Veci sa dali 
do pohybu. Oslovili sme aj kres�anov z iných krajín, napríklad 
v Karibiku, a ich odozva bola tiež povzbudivá. Viacerým veriacim 
sa zaèalo dari� v práci, stúpol im príjem, a oni z vïaènosti zvýšili 
svoje dávanie. Aj deti sa zaèali sklada� zo svojho vreckového a na 
konci týždòa prichádzali s našetrenými peniažkami.

Ïalšia zaujímavá vec je, že ved¾a nášho pozemku je sídlisko, 
kde žije vo ve¾mi skromných podmienkach asi 50 tisíc pris�aho-
valcov, robotníkov z nižších vrstiev, ktorí v SAE stavajú mrako-
drapy. Bratia v tom videli pole, kde bude možné misijne pracova�.

Do toho prišla hospodárska kríza v roku 2008 – mohli ste 
poèu� o tom, ako zasiahla Dubaj. Jej dôsledkom bolo, že klesli 
ceny stavebných materiálov a komplex, ktorého vybudovanie by 
stálo okolo 1,5 milióna eur, sa dal postavi� za milión.

1. januára 2009 o šiestej ráno sme mali priamo na mieste 
modlitebné zhromaždenie. 7. júla bol slávnostne položený 
základný kameò. Hoci medzi nami neboli žiadni stavbári, Pán Boh 
nás použil rôznym spôsobom a každý nieèím prispel. V roku 2011 
sme stavbu ukonèili a 11. marca slávnostne odovzdali do užívania.

V budove je hlavná sála so 700 miestami na sedenie a 4 menšie 
sály s kapacitou od 100 do 400. Pre naše zhromaždenia používame 
miestnos� pre 350 ¾udí. Okrem toho je tam viac menších miestností 
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Náklady na misijnú konferenciu budú pokryté 
dobrovo¾nou zbierkou. Presné výdavky budú zná-
me až po skonèení, no pre základnú orientáciu 
poslúži približný odhad: strava jedného úèastníka 
za deò stojí 11€, ubytovanie za jednu noc v CÏV 
12,50€, v izbe na chate 6€. Okrem toho potre-
bujeme uhradi� napríklad prenájom sály a ces-
tovné pozvaných slúžiacich – to predstavuje asi 
15€ na jedného úèastníka konferencie. Poèítame 
aj s tým, že niektorí mladí alebo nezarábajúci 
úèastníci nemôžu uhradi� celú sumu. Toto uvá-
dzame pre vašu informáciu; vítaný je každý bez 
oh¾adu na to, èi a ko¾ko môže prispie�.             y

alebo uèební. V besiedke sme mali pôvodne 80 detí. 
Ale keï sme zaèali budovu používa� spolu s inými 
cirkvami, viacerí (napríklad z letniènej cirkvi) zaèali 
svoje deti posiela� k nám a tak dnes tam máme asi 
150 detí. Vyuèovanie sa tam berie vážne a na konci 
školského roka deti skladajú skúšky. Uèia sa aj 
piesne a biblické verše a potom majú rôzne sú�aže. 
Na konci školského roka urobili predstavenie pre 
zbor a dostali odmeny.

U nás sa stretávajú aj veriaci z iných jazykových 
skupín a majú svoje bohoslužby v tamilèine (asi 55 
¾udí) alebo kórejèine. Jeden pastor, ktorý mal 
v zbore len 7 ¾udí, si prenajal našu najväèšiu sálu, a 
dnes po rokoch ju má skutoène plnú, takže Pán Boh 
tu naozaj robí ve¾ké veci. Hocikedy v piatok (hlavný 
vo¾ný deò v arabských krajinách) tu nájdete pestrú 
zmes kres�anov, ktorí sa tu súèasne stretávajú 
v rôznych miestnostiach, spolu vyše 40 skupín. Keï 
to vidím, pýtam sa, ako asi to bude v nebi…?

V našom komplexe máme aj kres�anské kníh-
kupectvo. U nás nie je dovolené dováža� kres�an-
ské knihy zo zahranièia, ale cestujúci veriaci ich 
po troche prinášajú a tak sme ho postupne zapl-
nili. Ve¾mi dobre slúži napríklad robotníkom zo 
susedných barakov, ktorí tu môžu èíta� knihy a tak 
spozna� pravdu.

Je to skvelé, že môžeme ma� takéto priestory, 
ktoré nám Pán zveril, ale prináša to aj zodpoved-
nos�. A zvláš� to platí v islamskej krajine. Vïaka 
tomu, že máme toto miesto, mnohí veriaci boli 
povzbudení k evanjelizácii. Predtým si hovorili, že 
evanjelizáciu robia evanjelisti. Sme ¾udia z rôznych 
oblastí, napríklad ja som bankár, iní sú uèitelia alebo 
úradníci atï. Ale veriaci majú aj iný titul èi povola-
nie, takže napríklad ja som bankár–evanjelista. Tak 
sa môžeš aj ty pozera� na vaše povolanie. Kdeko¾vek 
si, h¾adaj spôsoby, ako šíri� Pánovo slovo. Dnes 
zažívame, že veriaci pozývajú ¾udí a tí sa obracajú. 
A modlíme sa, aby sme sa o nich vedeli postara� 
a vies� ich ïalej.

Ïakujem za vašu pozornos�, verím, že to bolo 
pre vás povzbudením a prosím, aby ste sa modlili 
za nás v Spojených arabských emirátoch.          y
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Jedna zo skupín veriacich

Piatok 7.11. Juraj Kocmunda

15:00 – 17:30 registrácia

17:30 – 19:00 veèera

19:30 - 21:00 Petr Húš� veèer mladých

Sobota 8.11.

08:00 – 08:45 raòajky 

10:30 – 11:00 obèerstvenie

12:30 – 14:00 obed

15:00 – 16:00 semináre I.

Jarier Wannous Genezis a misia

16:00 – 16:30 obèerstvenie

16:30 – 17:30 semináre II. (opakované)

17:30 – 19:00 veèera

19:10 – 21:00 Daniel Javorník Zo zborového života
Pavol Kadlec

Nede¾a 9.11. Peter Kozár

 raòajky

09:00 – 10:30 Pánova p

10:30 – 11:00 obèerstvenie

11:00 – 12:00 

12:00 – 12:20 Jozef Abrman záver konferencie

12:30 – 14:00 obed

¼ubomír Vyhnánek

09:00 – 09:30 Oliver Vyhnánek chvály, úvod do dòa

09:30 – 10:30 Allen Buchanek Bež (Sk 20,22-24)

11:00 – 12:00 Hans-Georg Hoprich Príprava na krátkodobú misiu

12:00 - 12:20 Viktória Horeèná Pomoc uteèencom v Iraku

14:00 – 15:00 vo¾ný èas, prehliadka chaty

Petr Húš� Inšpiratívna bohoslužba
Jaromír Andrýsek Citlivá komunikácia evanjelia
Ivana Andrýsková Ako sa vyrovna� so stratami
Ed Rumbold Èo s nepoddajným hriechom

08:00 – 08:45

amiatka

Allen Buchanek Zachraòuj (Mt 28,19-20)
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