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Slovo na tento mesiac

On sa veľmi zarmútil, lebo mal veľa majetku
Existujú takzvané ospravedlňujúce ilustrácie aj v Jeţišovom
podaní. Patrí medzi ne aj príbeh o bohatom mládencovi. Počujeme
ho, vnímame ho, ale nedokáţeme rozpoznať, ako by sa mohol
vzťahovať na nás. Bráni nám v tom jasná predstava: tento človek
prišiel za Jeţišom, aby si vyriešil svoju ţivotnú dilemu: čo má
robiť, aby popri vzornom plnení si svojich náboţenských povinností
získal ešte aj čosi navyše: istotu večného ţivota. Mal všetko
predať, rozdať peniaze chudobným a ísť za Jeţišom. Ani jedno
z toho navrhnutého neprijímame v našom vnútri: mal by som sa
všetkého, čím ţijem, vzdať? Nemať nič? A za kým by som to šiel,
keď tu dnes Jeţiš nie je? Takţe? Vyhodnotíme: je to špecifický
prípad iba tohto mladého muţa vtedy a tam, nie môj! Bodka.
A predsa. Ak by tu nebol tento príbeh zapísaný, ak by nebol
zapísaný na naše ponaučenie, potom by sme ho mohli takto
neúčinne pre nás vyhodnotiť. On tu však je a je maximálne
dôleţitý aj dnes.
Nepovaţuješ sa za bohatého? Na aké bohatstvo myslíš? Na
nejaké hnuteľné či nehnuteľné majetky? Zabudni na ne! Máš jedno
veľké bohatstvo, ktoré si veľmi stráţiš - aj pred Bohom: vlastnú
dušu. Samého seba. Drţíš ju vo svojom vlastníctve, preto
nemôţeš vykročiť za Jeţišom. Preto ho nenasleduješ. Preto
neodráţaš jeho charakter. Preto nemáš radosť z jeho spasenia.
Máš smútok v duši ako tento mladý muţ, lebo Jeţišove podmienky
sa ja tebe zdajú tvrdé. Zostal ďalej pri plnení si svojich
náboţenských povinností a rovnako tak s neistotou, ako to s ním
na večnosti dopadne.
Bohatý mládenec je stále aktuálnou výzvou. Je realitou
kaţdého z nás. Ak sa s ním nevysporiadaš tak, ako mu Jeţiš radí,
zostaneš počas celého svojho zvyšného ţivota so zvláštnym
smútkom v duši, ţe si našiel riešenie, a nevyuţil si ho.
M. Bielik
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Marhuľa
„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť
a toto všetko dostanete navyše. “Mt. 6,33
Keď sme predávali náš dom v Košiciach, tak sme sa veľa modlili
nie len za poţehnanie pri predaji, ale tieţ za to aby Pán poţehnal aj
hľadanie nového bývania na našom novom mieste.
Odísť z Košíc sme sa rozhodli vo februári 2016. Trvalo presne rok,
kým sa nám dom nakoniec podarilo predať. Boli 2 hlavné dôvody,
prečo sme sa chceli presťahovať. Posledné 2 roky som bol veľmi veľa
na pracovných cestách do Bratislavy, kde mám veľa dobrých
a dôleţitých klientov pre fungovanie mojej firmy. Druhým dôvodom
bola naša zadĺţenosť. Nebudem to tu ďalej rozoberať, ale bolo to
naozaj psychicky ale aj fyzicky veľmi náročné obdobie.
Nie len my, ale aj mnohí naši bratia a sestry sa modlili za riešenie
našich problémov.
Cez naše problémy si nás Pán pritiahol blízko k sebe a my sme sa mu
úplne odovzdali.
Nakoniec Pán poţehnal predaj v pravý čas, keď uţ sme naozaj
nevedeli ako ďalej, ale absolútne sme dôverovali nášmu Pánovi. Jeho
načasovanie bolo dokonalé. Za rok sa nám teda s Boţou pomocou
podarilo predať náš dom.
Keď sme sa posledný raz prechádzali po našej krásnej záhradke,
tak Irenke a pravdupovediac aj mne bolo veľmi smutno za našimi
ovocnými kríkmi a stromami, ale najviac za marhuľou, ktorá rodí
úţasné veľké a šťavnaté marhule.
Náš nový dom, ktorý síce máme zatiaľ iba v prenájme, je situovaný
v nádhernej prírode pod lesom a vinicami v dedinke Viničné pri
Pezinku s nádherným výhľadom na pohorie Malých Karpát.
Nový domov sme navštívili počas sťahovania viackrát, ale aţ po
definitívnom nasťahovaní začiatkom apríla, keď všetko naplno
zakvitlo, sme si všimli, ţe naša nová záhradka pri dome je veľmi
podobná tej našej bývalej. Po obvode sú totiţ ovocné kríky rôznych
druhov, presne ako boli u nás doma. Pár stromov v záhradke
nádherne kvitlo a vtedy sme si uvedomili, ţe máme aj marhuľu. Veľmi
nás to potešilo. Keď som sa o pár dní rozprával so susedou, tak som
medzi rečou spomenul aj marhuľu a ona mi povedala, ţe tá marhuľa
nie je úplne obyčajná, ale má výnimočne veľké a šťavnaté plody.
Vtedy sme si spomenuli na veršík Mt. 6,33:“Hľadajte teda najprv
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Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete
navyše.“
Veľmi nás to rozradostilo a uvedomili sme si, aký úţasný je náš
Boh a ako úţasne sa o nás stará.
Ak sa podriadime celkom Jeho vôli, tak On sa postará o všetko, čo je
pre nás dobré a čo máme radi. Všemocný a slávny Boh uţ pred rokmi
zariadil, aby tu bola vysadená naša obľúbená marhuľa a ovocné kríky.
Ďakujeme Ti, Pane, ţe Ty sa o nás s láskou staráš.
Maroš Madáč

Kris a Paula Lundgaardovci

In July Kris and Paula Lundgaard will have been married
39 years. They have four adult children and four grandchildren, with
a fifth grandchild due in June. One of their four children, Kristian, is
studying at the Slovak Technical University in Bratislava.
Kris has had a varied career as a writer, programmer, pastor,
program manager, and a test-engineering manager with Dell
computers, before moving to Slovakia in 2007. Paula has also been
a programmer but has spent most of her life making a beautiful
home, raising her children, and serving the church. Since moving to
Slovakia the Lundgaards have served the churches of the Cirkev
bratská in Trnava and Nitra. They also lived in Strečno for a while,
trying to learn more of the Slovak language and culture.
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In May Kris and Paula moved to Košice—a city they have loved
for many years from afar—and as they settle in to their new home,
they are trying to learn where best to serve Christ’s church. They
appreciate your prayers and your fellowship in Christ.
V júli budú Kris a Paula Lundgaardovci manţelmi uţ 39 rokov.
Majú štyri dospelé deti a štyri vnúčatá, piate vnúča má prísť na svet
v júni. Jedno z ich štyroch detí, Kristián, študuje na slovenskej
Technickej univerzite v Bratislave.
Pred presťahovaním sa na Slovensko v roku 2007 mal Kris
rozmanitú kariéru a pracoval ako spisovateľ, programátor, pastor,
programový manaţér a manaţér pre testovanie počítačov Dell. Paula
tieţ pracovala ako programátorka, ale väčšinu svojho ţivota venovala
tvorbe nádherného domova, výchove detí a sluţbe cirkvi. Odkedy sa
Lundgaardovci presťahovali na Slovensko, slúţili v zboroch Cirkvi
bratskej v Trnave a Nitre. Krátko ţili aj v Strečne, kde sa snaţili lepšie
naučiť slovenský jazyk a spoznať kultúru.
V máji 2017 sa Kris a Paula presťahovali do Košíc – mesta, ktoré
majú celé roky radi na diaľku – a pri tom, ako sa usádzajú vo svojom
novom domove, usilujú sa dozvedieť, kde by mohli najlepšie slúţiť
Kristovej cirkvi. Cenia si vaše modlitby a spoločenstvo v Kristovi.

To sa nedá rozprávať, to sa musí vidieť
Ivan s mamkou a Havrilovci sa zúčastňujú (ne)pravidelne na
stretnutiach fokoláre v Košiciach. Aj ja som bola niekoľkokrát na
návšteve u fokolarínok. Vţdy to bolo poţehnané a príjemné
spoločenstvo. O stretnutiach hnutia fokoláre z celého sveta v Castel
Gandolfo som počula pred naším odchodom do Talianska veľakrát.
Tento rok sa organizovalo veľké stretnutie po piatich rokoch, na ktoré
sme dostali pozvanie. No, s deťmi sa dá ťaţko ísť, takţe ma Ivan
prehovoril, aby som išla sama.
Keď som sa o tom rozprávala s Katkou, bola nadšená, a tak som
mala zrazu spolucestovateľku. Boli sme obidve zvedavé a napnuté.
Vyráţali sme na výpravu do Ríma v počte osem kresťanov, smer
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letisko Budapešť. Počuli sme dosť po ceste, ale ako sa píše v jednej
rozprávke, to sa nedá rozprávať, to sa musí vidieť.
Na stretnutie prišli kresťania zo 41 štátov sveta a mnohých cirkví,
rátalo sa s 350 účastníkmi a prišlo cca 700. Organizácia však bola
skvelá,
aj cez takúto „drobnosť“ ako je dvojnásobné mnoţstvo
zhromaţdených ľudí všetko klapalo, problémy sa riešili s úsmevom
a pokorou. Máme sa kde učiť.

Castel Gandolfo bol a je letným sídlom pápeţa, leţí vo vrchoch
nad Rímom. Niektoré budovy a záhrady, ktoré patrili úradu, prenajal
pápeţ na sto rokov za symbolickú cenu hnutiu fokoláre na uţívanie.
Vytvoril sa tam veľký komplex so sálami, prekladateľskými
miestnosťami, kuchyňou, jedálňou a hotelom. V mestečku je dosť
domov na ubytovanie, ktoré majú na starosti rádové sestry.
My sme bývali v Casa Santa Rosa so záhradou plnou ruţí
a výhľadom na Rím v údolí a lietadlá štartujúce z jedného rímskeho
letiska. Starali sa o náš dve veľmi milé sestričky. Naša výprava bola
nakoniec početnejšia, pribudli k nám traja účastníci z Bratislavy
a sedemnásť sestier a bratov z Ukrajiny, ktorých sprevádzal br. Anton
Konečný, ktorý sa teraz venuje sluţbe v cirkvi za našou východnou
hranicou.
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Mali sme naozaj nabitý program. Témou stretnutia bolo Kresťania
na ceste k Jednote. Kaţdý deň mal svoj biblický verš, ktorý nás
sprevádzal celým dňom, v utorok Rimanom 15, 7: „ Prijímajte
jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu“,
v stredu Ezechiel 36, 26: „ A dám vám nové srdce a nového
ducha vložím do vás“, vo štvrtok Ján 13, 34: „Nové prikázanie
vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy
vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“, v piatok Matúš
18, 20: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom
mene, tam som ja medzi nimi“ a v sobotu Matúš 28, 20: „A hľa,
ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“. Kaţdý deň
začínal modlitbami a piesňami, ktoré si pripravili veriaci z rôznych
krajín a cirkví. Nasledovali zamyslenia, svedectvá, prednášky
a spoločné stretnutia v jazykových skupinkách. Navštívili sme v Ríme
Baziliku sv. Petra a Baziliku sv. Pavla za múrami, Katakomby sv.
Sebastiána. V Ríme sme mohli byť aj pri generálnej audiencii
s pápeţom
Františkom.
Vidieť a počuť súčasného
pápeţa zblízka je aj pre
protestanta
zaujímavá
skúsenosť.
Moje
svedectvo
je
prosté. Prišla som sa
občerstviť k vodám a bola
som občerstvená. Nie som
príliš citový typ, a predsa
som mala pocit, ţe takto
nejako
bude
vyzerať
nebeské
spoločenstvo.
Cítila som sa úţasne, bola
som
prijatá
naozaj
kresťansky, rešpektovaná
vo
svojej
odlišnosti
vierovyznania. Prišla som
domov, to je správne
slovo - domov. Veľmi ma
oslovili myšlienky, ktoré
dôverne poznám z Biblie,
a predsa zabúdam:
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Ako nás Pán miloval, máme aj my milovať bratov a sestry,
a máme tak milovať aj ich cirkev, sme jedna cirkev v Kristu.
Ja som darom pre druhých, druhí sú darom pre mňa.
Vo všetkých bolestiach vlastných aj bolestiach druhých môžem
prežiť, že v nich je prítomný opustený Ježiš. On prežil na kríži
strašnú bolesť opustenia od Otca, a On, Pán Ježiš, je potom vo
všetkých
bolestiach,
keď
ho
hľadám.
Som vďačná za pozvanie, prijatie a lásku sestier a bratov v Kristu.
To sa nedá rozprávať, to sa musí zaţiť. Ďakujem, Pane, za túto
príleţitosť!
Hanka Ţ.

Staršovstvo informuje
Informácie z Konferencie CB v Žiline 27.05.2017
Tento rok sa konala jednodňová celoslovenská Konferencia CB
v Ţiline. V sobotu, 27. mája sa stretli šesťdesiati piati delegáti
v priestoroch Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya, ktoré
slúţia na stretávanie sa ţilinského zboru CB. Za náš zbor sa zúčastnil
brat kazateľ so mnou a bratom Ivanom. Hosťami konferencie boli:
Petr Raus (prvý podpredseda českej Rady), Thomas Herwin (misionár
v Rimavskej Sobote), Dawson Jones (misionár v Nitre) a Bohuslav
Piatko (šéfredaktor Dialógu).
Konferencia začala spoločnou Večerou Pánovou, ktorú biblickým
slovom uviedol brat Ján Verčimák z Levíc.
So svojimi správami vystúpili jednotliví predstavitelia Rady CB. Ako
prvý to bol predseda Rady CB brat Štefan Evin. Jeho správa
pozostávala z dvoch častí: „Zakladanie zborov a obnova zborov“
a „Kto je iný? Ja alebo Ty?“. Obe správy uverejníme postupne
v plnom znení v samostatnej kapitole.
S krátkym ale veľmi hodnotným pozdravom vystúpil brat Petr Raus
(zástupca CB v ČR). Pozastavil sa nad častým javom, keď ľudia
uveria, ale potom odchádzajú inde. Príčinu vidí v tom, ţe ich vítame,
dávame im, čo si myslíme, ţe im chýba, ale nič od nich nechceme.
Nedávame im ţiadnu úlohu. Ako (českú) víziu spomenul:
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Udrţať pestrosť, ale zároveň aj jednotu; a to uţ nie je ľahké.

Za seba vyjadril túţbu, akú cirkev by chcel vidieť:
- Cirkev, ktorá sa nebojí, pretoţe dôveruje Bohu.
- Cirkev, ktorá vie nielen to, čomu verí, ale aj prečo tomu verí.
- Cirkev, ktorá neprepadne materializmu; a to nie len svojmu,
ale aj závisti bohatstva druhých.
Brat Ján Henţel, tajomník CB, vystúpil s tajomníckou správou, ktorá
sa týkala činnosti Rady, celocirkevných aktivít v roku 2016,
vizitačných správ a personálnej oblasti.
Hospodársku správu predniesol člen Rady brat Rastislav Štefko
z Levíc. Vysvetlil systém príspevkov (odvodov) zborov na spoločné
potreby CB. Príspevok neovplyvňuje počet členov zboru, ale len jeho
príjem. Na rok 2017 je podiel odvodov určený na úroveň 9,87%
z celkového príjmu zboru. Pre náš zbor to prakticky znamená, ţe bude
do Rady CB odvedená suma pribliţne rovnaká (o trochu niţšia) ako po
minulé roky. V prípade záujme o presné čísla sa môţete obrátiť na
mňa alebo brata Daniela.
Na záver uvediem oznamy a výsledky hlasovaní návrhov:
- Brat kazateľ Daniel Jurčo sa vrátil z Ostravy do Starej Turej
(02/2017).
- Zbor v Bratislave, vo Vranove a v Michalovciach
hľadá
kazateľa.
- Konferencia bola informovaná o stretnutí bývalého kazateľa
zboru Bratislava – Petrţalka brata Janka Nováka a jeho
manţelky so zástupcami Rady CB, na ktorom brat Janko
odprosil Cirkev bratskú za to, ţe pred dvadsiatimi rokmi jej
svojím konaním spôsobil bolesť a trápenie. Zároveň napísal
ospravedlňujúci list, ktorý bol prečítaný na konferencii.
- Konferencia schválila zloţenie Komisie pre návrhy, Odvolacej
komisie a Volebnej komisie.
- Komisia schválila zriadenie misijného Zboru CB v Trnave.
Návrh podala Rada CB s nasledovným odôvodnením: “Rada CB
je prostredníctvom odboru PLANt.sk v dlhodobom kontakte so
stanicou V Trnave. Spoločenstvo v Trnave vzniklo misijným
pôsobením skupiny amerických misionárov z MTW (Mission To
The World) pod vedením brata Johna Lesondaka, ktorí začali v
Trnave pôsobiť koncom deväťdesiatych rokov minulého
storočia. V roku 2002 táto skupina veriacich nadviazala

Zborové listy 6 / 2017

9

-

10

kontakt s levickým zborom a v roku 2005 začal v Trnave
pôsobiť ako vikár Juraj Kohút, ktorý bol v roku 2008
ustanovený za kazateľa zboru v Leviciach pre stanicu Trnava a
slúţi tam doteraz. V roku 2009 prešla celá práca pod správu
levického zboru. V súčasnosti má stanica v Trnave kazateľa,
vikára (Marek Tomašovič), miestne staršovstvo, 25 členov a
pribliţne 15 detí. Pravidelné aktivity: nedeľné zhromaţdenia, 5
skupín a všetky s misijným rozmerom, jedna je výlučne
misijná – „mamiklub― = väčšina návštevníčok do zboru zatiaľ
nechodí. Skupiny sú hlavnou činnosťou mimo bohosluţieb. Iné:
športový krúţok pre ZŠ – ale to je sluţba pre školu (a pre naše
vzťahy). Akcie raz v roku: Misijné podujatie pre verejnosť „CB
deťom―, zborové víkendovky. Spoločenstvo má vo svete
niekoľko ľudí, ktorí pracujú ako misionári.“
Komisia
schválila
kórejskému
zboru
v Ţiline
status
pridruţeného zboru s právnou subjektivitou.
JH
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Rada CB
Správa predsedu Rady Cirkvi bratskej
(Konferencia CB Žilina 27.05.2017)
PRVÁ ČASŤ: ZAKLADANIE ZBOROV A OBNOVA ZBOROV
Prioritami našej cirkvi od roku 2015 je rozširovanie cirkvi do
nových oblastí a obnova zborov. Obe priority potrebujú ducha viery
pre nové situácie, pre nové cesty, pre kaţdú generáciu. Obnova aj
zakladanie zborov nás učí zodpovednosti za zverené hrivny. V
niektorých prípadoch nás vedie k tomu, aby sme vykopali
„zakonzervované“ poslanie a vydali sa spoločne na túto cestu viery,
predovšetkým ako zborové spoločenstvá. Minulé poţehnania sa
nedajú staticky zakonzervovať pre budúcnosť. Snaha o ochranu
a udrţanie toho, čo máme – čo sa domnievame, ţe máme – vedie
k stagnácii, strate a duchovnému zomieraniu.
Obidve priority a s nimi spojené snahy majú ísť ruka v ruke
a nemajú sa stavať proti sebe. Obnova nemôţe byť chápaná ako
protiklad zakladania zborov a zakladanie zborov ako protipól obnovy.
Obnova a zakladanie sa vzájomne potrebujú a dopĺňajú. Aj súčasné
dianie okolo zakladania zborov je prejavom obnovy – nanovo si
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uvedomujeme a reagujeme na toto novozmluvné poverenie pre
cirkev. Dobre zaloţený zbor je zborom stále sa obnovujúcim
a obnovený zbor je misionárskym, materským zborom, ktorý
cieľavedome vysiela sluţobníkov na nové miesta.
Pán Jeţiš nás vedie náročnou cestou nových začiatkov, či uţ
v rozširovaní evanjelia na nové miesta alebo v obnove. Z pohľadu
svetských istôt je to cesta plná rizika, ale práve pre túto úzku cestu
učeníckej poslušnosti Kristovi, ktorému „je daná všetka moc na nebi
aj na zemi―, platí jeho zasľúbenie „ja som s vami po všetky dni aţ do
konca sveta― (Mt 28:18:20). Jednotlivé kroky nám môţu priniesť – aj
prinášajú – obavy a starosti, ale táto cesta viery je spoliehaním sa na
to, čo ešte nie je vidieť (Heb 11:1). Je to cesta Boţieho poţehnania.
Cesta viery prináša nový ţivot. Je to cesta dávania, vysielania
sluţobníkov na nové miesta, cesta investovania hrivien. Vyhýbanie sa
rizikám novej cesty viery vedie k premárneným príleţitostiam a strate
cenného dedičstva predchádzajúcich generácií.
Zakladanie zborov – vízia 4x10
Na minulej konferencii sme predstavili víziu 4x10. Ţivá diskusná
odozva bola pre nás veľkým povzbudením. O tejto vízii hovoríme na
rôznych fórach – seniorátne stretnutia, konferencie mládeţe
a predovšetkým na stretnutiach a podujatiach odboru PLANt.sk.
Uvedomili sme si, ţe jej pôvodná formulácia bola viac
antropocentrická ako teocentrická (...my by sme chceli s Boţou
pomocou...). Preto sme ju preformulovali, aby jasnejšie odráţala naše
presvedčenie o Boţej zvrchovanosti v jeho misii, na ktorej môţeme
z jeho milosti spolupracovať: Aby nás Boh použil tak, že za
10 rokov bude existovať 10 nových zborov, bude rozvinutých
10 evanjeliových komunít s potenciálom pre vznik zboru
a bude pripravených 10 nových vedúcich, schopných založiť
nový zbor.
Pozitívne ma prekvapilo, ako silno táto vízia zarezonovala
v mladej generácii. Vidieť, ţe chcú byť súčasťou príbehu, ktorý má
svoj názov aj cieľ. Prekvapením, z ktorého plynie aj poučenie, je tieţ
to, ţe naša vízia našla veľmi priaznivú odozvu u zahraničných
partnerov. Keď zistili, ţe na Slovensku vieme, čo chceme, majú
záujem nás podporiť, chcú participovať na tomto Boţom projekte
u nás. Stáva sa to aj ich sluţbou. Táto naša maličká sieť má tak ďalšie
uzly a širší záber.
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Je zrejmé, ţe táto vízia prevyšuje naše skúsenosti, súčasné
moţnosti aj schopnosti, preto ju chápeme predovšetkým ako neustálu
a intenzívnu modlitebnú výzvu a príleţitosť. Všetky stretnutia Rady
začínajú rozhovorom a modlitbami za ňu. Túţime po tom, aby všetko,
čo je s touto víziou spojené, bolo zalievané neprestajnými modlitbami
celej našej cirkvi. Je to radosť počuť a vidieť, ako sa to začalo pomaly
rozširovať. Pomaly. Moja praktická skúsenosť zo zborov je taká, ţe to
zatiaľ nie je naša všeobecná modlitebná priorita. Aj tomu sa v cirkvi
učíme. Jedna vec je s niečím súhlasiť na konferencii, nejaké podnety
prečítať v mailoch alebo vidieť na facebooku. Druhá vec je to preniesť
do osobných modlitieb, do modlitieb rodiny, tímov, staršovstiev,
bohosluţieb. A nie len jednorázovo či nárazovo, ale trvale. Priorita
cirkvi nemôţe zostať prioritou Rady alebo odboru PLANt, lebo
skutočný učenícky a misijný ţivot cirkvi sa odohráva (alebo aj nie)
v zboroch a to na kaţdej úrovni. Preto vás, bratia a sestry, vyzývam
k neustálym modlitbám za zakladanie a obnovu zborov a za víziu
4x10.
Modlitby sú nevyhnutné a nenahraditeľné, ale bolo by to málo,
keby sme sa za obnovu a zakladanie zborov iba modlili. Potrebujeme
mnoho systémových krokov pri uskutočňovaní vízie 4x10. Práve
otázka AKO bola spoločným menovateľom väčšiny príspevkov na
ostatnej konferencii. Je to dobrý posun, lebo od otázky, ČO máme
robiť a ČI to máme robiť, sme sa dostali o krok ďalej. Teraz ešte
nevidíme všetky prvky tohto procesu, ktoré budú vyţadovať našu
pozornosť, ale základnú predstavu o tom, kam a ako ísť uţ vnímame.
Nechceme objavovať uţ objavené a robiť všetky chyby, ktorým sa
nevyhli druhí, preto spolupracujeme s medzinárodnými partnermi
a zároveň povzbudzujeme podobné iniciatívy na Slovensku. Postupne
sme si stanovili niekoľko oblastí, v ktorých chceme víziu 4x10
uskutočňovať. Kladieme základy, ktoré sú väčšinou ešte pod
povrchom, aby sa na ne mohli postaviť ďalšie časti tejto praktickej
a duchovnej stavby. Systematické uvaţovanie nad úlohou zakladať
zbory prináša aj prvé misiologické poznatky z nedávnej histórie tohto
úsilia na Slovensku. Počínajúc tým, ţe kaţdý náš zbor niekto niekedy
zaloţil, aţ po analýzu neúspešných pokusov.
Medzizborová spolupráca a možnosti zapojenia
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Cenným dedičstvom Cirkvi bratskej je samostatnosť zborov
spojená s dôrazom na medzizborovú, oblastnú aj celoštátnu
spoluprácu. Vízia 4x10 je nemysliteľná bez oboch týchto kvalít. Nie je
moţné uvaţovať o zakladaní zborov bez odhodlaných materských
zborov, ktoré sú ochotné investovať to najlepšie, čo majú, do nových
miest. Na druhej strane potrebujme aj celoslovenský prístup, ktorý
pomáha identifikovať kľúčové potreby našej krajiny a spája sily pre
projekty, na ktoré jeden zbor nemôţe stačiť.
Bolo by chybou zúţiť zakladanie zborov iba na zbory, ktoré sa
priamo podieľajú na vzniku nových zborov. Je mnoho čiastkových
úloh, do ktorých môţu byť zapojené aj zbory, ktoré v danej chvíli
o zakladaní zboru z rôznych príčin uvaţovať nemôţu. Sú tu nové
príleţitosti nielen pre celé zbory, ale aj pre rôzne zloţky zborovej
práce, generačné skupiny, rodiny a jednotlivcov. Kaţdý člen cirkvi
môţe prispieť k zakladaniu nových zborov v celoslovenskom meradle.
Úloha ústredia cirkvi a odborov Rady je v tom, aby sme dobre
komunikovali
a
dokázali
naprieč
celou
cirkvou
získavať
spolupracovníkov pre úlohu zakladania zborov.
Chceme sa vyvarovať toho, aby sme si svoje skúsenosti, zdroje
a moţnosti privatizovali; aby sme si konkurovali; aby sme sa jeden
druhého obávali; aby sme si závideli; aby nás viedla ctiţiadosť; aby
sa nás drţala škodoradosť. Potrebujeme sa učiť konštruktívne
spracovať neúspech svoj aj druhých. Vízia 4x10 nás všetkých
presahuje. Ako cirkev aj jednotlivé zbory máme mnoho čiastkových
problémov, ktoré nás môţu tlačiť k tomu, aby sme do spolupráce veľa
neinvestovali. Oddeliť nás od seba a uzavrieť do vlastných problémov
je stratégia Zlého. Preto aj v rámci zborov aj v medzizborovej
spolupráci chceme rozvíjať plodnú spoluprácu, ktorá bola v minulom
storočí takou silnou stránkou našej cirkvi.
Moţnosti zapojenia jednotlivcov, rodín, skupín aj zborov:
• podporovať a propagovať túto víziu, byť jej advokátom,
• modlitebná podpora konkrétnych nových projektov,
• modlitba za miesta, kde je potrebné zaloţiť nové zbory,
• podporná adopcia konkrétneho projektu,
• finančná podpora (napríklad prostredníctvom Fondu
Nové zbory),
• vysielanie vlastných pracovníkov do tímov zakladania
v iných zboroch,

14

Zborové listy 6 / 2017

•
•
•
•
•

príprava na zakladanie zboru v budúcnosti,
partnerstvo niekoľkých zborov pri zakladaní nového,
cieľavedomá investícia do potenciálneho zakladateľa,
návšteva nových zborov,
atď..

Okrem trvalej modlitebnej podpory, v ktorej môţe byť zapojený
skutočne kaţdý, je tu aj príleţitosť prispievať do Fondu Nové zbory.
V súčasnosti do neho pravidelne prispieva deväť jednotlivcov (resp.
rodín) a jeden zbor. Dva zbory prispeli jednorázovo.
Podrobnejšie informácie o konkrétnych krokoch pri zakladaní
a obnove zborov obsahuje správa odboru PLANt.sk. Tu by som ešte
zmienil, ţe niektoré projekty v uplynulom období dozreli –táto
konferencia má rozhodnúť o zaloţení misijného zboru v Trnave;
niektoré idú pomalšie, ako sme očakávali – za dva roky sa ešte
nevyvinula situácia v Mozaike Košice do vzniku zboru; niektoré sú
rýchlejšie, ako sme čakali – osamostatňuje sa komunita Za kostolom
v Ţiline a pracuje k zaloţeniu zboru; niektoré potrebujú nový impulz
k posunu dopredu – stanica v Svätom Jure. Zároveň vidíme, ţe náš
najmladší zbor, Bratislava-Kaplnka, rastie a napreduje.
(pozn. red.: pokračovanie nabudúce)

Správa tajomníka Rady Cirkvi bratskej
(Konferencia CB Žilina 27.05.2017)
Zbory CB na Slovensku
Banská Bystrica
V spolupráci s Judson Baptist Church z USA sme v lete
organizovali denný anglický tábor v ZŠ Narnia. Súbeţne s týmto
táborom beţal aj Fusion camp pre staršie deti. Uţ tradične sme sa
v lete zapojili do Campfestu. Počas roka sa nám pekne rozbehli
muţská a ţenská skupinka, za čo sme veľmi vďační. Podarilo sa nám
vyrovnať náš záväzok voči RCB ešte z čias kúpy školského areálu,
zrekonštruovali sme jednu budovu školy a takisto opravili fasádu
modlitebne a upravili dvor. Koncom roka sme oslávili desiate výročie
vzniku ZŠ Narnia na slávnostných bohosluţbách v krásne vyzdobenej
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telocvični školy. V druhej polovici roka sme otvorili otázku dlhodobej
aj krátkodobej vízie zboru, ktorá súvisí s blíţiacim sa ukončením
mandátu S. Polohu v zbore. Riešenie tejto otázky nás čaká v tomto
roku, preto vás prosíme o modlitby, aby sme dokázali vidieť našu
situáciu Boţími očami.
Bardejov
Chceme naďalej verne a zrozumiteľne prinášať evanjelium ľuďom
v zbore i v spoločnosti. Vyučovanie Boţieho slova má centrálne
postavenie v ţivote jednotlivcov i celého spoločenstva. Je súčasťou
rodín, výchovy deti, dorastu, mládeţe, na staniciach Mokroluh,
Richvald, Svidník, Porúbka a aj pri rôznych misijných či pastoračných
aktivitách. Veľkú vďačnosť preţíva zbor za Boţiu milosť, v ktorej nás
Pán Boh viedol počas uplynulého roka. Za všetkých verných
a obdarených sluţobníkov v jednotlivých sluţbách. Pokračovala práca
medzi ţenami v projekte „Čaj o 5", misijná aktivita „Board games“ či
modlitebná skupinka. Novými projektmi sú skupinky v mládeţi,
manţelská skupinka a skupinka muţov. V zbore sa konal pre deti
denný misijný tábor Mestečko na hradbách 2. Mládeţ je prítomná na
aktivitách
organizovaných
rôznymi
komunitami
v
meste.
Zorganizovali sa aj letné tábory. V novembri sa konala slávnosť pri
príleţitosti 45.výročie zaloţenia samostatného Zboru Cirkvi bratskej
v Bardejove. Zbor je vďačný za sluţbu detského spevokolu Hlások i za
sluţbu zmiešaného spevokolu. Modlitby zboru smerujú naďalej
k duchovnej obnove zboru a k podpore duchovného rastu celého
spoločenstva. Chceme naďalej verne hlásať evanjelium v zbore
i ľuďom mimo zboru.
Bratislava Cukrová
Zbor CB v Bratislave na Cukrovej preţil celý rok bez kazateľa,
napriek tomu, ţe ide o druhý najväčší zbor na Slovensku s veľkým
mnoţstvom vnútrozborových aktivít ako aj projektov zameraných
navonok. Absencia kazateľa/správcu spôsobila, ţe počas roku slúţilo
slovom aţ 22 rôznych bratov a sestier, hostí aj domácich. Na jednej
strane to môţeme vnímať ako poţehnanie, na druhej strane je
v zbore moţné vnímať aj určitú frustráciu z tohto stavu. Moţno aţ
v priebehu tohto roka sme si naplno uvedomili, ţe odchodom našich
členov a priateľov zboru do Kaplnky Cukrová stratila okolo
50 aktívnych ľudí. Prejavilo sa to nielen prázdnejšími lavicami, ale aj
nedostatkom zapojených ľudí v niektorých aktivitách. Novému
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staršovstvu, ktoré vzíde z marcových volieb, zostane teda aj naďalej
jedna základná priorita - pokračovať v hľadaní kazateľov. Celkovo ale
vyjadrujeme vďačnosť Pánu Bohu za poţehnanie a administrátorovi
bratovi Jánovi Henţelovi za jeho sluţbu slovom aj radou v priebehu
celého roka 2016.
Bratislava Kaplnka
Uţ tretí rok sa zbor Cirkvi bratskej v Bratislave – Kaplnka schádza
na bohosluţbách v priestoroch A4 v budove YMCA. Je to čas
pokojného rozvoja. Preţili sme radostný rok. Počas neho sa naše
spoločenstvo stabilizovalo a rozvíjalo. Pri pohľade naspäť pociťujem
vďaku k Bohu za milosti, ktorými nás obdaril. Javí sa nám to ako
zázrak, ţe napriek nevyhovujúcemu, tak trochu „pankáčskému“
prostrediu, bohosluţby kaplnky navštevuje čoraz väčší počet ľudí.
Mnohí z nich nezostávajú iba v roli návštevníkov, ale aktívne sa do
ţivota Kaplnky zapájajú, a kaţdý rok do zboru vstupujú noví členovia.
Sme Bohu vďační za obetavosť ľudí, vďaka ktorej Kaplnka má
dostatok na svoj ţivot, na rozvojové projekty i na pomoc iným.
Kaplnka uţ dlhší čas finančne aj dobrovoľníckymi aktivitami pomáha
niekoľkým imigrantom pri ich zdarnej integrácii do spoločnosti. Sme
vďační za všetkých tých, ktorí vo voľnom čase svojou tvorivosťou
obohacujú ţivot Kaplnky .
V poslednom období intenzívne rokujeme s predstaviteľmi YMCA a
s niekoľkými priateľmi z oblasti kultúry o spoločnom projekte, ktorý
by okrem iného riešil otázku vhodných priestorov pre Kaplnku.
Budeme radi, ak si na nás v modlitbe spomeniete a budete záleţitosti
ţivota Kaplnky predkladať Bohu.
Hermanovce
V Hermanovciach nad Topľou sme mali viac kazateľských návštev.
Začiatkom roka bol medzi nami predseda Rady Štefan Evin a viedol
seminár pre staršovstvo. Hneď na to sa zdrţali u nás 3 bratia
Rómovia, ktorí teraz pôsobia ako vojaci Armády spásy v Anglicku.
Seminár o Duchu Svätom viedol brat Štefan Pap z Apoštolskej cirkvi,
neskôr nám poslúţili aj Tadeáš Firla a Petr Šimmer z CB v Česku.
A samozrejme, kazatelia z okolia. Tieto návštevy nám pomáhajú prijať
nový pohľad na pôsobenie Boha a prácu Ducha Svätého v našich
ţivotoch. Nechceme uviaznuť, ale chceme byť Ním vedení a pouţiteľní.
Pokračuje práca na našich rómskych staniciach (Hlinné, Lesíček,
Rokycany). V lete sme mali 4 tábory OPAL CAMP. Sme vďační Bohu za
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nových mladých účastníkov, ale aj za tých, ktorí sa tejto práci venujú.
Najväčšou výzvou pre nás zostáva svedectvo najbliţšej komunite (v
Hermanovciach,
alebo
aj
v
Medziankach,
Girlatovciach
a
v spomínaných rómskych staniciach). Na to zameriavame naše
biblické štúdium a modlitby. A zároveň sme sa počas roka modlili za
nemocných (Majka Krupová) i za väzňov (Peter Jašek).
(pozn. red.: pokračovanie nabudúce)

Konferencia v Žiline
I’m happy for this opportunity to tell you about the conference
that Kris and Paula Lundgaard, Juraj and Zuzana Sabol and Jeff and
I attended in Zilina. It was organized by PLANt.sk, the churchplanting task force for the Cirkev Bratska in Slovakia and was called
Basic Training for the Church Planter. The teachers were all
experienced church planters and leaders of an organization called
Church Assistance Ministry (CAM). CAM is a training ministry which
has strong connections with the Evangelical Free Church. Cirkev
Bratska leaders and lay people attended from Levice, Nitra, Zilina,
Svety Jur, Banska Bystrica, Hermanovce and Kosice.
Perhaps the first question that might come to your mind is, Why
plant new churches in Slovakia? It’s a good question and the
conference provided good answers. We all know Jesus’ words to his
disciples – and to His Church throughout all generations - found in
Matthew 28: 18,19:
―All authority in heaven and on earth has been given to me.
Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them
in the name of the Father and of the Son and of the Holy
Spirit, teaching them to obey all that I have commanded you.
And behold, I am with you always, to the end of the age.‖
With this command as the foundation, the following reasons were
presented:
1. Church planting has proven to be the single most effective
strategy for evangelism.
2. Without exception, history shows that denominations which
have stressed church planting have grown.
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3. New churches evangelize better. A study was shown, done by
the magazine Christianity Today, which had sobering results.
 Churches that are 0-3 years in age show conversion rates of
1 conversion for every 3 people.
 Churches that are 3-10 years old show 1 conversion for every
7 people.
 Churches older than 10 years old show 1 conversion for every
89 people.
4. New congregations develop new leaders faster.
5. New congregations are more focused on evangelizing and
disciple-making than older churches which tend to be focused on their
own people and programs.
Of course, there are objections and fears regarding the starting of
new churches. Here are a few of them – and some truths to counter
them:
Planting a new church will On the contrary, church planting
damage the parent church.
will energize and stimulate the
parent church.
We
already
have
enough The unchurched population is
churches.
growing!
Planting
will
hinder
our It will actually enrich fellowship
fellowship and break our group as people join hands and hearts
apart.
to work together on reaching
out to others.
Planting will take leaders away It may, temporarily, but it will
from us.
also develop new leaders.
Much of the conference was on how a church planter should a)
get himself and his family prepared for the task; b) how to build
a team to work with him; and c) how to actually launch a new church
plant. There was a strong emphasis that each person in a church
plant must be involved in discipling, either as one who is discipling
others or as one who is being discipled by another. Ideally there will
be young believers who are involved in both at the same time!
The conference was challenging, thought-provoking and
stimulating. Imagine new groups of lovers and worshipers of Jesus
starting up all around the city of Kosice! Can you visualize a wave of
new believers and congregations reaching out to their neighborhoods?
Do you get a sense of the impact that could make on our city? Can
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you see more and more people being delivered from the kingdom of
darkness and bowing their knees and hearts to King Jesus? If these
images stir your heart, please begin praying now that God will start
planting new churches in Kosice – and perhaps even use YOU.
Som veľmi rada, ţe mám túto príleţitosť napísať vám
o konferencii, ktorej sa v Ţiline zúčastnili Kris a Paula Lundgaardovci,
Juraj a Zuzana Sabolovci, a Jeff so mnou. Jej organizátorom bol
PLANt.sk, pracovná skupina pre zakladanie zborov pôsobiaca pre
Cirkev bratskú na Slovensku a niesla názov Základný tréning
zakladateľa zboru. Všetci učitelia boli skúsení zakladatelia zborov
a vedúci pracovníci organizácie Church Assistance Ministry (CAM).
CAM je sluţba zameraná na tréningy a je hlboko prepojená
s Evangelical Free Church. Zišli sa tam vedúci pracovníci Cirkvi
bratskej a laici z Levíc, Nitry, Ţiliny, Svätého Jura, Banskej Bystrice,
Hermanoviec a Košíc.
Prvá otázka, ktorá vám moţno napadne, je: Prečo zakladať nové
zbory na Slovensku? Je to dobrá otázka a konferencia ju dobre
zodpovedala. Všetci poznáme Jeţišove slová jeho učeníkom – a jeho
Cirkvi v priebehu všetkých generácií – ktoré nájdeme v Evanjeliu
podľa Matúša 28:18-20:
„Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda
a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich
v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať
všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky
dni aţ do konca sveta.“
Na základe tohto príkazu boli prezentované nasledovné dôvody:
1.
Zakladanie zborov sa osvedčilo ako tá najefektívnejšia
stratégia pre evanjelizáciu.
2. Dejiny bez výnimky ukazujú, ţe denominácie, ktoré kládli dôraz
na zakladanie zborov, aj rástli.
3. Nové zbory lepšie evanjelizujú. Časopis Christianity Today
predstavil jednu štúdiu, ktorá priniesla výsledky na zamyslenie.
 Zbory, ktoré majú 0-3 roky od svojho zaloţenia, vykazujú
počty obrátených v pomere 1 obrátenie na kaţdých 3 ľudí.
 Zbory, ktoré sú staré 3-10 rokov, vykazujú 1 obrátenie na
kaţdých 7 ľudí.
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Zbory, ktoré sú staršie ako 10 rokov, vykazujú 1 obrátenie na
kaţdých 89 ľudí.

4. Nové
pracovníkov.

zhromaţdenia

rýchlejšie

budujú

nových

vedúcich

5. Nové zhromaţdenia sú viac zamerané na evanjelizáciu
a učeníctvo ako staršie zbory, ktoré majú sklon zameriavať sa na
svojich vlastných ľudí a na svoj program.
Samozrejme, ţe jestvujú námietky a obavy týkajúce sa otvárania
nových zborov. Niekoľko z nich sú tu uvedené – a zopár pravdivých
tvrdení, ktoré ich vyvracajú:
Zaloţenie
nového
zboru
uškodí materskému zboru.
Máme uţ dosť zborov.
Zaloţenie bude brzdiť naše
spoločenstvo a rozdelí našu
skupinu.
Zakladanie nás oberie o
vedúcich pracovníkov.

Naopak,
zaloţenie
zboru
posilní
a bude stimulovať materský zbor.
Rastie
počet
obyvateľov,
ktorí
nepatria do ţiadneho zboru!
V skutočnosti obohatí spoločenstvo,
keď ľudia dajú dohromady ruky
a srdcia, aby oslovili ďalších.
Moţno dočasne áno, ale taktieţ
zbuduje nových vedúcich.

Veľká časť konferencie bola o tom, ako by mal zakladateľ zboru a)
pripraviť seba a svoju rodinu na túto úlohu; b) ako vybudovať tím,
ktorý s ním bude spolupracovať; a c) ako skutočne zaloţiť dcérsky
zbor. Veľký dôraz sa kládol na to, ţe kaţdý človek v dcérskom zbore
musí byť zapojený do budovania učeníkov, či uţ ako ten, ktorý vedie
k učeníctvu druhých, alebo ten, ktorého k učeníctvu vedie niekto iný.
V ideálnom prípade tam budú mladí veriaci, ktorí budú zapojení do
oboch skupín súčasne!
Konferencia priniesla nové výzvy, zamyslenia a podnety.
Predstavte si, ako všade v Košiciach vznikajú nové skupinky ľudí,
ktorí milujú a uctievajú Jeţiša! Dokáţete si v mysli predstaviť vlnu
nových veriacich ľudí a zhromaţdení, ktoré oslovujú ďalších
na
svojich sídliskách? Máte predstavu, aký dopad by to mohlo mať na
naše mesto? Vidíte, ako je čoraz viac ľudí zachránených z kráľovstva
tmy a skláňajú svoje kolená a srdce pred Kráľom Jeţišom? Ak tieto
predstavy hýbu tvojím srdcom, začni sa, prosím, hneď modliť, aby
Boh začal so zakladaním nových zborov v Košiciach – a moţno pouţil
aj TEBA.
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Staršovstvo informuje:
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•

Staršovstvo po dohode s Radou CB a teamom Mozaiky
rozhodlo, ţe náš zbor sa stane materským zborom
Mozaiky. Znamená to rozšírenie spolupráce našich
spoločenstiev, najmä v letnom období. O.i. aţ do
osamostatnenia Mozaiky ako zboru budú všetci jej
perspektívni členovia prijímaní štandardným spôsobom
za členov nášho zboru.

•

Staršovstvo po individuálnych rozhovoroch rozhodlo
o prijatí
manţelov
Vojtecha
a Lenky
Tóthovcov
a manţelov
Samuela
a Barbory
Kuchárovcov
za
plnoprávnych členov zboru. Obidve rodiny sú vyčlenené
pre prácu Mozaiky.

•

Staršovstvo po dohode s vedením Legoprojektu súhlasilo
so zapoţičaním Legoprojektu zboru AC Košice týţdeň
pred naším Lego-táborom.

•

Vzhľadom k zrakovým problémom ses. Madzinovej bolo
pre ňu zakúpené prehrávacie zariadenie s usb-kľúčmi s
nahratou Bibliou.

•

Od 10.6. do 17.6. na v hoteli Chemes na Šírave
uskutoční celoslovenský pobyt seniorov.

•

Zatiaľ sa nepodarilo zaistiť ubytovacie zariadenie pre
zborový výlet, ktorý je plánovaný na 23.-25.6.
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Modlitebné stretnutia: v nedeľu o 9:30 v zborovej miestnosti
Biblické hodiny: v stredu o 17:00 hod. v modlitebni
Program pre deti: kaţdú nedeľu v priebehu hlavného zhromaţdenia

Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom čase.
Kontakty:
Kancelária zboru: 055/622 5424; kazateľ Rastislav Betina 0948 235 035
Ďakujeme za podporu práce zboru, jednotlivých zborových činností a aktivít
vaším finančným darom na účet:
SK76 0900 0000 0050 2302 2870 - zabezpečenie kaţdodenného
chodu zboru
SK78 3100 0000 0043 5012 9742- pre investičnú
Výstavbu Bardejovská

Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška, Marcel Kuzma
Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

brata kazateľa a jeho rodinu
všetky stretnutia v zbore, za ich duchovný úžitok
duchovnú jednotu zboru
evanjelizačnú a svedeckú službu
misiu doma a v zahraničí
rodiny za výchovu deti v duchu evanjelia
našich chorých a dôchodcov
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Program na mesiac jún 2017
Zmena programu vyhradená.

4.6.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
Zborový deň

7.6.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

11.6.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

14.6.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

18.6.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

21.6.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

25.6.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

28.6.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

2.7.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
Večera Pánova
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