Láska

k Bohu

|

Láska

k ľuďom

|

Služba

svetu | September

3.9.

9:30

Boh ma pozná
Ján Verčimák

10.9.

9:30

Šesť dni budeš pracovať a siedmy odpočívať
Daniel Bán – hosť z CB Prešov
BUDE VYSLUHOVANÁ VEČERA PÁNOVA

17.9.

9:30

SÉRIA ABRAHÁM, Genesis

2017

od 18. kapitoly

Roman Neumann
24.9.

9:30

SÉRIA ABRAHÁM

Roman Neumann
Nedeľa ti pomôže rozvíjať lásku k Bohu
a Jeho slovu, skupinka v priebehu týždňa
ti pomôže rozvíjať lásku k ľuďom
a celkove tak budeš viac pripravený
slúžiť svetu okolo seba. Pretože Láska k Bohu, láska k ľuďom a služba
svetu je to, pre čo ako CB Levice žijeme a kam smerujeme.

4.-6.9.2017 vždy od 19:00 hod. v CB Levice
3 lekcie o modlitbe so spoločnými modlitbami za napredovanie evanjelia
v nás a v našom okolí. Nechajte sa pozvať k tomu, aby sa prehĺbil váš
osobný modlitebný život aj tým, že sa naučíme ako sa modliť za
spoločenstvo. 1. deň: Čo je modlitba a za čo sa modliť? 2. deň: Ako sa
modliť? 3. deň: Čo modlitba dáva...

Vždy je to upresnené v aktuálnom nedeľníku a na webe cblv.sk v sekcii
kalendár
Studnička
22.9.
Jedáleň
16:00
Mladší dorastenecký klub piatok Mládežnícka miestnosť
17:45
Dorast
sobota Jedáleň
18:00
Mládežnícka miestnosť
19:00
Mládež
sobota
alebo MC Kontakt
SAME klub
10.9.
Nový Tekov/Starý Tekov 15:00
Stretnutia skupiniek začínajú 13.9. a budú pokračovať každú
19:00
druhú stredu.

Levice

Horná Seč

Dolná Seč

M.Ludany

6.9. R. Neumann Senior Garden 4.-6.9. Modlitebný štart Levice
Š. Hasič
Senior Garden
13.9. skupinky
R. Neumann
J. Pokoraczký
20.9. večer chvál
Večera Pánova
Senior Garden
M. Prišťák
27.9. skupinky

5.9. utorok
19.9. utorok

20:00
18:00

Modlitebné staršovstvo

14.9.-17.9. Liptovský Mikuláš
Registrácia: www.uniadm.sk

24.9. nedeľa
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17:00

jedáleň

3.9. Márföldiová Eva
Potocká Valéria
10.9. Hurajová Alžbeta
Galková Viera

17.9. Guťanová Miriam (HS)
Bálintová Mária
24.9. Machajdíková Mária
Prištiaková Ľubica

Sallaiová Zuzana, Levice, (87) 1.9.
Csehová Juliana, Levice, (80) 1.9.
Mátrayová Helena, Levice, (68) 3.9.
Bíroová Mária, Starý Hrádok, (76) 7.9.
Potocká Alžbeta, Mýtne Ludany, (88) 10.9.
Wink Ladislav, Levice, (72) 14.9.
Guťan Michal, Kalná nad Hronom, (95) 16.9.
Kohútová Mária, Levice, (66) 18.9.
Fabianová Helena, Levice, (78) 19.9.
Hurajová Alžbeta, Levice, (64) 21.9.
Guťanová Helena, Levice, (75) 22.9.
Tomašovský Michal, Horná Seč, (67) 23.9.
Guťanová Alžbeta, Levice, (69) 27.9.

 Samuel Sabol a Nikoleta Sabolová rod. Pokoraczká (29.7.)
 Matúš Pangrác a Katarína Pangrácová rod. Prišťáková (12.8.)

* Začali sme biblickým úvodom a spoločnými modlitbami.
* Venovali sme sa podnetom z minulého obdobia a sme vďační za
spätnú väzbu, ktorú dostávame.
* Viedli sme rozhovory aj s plánovaním ohľadne:
- rodinných bohoslužieb po skončení denného tábora DeLeT,
- zájazdu do Nyiregyházi,

- stredajších skupiniek v Leviciach,
- modlitebného štartu v septembri,
- chválospevových stredajších stretnutí,
- možnosti nedeľných bohoslužieb v Senior Gardene,
- benefičného koncertu s možnosťou konania v priestoroch CB LV,
- slávnosti vďačnosti,
- koncertu Continentals KIDS počas aliančného modlitebného týždňa.
* Venovali sme čas pastorácii.
* Zaoberali sme sa finančnými otázkami.

Prosíme rodiny, ktoré sa chcú pridať do služby prijímania hostí
k nedeľnému obedu, aby to oznámili do kancelárie zboru do
15. októbra. Tiež nám, prosím, oznámte, ak v tejto službe už nemôžete
pokračovať.

Internetová stránka zboru: www.cblv.sk
Kancelária zboru
Kazateľ: Roman Neumann

S.Chalupku 7

Kazateľ pre MDK a mládež: Ján Verčimák
Domovník

 633

2520, levice@cb.sk


633
2524levice@cb.sk
633
2520,

roman.neumann@cb.sk
633 2524
 0905 629 663

633629
2521
0905
663
633 2521

Číslo účtu pre príspevky na činnosť zboru:
Zborový účet:
SK14 0900 0000 0000 2861 1356
MC Kontakt:
SK10 0200 0000 0016 1152 5951
Miesto v dome:
SK96 5600 0000 0071 4356 2002;VS:5555
Dom pre seniorov:
SK79 5600 0000 0071 4356 9001;VS:3333
Uzávierka čísla: Vždy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci.
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10) O poslaní cirkvi
Veríme, že poslaním cirkvi je uctievať Boha a dosvedčovať všetkým
ľuďom Božiu lásku. Cirkev je povolaná zvestovať jedinečnosť
Ježiša Krista a spasenie v ňom, získavať mu učeníkov, pomáhať
núdznym, stavať sa proti každej forme nespravodlivosti a prijímať
spoluzodpovednosť za Božie stvorenie.
Veríme, že poslaním cirkvi je uctievať Boha
(66) Uctievanie Boha je hlavným poslaním cirkvi vo vzťahu k Bohu.
Máme sa stať chválou jeho slávy (Ef 1:14). Pri uctievaní oslavujeme
Božie meno, vyjadrujeme mu svoju lásku, vďačnosť a oddanosť za to,
kým je, čo robí a prinášame seba ako živú obeť Bohu (Mk 12:28b–30;
Rim 12:1). Pri uctievaní v nás bohato prebýva Kristovo slovo
a oslavujeme Boha žalmami, hymnami a duchovnými piesňami
(Kol 3:16). Uctievanie Boha je trvalým poslaním cirkvi, je určené nielen
pre tento svet, ale aj pre večnosť (Zj 7:9–11).
a dosvedčovať všetkým ľuďom Božiu lásku.
(67) Poslaním cirkvi vo vzťahu k ľuďom všetkých národov je zvestovať
evanjelium, radostnú správu o Božej láske a spasení v Ježišovi Kristovi,
ktorý zomrel za naše hriechy, vstal z mŕtvych, kraľuje ako Pán, daruje
odpustenie hriechov, Svätého Ducha a večný život každému, kto robí
pokánie a verí (Jn 3:16–17; 1Kor 15:1–4; Sk 13:37–39; Sk 2:38).
Svedectvo kresťanov o Božej láske však nie je vydávané iba slovami, ale
takisto celým spôsobom života. Pôsobí ako soľ a svetlo, bez ktorých
tento svet zostáva v temnote a nemôže prežiť, preto je cirkev životne
dôležitá pre naplnenie Božích zámerov vo svete (Mt 5:13–14; 10:7–8).
Vierohodnými svedkami Ježiša Krista slovom aj činom sa stávame iba
mocou Svätého Ducha (Sk 1:8; 1Kor 2:4). Celé evanjelium má byť
zvestované celou cirkvou celému svetu.
Cirkev je povolaná zvestovať jedinečnosť Ježiša Krista a spasenie
v ňom, získavať mu učeníkov,
(68) V našej pluralistickej spoločnosti je poslaním cirkvi zvestovať
jedinečnosť Ježiša Krista. Rôzne náboženstvá obsahujú prvky pravdy
a krásy, pretože všetci ľudia boli stvorení na Boží obraz a majú určité

poznanie svojho Stvoriteľa. Toto poznanie však neprináša spásu
(Rim 1:19–25). Spasenie je možné získať jedine v Ježišovi Kristovi
(Sk 4:12). Iba Syn Boží, ktorého jeho nebeský Otec vzkriesil z mŕtvych,
mohol právom prehlásiť: Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza
k Otcovi, ak len nie skrze mňa (Jn 14:6). Ja som vzkriesenie a život. Kto
verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť (Jn 11:25).
(69) Ako Kristovým nasledovníkom nám bolo zverené veľké poslanie
získavať Ježišovi Kristovi učeníkov medzi všetkými ľuďmi (Mt 28:18–
20). Získavanie učeníkov sa deje zvestovaním evanjelia o Božej láske
v Ježišovi Kristovi s osobným pozvaním k prijatiu tejto lásky. Ježišovým
učeníkom sa stáva ten, kto v neho uverí a stane sa jeho poslušným
nasledovníkom. Toto rozhodnutie je potvrdené krstom, ktorý je
verejným spečatením nášho spojenia s Kristom a prijatím do
viditeľného Kristovho tela, cirkvi. V nej sme potom vyučovaní všetkému,
čo nám Kristus prikázal.
pomáhať núdznym, stavať sa proti každej forme nespravodlivosti
(70) Evanjelium má moc premieňať život jednotlivcov a skrze nich
pozitívne ovplyvňovať sociálne, politické a ekonomické štruktúry
v spoločnosti. Evanjelium je dobrou správou pre všetkých núdznych,
chudobných, väznených, chorých, živoriacich, trpiacich a utláčaných
(Lk 4:18–19). Kto bol znovuzrodený do Božieho kráľovstva pokoja
a spravodlivosti, usiluje o rozširovanie jeho hodnôt v nespravodlivom
svete a stavia sa proti každej forme odcudzenia, zneužívania politickej
alebo ekonomickej moci, útlaku a diskriminácii. V pokore a láske máme
slúžiť chorým, sýtiť hladných, starať sa o väzňov, pomáhať
znevýhodneným a hendikepovaným, oslobodzovať utláčaných
(Mt 25:34–40; Jk 1:27–2:9). Cirkev je povolaná byť modelom novej
spoločnosti, ktorú charakterizuje jednota v rozmanitosti, spoločenstvo
lásky, pokoja, spravodlivosti a vzájomnej služby.
a prijímať spoluzodpovednosť za Božie stvorenie.
(71) Zem stvoril Hospodin a človeku bola zverená správa a ochrana
všetkých darov zeme (Gn 1:1; 2:15). Božia láska zahŕňa celé stvorenie.
Hriech porušil vzťah človeka k prírode, takže namiesto správcu sa stáva
sebeckým vlastníkom zeme a dobýva ju ako svoju korisť (Gn 3:17–19;
Rim 8:19–21). Kresťania sú povolaní k tomu, aby napĺňali poslanie
dobrých správcov zeme a ochrancov zdravého životného prostredia,
viedli taký spôsob života, ktorý zdieľa zdroje zeme aj s chudobnými
a ďalšími generáciami ľudstva.
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(72) Ježiš Kristus, ukrižovaný a vzkriesený Pán, ktorému bola daná
každá moc na nebi aj na zemi, zostáva vo Svätom Duchu so svojou
cirkvou a pôsobí v nej, vystrojuje ju a zmocňuje k tomu, aby mohla
napĺňať svoje jedinečné a nezastupiteľné poslanie (Mt 28:18–20).
11) O posledných veciach
Veríme, že Ježiš Kristus príde vo svojej moci a sláve, aby v plnosti
zavŕšil Božie kráľovstvo. Očakávanie návratu Krista, ktorý nastane
v čase, ktorý pozná iba Boh, vyžaduje neustálu bdelosť a motivuje
veriacich k zbožnému životu. Všetci vstanú z mŕtvych a na Božom
súde budú nespravodliví odsúdení k večnému trestu a spravodliví
v Kristovi budú prijatí do večnej radosti a slávy nového neba
a novej zeme. Tam budú uctievať Boha, slúžiť mu a večne sa
radovať v jeho prítomnosti.
Veríme, že Ježiš Kristus príde vo svojej moci a sláve, aby v plnosti
zavŕšil Božie kráľovstvo.
(73) Ježiš Kristus svojím príchodom na túto zem, smrťou na kríži,
vzkriesením
a vyliatím
Svätého
Ducha
naplnil
zasľúbenia
starozmluvných prorokov a základnú nádej celej Starej zmluvy
o príchode Božieho kráľovstva (Iz 9:5–6; Jer 23:5). V Ježišovej osobe je
prítomná Božia spasiteľná moc a jeho príchodom začínajú posledné dni,
v ktorých Božie kráľovstvo daruje odpustenie a nový život všetkým
núdznym, ktorí v Ježiša zložili svoju nádej (Heb 1:2; Ef 1).
K prítomnosti
kráľovstva
patrí
prežívanie
mocného
Božieho
spasiteľného pôsobenia, ale aj bolesť a utrpenie. Božia spasiteľná vláda
však zatiaľ pôsobí v tomto svete v skrytosti a trpí násilie (Lk 8:10;
Mt 13:44; 11:12). Utrpenie je údelom nielen Mesiáša, ale aj jeho
nasledovníkov (Rim 5:3; Kol 1:24). Celé stvorenstvo túžobne očakáva
vyslobodenie z márnosti a zániku, keď pri návrate Ježiša Krista bude
definitívne zavŕšená zvrchovaná Božia vláda v moci a sláve, ktorá bude
zjavná všetkým ľuďom a celému stvoreniu (Rim 8:18–25).
(74) Návrat Ježiša Krista v moci a sláve bude osobný, telesný a verejný.
Nejde o príchod duchovnej sily, energie alebo idei, ale sám Pán zostúpi
z neba (1Tes 4:16). Ako prišiel kedysi keď vzal na seba podobu
služobníka (Flp 2:7), tak raz príde, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé
koleno ... a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus
je Pán (Flp 2:10–11). Ako vystúpil k Otcovi v oslávenom vzkriesenom
tele, tak sa v rovnakom tele opäť vráti. Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od
vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba (Sk 1:11). Po

svojom vzkriesení ho naraz videlo viac ako päťsto osôb (1Kor 15:6), ale
pri jeho návrate uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli (Zj 1:7). Všetky
kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na
nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou (Mt 24:30). Znova vstúpi
do časopriestorového sveta ako Kráľ kráľov a Pán pánov (Zj 19:16), aby
s konečnou platnosťou dokončil na zemi Boží plán spásy.
Očakávanie návratu Krista, ktorý nastane v čase, ktorý pozná iba
Boh, vyžaduje neustálu bdelosť a motivuje veriacich k zbožnému
životu.
(75) Ježiš oznámil svojim učeníkom, aké budú znamenia toho, že čas
jeho návratu je blízko. Patrí k nim príchod falošných mesiášov
a prorokov, ktorí budú robiť znamenia a zázraky a mnohých zvedú
(Mk 13:5–6), vojny, zemetrasenia a hladomory (Mk 13:7–8). Dôjde
k rozkladu vzťahov medzi ľuďmi, dokonca aj medzi rodičmi a deťmi,
pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska (Mk 13:12;
Mt 24:12). Evanjelium bude zvestované všetkým národom napriek
tomu, že jeho svedkovia budú nenávidení a prenasledovaní (Mk 13:9–
11,13). Príde veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta (Mt 24:21),
ktoré podľa apoštola Pavla vyvrcholí tým, že človek neprávosti, syn
zatratenia ... príde pôsobením satana s celou jeho mocou (2Tes 2:3,9)
a bude sa vydávať za Boha (2Tes 2:4).
(76) Žiadne zo znamení návratu Ježiša Krista však nemôže byť použité
na časové určenie konca dejín. No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani
nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec (Mt 24:36). Z biblických textov
pojednávajúcich o návrate Ježiša Krista sa nemáme snažiť vytvoriť
podrobný cestovný poriadok, podľa ktorého sa budú odvíjať udalosti
posledných dní. Máme sa však nechať povzbudiť k horlivému
očakávaniu v živej nádeji, že Ježiš Kristus príde skoro (Flp 3:20;
Tít 2:13; Jk 5:8; 1Pt 4:7). Božie vnímanie času je však iné ako naše.
Jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň (2Pt 3:8).
Istota Ježišovho skorého príchodu je pre veriacich motiváciou
k zbožnosti (1Tim 4:8,10), bdelosti a zodpovednosti v diele Božieho
kráľovstva ako jeho služobníkov (Mt 24:44; Mk 13:35–36).
Všetci vstanú z mŕtvych
(77) Biblia učí, že všetci ľudia vstanú telesne z mŕtvych. V Starej
zmluve je viera vo vzkriesenie vyjadrená na viacerých miestach
(Jób 19:26–27; Ž 15:15; 73:24; Iz 25:8; 26:19; Dan 12:2). Ježiš
potvrdzuje túto vieru starozmluvného ľudu (Jn 5:28–29). Apoštol Pavol
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pri zvestovaní evanjelia zdôrazňuje, že Kristus však bol vzkriesený
z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli (1Kor 15:20) a jeho vzkriesenie je
zárukou budúceho vzkriesenia veriacich. Lebo ako v Adamovi všetci
zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení (1Kor 15:22). Pri
Kristovom návrate ako posledný nepriateľ bude zničená smrť
(1Kor 15:26) a hriechom porušené a smrteľné telá budú premenené
(Flp 3:21). Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: čo sa seje porušené, vstáva
neporušené; čo je zasiate potupené, vstáva v sláve; čo je siate bezvládne,
vstáva v moci. Seje sa telo prirodzené, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje
prirodzené telo, jestvuje i duchovné (1Kor 15:42–44). Výraz telo duchovné
neznamená nehmotné, ale premenené Svätým Duchom tak, že je
neporušiteľné a nepodlieha skaze a smrti.
(78) Hoci Boh niekedy vykonáva rôzne súdy už v priebehu ľudského
života, Biblia potvrdzuje, že Boh určil deň, keď bude spravodlivo súdiť
celý svet (Sk 17:31). Za sudcu pri poslednom alebo konečnom súde Boh
ustanovil Ježiša Krista (Sk 10:42; 2Tim 4:1; Jn 5:26–27). Syn človeka
príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého
podľa jeho skutkov (Mt 16:27). Písmo potvrdzuje, že každá osoba bude
súdená podľa svojich činov (Zj 20:13; Mt 16:27; Rim 2:6; 2Kor 5:10).
Zároveň však uisťuje: A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú
v Kristovi Ježišovi (R 8:1), pretože Ježiš svojou zástupnou obeťou
zmierenia ospravedlňuje tých, ktorí v neho veria (Rim 3:21–26) a vieru
dosvedčujú nesením ovocia Božieho Ducha (G 5:22). Títo sa môžu už
teraz radovať, že ich mená sú zapísané v Baránkovej knihe života
(Lk 10:20; Zj 21:27).
a na Božom súde budú nespravodliví odsúdení k večnému trestu
a spravodliví v Kristovi budú prijatí do večnej radosti a slávy
nového neba a novej zeme. Tam budú uctievať Boha, slúžiť mu
a večne sa radovať v jeho prítomnosti.
(79) Rozhodnutie posledného súdu bude konečné a dôjde k večnému
rozdeleniu, pretože existujú iba dve cesty, po ktorých putujú všetci
ľudia a ktoré vedú na dve rôzne miesta (Mt 7:13–14). Údelom
bezbožných a nespravodlivých je odsúdenie k večnému trestu do miesta
zvaného peklo, ktoré je opisované ako miesto neuhasiteľného ohňa,
temnoty, večnej záhuby a druhá smrť (Mk 9:43; Mt 5:22; 8:12; 10:28;
2Tes 1:9; Zj 21:8). Podstatou trestu je večná záhuba ďaleko od Pánovej
tváre a od slávy jeho moci (2Tes 1:9). Údelom veriacich v Krista, ktorí
boli ospravedlnení prijatím jeho obeti na kríži, je večná blaženosť
a radosť v Božej prítomnosti. Pri Kristovom návrate Boh zhromaždí

a obnoví svoj ľud, stvorí nové nebesia a novú zem (Iz 65:17; Zj 21:1–4).
Večná Božia prítomnosť znamená dokonalé poznanie a videnie Boha
tvárou v tvár (1Kor 13:9–12). Život v novom nebi a novej zemi bude
životom odpočinutia (Heb 4:9–11), uctievania (Zj 19:1–4) a služby
(Zj 22:3).

Štefan Evin
V prvej časti správy, ktorú som pripravil s predsedom PLANt.sk (odbor
pre zakladanie zborov), sa venujem aktuálnym otázkam našich priorít
a vízie 4x10. V druhej časti správy chcem poukázať na dynamiku a
spôsob, akým prežívame a vyjadrujeme svoju vieru. Jej nepochopenie
u seba samého aj u druhých je jednou z príčin nespokojnosti, napätia
a kritiky v našich spoločenstvách. Sám osobne sa s tým vyrovnávam,
dúfam, že narovnávam. Pomocou mi pri tom, vďaka Bohu, bola pred
piatimi rokmi práca na korektúre slovenského prekladu knihy
Christiana Schwarza Tri farby spirituality1, u nás zatiaľ nepublikovaná.
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 každú 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 požehnania sa nedajú staticky zakonzervovať pre
budúcnosť. Snaha o ochranu a udržanie toho, čo máme – čo sa
domnievame, že 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 nemôže 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 uvedomujeme
a reagujeme na toto novozmluvné poverenie pre cirkev. Dobre založený
zbor je zborom stále sa obnovujúcim a obnovený zbor je misionárskym,
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materským zborom, ktorý cieľavedome vysiela služobníkov na nové
miesta.
Pán Ježiš nás vedie náročnou cestou nových začiatkov, či už
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 až do konca
sveta (Mt 28:18:20). Jednotlivé kroky nám môžu 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 Božieho požehnania. Cesta viery
prináša nový život. Je to cesta dávania, vysielania služobníkov na nové
miesta, cesta investovania hrivien. Vyhýbanie sa rizikám novej cesty
viery vedie k premárneným príležitostiam a strate cenného dedičstva
predchádzajúcich generácií.
Zakladanie zborov – vízia 4x10
Na minulej konferencii sme predstavili víziu 4x10. Živá diskusná odozva
bola pre nás veľkým povzbudením. O tejto vízii hovoríme na rôznych
fórach – seniorátne stretnutia, konferencie mládeže a predovšetkým na
stretnutiach a podujatiach odboru PLANt.sk. Uvedomili sme si, že jej
pôvodná formulácia bola viac antropocentrická ako teocentrická (...my
by sme chceli s Božou pomocou...). Preto sme ju preformulovali, aby
jasnejšie odrážala naše presvedčenie o Božej zvrchovanosti v jeho misii,
na ktorej môžeme 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, že chcú byť súčasťou príbehu, ktorý má svoj názov aj
cieľ. Prekvapením, z ktorého plynie aj poučenie, je tiež to, že naša vízia
našla veľmi priaznivú odozvu u zahraničných partnerov. Keď zistili, že
na Slovensku vieme, čo chceme, majú záujem nás podporiť, chcú
participovať na tomto Božom projekte u nás. Stáva sa to aj ich službou.
Táto naša maličká sieť má tak ďalšie uzly a širší záber.

1

Christian A. Schwarz, The 3 Colours of Your Spirituality, ChurchSmart Resources, St.
Charles, IL 60174, 2009

Je zrejmé, že táto vízia prevyšuje naše skúsenosti, súčasné možnosti aj
schopnosti, preto ju chápeme predovšetkým ako neustálu a intenzívnu
modlitebnú výzvu a príležitosť. Všetky stretnutia Rady začínajú
rozhovorom a modlitbami za ňu. Túžime 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, že 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,
bohoslužieb. A nie len jednorázovo či nárazovo, ale trvale. Priorita cirkvi
nemôže zostať prioritou Rady alebo odboru PLANt, lebo skutočný
učenícky a misijný život cirkvi sa odohráva (alebo aj nie) v zboroch a to
na každej 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 vyžadovať našu pozornosť, ale
základnú predstavu o tom, kam a ako ísť už vnímame. Nechceme
objavovať už 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 uvažovanie nad úlohou zakladať zbory prináša aj prvé
misiologické poznatky z nedávnej histórie tohto úsilia na Slovensku.
Počínajúc tým, že každý náš zbor niekto niekedy založil, až po analýzu
neúspešných pokusov.
Pokračovanie na budúce
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