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POČULI STE TO?
BLÍŽI SA SLOVENSKÝ
FESTIVAL VIERY ECM
KEDY? 25. - 27. augusta 2006
KDE? V Piešťanoch
(Biely stan pri Priore na Hlinkovej ul.)



25. august (piatok)
18 – 21 h
Večer mladých
- koncert hudobnej skupiny
(Azusa street
z AC Košice)
- dráma, tanec,
scénky
- biblické súťaže
- príspevky
z jednotlivých
zborov
- Wilfried Bolay
zo SRN:
„Evanjelizačný
posol”
26. august (sobota)
10 - 12 h Vyučovanie
- chvály (skupina z Bratislavy a B.
Bystrice)
- Wilfried Bolay, hlavný rečník:
„Nechytajme ryby v prázdnom
rybníku“

          
          





14 – 15 h. Voliteľné semináre
- kreatívna pouličná evanjelizácia (V. Sirkovský)
- organizovanie evanjelizácií v stane
a s Emk mobilom (W. Bolay)
- detská evanjelizácia (pre deti aj
pre pracovníkov)







        
         
         



16 - 17 h. Pouličná evanjelizácia
– pozývanie na Evanjelizačný večer




18 - 21 h. Evanjelizácia
- chvály a svedectvá
- scénka /dráma
- evanjelizačná kázeň s výzvou
(W. Bolay, M. Bruner)
- modlitby a poradenstvo (tím)
27. august (nedeľa)
10 – 12 h Bohoslužby
- chvály (skupina z Petržalky)
- duchovné hymny (M. Tagaj
a seniori zo zborov)
- svedectvá a pozdravy zo zborov
- kázeň (Wilfried Bolay, hlavný
rečník)










DA VINCIHO KÓD,
HROZBA ČI PRÍLEŽITOSŤ?
Dnes ako keby aj z vodovodu sa lial iba Da Vinciho kód. Sme zaplavení informáciami, ideami, reklamami a rôznymi inými materiálmi
a predmetmi na tému Da Vinciho kódu. Predtým však, než budeme
pokračovať, zhrňme pre tých, ktorí knihu nečítali, o čo tu vlastne ide:
Do Parížskeho múzea Louvre je pozvaný známy harvardský vedec,
skúmajúci symboliku, aby preštudoval rad záhadných symbolov v dielach Leonarda Da Vinciho. Odkrytím kódu nachádza kľúč k jednému
z najväčších tajomstiev všetkých čias....a odvtedy musí utekať (Sumár
autora Dana Browna). Z času na čas sa objavujú knihy, filmy, ktoré ako
keby chceli zdiskreditovať kresťanstvo, Ježiša Krista alebo sa posmievať
z veriacich, hoci to zďaleka nebolo pôvodným zámerom autorov. Tak je
tomu aj v prípade Da Vinciho kódu.
Autor Dan Brown na svojej oficiálnej webovej stránke hovorí nasledovne: „Da Vinciho kód je román, teda fikcia. Umelecké diela, dokumenty a tajne rituály sú skutočné, ale v knihe sú interpretované neexistujúcimi osobami. Aj keď si osobne myslím, že určité teórie, ktoré sa
v knihe objavujú, môžu byť pravdivé, každý čitateľ má sám preskúmať
tieto uhly pohľadu a vytvoriť si svoj vlastný názor. Tento príbeh má
slúžiť ako odrazový mostík pre dôležité témy „viery”, „náboženstva”
a „dejín” a vyprovokovať ľudí, aby o nich rozmýšľali a hovorili.” Na
otázku, či je kniha namierená proti kresťanstvu, uvádza nasledujúcu
odpoveď: „Nie. Táto kniha nie je proti ničomu. Je to román. Väčšina
kresťanov chápe tento fakt, iba malá časť z nich si myslí, že kniha je
nebezpečná, heretická a protikresťanská.” Mnohí duchovní mu vraj volali a ďakovali za román, pretože odštartoval nový záujem o dôležité
duchovné otázky a dejiny kresťanstva, čo im umožnilo rozhovory s novými ľuďmi a rozšírenie svojej služby.
Čo sa týka kontroverznej témy a rozruchu, ktorý vyvolala, autor
sa teší z dialógu, ktorý sa vedie na túto tému. Považuje ho za žiaduci
a obohacujúci pre všetkých. Náboženstvo má podľa neho jediného skutočného nepriateľa - a tým je apatia. Knihu teda napísal o skupine fiktívnych ľudí, ktorí skúmajú idey, ktoré ja osobne považujem za veľmi
pútavé. A odkiaľ téma? Dan Brown študoval dejiny umenia. Pri svojich štúdiách v Španielsku, výskume vo Vatikáne a neskôr v parížskom
Louvre-i opätovne narážal na tajomstvá, skryté v dielach Leonarda Da
Vinciho. Rozhodol sa o tom teda napísať napínavý román.
Naša reakcia?
Cirkev (a každý kresťan) teda stojí pred voľbou: odmietne túto knihu
a stiahne sa do ofenzívy, alebo využije tento obživený (až enormný)
záujem a bude svedčiť ľuďom o diele Ježiša Krista vo svojom živote.
Ak si vyberieme prvú možnosť a búrlivo budeme odmietať, namietať
a hádať sa, neposlúži to ničomu a svedčí iba o našej náhlosti a neinformovanosti. Niektoré cirkvi alebo ich vodcovia zakázali svojim členom
čítať knihu a pozrieť si film, nakrútený po nej.
Na druhej strane však mnohé teologické fakulty, zbory a kresťanské
organizácie organizujú stretnutia, prednášky a podobné podujatia, aby
neveriacim ľuďom, čitateľom, záujemcom priblížili pozadie knihy (a teraz už aj filmu). Neodmietajú a neodsudzujú román a jeho autora, práve
naopak: využijú túto príležitosť k svedectvu a diskusii o otázkach viery.
Otázky diskutované na týchto prednáškach sú napríklad „Kto bola Mária Magdaléna?”, „Kto boli gnostici a čo s ich evanjeliami?”, „Bol Ježiš
ženatý?”, „Fenomén Da Vinciho kódu”. Ako vidíte, do debaty sa okrem
teológov zapájajú aj historici aj sociológovia.
Často si myslíme, že neveriaci sa nechcú rozprávať o viere,
o Ježišovi Kristovi a o Božom Slove a možno by sa cítili nepríjemne,
ak by sme túto tému nadhodili. Nuž, Da Vinciho kód môže tento náš
problém vyriešiť. Teraz máme jedinečnú príležitosť svedčiť – ak sme na
to pripravení.
Ako sa pripraviť?
Modli sa - pros Boha o múdrosť pred rozhovorom.
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Miluj svojho blížneho - pros Boha o krotkého ducha, aj navzdory
útokom a možným výsmechom.
Svedči - nezostaň pri teoretickej debate o historických a teologických faktoch. Povedz, čo Ježiš Kristus urobil v tvojom živote. Spýtaj
sa, či by aj on/ona chcel/a skúsiť život, aký je možný iba v Ježišovi
Kristovi. Vysvetli, ako tak môže urobiť. (Tvoj kazateľ ti k tomu iste vie
poskytnúť potrebné rady, prípadne materiály.)

NIEKOĽKO NÁPADOV PRE ZAČATIE DEBATY O KNIHE / FILME:
- Videl si film? Čo si o ňom myslíš? Čo sa ti najviac páčilo?
- Kniha Da Vinciho kód je román. Teda to nie je pravdivé pojednávanie.
Myslíš si, že môžeme vedieť pravdu o Ježišovi?
- Čítal si niekedy evanjeliá v Novej zmluve? Na rozdiel od Da Vinciho
kódu sa vyhlasujú za pravdivé. (V závislosti od odpovede sa môžeš spýtať, čo si o evanjeliu myslí.)
- Chcel by si prečítať jedno z evanjelií, aby si ho mohol porovnať
s Brownovou knihou?
- Čítal si už nejakú knihu o Ježišovi či o kresťanstve, ktorá by ťa viedla
k premýšľaniu?
- Niektorí kresťania sa cítia byť dotknutí Brownovým opisom Ježiša.
Chápeš dôvody ich pocitov?
- Rozmýšľaš niekedy o duchovných veciach / otázkach?
- Myslíš si, že Boh môže zaujímať miesto v živote človeka / viesť jeho
život? (Ak áno, môžeš mu vysvetliť, ako odovzdať svoj život Bohu.)
- Ako dobre poznáš osobu a učenie Ježiša Krista? Rozumieš mu?
Gabriella Kopasová
(zdroj: internet)





„PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI V SLUŽBE
DEŤOM VI.”
23. septembra 2006
Pedagogická fakulta UMB
v Banskej Bystrici
Téma: ŠPECIFICKÉ PROBLÉMY DETÍ A
ICH RIEŠENIE
Tento seminár je vynikajúcou príležitosťou dozvedieť
sa viac o špecifických problémoch detí a taktiež dobrou možnosťou spoznať aj iných učiteľov z ostatných
cirkevných denominácií a v neposlednom rade - príležitosťou zakúpiť rôzne pomôcky, materiál, získať
nápady...
Ohnisko



Výročná konferencia ECM tentoraz v Plzni
V dňoch 25. – 28. 5. 2006 sa v plzenskom zbore Maranatha konala Výročná
konferencia. I keď upršané počasie asi náladu nikomu nevylepšovalo, atmosféra tu
bola dobrá a priebeh konferencie hladký.
Téma konferencie „Čím je nám cirkev”
je vždy aktuálna a tak to bolo aj tu. Na
ranných bohoslužbách sme mali možnosť
prežívať Božiu blízkosť v obecenstve a počuť zaujímavé a podnetné kázne na témy
Cirkev ako škola, Cirkev ako nemocnica,
Cirkev ako Boží dom.
Tohtoročná konferencia bola významná
najmä tým, že sa prijal nový cirkevný poriadok, ktorý v blízkej budúcnosti vyjde v
slovenčine a bude k dispozícií všetkým.
I keď sa oproti tomu starému niektoré
organizačné veci zmenili a prispôsobili
súčasným podmienkam cirkvi, naše poslanie ostáva rovnaké: získavať učeníkov
a učeníčky pre Ježiša Krista. Pripomenuli
sme si aj päťdesiate výročie, odkedy metodistická generálna konferencia v roku
1956 súhlasila s ordináciou žien, hlasovalo vtedy 389 za a 297 delegátov proti. Už
v prvom roku mohlo byť ordinovaných 27
žien z 19 výročných konferencií. V krátkej správe sme sa tiež dozvedeli, že u nás
to predsa trvalo ešte 22 rokov, kým bola
ordinovaná na staršiu prvá žena sestra
Alena Procházková, ktorá momentálne
slúži v zbore Praha 2.

opäť dostal stáleho kazateľa a po
revolúcii pôvodnú budovu navrátili ECM. Zbor sa začal vzmáhať
a zaznamenal veľký rast. Dnes má
okolo 240 členov. Modlitebňa je
krásne zrekonštruovaná, ako vidno na fotografiách.
Čo povedať na záver? Konferencia so všetkými správami
a hlasovaním je úspešne za nami,
ale konferenčný rok sa len začal.
Modlím sa za to, aby aj ten bol
úspešný, aby sme ako cirkev ostali verní Veľkému prikázaniu a na
zboroch ho napĺňali. Veď cirkev je
ako škola, kde Boh vyučuje asistentov hlavného lekára - Ježiša,
ktorí na základe stanovenej diagnózy (všetci zhrešili a nemajú slávy Božej) majú povinnosť slúžiť
pacientom, ktorí hľadajú pomoc
a potrebujú nájsť svoje miesto
v Božom dome.
Lenka Procházková

skupina, ktorá nás v nedeľu viedla pri speve

V nedeľu sa tradične konali slávnostné
bohoslužby s ordináciou a vždy s napätím
očakávaného služobného pridelenia ordinovaných pracovníkov cirkvi. Ordináciu
na staršieho prijali tento rok sestra Kornélia Francisty a brat Vojtech Sirkovský
zo slovenskej oblasti a brat Zdeněk Eberle
z českej oblasti. S potešením som sledovala, že aj keď nám trvalo pomerne dlho,
kým sa začali v našej cirkvi ordinovať
ženy, dnes si ich dopredu prišlo služobné
pridelenie prevziať pomerne veľa. Posúďte sami na fotografii ordinovaných kazateliek a kazateľov.
Zbor Maranatha sa schádza v budove
tzv. Husovej kapli. Táto patrila našej cirkvi a schádzal sa tu pomerne veľký zbor,
keď ju za bývalého režimu štát zobral do
vlastných rúk a v jej priestoroch zriadil
vysokú školu. Zbor sa nemal kde schádzať
a dlho ani nemal kazateľa, bol len administrovaný, a postupne členovia z cirkvi
odišli alebo prešli do iných spoločenstiev.
Pred pádom komunistického režimu zbor
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zbor Maranatha
deti, pred odchodom na besiedku

nedeľné zhromaždenie

superintendent J. Červeňák a biskup P. Streiff

po nedeľnom zhromaždení - všetci ordinovaní kazatelia a kazateľky
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Mesačník Ohnisko vychádza bezplatne
jedenásťkrát v roku.
Náklady na jedno číslo sú 12,– Sk + poštovné.
Prispieť môžete na č. účtu Unibanky:
2127726/1200
VS: 914 700
alebo poštovou poukážkou.
Ďakujeme.
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