KERAK 1975 -

Banská Bystrica, 17.2.2019

O sebe:


Stramszki István:



1989-2015 – kazateľ v Keraku



1994-1999 – tajomník Keraku



1999-2000 – predseda Keraku (zriekol som sa!)



Cserbik János:



1996-2015 – kazateľ v Keraku



2006-2008 – tajomník Keraku



2012-2016 – predseda Keraku

Obdobia histórie Keraku:
1975 – 1989

(tzv. „Egerváriho-skupina”)

- 1984 – br. Wilson. / žiadosť o uznanie / návraty
- 1989 - „spoločné prehlásenie” / rehabilitácia

1990 – 2011

(„KERAK”)

- 1990 jar: registrovanie ako cirkev
- 1995-1996 – „Žite v pokoji!”

- 2000 – dôsledkom zrieknutí sa otváranie očí

2011-2015
2015- ?

(Paríž-Zugliget-Pécel)
(KERAK, ale inak)

- Doteraz… Uvedomenie si toho, že prečo zostali.

Sú členovia KERAK-u odštiepencami?


Vypracovali písomný dokument o teológii rozdelenia



Neprijímajú Večeru Pánovu s členmi cirkvi adventistov



V rokoch1989-96 boli členmi, ale nepestovali spoločenstvo



Vydávajú vlastné úlohy sobotnej školy (biblické úlohy
celosvetovej cirkvi podľa nich nie sú dobré



Separátne vyberajú a používajú desiatky



Zmenilo sa aj ich oficiálne seba-chápanie:

Sú členovia KERAK-u odštiepencami?
- Do roku 2015: „Spoločenstvo neoblomne vyznáva vieroučné
dedičstvo celosvetovej Cirkvi adventistov siedmeho dňa a každý
adventistický zbor považuje za sesterský a každého
adventistického veriaceho považuje za svojho brata či sestru. V
biblickom zmysle sa nepokladá za inú alebo novú cirkev... Na
základe spoločnej histórie a na biblických výrokoch postavenom
presvedčení je Spoločenstvo zaviazané otvorenosťou voči Cirkvi
adventistov siedmeho dňa vo veci organizačnej jednoty.“

- Od roku 2018: „(KERAK) si berie za svoje... následné biblické
učenia a vedomie poslania severoamerického adventného hnutia
19. storočia... Spoločenstvo sa nepokladá za samostatnú
denomináciu. Praje si fungovať ako zväzok zborov, čím nasleduje
jednoduchý novozákonný organizačný príklad.“

Prajú sa stať súčasťou cirkvi adventistov?


„Nás odtiaľto vylúčili, hľa tu je naše vysvedčenie – v písomnej
forme aj hovoreným slovom – predstavitelia svetovej cirkvi až
po ich najvyšších predstaviteľov uznávajú, že to bola tragédia,
bez biblického dôvodu, protiprávna. Takže v Božích očiach je
stále platné, že sme ich členmi.“ – 27.6.2013



„Skôr budem zametačom ulíc, ako adventistom siedmeho dňa”



„Nie som rodený adventista, teda rodený farizej.“

Skutočne sú „vylúčení, vyobcovaní“?


1975: 518 vylúčených + cca. 700 na protest dobrovoľne odišlo(!)



1989 – úplná rehabilitácia, vrátane členstva



Väčšina súčasných členov nikdy neboli členmi → teda ani vylúčení



Nie sú vyobcovaní, veď oni si kladú podmienky



Otázka predsedu Teda Wilsona ohľadne iniciatívy Zs. Vankó:



„Teraz sa pripojí KERAK k celosvetovej cirkvi alebo celosvetová
cirkev ku KERAK-u?“

Pokladajú samých seba za lepších?




„Doteraz iba jedno maličké spoločenstvo v Európe
preukazovalo svoje dôsledné pridŕžanie sa biblických
princípov. Bol ním maďarský KERAK. Keď satan prešiel celú
Európu, videl hroziace nebezpečenstvo iba v tomto
spoločenstve. Aj jeho začiatky zázračne dokazovali
prítomnosť Božej milosti... Brány pekelné ho nemohli
premôcť.“ (Úryvok z listu Istvána Mártona, 6.5.2015).
„Nie sme spokojní so svojím duchovným stavom.
Laodicejská vlažnosť pokúša aj nás“- Zs. Vankó o KERAK-u.

Nazývajú cirkev Babylonom?
„E.G. Whiteová vyznávala, že Cirkev adventistov siedmeho
dňa nebude Babylonom. Je zrejmé prečo:
 Na jednej strane je biblické určenie o Babylone doby konca
úplne jasné (Zj 17,5) – toto označenie sa netýka adventného
ľudu.
 Na druhej strane, cirkev je veriacim ľudom, ... a Pán má svoj
veriaci ľud aj vo vnútri cirkvi adventistov vedľa tých a oproti
tým, ktorí opustili svoju vieru a ktorí sa priatelia s Babylonom.
 To je náš pohľad a vyznanie”
 „Myšlienky o oprávnenosti existencie KERAK-u“ –
37.5.2017
• Udržujú si odstup od cirkvi ako od Babylonu.
 „Hnutie”/„Cirkev”, resp. „podmienené proroctvo, že nepadne”.


O pripojení: Kto ho inicioval?


Zsuzsana Vankó na jar a v lete 2011 (Paríž, Zugliget-Budapešť)



Nie kazatelia a nie vedenie cirkvi! (Ani o tom nevedeli!)



Po jeseni 2011 sama iniciátorka z toho vycúvala


Odvtedy sa pokúša deklarovať, že iniciátormi boli kazatelia a
to z materiálnych dôvodov

Delenie majetku. Kto ho inocioval?




Zsuzsana Vankó 10.2.2013, pred kazateľským zborom KERAK-u,
v prítomnosti Ben Shoun-a, podpredsedu GK, jemu hovorila:


„majetok si je možné rozdeliť”, len nech sa to už skončí



Aj z tohto neskôr vycúvala.

Podľa tých, čo zostali, „odídencom” nič neprináleží.






Neprišli so žiadnym návrhom, všetko odmietli.

Tí, čo zostali, nehnuteľnosť „Biatorbágy” s dostatočným
predstihom previedli na svoju vlastnú nadáciu!
Zo zostávajúceho majetku si „odídenci“ zobrali so sebou menej,
ako boli pomerom k „zostávajúcim“ oprávnení.

Je adventizmus KERAK-u biblickejší?


Účelové selektovanie Svedectiev.



Svojvoľný výklad Svedectiev.



Neriadia sa ani ich radami, nenasledujú ich príklady:





Dôležitosť jednoty.



Zostaň v cirkvi aj vtedy, keď je znepokojujúco poznačená.

Chápanie lode a jej neopúšťania v KERAK-u.

Základné problémy v KERAK-u:




Duch nezávislosti
 Tomu podriaďujú aj svoju teológiu
Samých seba, obraz o samých sebe manažujú





Základný nedostatok čestnosti a pravdovravnosti:





Ako „z ďaleka prichádzajúci”-to môžu robiť
Ale my ich poznáme z blízka

List z októbra 2011...
Hlasovanie v roku 2012...

Zamlčujú vlastné chyby, kozmeticky ich upravujú


Chyby cirkvi naproti tomu zhromažďujú a prepierajú

Príklad:










„V nedávnej minulosti sme vyjadrili svoj zámer, že by sme
chceli, aby sa usporiadali naše vzťahy s celosvetovou Cirkvou
adventistov siedmeho dňa ... Preto by bolo nekonzistentné,
keby sme sa registrovali ako iná cirkev.“
Inými slovami: „Nech hlasuje za združenie ten, kto chce jednotu.
Po hlasovaní v januári 2012 tí istí ľudia hlásajú pravý opak:
„Pretože KERAK je združením, nemôže sa zjednotiť s cirkvou
adventistov.“
„Keby sa celosvetové spoločenstvo vo vzťahu k nám v
budúcnosti uzatvorilo pred zodpovednosťou vytvoriť s nami
spoločenstvo pre to, že sa neprikláňame k statusu cirkvi a to
bráni spojeniu, potom by to bolo veľmi smutné“
Čo sa odohralo v skutočnosti a čo je smutné?!

Základné problémy:


Otázka "pluralizmu pravdy":



Aj to je riziko, keď je iba jedna, ale nie tá pravdivá….



Pre nich je pravda viac ako človek.


Pokiaľ nejde o nich, alebo o niekoho, kto im straní



„Lojalita”/„ohybnosť“ sú devízami v KERAK-u



Snažia sa vytĺcť kapitál zo včerajších zásluh:




Čo sa udialo v roku1975. Ale čo sa udialo odvtedy!?
EGW prehlasuje: „Včerajšia pravdovravnosť nerobí dnešnú
lož dobrou:”

KERAK a politika:
Ich protichodné správanie:


Motivujú k voľbám – na základe preferovania politickej strany


Robili to aj v roku 1985



E. White pred tým prísne varuje!!






Osobná vec, nech nikto neagituje
„nemôžeme hlasovať na strany, lebo nevieme, na koho
hlasujeme………...”

Vedľa toho vytýkajú, keď predstaviteľ cirkvi vyhovie pozvaniu
štátnej inštitúcie.

Líšia sa vo svojich vieroučných bodoch?
Áno, ale podľa nich sa mýli cirkev, nie oni:
 Kristovo vtelenie


„podobný” alebo „taký istý”

Nemôže byť pokušenie rovnaké vo všetkom, no JEHO boli
väčšie
Prijímanie finančnej podpory od štátu.









Oni zakazujú – EGW ale toto „zakazovala.”

Ekumenizmus:
 Pre nich je všetko ekumenizmom – pokiaľ to nerobia oni.

Hudba, potlesk, smiech, ordinácia žien (x), atď.

Opodstatnené tvrdenie:

„KERAK ako organizáciu pracujúcu proti
Božej cirkvi ostatkov považujeme za
odštiepenecké hnutie”

Otázky a tézy:








Prečo bola Zsuzsana Vankó v roku 2011, keď vyhľadala
brata Wilsona, otvorená pre zjednotenie? Na základe akého
nedostatku cirkvi, ktorý jej vtedy nebol známy a ktorý neskôr
objavila, zmenila názor do tej miery, že vylučuje zjednotenie?
Prečo popiera, že iniciovala rokovania o zjednotení a prečo
sa pokúša prisúdiť to kazateľom a obviňuje ich pritom z
prestížnych a materiálnych záujmov?
Kde píše Ellen Whiteová, že biedny stav cirkvi – ktorý sama
predpovedala – má motivovať k oddeleniu a odštiepeniu?
Kde píše Ellen Whiteová o tom, že máme stanovovať
podmienky pre znovuzjednotenie s cirkvou?

Otázky a tézy:






Keď Ellen Whiteová od vzniku cirkvi adventistov píše o
„cirkvi“, prečo oni hovoria o „hnutí“?
Prečo Ellen Whiteová – po udalostiach v roku 1888 a aj po
jej odchode do Austrálie – napísala: „Organizačná štruktúra
sa ukázala ako veľmi úspešná... Nech nikto nepestuje v
sebe tú myšlienku..., že by sme dokázali existovať aj bez
organizácie. Veľa sme študovali Bibliu a stálo nás to veľa
modlitieb s prosbami o múdrosť, aby sme konštatovali: Boh
odpovedal, aby sme postavili túto štruktúru. Podľa Jeho
smerníc bola vybudovaná po mnohých obetiach a
konfliktoch.“ (EGW 1892, 32. str. listu)
Kto kritizuje vznik cirkevnej organizácie, kritizuje Ellen
Whiteovú. (pozri predošlý citát)

Otázky a tézy:








Kto kritizuje prijatie štátnej podpory, kritizuje Ellen Whiteovú,
ktorá v tomto usmernila Jonesa.
Kto kritizuje pripojenie členov KERAK-u k cirkvi adventistov,
kritizuje Ellen Whiteovú.
Kto kritizuje udržiavanie vzťahov s duchovnými iných cirkví,
kritizuje Ellen Whiteovú.
Kto kritizuje udržiavanie vzťahov s duchovnými iných cirkví,
kritizuje Ellen Whiteovú.

