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Naša krajina v súčasnosti čelí veľkému tlaku zo zahraničia,
ktorý sa cielene usiluje o zníženie významu manželstva
a podkopáva rodinu v mene rodovej rovnosti. Rodina je
však základom spoločnosti a vďaka nej sa rozvíja aj cirkev.
Preto nás neprekvapuje, že je neraz vystavená útokom.
Rodičia čelia mnohým problémom, niekedy len ťažko
nachádzajú spôsob, ako sa postarať o vlastné deti a rozdeliť
si zodpovednosti.
Kniha je neoceniteľnou pomôckou pri hľadaní odpovedí
na otázky, ktoré si môžeme klásť v súvislosti so vzťahmi,
manželstvom či výchovou detí. Priame a praktické posolstvo
na biblickom základe, doplnené o poznatky z psychológie,
môže byť užitočné pre každého, kto hľadá Božiu múdrosť
pre svoj život.
Posledné dve kapitoly sú pohľadom ženy a knihu zaujímavo
obohacujú. Ich autorkou je Åsa Ekh.

Vianočná akcia

Ak si objednáte túto knihu do 20.12.,
dostanete k nej zadarmo jedno z dole
uvedených MP3. Vyberte si a napíšte nám.

8,50 €
160 strán
mäkká väzba

Nakupovať môžete v Slove života, Tomášikova 30,
821 01 Bratislava, tel: 02-20929311,
slovozivota@slovozivota.sk alebo na eshope
na www.slovozivota.sk, posielame na dobierku za 2 Eurá.

Kázania na MP3 od bratislavských pastorov Slova života

Peter Čuřík

Peter Čuřík

Martin Hunčár

Kvalita tvojho
srdca a vzťahy

Tvoja duša môže
prospievať!

5 Eur, 7 hodín vyučovania

5 Eur, 8 hodín vyučovania

Letničnocharizmatické
kresťanstvo

t Svojim blížnym by si mal
preukazovať milosrdenství

t Bohatstvo Egypta alebo
pohanenie Kristovo? Vyber si dobre!

t Boh nehľadí na to, na čo
hľadí člověk
t Máš srdce služobníka?
(fascinujúci príbeh Rut)
t Akou pôdou je tvoje srdce?
t Nedokážeš niesť ovocie Ducha
vo svojej sile.
t Agapé – extravagantná láska.
t Nestačí nasledovať Krista
„zďaleka“.

t Keď to vyzerá, že si dostal
„šach mat“
t Nedovoľ, aby tvoj zrak zaslepili
slzy zúfalstva
t Zdrž svoj jazyk od zlého a budeš
vidieť dobré dni
t Nezakop svoje hrivny!
t Manifest prebudenia: Hlad po
Bohu, viera, posvätenie, akcia, láska
t Každý môže získavať duše

5 Eur, 6 hodín vyučovania
t Ako nájsť a činiť Božiu vôľu?
t Tri prekážky na našej ceste
za Bohom
t Nezostaň v rybníku, patríš
do rieky!
t História narodenia letničného
hnutia vo svete I
t História narodenia letničného
hnutia vo svete II
t Malé veci spôsobia veľké veci
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úvodník

Ako si osvojiť
nebeskú
mentalitu
Je úžasné, že sme na Slovensku mohli hostiť takých Božích služobníkov,
ako je Sergio Scataglini či David Kolenda. Bratislavská konferencia KvM
mala motto „Svätosťou k víťazstvám“,
košická Konferencia ohňa vyzývala
veriacich, aby vyšli s dobrou správou
k ľuďom okolo nás. Zdá sa to byť
paradoxné. Na jednej strane dôraz na
charakter a vysoký štandard vo vnútri
cirkvi, na druhej výzva k tomu, aby
sme smelo vyšli do hynúceho sveta
a prinášali ľuďom nádej. Čo je teda
správne? Svätosť alebo evanjelizácia?
Dôraz na chodenie s Pánom alebo na
používanie darov, ktoré nám už boli
zverené? Verím, že potrebujeme oboje!
V našom vydavateľstve ponúkame
okrem niekoľkých nových titulov aj
knižky od Billa Johnsona, ktorý je
pastorom zboru Bethel v Kalifornii.
Z jeho kníh prúdi čerstvý závan Ducha.
Už mnoho rokov zažívajú duchovné
prebudenie a ich biblická škola má
každoročne stovky študentov z celého
sveta. Učia veriacich o živote v nadprirodzene, o tom, ako vo svojom
okolí uvoľňovať Boží život. Ježiš
Kristus povedal, že nás posiela ako
ovce medzi vlkov. Na prvý pohľad
to vôbec nie je radostná vyhliadka.
Za normálnych okolností nemáme
šancu na prežitie. No cirkev napriek
svojim zlyhaniam a nedokonalosti
jednako žije a víťazí. Apoštol Pavol
povedal, že aj keď sme každodenne
považovaní za ovce na zabitie, „v tom
vo všetkom statne víťazíme skrze
toho, ktorý si nás zamiloval“ (Rim
8:37). Jedna z matematických axióm,
ktoré v Božom kráľovstve platia bezvýhradne, nech sa týka kohokoľvek,
znie: „Ty a Boh ste vždy vo väčšine!“
Bez ohľadu na množstvo protivníkov
či presilu vlkov, víťazíme jednoducho
preto, že sme v Kristovi. Ale na to, aby
sme ostali v jednote s Ním, potrebujeme si zachovať čistotu, ktorú symbolizuje ovečka. Je úplne v poriadku, ak sa

loď dostane na vodu, no nesmie sa stať,
aby sa voda dostala do lode. V Jánovi
17. kapitole Pán Ježiš o nás hovorí, že
nie sme zo sveta tak, ako ani on nie je
zo sveta, no zároveň dodáva: „Ako si ty
(Otec) mňa poslal na svet, tak som i ja
ich poslal do sveta.“
Ježiš najprv očistí naše srdcia
a urobí z nás nové stvorenia, aby nás
následne poslal prinášať nádej tomuto
svetu. Našou úlohou nie je len prežiť
búrku a horko-ťažko doraziť do nebeskej destinácie, Boh nás volá k tomu,
aby sme prinášali nebo na zem. Keď
mal Ježiš pred sebou zástup 10-15 tisíc ľudí, opýtal sa svojich učeníkov:
„Kde nakúpime toľko jedla, aby sa títo
najedli?“ Nepýtal sa preto, že by sám
nepoznal odpoveď, chcel ich naučiť
rozmýšľať inak ako boli zvyknutí. Filip
odpovedal, že síce majú dvesto denárov,
ale to zďaleka stačiť nebude a Andrej
poznamenal, že vedia akurát o istom
tínedžerovi, ktorému mama nabalila
obed – päť chlebov a dve rybičky, „ale
čože je to pre toľkých?“. Obaja učeníci
ostali len pri tom, čo sa vidí. Ježiš však
nasýtil celý ten obrovský zástup takým
nadprirodzeným spôsobom, že ostalo
ešte aj 12 košov zbytkov. Pozrime sa
ale na to, ako to urobil: „A Ježiš vzal
chleby a poďakujúc rozdával učeníkom
a učeníci sediacim, a podobne aj z rýb,
koľko len chceli.“ Ten zázrak prechádzal rukami učeníkov. Ježiš chcel,
aby si jeho spolupracovníci osvojili
niečo z jeho mentality a zažili prienik
neba na zem.
Ako pozeráš na svoj nedostatok?
Možno ťa prikvačila ekonomická kríza,
možno si sa dostal do pasce závislostí
alebo si jednoducho príliš sklamaný zo
života. Ježiš chce priniesť závan nebeskej vône do tvojej rutinnej všednosti.
Možno si myslíš, že za veľa nestojíš.
Ale Kristus s tebou počíta. Nielenže ťa
chce požehnať, ale túži po tom, aby cez
teba požehnal zástupy.
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Príbehy zo života

Hovorit o Bohu v superlatí
Marek a Beáta Staňo
Už dva roky chodí do nášho zboru jedna
mladá bratislavská rodinka. Marek pracuje
v realitnej kancelárii, jeho manželka Bea je
na materskej dovolenke a teší sa z malej
Sárky. Hoci verili v Boha aj predtým,
nenasledovali ho a nemilovali
ho tak ako dnes. S nadšením
pomáhajú aj druhým, v minulom

roku

napríklad

v Šahách slúžili rómskym deťom v rámci
Operácie

Vianočné

dieťa. Radi by sme
vám priblížili ich
príbeh.

Marek
Obdobie zmätku
a sebaklamu
Narodil som sa v Partizánskom a vyrastal v katolíckej rodine, chodieval
som dokonca aj miništrovať. Dodnes
si s bratom dobre pamätáme, ako sme
sa ráno v kuchyni pred odchodom
do školy pomodlili spolu so starkou
„Otčenáš“ a „Verím v Boha“. Na tieto
dobré časy v rodinnom kruhu mi dodnes
ostali krásne spomienky. Boh bol ku
mne vždy blízko, aj napriek tomu, že
ja som to nebral tak vážne, ako tínedžer
najmenej. Na niektoré veci počas svojho dospievania by som radšej zabudol, iné ani nespomínal. Chcel som byť
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úspešný, veľa zarábať, niečo v živote
dosiahnuť. Stále som sa niekam hnal,
skúšal šťastie a veľakrát naslepo riskoval. Bolo to obdobie zmätku a sebaklamu. Moje hodnoty boli prevrátené.
Podobal som sa mužovi, ktorý staval
svoj dom na piesku.

– kto som, prečo som tu a kto je Boh.
Nebolo to preto, aby som potešil rodičov a starú mamu, ale naozaj som Boha
chcel spoznávať. V tom období sa mi stal
úraz, ktorý mi znemožnil pracovať počas
niekoľkých týždňov. Ten čas som využil
na to, aby som čítal Bibliu, ktorú som
mal poruke. Obrázková
Biblia mi dala veľa, ale
nestačila mi, a tak som
si kúpil svoju prvú Bibliu. Bolo to zlomové obdobie môjho života, hoci som
ešte tápal − nevedel som poriadne
v koho a čomu verím, no niečo sa
začalo diať a potvrdilo sa Slovo, ktoré
je napísané v Jakubovom liste 4:7-8:
„Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži
k vám.“ Odvtedy sa začali veci meniť,
i keď zásadné rozhodnutie prišlo až
neskôr.

„Stále som sa niekam
hnal, skúšal šťastie
a veľakrát naslepo
riskoval.“
Keď som mal asi dvadsať rokov,
presťahoval som sa do Bratislavy. Prišli
nové známosti a starosti, a od Boha
som sa naďalej vzďaľoval. No postupne
som si kládol otázky o zmysle života

víťazný život
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Príbehy zo života

ívoch nie je vôbec prehnané!
Bea

Vždy som vedela,
že Boh existuje
Vyrastala som v protestantskej rodine.
Do kostola sme chodievali, či sa nám
chcelo, alebo nie – rodičia to od nás
očakávali. Keď sme boli deti, so sestrou sme každý rok cez letné prázdniny
navštevovali kresťanské tábory. Veľa

Nevedela som presne, čo to vlastne znamená, ani to, ako sa to robí, ale vedela
som, že to musím urobiť. Modlila som sa
asi takto: „Bože, ak sa tam konečne obrátim, nemôže to byť žiadne zlé miesto.“

Naša zmena
Do živého zboru sme šli s Marekom
spoločne, bol to evanjelizačný večer
s pozvaným rečníkom. Vtedy sme ešte
neboli manželia, no už sme spolu bývali
a plánovali svadbu. Vidieť všetkých
tých tancujúcich ľudí so zdvihnutými rukami bolo pre
nás nezvyčajné
a šokujúce, lebo
obidvaja sme
boli zvyknutí
na tradičné
bohoslužby,
no ostali sme.
Keď kazateľ začal vyzývať ľudí, aby
vystúpili a prijali Pána Ježiša za svojho
Pána a Spasiteľa, mala som pocit, že to
rozhodnutie musím urobiť. Niečo ma
ťahalo dopredu. Cítila som, že ak sa teraz nerozhodnem, tak sa mi niečo stane
a už v živote nebudem mať ďalšiu šancu
takto zareagovať.
Išla som dopredu spolu s mnohými
ďalšími a už cestou tam som plakala.
V duchu som sa modlila, aby prišiel aj
Marek a o chvíľu nato som ho zbadala
prichádzať. Veľmi som sa potešila. Prijali sme Ježiša naraz! Pred naším obrátením sme sa často hádali, boli dni,

„Vedela som, že so
životom, aký som viedla,
by som skončila v pekle
– a tá myšlienka ma dosť
desila.“ sme sa tam

naučili, spoznali
sme veľa biblických príbehov. Vždy
som vedela, že Boh existuje, nemala
som o tom najmenšiu pochybnosť. Nejako zvlášť ma to ale nezaujímalo, a keď
prišlo obdobie strednej a vysokej školy,
môj život nabral iný smer. Letné prázdniny som väčšinou trávila v zahraničí,
chodievala na diskotéky, viedla nočný
život.
Paradoxne, aj vtedy som si sem-tam
čítala Bibliu a často sa modlila k Bohu,
aby ochránil mňa a moju rodinu. Veľmi
mi na tom záležalo a bola som vďačná
za svojich rodičov a súrodencov, že sme
všetci zdraví. Nevedela som však, že môžem mať osobný vzťah s Ježišom, a že
môžem byť vedená Duchom Svätým.
Vedela som, že so životom, aký som
viedla, by som skončila v pekle – a tá
myšlienka ma dosť desila. Jeden môj
strýko už istý čas chodieval do letničnocharizmatického zboru a hovorieval mi,
aby som sa tam tiež išla pozrieť. V tom
čase som takéto cirkvi nepoznala, z počutia som však vedela, že z pohľadu
tradičných cirkví sa jedná o niečo neprípustné. Dlho som váhala, ale nakoniec
som sa rozhodla, že tam zájdem, lebo
moja túžba po obrátení postupne rástla.

Boh nám pomáha
riešiť bývanie
Boh nám postupne dáva odpovede na
otázky, ukazuje nám cestu a tiež nám
dáva silu a odvahu, aby sme boli schopní
na tieto cesty vykročiť. Už niekoľkokrát
sme sa rozhodli bezvýhradne Mu veriť,
nespoliehať sa na svoju silu, zaužívané
postupy a znalosti. Urobili sme dôležité
rozhodnutia ohľadne bývania na základe zasľúbení z Jeho Slova. Často sme
cítili aj varovanie, aby sme boli opatrní.
Jednalo sa napríklad o otázky s kým
dlhodobo spolupracovať, ako riešiť
financovanie nášho bývania. Mnohí
svetskí ľudia by nás asi pokladali za
bláznov, lebo malé klamstvo mohlo vyriešiť obrovský problém, no my sme
sa rozhodli inak, a to tak, ako sme prijali v srdci, na základe čítania Biblie
a Božieho vedenia. Nebudeme preháňať, keď povieme, že sme boli sami
prekvapení, ako sa veci zrazu dobre
vyriešili.

Život s Ním je krásny
Práve cez Božie slovo prichádzajú znova a znova odpovede na rôzne otázky,
ktoré aktuálne riešime. Boh cez túto
knihu naozaj hovorí, Božie slovo je
živé, originálne a nič iné sa naň nepodobá. Náš život s Bohom je krásny
a dobrodružný, aj napriek tomu, že veci
sa nedejú vždy tak, ako si predstavujeme
alebo očakávame. Chceme Mu byť
za každých okolností verní a tiež
byť vytrvalí vo viere. Boh nám
požehnal krásne a zdravé bábätko,
dcéru Sáru, to všetko je len
z Jeho milosti. Bez Neho by
sme nemali nič. Dal nám nový
život, slobodu a voľnosť. Stará
sa o nás každý deň, a to lepšie, ako
si vieme sami vymyslieť či predstaviť.
Myslím si, že sme šťastní aj preto, lebo
sme sa prestali zameriavať len na vlastnú
rodinu a myslíme aj na druhých. Boh je
naozaj dobrý, milosrdný, trpezlivý, milujúci a hovoriť o Ňom v superlatívoch
nie je z nášho pohľadu vôbec prehnané!

„Išla som dopredu
spolu s mnohými
ďalšími a už cestou
tam som plakala.“
keď sme sa ani nerozprávali. Po tejto
návšteve sa veci v našom živote začali
meniť, prežívali sme krásne, ale aj ťažké
chvíle, vždy však s Pánom. Mnohokrát
sme cítili Jeho milosť, dobrotu a otcovskú lásku, ktorú prechováva k svojim deťom.

víťazný život
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reportáž

Svätostou k vítazstvám!
Konferencia v Bratislave so Sergiom Scataglinim
Konferencia KvM v tomto roku predčila
naše očakávania. Hlavného rečníka konferencie Sergia Scatagliniho z Argentíny
sme po prvý raz osobne spoznali pred
dvomi rokmi na konferencii KvM 2011.
Pastori z Bratislavy, združení v platforme Kresťania v meste, ho pozvali
znova, tentoraz na konferenciu s mottom „Poď na novú úroveň! Svätosťou
k víťazstvám“. Pastor Sergio je synom
známeho Alberta Scatagliniho, ktorý
je považovaný za jedného z otcov
duchovného prebudenia v Argentíne
v deväťdesiatych rokoch 20. storočia,
ktoré priviedlo do Božieho kráľovstva
státisíce ľudí. Len v ich meste La Plata sa
za niekoľko mesiacov evanjelizačného
úsilia obrátilo ku Kristovi až 50 tisíc ľudí. Sergio v tom čase študoval
na Fullerovom teologickom seminári
v USA. Stal sa zdatným teológom, no
keď prichádzal domov, zisťoval, že mu
chýba oheň a vášeň, ktorú videl u laických kazateľov v La Plate a po celej Argentíne. Potom prežil osobitú skúsenosť
s Pánom, ktorú nazval „krst ohňom“
a opísal v knihe „Oheň jeho svätosti“,
ktorá sa stala svetovým bestsellerom.
Sergio je pokorným mužom, ktorý
skutočne horí Božím ohňom svätosti.
Po každej bohoslužbe otvoril priestor
na osobné modlitby za ľudí, kde sa
spolu s pastormi z Bratislavy modlili za
stovky hostí. Bolo úžasné sledovať, ako
ľudia spontánne reagovali na jednotlivé
výzvy a boli oslobodzovaní z útlaku,
depresie, uzdravovaní z chorôb alebo
prijímali moc Svätého Ducha a jeho
oheň. Na pódiu sa počas celej konferencie striedali worshipové skupiny
z rôznych bratislavských kresťanských
spoločenstiev a naozaj sme vnímali,
ako cirkev vystupuje na novú úroveň.
V nedeľu ráno sa v športovej Hant aréne (Pasienky) zišlo viac ako tisíc ľudí
a na výzvu urobiť Ježiša svojím Pánom
alebo sa k nemu vrátiť, tak ako to urobil márnotratný syn v evanjeliu Lukáša,
vystúpili desiatky ľudí. Veľmi radi sme
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na bohoslužbe privítali aj jedného zo
starostov Bratislavy, ktorý sa vyjadril,
že „túto skúsenosť bude radiť medzi
jednu z tých, na ktoré sa nedá nikdy
zabudnúť.“
Pastor Scataglini prinášal vynikajúce
posolstvá z Božieho slova. Dokázal
pútavo a biblicky vykladať i náročnejšie
pasáže zo Svätého Písma s reálnou aplikáciou pre dnešné časy. Istý človek,
ktorého niekto na konferenciu pozval a bol po prvýkrát na podobných
bohoslužbách, sa v sobotu večer vyjadril
asi takto: „Všetko, čo sa tu hovorí, je
úplne o mne, vôbec nerozumiem, ako
je to možné.“ V nedeľu ráno bol potom
jedným z prvých, ktorí utekali dopredu,
aby reagoval na výzvu na spasenie a otvoril svoje srdce pre Pána Ježiša Krista.
Po prvý raz bola konferencia
vysielaná aj online a môžete si ju
objednať na DVD nosičoch alebo vo
formáte MP3 na www.krestaniavmeste.
sk. Z kázní pastora Sergia sme vybrali
niekoľko citátov:

víťazný život
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Boh má len jednu
potrebu – potrebu
tvojej lásky!
Mojžiš nechcel
víťazstvo bez Jeho
prítomnosti!
Nestačí sa pripraviť
iba na boj, ale aj
na víťazstvo – no
nezabúdaj, že
víťastvo prichádza
od Hospodina.
Urob svoje obmedzenia príležitosťami
pre Boha!
Boh ťa berie z miesta
komfortu na miesta,
kde je potreba.

www.slovozivota.sk

reportáž
Nájdi v živote oblasti,
v ktorých máš neporiadok, a daj ich do
poriadku. Až keď
deklaruješ poriadok,
príde život a svetlo
(podobne ako pri
stvorení sveta
v 1Moj 1).

„Sergio Scataglini prežil veľké prebudenie v Argentíne, v Duchu veľmi dobre rozumie dynamike prebudenia, vie
skvele definovať výzvy, ktorým budeme
v budúcnosti čeliť. Osobne jeho službu
u nás hodnotím ako silne inšpiratívnu
s vážnymi prorockými výzvami, plnú
moci Ducha. Jeannie Mok a Rice
Broocks sú výnimoční lídri, ich svedectvá a povzbudenia vynikajúco doplnili
Boží odkaz tohoročnej konferencie.
Krásna mozaika chvál participujúcich
zborov a vynikajúce organizačné zabezpečenie len umocnili výnimočnosť
spoločných konferencií, ktoré cirkevné
zbory združené v platforme Kresťania
v meste každoročne spoločne pripravujú.“
Marek Krajčí

Jedine svätí ľudia
dokážu zmeniť svet!
Ďalším z hostí konferencie bola Jeannie Mok z Austrálie, ktorá si náš
národ zamilovala a už po niekoľko rokov nám sprostredkúva kontakty na
Božích služobníkov po celom svete.
Práca samotných Mokovcov je veľmi
inšpiratívna, v ich zbore International
City Church v Brisbane majú až 40
národností. Jej jedinečnú prácu v mulitkulturálnom prostredí už ocenila aj austrálska vláda.
Po prvýkrát medzi nás zavítal
pastor Rice Brooks s manželkou,
spoluzakladateľ Every Nation Ministries, ktorá pôsobí v 60-tich krajinách.
Pastor Brooks má na srdci obzvlášť
prácu medzi študentmi vysokých škôl
a v rámci svojej siete pôsobí už na 800
univerzitách po celom svete.

Štvorročná Lucka mala problémy
s močovým mechúrom (obličkami).
Keď dal pastor Sergio výzvu, tak sa
za nich osobne modlil a ona prežila
uzdravenie. Hneď v pondelok boli u lekárky, urobili test a moč bol negatívny.
Boh sa celej rodiny hlboko dotýkal a na
konferencii prežili niečo mimoriadne.
Rodina z Topoľčian

víťazný život
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„Konferencia – Poď na novú úroveň –
ma povzbudila ísť ešte hlbšie do dôverného a intímneho vzťahu s naším
Pánom. Toto je zdrojom, ktorý nám
dá silu prejsť cez akékoľvek situácie
a dôjsť až do naplnenia Božích plánov
s nami a aj s celým Slovenskom. Pre
brata Sergia Scatagliniho je témou
číslo jeden svätosť. Vstúpiť do svätosti
sa dá jedine cez lásku k Pánu Ježišovi.
Táto svätosť nás uvoľňuje k jednaniu
v smelosti, autorite a v správnom sebavedomí. Bolo úžasné môcť vnímať,
ako brat Sergio apoštolsky hovoril veci
majúce moc otriasť pevnosti, ktoré dominujú našej európskej kultúre a sú
v opozícii voči evanjeliu a Božej moci.“
Ivan Zuštiak, pastor KC Oheň

www.slovozivota.sk
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Nejde nám len o prebudenie,
ale o transformáciu

Sergio Scataglini

Ako by si hodnotil túto konferenciu a vôbec atmosféru
v meste v porovnaní s konferenciou pred dvomi rokmi, kde
si bol tiež rečníkom?
Určite by som povedal, že ľudia boli ešte otvorenejší, zdali sa
mi duchovne zrelší. Keď som kázal alebo sa za ľudí modlil,
bolo to veľmi ľahké, necítil som žiadny odpor. Myslím si, že
veľkú rolu v tom zohrala jednota a modlitby príhovoru; v takto pripravenej atmosfére je ľahké kázať. Ak bola konferencia
v roku 2011 dobrá, potom táto bola ešte lepšia.
Ako sa pripravuješ na kázania? Sú veľmi budujúce a hodnotné...
Vždy prosím Pána, aby mi dal posolstvo, nie kázeň. Keď mám
jasné posolstvo, potom si napíšem kázeň. Niekedy to začína
len nejakým nápadom alebo bremenom, ktoré mi Pán kladie na
srdce, môže to byť aj nejaké prorocké slovo. Je to najmä o tom,
aby som bol v spoločenstve s Pánom. Tiež do toho vstupuje to,
aké sú potreby ľudí, ale nadovšetko sa radím s Duchom Svätým.
Stalo sa mi, že som mal pripravenú kázeň a hovoril som o nej
aj s prekladateľom, a zrazu keď som vyšiel za kazateľnicu,
som priniesol niečo iné. Duch Svätý má jednoducho konečné
slovo. Ak túžime po niečom živom a čerstvom, určite stojí za
to poslúchať ho.
Na konci nedeľnej bohoslužby si dal výzvu na obrátenie
a navrátenie sa k Pánovi. Nie sme zvyknutí na to, že ľudia
reagujú v takom veľkom počte, ako tomu bolo dnes, keď
dopredu vystúpili desiatky ľudí.
Aby som bol úprimný, tak každá výzva počas konferencie ma
prekvapila. Nečakal som toľko ľudí vpredu, či už sa to týkalo
tých, ktorí cítili útlak depresie, alebo tých, ktorí túžili po väčšej
svätosti. Aj to, ako rýchlo na výzvu reagovali, o niečom svedčí.
Pre mňa sú to jasné znamenia toho, že k vám prichádza mocné Božie hnutie. Je úžasné vidieť toľko márnotratných synov
alebo tých, čo nemajú istotu spásy, ako prichádzajú dopredu
po modlitbu. Niekedy my kazatelia zápasíme s myšlienkou vôbec takéto výzvy dať, veď sa predsa jedná o kresťanskú konferenciu, ale Duch Svätý pozná ľudí lepšie než my. Mal som
veľkú radosť, keď som videl, ako boli prítomní veľmi otvorení
poslúchnuť Pána.
Je dôležité, aby ľudia, ktorí potrebujú spasenie, uzdravenie
alebo vyslobodenie z depresie, prišli dopredu?
My v tom zohrávame len určitú časť, to rozhodnutie je na nich
a zároveň musí nasledovať aj zodpovednosť – aby to, čo cez
slovo a modlitbu prijmú, aj aplikovali. Hovorím to preto, lebo
veľakrát dostávame svedectvá od veriacich, ktorí niečo zažili,
až po týždni, teda až po tom, ako niečo zapracovali do svojho
života.
V Argentíne si zakúsil skutočné duchovné prebudenie.
Na stretnutí pre vedúcich si sa s nami podelil aj s chybami,
ktorých sa uprostred Božieho hnutia môžeme dopustiť.
Čo si sa v tých časoch naučil?
Keď vypuklo prebudenie v Argentíne, študoval som na Ful-

8

víťazný život

lerovom teologickom seminári v USA, kde bol mojím učiteľom
aj známy Dr. Peter Wagner. Na jednom z predmetov, ktorý sa
zaoberal cirkevným rastom, sa ma raz pred všetkými študentmi
opýtal, aké je tajomstvo rastu zborov v Argentíne. Nemal
som ani len potuchy, a tak som neskôr zavolal otcovi, ktorý
tam bol jedným z hlavných pastorov. Odvetil mi, že ak by to
mal zhrnúť do jedného slova, tak by to bolo „availability“
(z angličtiny dostupnosť, to, keď sú ľudia k dispozícii, ochotní
nasadiť sa do práce). Keď prepuklo prebudenie, otec zamkol
cirkevnú budovu a všetkých ľudí povzbudil, aby sa zúčastnili
evanjelizačnej kampane, ktorá trvala niekoľko mesiacov! Viete si to predstaviť? Aj pre túto ochotu a dostupnosť Boh mohol konať a dotýkať sa stále nových ľudí. Začalo to len s pár
stovkami nadšencov, ale výsledkom boli tisíce spasených.
A čo sa týka chýb?
Nesmieme zabúdať na spoločnosť a kultúru, v ktorej sa evanjelium ohlasuje. Diabol nás nechá, aby sme si budovali svoje
cirkvi, pokiaľ on môže naďalej ovládať mesto. Preto musí
cirkev vyvíjať cielenú snahu, aby zasahovala aj kultúru, politikov a podnikateľov. Nejde nám totiž len o prebudenie, ale
o transformáciu. Skutočné prebudenie zasahuje za hranice
cirkvi a dotýka sa celej spoločnosti. Musíme mať na pamäti,
že Božie kráľovstvo sa chce na tejto zemi manifestovať. Tento
zreteľ sme v Argentíne podcenili a príliš sme sa sústredili len
na budovanie našich zborov.
Druhou chybou prebudenia môže byť „výpredaj“ pomazania.
Niektoré zbory zažijú veľké Božie navštívenie, ale ako im práca
rastie, začnú sa príliš orientovať na programy. Jednotlivé programy, samozrejme, nie sú zlé, ale ak ich robíme na úkor Božej
prítomnosti, ktorá sa začína z nášho stredu vytrácať, strácame
všetko. Kresťanstvo bez Božej prítomnosti prestáva fungovať.
Nikdy nepredajte svoje prvorodenstvo! Ak nezažívate prielomy
a zázraky, neuspokojte sa s tým, ale modlite sa až dovtedy, kým
to opäť nebude bežné.
Mohol by si sa s nami podeliť o nejaké zaujímavé svedectvo
zo svojich ostatných ciest?
Navštívili sme jedno mesto v Argentíne. Usporiadali sme konferenciu v rámci istej denominácie, v ktorej boli zväčša dobre
situovaní ľudia. Dal som výzvu na obrátenie a posvätenie a zrazu mi Pán dal ešte jedno špecifické slovo: „Je tu niekto, kto má
na sebe topánky, ktoré ukradol!“ Samozrejme, že som trochu
vnútorne zápasil, kým som takéto slovo povedal, no vždy sa
oplatí poslúchať Ducha Svätého. Chvíľu bolo ticho, no potom
dopredu vystúpila istá pani, ktorá si vyzula kožené topánky
a položila ich na pódium. Keď sme sa potom za ňu modlili, prijala veľký Boží oheň. Domov išla bosá, s topánkami v ruke, aby
ich vrátila majiteľovi. Viete si predstaviť, akú kaskádu pokánia
to na zhromaždení spôsobilo.
Ďakujeme, že si bol s nami. Veľmi veľa sme od teba prijali,
nielen čo sa týka vyučovania a pomazania, ale bol si pre nás
príkladom Božieho muža.
Otázky kládol Peter Čuřík
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Ako si zachovat zdravý zivot
Čo s „nálepkami“ od ľudí ?

Peter Čuřík

Max Lucado vytvoril vo svojich dielach pre deti krásnu postavičku menom Punchinello. Punchinello je drevený panáčik
z dedinky Wemmick. „Wemmikčania“ sa rozhodli, že si budú navzájom dávať nálepky podľa toho, ako je kto talentovaný.
Tí šikovní dostávali hviezdičky, menej šikovní šedé bodky. Niektorí mali veľa hviezdičiek, iní zas veľa bodiek. No nikto nebol
takým babrákom ako Punchinello. O  čokoľvek sa pokúsil, skončilo fiaskom. Po krátkom čase mal toľko šedých bodiek, že
niekedy ani nevychádzal von. No jedného dňa stretol dreveného panáčika, ktorý nemal ani hviezdičky, ani bodky. Bola to Lucy.
Bol prekvapený a spýtal sa jej, ako je možné, že nemá žiadne nálepky. Odpovedala: „To je jednoduché. Každý deň chodím na
návštevu k Élimu.“ „Kto je Éli?“ nechápal Punchinello. „Éli nás predsa vystrúhal z dreva. Keď som s ním v jeho dielni, vždy ma
opraví, preto sa na mne žiadne nálepky neudržia!“

Ľudia nás radi „nálepkujú“ podľa toho,
na koľko spĺňame ich predstavy. Nepopieram, boli sme stvorení ako sociálne bytosti, ktoré potrebujú vzťahy
a isté ocenenie. Je to skvelý pocit, keď
vieš, že niekomu na tebe záleží a keď ti
to dokonca dokáže dať najavo. Napriek
tomu svoju hodnotu nesmieme odvádzať
od názorov druhých ľudí! Kľúčovým je
názor tvojho Stvoriteľa. On vie presne,
kým si a aká je tvoja skutočná hodnota.
Punchinello sa nakoniec Éliho odvážil
navštíviť. Na pochybnosti o samom sebe
dostal túto odpoveď: „Si jedinečný jednoducho preto, lebo som ťa stvoril. A ja
nerobím chyby!“
Pravidelná modlitba
Chodíš k „Élimu“ pravidelne? Pastor
Bill Hybels napísal knihu s prekvapujúcim názvom: „Som príliš zaneprázdnený
na to, aby som sa nemodlil.“ Na prvý
pohľad sa zdá, že titul knihy mal znieť
skôr takto: „Som taký zaneprázdnený, že
na modlitbu nemám čas.“ Ale on chcel
vystihnúť práve tento paradox. Čím viac
zodpovedností v živote máme, tým viac
potrebujeme chodiť v modlitbe k nášmu Stvoriteľovi. Ježiš Kristus sa veľmi
skoro po krste stal najvyhľadávanejším
mužom v Izraeli. V Kafarnaume sa
k dverám jeho domu zhromaždilo celé
mesto a Ježiš ľuďom slúžil až do neskorého večera. No evanjelista Marek
zachytil aj jeho osobný život: „A ráno

veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vyšiel
a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil“
(Mar 1:35). Ježiš nezanedbával modlitbu ani v čase „úspechu“. Nečerpal silu zo
svojich víťazstiev, ale zo vzťahu s nebeským Otcom. Kto dobre kľačí, lepšie sto-

šlo k vzkrieseniu. Nemôžeme si dovoliť
žiť osamelé, izolované či zahorknuté životy. Boh nám môže pomôcť aj zvrchovane, no často nám bude pomáhať cez
bratov. Máš ich okolo seba? Uznávam, že
najhlbšie zranenia prichádzajú cez bratov,

Boh nám môže pomôcť aj zvrchovane,
no často nám bude pomáhať cez bratov.
Máš ich okolo seba?
jí. Je udivujúce, akú duchovnú silu vieme načerpať v modlitbe. Keď potom čelíme nástrahám života, nereagujeme v tele,
ale máme odolnosť, stabilitu a múdrosť,
ktoré pramenia zo života s Bohom.
Akými ľuďmi si sa obklopil?
V Prísloviach je napísané: „Ten, kto
chodí s múdrymi, bude múdry; ale tomu,
kto sa druží s bláznami, sa zle povodí“
(Pr 13:20). Keď bol apoštol Pavol v Lystre, uzdravil chromého človeka a celé
mesto bolo na nohách. Napriek tomuto
zázraku však prišli Židia z Antiochie
a Ikonie „a naviedli zástupy“. Sfanatizovaný dav Pavla ukameňoval tak, že ho
„vliekli von z mesta, domnievajúc sa, že
zomrel“ (Sk 14:19). Potom však prichádza nádherný verš 20: „Ale keď ho obstúpili učeníci, vstal!“ Aké je dôležité, aby
si mal okolo seba učeníkov Ježiša Krista!
Keď ho obstúpili, bola uvoľnená moc
zmŕtvychvstania a Pavol vstal. Väčšina
teológov sa domnieva, že tam naozaj do-
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lebo od nich máme najväčšie očakávania.
„Brat, urazený neverou, vzdoruje viac
ako silné mesto, a zvady sú ako závora
hradu“ (Pr 18:19). Následkom býva izolácia: „Ten, kto sa svojmyseľne oddeľuje,
hľadá to, čo sa jemu ľúbi, a stavia sa
na odpor všetkému, čo by prospelo“
(Pr 18:1). Aby sme sa ochránili, máme
tendenciu postaviť okolo seba pevný
múr. Myslíme si, že sme urobili potrebné preventívne opatrenia, aby nedošlo
k ďalšiemu zraneniu, no nevedomky sme
si postavili väzenie. O čo lepšie je jednoducho odpustiť! Odpustenie nie je pocit,
ale rozhodnutie. Keď bol náš Pán na kríži
a zlorečili mu, on nezlorečil; „keď trpel,
nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi“ (1Pet 2:23). Odovzdaj súd
tomu, ktorý jediný pozná všetky objektívne skutočnosti. Ty ľuďom dobroreč
a miluj dokonca aj svojich nepriateľov.
Potom nikdy nebudeš mať núdzu o ozajstných bratov, ktorí ťa obstúpia v čase
tvojej bolesti.

www.slovozivota.sk
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Sviatok Sukot

v Jeruzaleme mojimi ocami
Počas posledných pár rokov sa vo mne
stupňovala veľká túžba opäť raz aspoň
nakrátko zájsť do Izraela, krajiny, ktorá
mi veľmi prirástla k srdcu, a ktorú som
presne pred desiatimi rokmi navštívila
spolu so svojím synom. Rok za rokom mi
to však akosi nevychádzalo, a tak som
teraz v lete v návale emócií a miernej
frustrácie povedala Bohu, že si na to,
žiaľ, momentálne neviem našetriť, a že
Ho prosím, aby spravil nejaký zázrak,
lebo ja tam už naozaj potrebujem ísť:).
Náš Boh je veľký Boh a nič mu nie je
nemožné, ako som sa o tom mala znova
presvedčiť. Pár dní po tejto modlitbe
(o ktorej som nikomu nepovedala) som
dostala pozvanie na Sukot (hebr.: Stánky
= týždňový biblický Sviatok stánkov) do
Izraela s tým, že nemusím nič platiť.
Ešte dnes, keď píšem tieto riadky, ma
to dojíma...
5000 účastníkov konferencie
v Jeruzaleme
Koncom septembra som teda mala
možnosť spolu s tromi priateľmi
z Bratislavy stráviť nádherný týždeň
v tejto pozoruhodnej krajine a spolu
so židovským národom osláviť Sukot
a zároveň sa zúčastniť výbornej konferencie, ktorú každoročne už asi 30
rokov organizuje v Jeruzaleme medzinárodná organizácia ICEJ. Zúčastňujú
sa jej tisíce kresťanov z celého sveta.
Neoddeliteľnou súčasťou sú nádherné
chvály, skvelí rečníci (tentoraz napr.
Angus Buchan, Daniel Kolenda, Suzette Hattings, Peter Tsukahira, alebo
Umar Mulinde z Ugandy, ktorému mos-
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limskí fanatici v roku 2011 na Štedrý
deň poliali tvár kyselinou, takže musí
chodiť v maske), a nadovšetko, Božia
prítomnosť. Prvé veľké zhromaždenie
(ak nerátam úplne prvý otvárací večer
v oáze Ein Gedi blízko Mŕtveho mora)
sa uskutočnilo v priestoroch Záhradného hrobu v Jeruzaleme. Úžasné bolo,
že pred Večerou Pánovou mali slovo
spoločne dvaja rečníci − jeden bol
Žid, pastor mesiánskeho spoločenstva,
druhý Arab, pastor viacerých arabských
zborov na územiach spravovaných
palestínskou samosprávou. Medzi najemocionálnejšie časti tejto konferencie každoročne patrí pochod ulicami
Jeruzalema, v ktorom sú zapojení kresťania z celého sveta (teraz ich bolo vyše
5000), čím vyjadrujú svoju lásku a soli-

vznikla v čase, keď arabské krajiny pod
hrozbou zastavenia dodávok ropy vyzvali krajiny sveta, aby svoje ambasády
presťahovali z Jeruzalema do Tel Avivu.
Bolo to v čase, keď izraelský parlament vyhlásil Jeruzalem za nedeliteľné
a večné hlavné mesto štátu Izrael, založené kráľom Dávidom pred takmer
3000 rokmi. Krajiny sveta následne svoje ambasády radšej presťahovali a Izrael
sa tak zo dňa na deň ocitol osamotený.
Boh vtedy vložil kresťanom do srdca
túžbu a odvahu urobiť to, na čo nemali
dostatok odvahy ich domáci politickí
vodcovia (takzvaných kresťanských krajín), otvoriť na pôde mesta Veľkého
Kráľa kresťanské veľvyslanectvo (Zdroj
www.icej.sk). Dnes je táto organizácia
v Izraeli pomerne známa, a má veľmi

Úžasné bolo, že pred Večerou Pánovou mali
slovo spoločne dvaja rečníci – jeden bol Žid,
pastor mesiánskeho spoločenstva, druhý
Arab, pastor viacerých arabských zborov.
daritu s Izraelom. Pozdĺž celej trasy stoja
tisíce miestnych ľudí, ktorí sa prizerajú,
ďakujú a podávajú si s kresťanmi ruky.
Tento rok som bola dokonca aj svedkom
toho, ako niektorí z domácich napiekli
koláče a ponúkali nám ich. Slzy bývajú
väčšinou na obidvoch stranách.

dobré vzťahy s miestnym obyvateľstvom, ako aj s oficiálnymi predstaviteľmi štátu Izrael, ako napr. členmi
Knessetu (izraelského parlamentu) či
starostom Jeruzalema. Mnohí z nich
sa každoročne aj osobne prihovárajú
účastníkom konferencie.

Jeruzalem – mesto Veľkého Kráľa
ICEJ má hlavné sídlo v Jeruzaleme
a po celom svete mnoho pobočiek,
Slovensko nevynímajúc. Je akousi symbolickou kresťanskou ambasádou, ktorá

Význam sviatku Sukot
Počas židovského Sukotu sa schádzajú veriaci zo všetkých končín sveta
a stavaním rôznych stánkov si pripomínajú čas, keď izraelský národ
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putoval cez púšť do zasľúbenej zeme
a býval len v provizórnych obydliach.
Stánky sú zhotovené z jednoduchého
materiálu, často sú krásne vyzdobené.
Strecha má byť priesvitná, prikrytá napr.
palmovými listami, aby v noci bolo
vidieť hviezdy na oblohe – na pripomenutie si zasľúbení, ktoré dal Hospodin
tomuto národu. Sviatok je oslavou jednoty, radosti, odpočinku a obnovy. Oslavuje sa tiež zber úrody, príchod dažďov,
Božia ochrana a zaopatrenie.
Počas svojho obľúbeného túlania sa
mestom a vysedávania pri Múre nárekov som si tento rok viac všímala jednotlivcov, ktorí podľa tradície mávali
na všetky svetové strany štyrmi druhmi
plodín: v jednej ruke vetvičky z palmy,
myrty a vŕby, v druhej plod citrusu...
Vyhlasovali tým Hospodinovu vládu
nad národmi sveta.
Zaujímavosťou je, že Šalamúnov
chrám bol slávnostne zasvätený Hospodinovi práve na Sukot a neskôr sa
v ňom každoročne počas tohto sviatku
obetovalo Hospodinovi 70 volov, ktoré
podľa niektorých rabínskych výkladov
predstavovali národy sveta. Táto obeta
bola sprevádzaná modlitbami a žehnaním národom. Ak sa za Židov modlíme,
akoby sme im len splácali istý dlh. Veď
oni nám žehnali ešte pred príchodom
Ježiša Krista na túto zem.
Keď som sa vrátila domov a len tak
prechádzala internetom a hľadala, či
o spomínanom pochode Jeruzalemom
boli nejaké zmienky v izraelskej tlači,

objavila som článok (bol spred pár
rokov, ale myslím, že tá výzva platila
celkovo), kde istá skupina rabínov vyzývala ľudí, aby sa tohto pochodu nezúčastňovali. No vďaka Bohu, v tomto
prípade sa prejavila údajne typická
židovská vlastnosť (alebo možno skôr
typická ľudská vlastnosť všeobecne),
akou je robiť si veci po svojom, pretože
nás prišli privítať desaťtisíce domácich,
či už z radov sekulárnych, liberálnych,
ale aj ortodoxných Židov.
Prorocké časy pre Izrael
Ďalšiu nádhernú skúsenosť som mala,
keď jeden vzácny brat z nášho štvorčlenného tímu „hlava-nehlava“ hovoril
o Pánovi miestnym; aj keď s nimi mal
len päťminútový rozhovor, nezabudol
im povedať, že Ježiš je Mesiáš a že ich
miluje! Netušil, že toto je v Izraeli dosť
citlivá záležitosť, dokonca organizátori
našej konferencie zvyknú upozorňovať
kresťanov, aby nikoho „neobracali“,
pretože my sme prišli do Izraela predovšetkým podporiť ho. Priznám sa,
že som sa najskôr obávala ich reakcie,
ale veľmi ma prekvapilo a potešilo, keď
som videla dojaté pohľady a počula,
ako tí ľudia ďakovali. Bol medzi nimi
napríklad aj mladý ortodoxný pár, keď
sme sa prechádzali po hradbách, a paradoxne oni – miestni – sa nás pýtali na
cestu :). Pochopila som to tak, že ich
otázka mohla mať nakoniec i duchovný rozmer... Možno som bola svedkom
len niekoľkých náhodných pozitívnych

reakcií tohto typu, no možno je to aj
znamením toho, že nastal Boží čas pre
duchovné obrodenie Izraela. Mimochodom, názov tohoročnej konferencie bol
Žatva. Predstavujem si ju ako výsledok
modlitebného úsilia spojeného so skutkami lásky kresťanov voči Židom. Nepotrebujeme nikomu nič vnucovať, ako
mohol, bohužiaľ, židovský národ opakovane zakúšať zo strany takzvaných
kresťanov počas posledných dvoch tisíc rokov – ustavičné prenasledovanie,
vraždenie, a to mnohokrát „v mene
Božom“. Majú veľa dôvodov pochybovať a neveriť, že Mesiášom je práve ten,
o ktorom tvrdíme, že Ním je.
Ale On je Láska. Dotýka sa, premieňa
a prebýva v srdciach ľudí, ktorí Mu
skutočne dali svoj život. Na takých je
predsa vidieť, že Hospodin je Ten, komu
slúžia.
Ľuba Tomaštíková

/ správy zo sveta / správy zo sveta / správy zo sveta /

Egypt: „Jaskynný kostol“
Záchrana detí z ulice

V Káhire žijú tisíce ľudí medzi narastajúcimi hromadami smetí a odpadkov.
Každodenne ich triedia, aby sa postarali o svoje živobytie. Sú najchudobnejší
z chudobných a mnohí z nich sú veriaci. Stretávajú sa v horách v „jaskynnom
kostole“ s kapacitou miest na sedenie pre 20 000 ľudí. Na steny vydlabanej
jaskyne si vyryli biblické príbehy a verše v arabčine. Minulý rok sa tu stretlo
až 75 000 veriacich zo všetkých denominácií, aby sa modlili za svoj národ.
Mnohí sledovali zhromaždenie na obrazovkách rozvešaných po celej hore.
V Káhire je veľa problémov, jedným z najväčších sú deti z ulice. Domáci kresťanskí podnikatelia zriadili centrum, do ktorého
prijímajú deti, ktoré sú miestnou mafiou nútené žobrať na uliciach. Niektoré z nich boli ešte ako bábätká ukradnuté rodičom,
mnohým z nich polámali nohy, aby sa im zahojili zdeformovane a mohli tak vyžobrať viac peňazí. Niektoré deti majú aj rezné
rany a popáleniny ako trest za to, že sa im nepodarilo priniesť dostatok peňazí. Kresťania sa chopili iniciatívy, starajú o tieto deti
a poskytujú im vzdelanie. Mnohých podobné správy vydesia, no žiaľ, takáto je realita vo veľkých mestách rozvojových krajín.
www.joelnews.org
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Robert & Åsa EKH

Rodina

O vztahoch,manzelstve,
a výchove detí

„To najdôležitejšie pri budovaní rodiny je naša prítomnosť“ (Robert Ekh)
Na svet sme priviedli sedem detí, šesť dievčat a chlapca. Teraz, keď píšem túto knihu, majú už štyri
najstaršie deti, chlapec a tri dievčatá, svoje vlastné rodiny. Zvykol som žartovať, že každý Indián má
tulec plný troch, štyroch, alebo piatich šípov, podľa toho, koľko sme práve mali.
Je zaujímavé, ako spoločnosť prijíma a posudzuje mladé rodiny. My máme 24-ročný rozdiel
medzi najstarším a najmladším dieťaťom: dcéra Linda sa narodila v roku 1972 a dcéra Louise v roku
1996. Manželka Åsa rodila deti v sedemdesiatych, osemdesiatych i deväťdesiatych rokoch. Žili sme
v období útlaku motivovaného socialistickou ideológiou, ktorý museli znášať mladé rodiny v priebehu
posledných 40 rokov.
Od rodičov sa tvrdo vyžadovalo, aby obaja chodili do zamestnania a nechávali deti v škôlke či v opatrovateľskom
centre. Z Božej milosti a s jeho pomocou sme tomuto tlaku odolali a spravili to, čo pokladáme za najdôležitejšie
– odovzdali sme svojim deťom to, čo máme. Åsa zostala doma s každým dieťaťom, kým nemalo šesť rokov
a nezačalo chodiť do školy. V jej prípade to znamenalo, že bola ženou v domácnosti takmer tridsať rokov, s niekoľkými
prestávkami, v ktorých sa venovala hlavne štúdiu.
Deti sú vždy súčasťou nás samých a toho, čo robíme, či už v cirkvi, doma, alebo kdekoľvek inde.
Každá rodina si musí, prirodzene, nájsť vlastnú cestu a riešenia zložitých situácií. Slobodní rodičia majú očividne
ťažšiu úlohu, keďže musia plniť rolu oboch rodičov, a zároveň živiť rodinu. V každodennom zápase o rodinu sú
ozajstnými hrdinami. Zaslúžia si našu podporu a obdiv! Mnohí sme plávali proti prúdu, študovali sme a pracovali na
zmeny, snažili sme sa zabezpečiť rodinu po finančnej stránke a popritom sa venovali výchove detí. Dávali sme im
skôr lásku ako peniaze, skôr blízkosť než spoločenské postavenie. Či to neľutujeme? Určite nie!
Keby som mal zhrnúť, čo je najdôležitejšie pri budovaní rodiny na biblickom základe, povedal by som: naša
prítomnosť.

Manzelský rast
Každý vzťah prechádza určitými fázami – náročné obdobia sa striedajú
s chvíľami šťastia. Nick a Sila Lee,
autori manželského Alfa kurzu, vravia,
že väčšina manželstiev prechádza štyrmi štádiami, ktoré možno prirovnať
k štyrom ročným obdobiam. Nie je to
veda, v ktorej môžeš dospieť k presným
záverom, ale niektorí z vás sa s týmto
opisom určite ľahko stotožnia.
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1. Jar
Jar je obdobím novôt, očakávania
a vzrušenia. Možno ju prirovnať k počiatkom manželstva, keď sme mladomanželmi; k prvým rokom, v ktorých
objavujeme a hlbšie spoznávame jeden
druhého a dozvedáme sa nielen veci,
ktoré sa nám páčia, ale aj veci, ktoré nás
rozčuľujú. Prichádzame na to, v čom
sme rozdielni, ale ostávame v nádeji,
že sa rozdiely naučíme akceptovať.
Pochopíme, že nemá zmysel snažiť sa
meniť partnerovo správanie.
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2. Leto
Pre väčšinu ľudí to je mimoriadne
aktívny čas: mnohí intenzívne pracujú,
budujú si kariéru, alebo študujú a zároveň privádzajú na svet deti. V dôsledku týchto aktivít môže manželstvo
utrpieť, najmä ak si neuvedomíme, že
vzťah medzi manželmi si stále vyžaduje
čas a pozornosť. Novopečení rodičia
často opisujú, ako sa vzťah medzi nimi
postupne vytrácal a nahrádzal ho vzťah
k prvému dieťaťu. V tomto období je
treba venovať pozornosť rozvíjaniu
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„Boh chce obnoviť nielen rodinu
ako inštitúciu, ale aj jednotlivcov,
ktorí v určitých oblastiach rodinného života zlyhali.“
manželského vzťahu. Ako sa hovorí:
„Najlepší spôsob, ako milovať svoje deti
je milovať svoju manželku.“
3. Jeseň
Jeseň charakterizuje premenlivé počasie a zvýšená pravdepodobnosť búrok:
Pripomína to čas, keď sú v dome
tínedžeri. Deti dospievajú a hormóny
s nimi robia svoje. Väčšina rodičov
sa kvôli svojim deťom znepokojuje,
takže toto obdobie je emocionálne
vyčerpávajúce. Manželia obzvlášť potrebujú vzájomnú podporu. Musia sa
dohodnúť, ako pristupovať k výzvam,
ktoré pred nich kladie náš tínedžer.
4. Zima
Je to obdobie zníženej aktivity. Rodičia sa tešia na čas, keď deti „vyletia
z hniezda“, a oni budú mať viac času
jeden pre druhého. Iní majú opačnú
skúsenosť. Zisťujú, že sa vzájomne
odcudzili, keď dovolili deťom, kariére
a ďalším aktivitám obrať ich o všetok
čas, energiu a pozornosť. Už sa nemajú
o čom rozprávať. To je dôvod, prečo
je v tomto období najvyššie percento
rozvodovosti. K rozvodom nedochádza náhle, sú skôr dôsledkom dlhodobého, postupného vzďaľovania sa, ktoré
možno partneri ani nepostrehli, pretože
prebiehalo pozvoľna. Uvedomme si, aké
je dôležité, aby sme nášmu manželskému
vzťahu naďalej pripisovali maximálnu
dôležitosť a svojho partnera nebrali ako
samozrejmosť. Náš vzťah bude taký,
aký si spoločnými silami vytvoríme.
Prídu obdobia, keď budeme mať pocit,
že sa jeden druhému z nejakého dôvodu
vzďaľujeme; preto nám musí byť jasné,
že prehĺbenie dôverného vzťahu stojí za
všetku námahu.
Ten, kto sa rozvádza, sa nijako nevyhne bolesti. Herec Michael Caine
povedal o svojom rozvode s manželkou
Patriciou: „Keby som bol vedel, aké
to bude bolestivé, vytrval by som vo
zväzku za každú cenu.”

Mat víziu
v manzelstve
je dôlezité
Väčšina ľudí sníva o šťastnom manželstve „na celý život“, ale tento sen sa
nesplní, ak len snívate. Musíte na tom
pracovať. V manželstve sa treba neustále
prispôsobovať inej ľudskej bytosti, čo
nie je vždy ľahké. Zahŕňa to duchovné,
emocionálne i fyzické aspekty vzťahu,
ktoré sú navzájom prepojené. Je to
jednota, v ktorej sa dva ľudské životy
stávajú jedným z lásky. Manželstvo
je povolaním k službe, priateľstvu
a obeti, a ak nás má uspokojiť, žiada si
to intimitu vo všetkých oblastiach.
Ak manželský pár povie: „Nevyšlo
to tak, ako sme čakali,“ polovica problému môže spočívať v tom, že si nikdy nesformulovali svoje očakávania.
Mnoho manželstiev sa ocitne v stave
akejsi otupenosti a priemernosti, pretože
im chýba jasný zmysel a spoločné ciele.

počúvať bez prerušovania, a to aj vtedy,
keď sa nezhodneme.
• Naša vzájomná láska bude rásť.
Vyznáme si navzájom lásku najmenej raz
denne. Budeme sa partnera denne pýtať,
ako mu môžeme pomôcť.
• Obohatíme náš milostný život.
Budeme si nahlas čítať z kresťanskej
knihy o sexe a snažiť sa o to, aby bol
náš sexuálny život tvorivý, uspokojujúci
a vzrušujúci. Pomilujeme sa najmenej
raz týždenne.
• Budeme sa usilovať o vzájomné
porozumenie, budeme pohotovejšie
chápať, ako vidí veci ten druhý, nebudeme otáľať s prosbou o odpustenie, a budeme si odpúšťať, ak to bude potrebné.
3. Vízia pre váš spoločenský život
Ste stvorení ako spoločenské bytosti,
ktoré sa rozvíjajú a rastú vo vzťahoch
k iným. Ako veriaci stojíte pred výzvou žiť pre druhých a osloviť ľudí
okolo seba, pomáhať iným kresťanom
a zasiahnuť stratených. Toto sa týka vás
ako manželského páru, i ako rodiny.
Ako pár máte spoločné poslanie;
nechávať si lásku iba pre seba samých
je devastujúce. Ak spoločne slúžite
iným a pomáhate im, vaša jednota sa
prehlbuje.

1. Vízia pre váš duchovný život
Vízia sa týka túžby, súvisiacej
s tým, ako chcete v živote slúžiť
Bohu, a to ako jednotlivci,
ale aj spoločne. Aký máte
vzťah k Cirkvi? Aké máte
dary? Ako ich môžete spolu
rozvíjať a používať? Modlíte
sa spolu?
2. Vízia pre váš manželský
vzťah
Po akom vzťahu túžite v súčasnosti, aký vzťah by ste si
priali mať o rok, päť, desať
či dvadsať rokov? Týka sa
všetkých oblastí vášho spoločného
života. Napríklad:
• Budeme si navzájom prejavovať
viac a viac úcty.
• Povieme jeden druhému aspoň
jeden kompliment denne. Budeme sa
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Konferencia ohna v Košiciach
Svet nepríde do cirkvi, ale cirkev musí ísť do sveta!
Na konferenciu, organizovanú misijnou organizáciou Kristus pre
všetky národy (CfaN) dňa 19. 10.
2013, sa zišlo okolo 4500 ľudí
z celého Slovenska, medzi nimi
aj hostia zo zahraničia – z Čiech,
Maďarska, Poľska a Ukrajiny.
Hlavným rečníkom bol Daniel
Kolenda, učeník Reinharda Bonnkeho, ktorý ku Kristovi priviedol
už viac než 10 miliónov ľudí.
Apoštolská cirkev v Košiciach konferenciu výborne pripravila, rozdala 80000 evanjelizačných DVD
s názvom „Od mínusu k plusu“,
50000 letákov, v súpravách MHD
Daniel Kolenda
viseli reklamy, v piatich nákupných
centrách zaznelo 2500 zvukových klipov, a nadovšetko, cirkev sa veľa modlila a postila. A Pán Boh na to
odpovedal nevídaným spôsobom: v sobotu večer sa k návštevníkom konferencie pripojili mnohí ďalší, až sa
v hale tiesnilo asi 8000 ľudí. Vrcholom večera bola výzva na spasenie, na ktorú reagovalo viac ako 1500
prítomných. Takéto niečo sme od deväťdesiatych rokov na Slovensku nezažili. Hlavný pastor AC Košice
Ján Liba to nadšene zhodnotil takto: „Príprava bola veľmi náročná, výsledok je však úžasný a povzbudzujúci. Mnohí sa modlili za svojich nespasených príbuzných a Boh ich vypočul. Napríklad v jednej rodine sa
v tento večer obrátili všetky tri dospelé deti.“
Napriek tomu, že Kolenda pôsobil typicky americky, ľudia jeho službu prijali veľmi dobre. Bol vtipný, biblicky
vyvážený a na svoj vek veľmi vyzretý.
Zdôrazňoval základné Božie pravdy,
kládol dôraz na krv Ježiša Krista: „Božie
riešenie na všetky ľudské potreby je len
jedno – drahocenná krv Ježiša Krista.“
Najväčšou potrebou pre telo Kristovo
je podľa neho to, aby Boží ľud prijal
moc Ducha Svätého. Evanjelista si plne
uvedomoval, že situáciu na Slovensku
nevyrieši ani on sám, ani ďalší evanjelisti, ktorí prídu z cudziny. „Ty si Božia
odpoveď pre tento národ!“ povzbudzoval účastníkov konferencie. „Keď
sa stretneš s chorým alebo posadnutým,
tak ti nepomôžu tituly, ktoré máš.“ Iste
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nemal na mysli, aby sme zanedbali
vzdelanie, veď sám vyštudoval Southeastern University a Brownsville Revival School of Ministry v Pensacole. Ide
skôr o to, na čo sa spoliehame. Kolenda
sa snažil všetkých povzbudiť v napĺňaní
Veľkého poslania. Cirkev sa potrebuje
vymaniť zo zabehaných koľají či strnulosti a nespoliehať sa iba na službu pastorov či diakonov; každý môže získavať
duše pre Krista!
Pastor Michal Vaněk zo Slova života
Brno bol nadmieru spokojný: „Konference mi pomohla znovu povstat
a směle žít i chodit v moci Jeho svědectví! Věřím, že Bůh začal s vyléváním
ohně svého Ducha pro Slovenskou republiku, a že má pro vaši zemi nádherný
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plán. Moc vám to přeji a fandím vám!“
Pán Boh nás prekvapil požehnaním,
ktoré sa lialo ako nebeský dážď na vyprahnuté a hladné srdcia. Ján Lacho,
biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku
Ešte pred večerným zhromaždením sme
položili Danielovi Kolendovi niekoľko otázok:
Zázraky sú pre mnohých na Slovensku stále niečo nezvyčajné. Niektorí
skeptici ani neveria, že sa dnes naozaj
dejú...
Na každom z našich ťažení sa udeje
mnoho nadprirodzeného. V Afrike vidíme tisíce ľudí uzdravených, dokonca
i slepí sú uzdravení a vidia. Je bežné,
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Pán Boh nás prekvapil požehnaním,
ktoré sa lialo ako nebeský dážď na
vyprahnuté a hladné srdcia.
Ján Lacho, biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku
že tam prinesú ľudí, ktorí sú úplne
alebo čiastočne ochrnutí. Dokážete si
predstaviť tú obrovskú radosť, keď sú
uzdravení? Niekedy sa stane, že určité
časti tela alebo končatín dorastú. Jeden
malý chlapec bol dokonca vzkriesený
z mŕtvych.

Břetislav Šípek, riaditeľ CfaN
pre strednú a východnú Európu

Ľudia túžia po autentickom
kresťanskom živote

Ako sa cítiš na Slovensku? Ako by si
porovnal Slovákov s ľuďmi z iných
krajín?
Po Európe cestujem veľa, ale na Slovensku som po prvýkrát. Ľudia, s ktorými sa
tu stretávam, sú veľmi otvorení a hladní
po Bohu. Nerád to porovnávam, Pán Boh
sa môže dotknúť každého a kdekoľvek.

Prečo sa táto konferencia ohňa konala
práve v Košiciach?
Predstavitelia miestnych cirkví nás
o usporiadanie takejto akcie prosili
už pred dvoma rokmi, zavážil aj fakt,
že Košice sú v roku 2013 európskym
hlavným mestom kultúry. Reinhard
Bonnke bol v Bratislave v roku 1992,
odvtedy tu naša misijná organizácia nič
neusporiadala.

dobe nestačil ani stan pre 800 ľudí,
potom už ani pre 10000 ľudí. Nakoniec bol pre jeho zhromaždenia malý aj
svojho času najväčší stan na svete pre
34000 ľudí a evanjelizácie sme museli
presunúť na štadióny a voľné otvorené
plochy. Niekedy príde na jedno stretnutia aj viac ako milión ľudí.

Ako by si charakterizoval toto podujatie?
Každá naša evanjelizácia je akousi
demonštráciou Božieho kráľovstva –
stratení sú spasení, chorí sú uzdravení,
posadnutí a závislí sú oslobodení.

Ako začala služba Reinharda Bonnkeho?
Už ako deväťročný mal sen, že bude
rozdávať chlieb ľuďom tmavej pleti.
Neskôr sa presťahoval do Afriky a začal
kázať v jednom malom stane. Po istej

A v Európe?
Najväčšie zhromaždenia boli na štadióne
v Berlíne v roku 2003 s účasťou 30000
ľudí, v rumunskom Temešvári sa ich
stretlo 20000. No aj v Európe v ostatnom čase pozorujeme zvýšený záujem,
čo akcia v Košiciach iba potvrdzuje.

Břetislav Šípek

Otázky kládol M. Hunčár
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reportáž
Todd White

„Láska s mopom
na hlave“
Daniel Kolenda ho predstavil ako
darček, ktorý priniesol so sebou, ako
„lásku s mopom na hlave“. A naozaj −
jeho vlasy pripomínali metlu, pravdupovediac, pôsobil dosť extravagantne.
Prišiel v širokých bielych nohaviciach
a na nohách mal prstové topánky napriek
tomu, že bol chladný október. Hneď ako
sa dostal k mikrofónu, začal s nadšením
spievať o mene Ježiš. Pre niektorých
hostí to bol asi nečakaný úvod, no Todd
si čoskoro získal srdcia všetkých, zvlášť
po tom, ako porozprával o svojej minulosti a stretnutí s Ježišom. Jeho svedectvo je naozaj výnimočné, veď posúďte
sami: „Nikto z mojej rodiny ani iných
blízkych nebol kresťanom. Vyrastal som
v detskom domove a veľmi skoro som
začal užívať drogy. Potom som sa prihlásil do armády, kde zo mňa spravili
tvrdého „mariňáka“. Aj keď som bol
hrdý na to, že som vojakom, mal som
problémy s disciplínou a nakoniec som
odtiaľ ušiel. Stal som sa drogovým dílerom. Chytili ma a vsadili do vojenského väzenia. Keď som si trest odsedel,
znova som ušiel. Po ďalšom zatknutí
a uväznení ma z armády vyhodili. Život
som naozaj nezačal najlepšie. Predával
som všetko, čo sa dalo, a pritom som
ubližoval všetkým naokolo. S priateľkou
sa nám po jedenapolročnej známosti
narodila dcérka. Myslel som si, že sa

jej narodením náš život zlepší, ale spelo
to len k horšiemu. Klamal som, kradol
a akákoľvek maličkosť ma privádzala
do zúrivosti. Nemal som problém len
tak niekomu vraziť. Po siedmich rokoch
ma už mala priateľka dosť, ale bála sa
ma opustiť, lebo som sa jej vyhrážal
zabitím. Pohrával som sa s myšlienkou
na samovraždu a trpel depresiami.
V tom čase som bral silné lieky, drogy
a keď som sa cítil na dne, tak som sa ešte
aj opil. Raz som sa zahral na policajta.
Pod zámienkou cestnej kontroly som
prinútil iného dílera vystúpiť z auta,
rýchlo som doň nastúpil a odfrčal preč.
Ten chlap okamžite vytiahol búchačku
a niekoľkokrát na mňa vystrelil. Ani
jedna guľka ma netrafila, dokonca ani
na aute nebol jediný škrabanec. Boh
vtedy ku mne prehovoril: „Ja som tie
guľky schytal za teba, si ty pripravený
žiť pre mňa?“ Uvedomil som si, že
musí existovať niečo väčšie, ako som
ja, a prihlásil som sa do rehabilitačného
centra Teen Challenge. Vydržal som tam
síce len dva mesiace, no aj to stačilo
na to, aby som zažil nezabudnuteľné
stretnutie s Kristom, ktoré trvalo tri
noci. Vrátil som sa k priateľke a dcére
ako zmenený človek a poprosil ich
o odpustenie. Predstavte si, že maličká
si na nič zlé nepamätala! Boh to musel
zázračne prikryť a vymazať z jej pamäti.
Priateľka mi medzitým oznámila, že aj
ona prijala Krista. Do pár dní sme sa
zobrali a tento mesiac už oslavujeme
deviate výročie sobáša. Máme tri dcéry
a sme spolu veľmi šťastní. Toto všetko
sa mohlo stať jedine vďaka Ježišovi!“

„Hluché uši, otvorte sa v mene Ježiša!“
ozývalo sa halou. Po modlitbe a ďalších
slovách poznania mnohí dvíhali ruky
na znamenie toho, že ich Ježiš uzdravil.
Desiatky prítomných vyšli na pódium,
aby mohli verejne povedať o svojom
uzdravení. Na prekvapenie všetkých
ich evanjelista vyzval, aby sa sami na
mikrofón modlili za uzdravenie ľudí
s podobnými problémami a Boh vypočul
aj ich prosby. Tu je niekoľko svedectiev
z košickej Steel Arény.
u Spadol som na schodoch a nevedel
som dobre dvihnúť ruku. Teraz ňou už
môžem hýbať bez bolesti.
u Bol som hluchý, ale teraz počujem.
u Som po úraze, nemohla som zakloniť
hlavu a bolela ma aj chrbtica. Bolesť je
preč a hlavou môžem hýbať úplne bez
problémov.
u Pichalo ma v ramene, ale ako som
sem prišla, Ježiš ma uzdravil.
u Veľmi ma bolelo pravé koleno.
Vďaka Bohu, už tú bolesť nemusím
niesť.
u Mal som skoliózu, návštevy lekára
nepomohli, ale Pán Ježiš sa dotkol
môjho chrbta.
u Pán mi uzdravil pľúca.
u Bolelo ma v ramene a pocítila som
niečo, ešte teraz sa chvejem, ďakujem
Bohu za uzdravenie.

Todd White
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cirkevné dejiny

Anskar

(801 – 865)

Misia na severe
V tomto článku sa pozrieme, ako sa
kresťanstvo šírilo do severných častí
Európy.
Anskar vošiel do dejín ako
„apoštol severu“. O jeho živote sa
najviac dozvedáme zo spisu Rimberta,
Anskarovho nasledovníka na mieste
arcibiskupa – Život Anskara, apoštola
severu. Pochádzal zo šľachtickej rodiny
a žil v Sasku v čase, keď sa novými
ohniskami misijného záujmu stávali
Jutsko (súčasné Dánsko) a krajiny ležiace ďalej na severe. Po smrti matky
ho vychovávali v kláštore, kde rýchlo
napredoval vo vzdelaní. Už v detstve
mal videnia, ktoré pokračovali aj neskôr. Ešte nemal ani dvadsať rokov,
keď sa ho cisár Ľudovít Zbožný opýtal, či by bol ochotný ísť s dánskym
kráľom Haraldom a kázať Dánom
evanjelium. Ihneď ochotne reagoval.
Jeho priatelia sa ho márne snažili
odhovoriť od nebezpečnej a náročnej
cesty. Prvé dva roky po jeho príchode
do Dánska síce nepriniesli viditeľné
výsledky, ale položil základy ďalšej
misijnej práce založením školy, v ktorej učil mladých Dánov, aby sa neskôr
mohli stať evanjelistami pre svojich
krajanov. Väčšinu týchto mladých
chlapcov vykúpil zo zajatia.
V roku 822 ho spolu s inými misionármi vyslali do Westfálska, kde sa
stal učiteľom a kazateľom. Všetkých
misionárov povzbudzoval, aby sa podľa vzoru apoštola Pavla živili vlastnými rukami. Jeho životné poslanie sa
však ešte len blížilo. V roku 829 švédsky
kráľ Björn požiadal cisára Ľudovíta
Zbožného o misionára. Ten ako odpoveď na to poslal práve Anskara.
Cesta do Švédska bola plná ťažkostí.
Na nebezpečnej plavbe ich orabovali
Vikingovia. Napokon sa dostali do prístavu Birka, kde ich prijal kráľ. Keď
videli otvorené dvere, hneď kázali
dobrú správu a mnohí boli priateľsky
naklonení, uverili a dali sa pokrstiť.
Jedným z pokrstených bol prefekt
mesta Herigar, ktorý sa neskôr tiež
stal významným Božím služobníkom.

Zachoval sa o ňom podobný príbeh ako
o Eliášovi. Raz sedel v zhromaždení rady,
kde sa živo diskutovalo. Niektorí pritom
vychvaľovali svojich bohov za to, že
im zaistili úžasnú prosperitu, iní sa mu
vysmievali, lebo bol medzi nimi jediným
kresťanom. On však, zrazu naplnený
Duchom, povedal: „Ak je medzi nami
taká neistota o božskom majestáte, ktorý

by nikto nemal spochybňovať, nech sa
dokáže zázrakom, kto je mocnejší, či tie
mnohé bytosti, ktoré nazývate svojimi
bohmi, alebo môj jediný všemocný
Pán Ježiš Kristus.“ Keďže sa blížil
dážď, vyzval ich, aby volali k svojim
bohom, nech na nich neprší, a on bude
volať k Ježišovi, aby sa ho nedotkla
ani kvapka dažďa. Ten, kto odpovie
na volanie svojich, nech je Bohom.
Oni volali k svojim bohom, on volal
k Ježišovi. Zrazu sa strhol taký veľký
dážď, že všetci boli takí mokrí, akoby ich
práve vytiahli z rieky, a dokonca na nich
opadalo aj lístie z konárov, z ktorých
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mali postavený prístrešok. Iba Herigar
a jeden chlapček zostali úplne suchí.
Na to Herigar vyzval všetkých, aby
nasledovali cestu pravdy.
Zachoval sa tiež príbeh o tom,
ako Herigar po dlhej bolesti v nohe,
ktorá ho takmer paralyzovala, a po
mnohom nabádaní zo strany pohanov, aby obetoval pohanským bohom,
napokon vyznal, že ho uzdraví Ježiš,
verejne sa pred všetkými pomodlil
a bol v momente uzdravený. Inokedy
zachránil pred nepriateľmi celé mesto, keď zvolal prítomných a prehovoril ich, aby namiesto obetí svojim
bohom hľadali pomoc u všemohúceho
Boha. Medzitým nepriatelia v tábore
hodili lós, aby zistili, či je ich vojenské
ťaženie vôľou bohov. Dostali zápornú
odpoveď a odtiahli. Aj takéto ovocie
nepriamo priniesla Anskarova práca.
Anskar si nikdy nepripisoval žiadnu zázračnú moc. Dokonca skromne
hovoril, že ak by si mal žiadať od Boha
zázrak, prosil by si jediný, a síce – aby
z neho Božia milosť urobila dobrého človeka. Rimbert vo svojom diele
vyjadruje vďačnosť, že tento zázrak
bol jednoznačne naplnený. Ako tridsaťročného Anskara ustanovili za
arcibiskupa. Napriek jeho skromnosti
vďaka jeho modlitbám uzdravenie
prijalo nespočetné množstvo ľudí. Bol
vzácne výrečný pri kázaní aj v bežnej
reči, čo zapôsobilo na všetky typy ľudí:
vážení ľudia mali rešpekt pred jeho
autoritatívnym tónom, chudobní si ho
vážili ako otca a jemu rovní ho milovali ako brata.
Hoci výsledky jeho práce neboli
vždy stabilné a aj po jeho smrti bolo
treba o ne bojovať, zasial dôležité
semeno, ktoré postupne prinášalo viac
a viac ovocia. Môžeme povedať, že bol
veľkým Božím nástrojom v tom, aby
sa dobrá správa o Ježišovi dostala do
severoeurópskych krajín.
Zdroje:

Rimbert: Život Anskara, apoštola severu
Wikipédia – Slobodná encyklopédia
Spracoval Tomáš Počai
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Pomôžte
nám
vydávať

Podporte misijné a dobročinné projetky			
Jednotlivé projetky môžete podporiť na č. ú. 68434112 / 0200			
s			
príslušným variabilným symbolom buď jednorazovo alebo pravidelne.			
Misijné a dobročinné projekty

                                       var.symbol

časopis
Víťazný život			
11
evanjelizácie SR
Evanjelizačný partner		
20
služba chudobným
Kŕmte hladných			
6
Podpora Izraela
Operácia Jabotinský		
7
Podpora misionárky
Misia India			
99
Sužba sirotám
Nadácia GF&H Uganda		
88
Celosvetová misia
Misia Livets Ord Uppsala		
55
Pokiaľ chcete dostávať informačné listy z misie v Indii a Ugande,
prosím napíšte nám na slovozivota@slovozivota.sk. Ďakujeme!		
		
č.účtu
var.symbol
Podpora
projektu
Budovy Slova života 2204739295 /0200
3
			

Toto číslo vychádza v náklade 2 700 kusov. Časopis rozposielame zadarmo už na viac ako 1 400
adries. Veľkú časť nákladov stále nesie náš zbor
a mnohí verní prispievatelia z celého Slovenska.
Sme veľmi vďační za každý príspevok, či na pravidelnej báze alebo jednorázovo.
Vašu podporu, prosíme, pošlite priloženou poštovou
poukážkou alebo sumu poukážte na:
VÚB BA – centrum,
č. ú.: 68434112/0200, var.s. 11.

Z vydavateľstva Slovo života Bratislava
Čo nám čitatelia a poslucháči napísali:
„CD Život ako z rozprávočky už mám a je veľmi
dobré, deťom sa veľmi páči.“
Daniel
„Chcem vás poprosiť poslať všetky knihy od
Stormie Omartian. Sú to veľmi požehnané knihy.
Ďakujem z celého srdca! Nech je Pán s vami.
Dana
„Čítal som v posledných dňoch niekoľko kníh od
Martina Hunčára a veľmi sa mi páčili.“
Milan
„Odoberám váš časopis Víťazný život, je pre mňa
veľkým požehnaním a povzbudením:“
Svetlana

„Ja už sa modlím za deti podľa knižky (pozn.
vydav., knihy od S. Omartian), ale manžel má 40
rokov, tak mu chcem darovať aj tie modlitby za
mňa :) a začnem sa aj ja za neho. Vydávate super
veci! Aj od Joyce Meyerovej mám!“
Alena
„Prosím o pravidelné posielanie časopisu Víťazný
život. Ďakujem veľmi pekne, na všetko sa veľmi
teším, žehnám vám a vydávajte i naďalej veľa
Božích kníh. Kniha Srdce v ohni je viac ako
úžasná, je škoda, že sa pri čítaní doslova rozpadá.“
Danka

nové knihy

Niesť jeho
prítomnosť

„Chcel by som si touto cestou objednať automaticky do odvolania vždy kázania P. Čuříka.
Taktiež 2 ks knihy 5V k Víťazstvu.“
Stanislav
„Osobne si myslím, že audiokázne na internete sú
dlhé roky Vašou najväčšou devízou. Oslovovali
ste nimi najširšie masy ľudí.“
Pavol
Ďakujeme za všetky slová povzbudenia, nech
všetka sláva patrí Pánovi!

Bill Johnson

Nadprirodzená
moc premenenej
mysle

Neste viac Božiu
prítomnosť už dnes!
15 x 23 cm, mäkká
väzba, 250 strán,
slovensky,
vydavateľstvo
GD Identity

Túžite vidieť jeho
kráľovstvo manifestované
na zemi? 15 x 23 cm,
mäkká väzba, 182 strán,
slovensky, vydavateľstvo
GD Identity

Jsi připraven naplnit
svoje poslání?
14 x 21 cm,
mäkká väzba,
208 strán,
česky, vydavateľstvo
Křesťanský život

Cena : 11,00 €

Cena : 9,90 €

Cena : 11,00 €

Bill Johnson

Žij dřív, než
zemřeš

Daniel Kolenda

Objednajte si kázne na CD:
24.11.2013 Čuřík Peter

Ľudia poznačení Bohom

17.11.2013 Čuřík Peter

Prekážky na ceste viery

10.11.2013 Vrábel Vladimír

2,30 €

C1311241

CD – mesiaca 2,30 €

C1311171

Princípy hrdinov viery

2,30 €

C1311101

Ako nájsť a činiť Božiu vôľu?

2,30 €

C1311031

27.10.2013 Čuřík Peter

Každý môže získavať duše!

CD – mesiaca 2,30 €

C1310271

20.10.2013 Šimko Tomáš

Ako Mária počúvala a Noe staval

2,30 €

C1310201

6.10.2013 Liebe Hanes a Viera

Čo to znamená byť učeníkom Ježiša Krista

2,30 €

C1310061

29.9.2013 Čuřík Peter

Podľa čoho poznáš, že máš pokorného ducha?

2,30 €

C1309291

22.9.2013 Čuřík Peter

Ako dobre spravovať vlastnú dušu?

CD – mesiaca 2,30 €

C1309221

15.9.2013 Čuřík Peter

Akú atmosféru okolo seba vytváraš?

2,30 €

C1309151

Nájdi uspokojenie v Bohu

2,30 €

C1309081

3.11.2013 Hunčár Martin

8.9.2013 Hunčár Martin
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Konferencia v Bratislave so Sergiom Scataglinim

k o n fe r e n cia ohňa v košiciach

SUK OT v I zraeli

l Zrozumiteľné posolstvo z Božieho slova a modlitba za chorých l Paralelný program pre vaše deti v troch vekových kategóriách l

l Po bohoslužbe príjemné posedenie s občerstvením l Navštívte naše kníhkupectvo, kde nájdete širokú paletu kníh a CD nosičov l
Bližšie informácie o našich podujatiach aj na www.slovozivota.sk

l Strávte Silvester s Božím ľudom l Divadelná scénka a ďalší program l

l Poďme spolu hľadať Božie plány pre rok 2014 l Slávnostná večera pod dohľadom nášho šéfkuchára l
Prihláste sa na slovozivota@slovozivota.sk alebo na našej webstránke

