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k r e s ť a n o v

Maximálna mužnost
bestseller preložený do viac ako 40 jazykov.
Letel som cez celý kontinent a potom šiel niekoľko hodín
autom, len aby som uvidel v nemocnici práve narodenú
vnučku. Keď som ju zbadal, starostlivo som ju skontroloval.
Tak, tu ju teda máme – ruky, nohy, oči, nos, ústa – všetky
časti boli tam, všetko bolo v poriadku. To mi stačilo. Bol som
pripravený odísť.
Ale nie moja žena a dcéra. Ešte pol hodinu potom skúmali
dĺžku rias, tvar nechtov, vzhľad kože, ako keby nemocničné
okno, cez ktoré sa pozerali, bolo zväčšovacie sklo.

Muži sú Božie metódy. Zatiaľ čo muži
hľadajú lepšie metódy, Boh hľadá lepších
mužov.
Muži sú ako titulky v novinách, kým ženy sú
ako drobné písmenká.

Byt mužského pohlavia je otázkou narodenia.
Byt mužom je otázkou rozhodnutia. Toto je
kniha o tom rozhodnutí.
Ben Kinchlow
Táto kniha bola napísaná mužom, ale je pre
ženy, pretože zmena muža znamená
požehnanie pre celú rodinu. Túto knihu by si
mala precítat každá žena.
Nancy Cole

Príručka pre rodinný život

Cena: 189,-Sk
136 strán, mäkká väzba

EDWIN LOUIS COLE – (*1922 - †2002) uznávaný medzinárodný učiteľ, televízna osobnosť,
významný rečník a autor bestsellerov – usporiadateľ konferencií a seminárov, na ktorých
povzbudzuje mužov, aby vo všetkých oblastiach života dosiahli svoj maximálny potenciál. Jeho
vyučovania sa stali známymi v 210 národoch sveta. Na Slovensku je známa jeho kniha Komunikace,
sex, peníze, ktorá vyšla v českom jazyku.
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Vykupujme čas
Verím, že Víťazný život bude pre
vás opäť občerstvením. Ešte stále sa
nachádzame v období leta a
horúčav, ktoré so sebou prinášajú
čas dovoleniek a odpočinku, ale tiež
nebezpečenstvo akejsi lenivosti.
Potrebujeme nájsť rovnováhu. John
Bevere povedal, že kresťania sa
väčšinou ocitnú na tej správnej ceste
len vtedy, keď prechádzajú
z jedného extrému do druhého.
Vedieť správne rozdeľovať svoj čas
medzi odpočinok, rodinu, prácu,
službu Pánovi je kľúčom k
víťaznému životu. V liste Efežanom
Pavol píše: „Vyťažte z každej
chvíľky maximum.“ Každá chvíľa
nášho života je neopakovateľná
tým, že sa už nikdy nebude
opakovať. To, ako ju využijeme, je
dôležité z hľadiska večnosti i
časnosti.
V časopise sa ohliadame za
hlavnými udalosťami ostatného
obdobia v zbore, predstavujeme aj
prácu Slova života v Pardubiciach.
Dočítate sa o knižnej novinke
Víťazstvo nad strachom od
citovaného autora, Johna Bevera.
Jeho kniha Satanova návnada sa na
Slovensku ujala jedinečným
spôsobom. Od jej vydania sme
predali skoro 2400 kusov a robíme
už štvrtú dotlač.
Pred nami je do konca roka
ešte niekoľko významných akcií.
Na prelome augusta a septembra ide
okolo 15 ľudí z nášho zboru na
týždňovú misiu do Srbska. Budeme
slúžiť na mládežníckom tábore,
plánujeme veľké evanjelizácie v
kultúrnom
dome
a
letnú
konferenciu viery v Báčkej Palanke.
Okrem toho budeme kázať vo
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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viacerých cirkvách Srbska
a Chorvátska.
Prosím, modlite
sa za nás.
V septembri si nepastor
nechajte ujsť
Peter Čuřík
návštevu Äkeho
Carlssona. Bude to jeden z vrcholov
tohto roka. Teší nás rastúci záujem o
možnosti, ktoré ponúkame na našej
web stránke. Obľube sa tešia
pravidelné zamyslenia a audio
kázne. Aj touto cestou sa chceme
poďakovať za všetky listy, e-maily a
telefonáty,
v
ktorých
nás
povzbudzujete v diele Božom. Vaše
námety a postrehy nám pomáhajú
skvalitňovať prácu. 17. októbra
začíname Pastorský univerzitný
kurz! Prvé dva dni tu bude pastor
Ulf Ekman a sme v očakávaní,
koľko pastorov sa v Bratislave zíde.
Bude to určite zaujímavé.
Neochabujme vo svojom úsilí
nasledovať Pána Ježiša celým
srdcom. Nezabúdajme na svoje
miestne cirkvi. Budujme sa v
Pánovi, jeho príchod ešte nikdy
nebol tak blízko ako teraz. Naberme
do svojich lámp hojnosť oleja, aby
nám vystačil v tejto rastúcej tme.
Nestačí mať lampy „ozdobené“
zvonku (Mat 25). Plňme sa Duchom
Svätým a buďme piliermi v dome
Božom. Nezabúdajme pritom na
zástupy okolo nás, ktoré nepoznajú
cestu večného života. Pavel Kosorin
to vo svojich Aforizmoch povedal
takto: „Nehovor ľuďom okolo seba,
že si na ceste do neba, pokiaľ nie si
pripravený zobrať ich so sebou.“
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Skutočný príbeh

Užívame si rodinný život
Svedectvo Jirka a Renatky Krížkovcov
práve to som nemal. Uzdravenie sa pre
mňa stalo prvou a jedinou prioritou.
Hľadal som ho u praktických lekárov,
ľudových liečitľov aj psychológov.
Márne. Mnohokrát mi bolo ešte horšie.
Otčenáš ani Zdravas nepomáhali...

Jirko, aký život si viedol pred
obrátením?
Vyrastal som v úplnej rodine, som zo
štyroch detí. Rodičia nám dávali podľa
svojich možností a poznania maximum.
Bolo to ešte v čase komunizmu a asi
najviac ma viedli k poctivej práci. Tá v
tom čase zabezpečovala akúsi istotu
existencie. Vštepovali do mňa aj určitú
dávku morálnych kresťanských hodnôt
a každú nedeľu sme spolu chodili do
kostola.
Myslím, že som spomedzi svojich
vrstevníkov ničím extra nevynikal, skôr
som zastupoval taký priemer. Bez
problémov som vychodil školy, začal
som pracovať, športoval som a trávil
veľa času s kamarátmi (na diskotékach,
na koncertoch, so všetkým čo „k tomu
patrí“). Otázka večnosti a Boha
4
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samotného začínala a končila v nedeľu
za prahom dverí kostola.
Čo predchádzalo tvojmu obráteniu?
V lete 1996 mi úplne odišli všetky
fyzické a najmä psychické sily. Nejaký
čas som si odležal aj v nemocnici. Mohol
to byť aj dôsledok náporu rastúceho
objemu práce (myslel som si, že všetko
zvládnem sám), neusporiadaného života
(mnohé prebdené noci v baroch) a tlaku
zo strany rodičov (kedy už začnem
normálne žiť). Mal som pocit neustálej
únavy, úzkosti a strachu zo smrti.
Nevedel som takmer vôbec spávať a cítil
som veľkú neistotu. Nemal som žiaden
pevný základ, na ktorý by som sa
postavil a bál som sa, či sa dožijem
nasledujúceho rána. Veľmi som túžil žiť
ďalej v plnej telesnej aj duševnej sile, ale
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Čo nasledovalo potom?
Asi po troch mesiacoch útrap som sa
ocitol v kolektíve mladých pracujúcich
ľudí, prevažne kresťanov. V niektorých
aspektoch náboženského života sa mi
zdali veľmi čudní. Neprežehnávali sa,
nechodili na spoveď. Jeden z nich mal na
svojej polici Bibliu s veľmi pekným
obalom, ktorý ma zaujal. Po preskúmaní
obalu som pokračoval aj v preskúmaní
obsahu. To bolo niečo! Dovtedy som
nikdy Bibliu nedržal v ruke a ani ju
nečítal. Naši doma Bibliu nemali a zo
školy som si pamätal len obrázkovú.
Ešte než mi stihol jeden z kresťanov
Bibliu darovať, predbehol som ho a
kúpil som si svoju. Takže zrazu som mal
dve! Ako som si ju čítal, začal som akosi
podvedome vnímať, že toto je to, čo mi
chýbalo a čo som hľadal. Moji priatelia
v práci ma pozvali na ich pravidelné
stretnutia, akúsi „skupinku“. Spočiatku
som tam nechcel ísť, ale keď som sa
dozvedel, že tam budú aj dievčatá,
neváhal som. Dnes sa smejem na tom,
ako ma Boh takto „chytil do pasce“.
Na stretnutí som počul svedectvá o
živom Bohu, o jeho láske a o tom, že mi
chce odpustiť hriechy, dať večný život a
že chce mať so mnou osobný vzťah.
Bolo toho na mňa trocha priveľa, veľa
veciam som nerozumel. Ale pokračoval
som v čítaní Biblie a chodil som ďalej na
skupinku. Po istom čase som
spozoroval, že naberám silu a veci sa
začínajú meniť k lepšiemu. Tak som sa
rozhodol, že už necúvnem. Odovzdal
som svoj život do rúk živého Boha, prijal
Ježiša za svojho osobného Spasiteľa a
Pána, dal som sa pokrstiť a následne
prijal Ducha Svätého.
Aký malo a má obrátenie
na teba vplyv ?
Boh mi dal večný život. Už nemám

Skutočný príbeh

strach z toho, čo bude, keď zomriem.
Viem kam pôjdem. Tiež ma uzdravil vo
všetkých rovinách. Ako som sa vo viere
modlil a čítal Božie slovo, začal som
naberať novú vnútornú silu a istotu. Už
žiaden strach a obavy. Spávam
„spánkom spravodlivých“ a neustála
únava je preč. Viera mi tiež pomohla
zmieriť sa s rodičmi, čo je pre mňa veľmi
dôležité. Cez Ducha Svätého sa v mojom
srdci rozhostil taký druh lásky, aký som
dovtedy nepoznal a ani nevedel, že také
niečo môže existovať.
Boh mi umožnil aj študovať jeden
rok na Biblickej škole v Brne, kde
radikálne zmenil (a ešte stále mení) môj
charakter. V súvislosti so školou si
spomínam na jednu úsmevnú vec. Na
začiatku biblickej školy sme vyplňovali
dotazník, kde sme mohli napísať, ako by
sme mohli pomáhať počas štúdia.
Tlmočenie, spev, práca na počítači atď.
Musím priznať, že som vtedy nemal čo
ponúknuť. Z celého ročníka sme zostali
asi len piati či šiesti, ktorí sme nemali
nijakú službu. Jediná služba, ktorá ostala
neobsadená, bolo čistenie a umývanie
toaliet. Pri takejto ponuke sa mi trocha
prevrátili oči, ale nakoniec som ju prijal.
Po čase som prišiel na to, že je to
výborný začiatok služby v cirkvi. Veď aj
Pán Ježiš hovorí: „Ak chce niekto byť
prvým, bude od všetkých najposlednejším a všetkých služobníkom“
(Marek 9:35).
Boh mi dal neskôr čas a hlavne chuť
doučiť sa rôzne praktické veci, ktoré
som v minulosti zanedbal (hra na
hudobný nástroj, jazyky, práca s
počítačom). Pomohlo mi to napríklad aj
v tom, že som si mohol nájsť dobrú
prácu. Samozrejme, nezabudol na mňa
ani čo sa týka manželstva a dnes si
rodinný život s Renatkou a deťmi pekne
užívame. A to, že máme všetko, čo k
rodinnému životu patrí a že dokážem
obstáť ako manžel a otec, je len a len
Božia zásluha.
Dnes má môj život zmysel. Boh je
ten, kto mi pomáha, radí a podporuje ma.
Už nemusím byť na všetko sám. S ním je
to istejšie. Či už v boji proti chorobám,
pri hľadaní práce, alebo vo vzťahoch.
Bez Boha by som dnes asi sedel niekde v
zadymenej krčme, nadával na politiku a
na malú výplatu a strachoval sa, čo bude
zajtra.

A čo ty, Renatka? Ako si prišla k viere
v Pána Ježiša?
Som normálna mladá žena „skoro“ako
každá iná. Do svojich 24 rokov som
nepoznala Boha. Renata – meno, ktoré
som dostala od rodičov, znamená
znovuzrodená. Takže už pri narodení
som dostala prorocké meno, že budem
znovuzrodená. Moji rodičia mi hovorili,
že som katolíčka, aj keď ma k Bohu
nikdy neviedli. V kostole som bola asi
len päťkrát a aj to väčšinou vtedy, keď
bola svadba. Ani modliť sa ma nikto
nenaučil. Azda to tak teraz býva vo
väčšine rodín. Svojim rodičom to ale
vôbec nevyčítam. Som im veľmi vďačná
za to, že ma vychovali, a urobili pre mňa
vždy to najlepšie. Ako dieťa som túžila
spoznať Boha, či vôbec existuje. Akurát
sa mi zdalo, že bol odo mňa veľmi
ďaleko. Dnes si uvedomujem, že ten, kto
bol ďaleko, som vlastne bola ja. Boh bol
vždy pri mne. Ochraňoval ma, a celý ten
čas ma ľúbil, len ja som o tom nevedela.
Ako tínedžerku ma zaujímali veci
ako hypnóza, posmrtný život,
prevteľovanie, skrátka okultizmus.
Prečítala som všetky dostupné knižky,
ktoré boli vtedy na trhu. Vďaka Pánovi,
že to zostalo len pri tom. Taký život ma
vôbec nenapĺňal. Pán Boh ma z týchto
vecí síce veľmi rýchlo vytiahol, ale
naďalej som žila svoj vlastný svetský
život. Partnerstvá a rozchody - to bol
akoby nikdy nekončiaci kolotoč môjho
života. V tomto svete bez Boha som
spoznala svojho prvého manžela. Naša
známosť trvala iba veľmi krátko a o pár
mesiacov bola svadba. Moje prvé dieťa
sa narodilo po pol roku. Bola som veľmi
šťastná. Na svojej dcére Biance som
bola priam závislá. Hovorievala som, že
ak by sa jej niečo stalo, pre mňa už nemá
cenu ďalej žiť. Keď dcéra začala mať
zdravotné problémy (s obličkami) a
začali sme chodiť po nemocniciach,
veľmi ťažko som to znášala. Bola som
utiahnutá do svojich problémov. Aj
manželstvo začínalo poriadne škrípať.
Muž si našiel inú ženu. So svojimi
problémami som zostala celkom sama.
Stále som sa pretvarovala, že som silná
žena, ktorá všetko zvláda, ale opak bol
pravdou. Bola som slabá, problémy mi
prerastali cez hlavu a vôbec som
nevedela, čo s nimi. Uzavrela som sa do
seba.

w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Nakoniec som už viac nevládala utekať
od Boha. On jediný vedel, ktorou cestou
sa mám vydať. Našla som si prácu
(verím, že aj v tom bol Boží zámer), kde
pracovali prevažne kresťania. Konečne
som spoznala ľudí, ktorí sa mi zdali byť
šťastní, láskaví, radostní, bezproblémoví a nebola to pretvárka. Túžila
som byť taká ako oni. Mali niečo, čo som
nemala a veľmi som to chcela. Čakala
som, že ma niekto niekam pozve a
nevedela som sa dočkať... Nakoniec som
dostala pozvanie od kolegyne
spolusediacej v kancelárii. Pozvala ma
na skupinku Slova života, bolo to presne
na začiatku roka 1999. Tam som
odovzdala život Pánovi Ježišovi a
vyznala ho ako svojho Pána. Stala som
sa veriacou.
Od tej chvíle sa mi začal meniť
život, charakter, začala som ináč
rozmýšľať. Zomrel môj starý človek.
Stala som sa naozaj „novým stvorením“,
ako to hovorí list Korinťanom. Boh dal
svojho jediného syna Ježiša Krista,
ktorý zomrel za moje hriechy, ktoré som
kedy spáchala a všetky mi ich odpustil.
Som mu za to veľmi vďačná.
Ako sa potom vyvíjal tvoj život?
Všetky svoje problémy som mu
odovzdala. Moje prvé manželstvo sa
síce nezachránilo - manžel mi dal
ultimátum buď on, alebo Ježiš. Ja som si
vybrala samozrejme Ježiša. Manžel sa
rozhodol pre inú ženu a inú rodinu.
Rozviedli sme sa. Ostala som s dcérou
sama, ale nikdy som sa už necítila
„naozaj“ sama. Pán ma oslobodil aj od
nezdravej závislosti na dcére. Moju
dcéru som odovzdala do Božích rúk a
verím mu, že ju bude v živote viesť a
chrániť kamkoľvek pôjde. Dal mi aj
istotu, vyrovnanosť a rozhodnosť, ale
najkrajší dar, ktorý som od Neho dostala,
je večný život s ním v Nebi.
Boh mi dal po čase nového manžela,
kresťana. Narodili sa nám ešte dve
krásne deti, Karinka a Jakubko. Som
teraz „závislá“ na Bohu, ktorý vedie môj
život. Je to veľká úľava, keď človek na to
konečne nie je sám. Dnes viem, prečo
som na tejto Zemi, a nemusím už hľadať
odpovede na to, odkiaľ som a kam
pôjdem…
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Reportáž

V minulom čísle časopisu sme avizovali evanjelizácie s Carlom-Gustafom Severinom. Carl k nám veľmi túžil prísť, ale vedeli sme, že
plánuje v júni veľa slúžiť v Nemecku, a že jeho program sa len dolaďoval. Nakoniec sa mu v Nemecku otvorili také dvere, že
povedané jeho vlastnými slovami „v tú istú hodinu, by som mohol naraz slúžiť aj na troch miestach.“ Vieme, že Nemecko potrebuje
jeho službu. Nadôvažok tam išiel prezentovať aj pastorský kurz v Bratislave, čo je isto dôležité.
Evanjelista Severin k nám nemohol prísť ešte z jedného dôvodu. V moskovskom zbore Slovo života každoročne usporadúvajú
veľkú júnovú konferenciu. Kvôli byrokratickým prekážkam mal Carl-Gustaf dlhodobo sťažený vstup do Ruska, ale koncom mája sa
to zázračne uvoľnilo. Konečne mohol znova slúžiť ruským veriacim, ktorí mu tak veľmi prirástli k srdcu. Vedeli sme však, že Boh má
pre nás adekvátnu náhradu.
Na modlitbe som vnímal, aby sme pozvali pastora Pea Svenssona. Zavolal som mu. Jeho nadšená reakcia ma až prekvapila.
Povedal, že len pred hodinou mu jeden misionár z jeho zboru ukazoval videozáznam z krstu okolo 3750 veriacich v Etiópii, pričom
väčšina z nich boli bývalí muslimovia. Po tom, ako dopozerali video, povedal misionárovi: „Musím ísť niekde na misiu. To je úžasné,
už som dávno neslúžil v inej krajine.“ O hodinu nato som mu zavolal, aby prišiel kázať do Bratislavy. Božie načasovanie je presné!

Pastor a hudobník Peo Svensson
Júnový seminár

S Peom sme mali dve zhromaždenia. V sobotu večer si Duch Svätý Pea použil, aby slúžil
modlitbou v silnom pomazaní. Modlil sa za
chorých, k niektorým hovoril prorockým
slovom a modlil sa aj špeciálne za niekoľkých
ľudí tak, ako ho Boh viedol. Na konci zavládla
v sále obrovská radosť a vďačnosť zo
slobody, ktorú nám Pán Ježiš vydobyl.

V nedeľu ráno sme sa zišli v hojnom počte a
zvlášť počas chvál sme zažili silnú Božiu
prítomnosť. Peo spieval v Duchu Svätom i v
angličtine, to čo sme prežili pred Božou
távrou sa dá len ťažko popísať v slovenčine.
Nasledovalo hutné vyučovanie z Božieho
slova o dôležitosti vášne k Ježišovi a k jeho
cirkvi. Ak máte záujem o audiozáznam zo
zhromaždení, objednajte si kazety z tohto
seminára.

Výroky zo zhromaždení:
-Tam, kde je tvoja viera, tam je aj tvoj prielom
-Najprv musíš vedieť, že obmedzenia v tvojom živote neprichádzajú od Boha. Boh
nemôže dávať niečo, čo sám nemá.
-O tvojej budúcnosti rozhoduješ dnes.
-Ak chceš mať silný vzťah s Bohom, bude ťa to niečo stáť. Rátaj s tým.
-Na to, aby oheň horel, potrebuješ drevo, kyslík, horúčosť. Drevo reprezentuje tvoje
úsilie a čas, ktorý do vzťahu investuješ. Kyslík symbolizuje pomoc Ducha Svätého
a horúčosť vášeň a lásku k Spasiteľovi.

Peovi som položil niekoľko otázok:
Navštívil si našu cirkev pred dvoma
rokmi. Aké zmeny v cirkvi vidíš, keď
to porovnáš s tvojou prvou
návštevou?
Naposledy som sa u vás cítil ako doma a
myslím si, že tento pocit bol teraz ešte
silnejší. Vaša cirkev je veľmi srdečná a
to pôsobí, aspoň teda na mňa, veľmi
dobre. Oceňujem tiež váš hlad po Bohu.
Myslím si, že váš hlad po Bohu za
posledné dva roky ešte vzrástol. Súvisí
to s postojom lídrov, ktorí nie sú
uspokojení len so súčasnosťou, ale stále
túžia ísť ďalej.
6
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Ktoré momenty zo zhromaždení ti
najviac utkveli v pamäti?
Ako iste viete, chvála živému Bohu je
moja „srdcovka“. Napriek tomu, že
spievate pre mňa v neznámom jazyku,
vaša chvála a uctievanie sa mi veľmi
páčia. Priťahujú Božiu slávu a zvlášť ma
oslovuje to, že veľa piesní, ktoré
spievate, sú vaše vlastné.
Jedným z veľmi silných momentov
seminára bolo pomazanie na
vyslobodenie, ktoré prišlo, keď sme sa
modlili za ľudí počas sobotňajšieho
zhromaždenia. Neočakával som, že to
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

bude také mocné. Keď som však videl,
ako sa Boh dotýka ľudí, bol som veľmi
šťastný.
Pred dvoma rokmi si nám rozprával o
vašej kresťanskej škole. Bolo to veľmi
povzbudzujúce. Ako sa vám darí
teraz?
Som rád, že sa ma pýtaš na školu!
Nielenže rastie a rozvíja sa (túto jeseň
budeme mať takmer sto žiakov), ale ešte
viac ma teší, keď vidím, ako klíma
kresťanskej školy pozitívne vplýva na
vývoj detí. Rastú nielen vo

Reportáž

vedomostiach, ale čo je ešte dôležitejšie,
rastú v Pánovi. Väčšina našich
študentov, ktorí sú vo veku medzi 6. a
16. rokom, pochádza z kresťanských
rodín. Ale v ostatnom období stále viac a
viac rodičov, ktorí nemajú kresťanské
pozadie, chce, aby ich deti navštevovali
práve našu školu. Poviem aspoň jeden
príklad za všetky. Pred rokom k nám do
školy prišlo dievča menom Mária. Mala
byť ôsmačka, ale jej vedomosti boli na
úrovni piataka. V predchádzajúcej škole
bola šikanovaná a veľmi osamelá. Po pár
mesiacoch v novom prostredí si našla
nielen prvých priateľov, ale začala sa aj
neobyčajne rýchlo rozvíjať a čoskoro
dobehla úroveň ostatných ôsmakov.
Predtým vôbec nechcela chodiť do
školy, teraz naopak, ani nechce ísť zo
školy domov! Keď sme pred dvoma
týždňami mali záverečné slávnostné
ukončenie školského roku, veľmi nám
za všetko so slzami v očiach ďakovala.
Zo všetkých vecí, ktoré robíme (a je
ich naozaj dosť veľa), patrí škola medzi
to najlepšie a najviac požehnané. Boh
nám dal úžasných ľudí pre prácu s
deťmi, zamestnávame viac ako 20 ľudí.
Pán si však školu použil aj na to, aby sme

mali priazeň medzi ostatnými ľuďmi v
spoločnosti, čo samozrejme potom
pozitívne vplýva aj na všetko ostatné, čo
ako cirkev robíme.
Skončil si kurz pre pastorov vo
Švédsku. Čo bolo pre teba počas
kurzu najťažším a naopak, čo bolo
najväčším prínosom?
Som hrdý na to, že môžem povedať, že
patrím medzi prvých absolventov kurzu
pre pastorov! Predtým ako sme založili
cirkev, sme jeden rok navštevovali
biblickú školu Slova života. Potom
nasledovalo obdobie, počas ktorého sme
v praxi uplatňovali to, čo sme sa tam
naučili. Aj keď Boh k nám bol vždy
veľmi milostivý, nastali mnohé situácie,
ktoré sme nevedeli riešiť. Chýbali nám
vedomosti na to, aby sme dokázali
kvalifikovane viesť cirkev. Hneď, ako
som sa dozvedel o kurze pre pastorov,
vedel som, že ho musím absolvovať
nech ma to bude stáť čokoľvek.
Najväčšou výzvou vlastne ani
nebolo štúdium ako také - aj keď bolo
dosť náročné - ale skôr fakt, že som popri
štúdiu musel naďalej viesť cirkev. Boli
chvíle, keď som bol naozaj unavený.

w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Vždy ma však Božia milosť zdvíhala a
posilňovala. Počas mesiacov štúdia som
sa veľa naučil a stále mi to v službe
veľmi pomáha. Je tak veľa tém a oblastí,
v ktorých využívam to, čo som sa naučil.
Nielen v oblasti teológie, ale aj v
praktických záležitostiach života zboru
ako sú napríklad svadby, pohreby,
rodinné poradenstvo, psychológia,
práca s médiami, atď.
Keď sa obzriem dozadu, môžem
povedať len to, že všetko, čo som na
kurze získal, jednoznačne stálo za tú
námahu a tvrdú prácu! Navyše, medzi
študentmi, s ktorými som navštevoval
kurz, vznikli silné priateľské vzťahy.
Sme teraz ako „jedna veľká parta“, čo je
pre Božích služobníkov veľmi dôležité,
pretože pastorská práca niekedy prináša
osamelosť.
Kurz pre pastorov môžem
odporučiť každému a všetkým, ktorí
dnes pracujú ako pastori a kazatelia, či
už majú teologické vzdelanie alebo nie.
Je to jedinečná príležitosť pripraviť sa na
prichádzajúcu veľkú žatvu v Európe!
Pripravil: Peter Čuřík
Preklad: Mária Lichvárová
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Nová kniha

John Bevere
Víťazstvo
Víťazstvo nad strachom
V predaji od 1. 10. 2006
Pri objednávke do 15. 9. 2006 len 199,- Sk,
neskôr 229,- Sk

Nedokážeš povedať nie?
Bojíš sa konfrontácie?
Podriaďuješ svoje rozhodnutia tomu, aby si sa zapáčil druhým?
Dovoľuješ druhým, aby ovládali tvoj život?
JOHN BEVERE je kazateľom, ktorý slúži v zboroch a na
konferenciách po celom svete. Jeho knihy boli preložené do
mnohých jazykov. Na Slovensku vyšla jeho kniha Satanova
návnada, ktorá si získala mimoriadnu obľubu vo všetkých
cirkvách a stala sa bestsellerom nášho vydavateľstva. Od
jeho manželky Lisy vyšla kniha pre ženy Si viac, než koľko

Prečo sú mnohí z nás takí neefektívni?
A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si
roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe,
daný ti vložením mojich rúk (2Tim 1:6).
Grécke slovo pre „roznecovať“ je
anazopureo, čo znamená „zažíhať alebo
rozdúchavať“ (podľa Vineho slovníka).
Ak musel Pavol tohto mladého muža
povzbudzovať, aby ten dar (charisma)
roznecoval alebo rozdúchaval, znamená
to, že teda mohol byť nečinný – spiaci!
Dar nebude fungovať automaticky.
Rovnako ako oheň, aj dar je potrebné
rozdúchať a udržiavať!
Existujú ľudia s čistým srdcom a
správnymi úmyslami, ktorí veria, že ak
Boh chce, aby sa niečo stalo, tak sa to
jednoducho stane. Ale to nie je pravda. V
roku 1975 Edwin Burke napísal:
„Jediné, čo stačí zlu na to, aby zvíťazilo
je, aby dobrí ľudia nič nerobili.“
Timoteus bol čistého srdca.
Spomínaš si ešte, ako Pavol chválil jeho
charakter? „Lebo nemám nikoho
rovnozmýšľajúceho, ktorý by sa verne a
úprimne staral o vaše. Lebo tí všetci
8
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hľadajú svoje a nie Krista Ježišovo. Ale
jeho dokázanosť znáte, a že ako dieťa
otcovi, tak slúžil so mnou vo veci
evanjelia“ (Fil 2:19-22). A napriek tomu
je to práve Pavol, ktorý ho dvakrát
napomenul, aby nezanedbával dar Boží,
aby nezostal nečinný.
Vyvstávajú teda dve otázky, na ktoré
musíme nájsť odpoveď: Čo spôsobuje,
že dar Boží zostáva nečinný – spiaci?
Akým spôsobom ho roznietiť? Na druhú
otázku odpoviem neskôr, ale teraz sa
poďme spolu pozrieť na tú prvú. Čo
spôsobuje, že dar Boží zostáva nečinný spiaci?
Odpoveď nachádzame v nasledujúcom verši:
A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si
roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe,
daný ti vložením mojich rúk. Lebo nám
nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a
lásky a zdravého rozumu (2Tim 1:6-7).
Grécke slovo pre strach je deilia.
Toto slovo naznačuje bojazlivosť a
zbabelosť a nikde v Písme nie je použité
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

v pozitívnom význame (Vineho
slovník). Pozrime sa znova na verš 7:
Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti,
ale moci a lásky a zdravého rozumu
(2Tim 1:7).
Prekladatelia Biblie považovali za
najvhodnejšie v tomto verši použiť
slovo bojazlivosť, a ja si myslím, že
správne. S prihliadnutím na toto vlastne
Pavol Timoteovi hovorí: „Dar, ktorý si
prijal od Boha, je nečinný kvôli tvojej
bojazlivosti.“ Bez toho, aby som zmenil
význam, mohol by som povedať:
Timoteus, Dar Boží v tebe je nečinný
(spiaci) kvôli strachu! Zastrašení veriaci
v prvom rade strácajú svoju autoritu v
duchu; následne ich dar – Božia
schopnosť v nich – zostáva nečinná,
spiaca, neaktívna. A hoci je v nich
prítomná, tak nie je v akcii, nefunguje.
Keď mi starší zboru v Michigane
povedal, že vedúci chváliaceho tímu si
myslia, že som na nich príliš tvrdý, bol
som zastrašený. Boží dar vo mne zostal
zrazu nefunkčný a ja už som viac

Nová kniha

nekázal pod pomazaním, ktoré som mal
v priebehu predchádzajúcich osemnástich zhromaždení. Vyzeralo to tak, že
Boží život jednoducho vyprchal.
Nastúpil zmätok; stratil som schopnosť
rozhodovať; nemal som chuť jednať s
ľuďmi. Prečo? Bol som zastrašený, a
preto som sa vzdal mojej Bohom danej
autority.
Definícia zastrašovania
Poďme sa teraz pozrieť na definície slov
zastrašovať, zastrašovanie. Oxford
English Dictionary zastrašovať definuje
ako: urobiť plachým, bojazlivým,
naplniť strachom, premôcť úzkosťou,
hrôzou; vydesiť. Merriam-Webster´s
Collegiate Dictionary (10-te vydanie)
zastrašovať definuje ako: zbaviť
odvahy, donútiť alebo premôcť
vyhrážaním. Oxford English Dictionary
zastrašovanie definuje ako:
1. dej, akcia, čin zastrašovania alebo
naháňania strachu
2. skutočnosť alebo podmienka byť
zastrašený
3. použitie vyhrážok alebo násilia na
dosiahnutie alebo zabránenie nejakej
činnosti
Cieľom zastrašovania je brániť ti v
akcii, a donútiť alebo nasiliť ťa do
podrobenia sa, do pokory. Zastrašovanie
ťa chce premôcť pocitom menejcennosti
a strachu. A keď si sa už raz pokoril, či už
vedome alebo nevedome, stal si sa
otrokom toho, kto ťa zastrašoval. Už
viac nie si slobodný, aby si naplnil Božiu
vôľu, ale si odsúdený napĺňať túžby
tvojho zastrašujúceho otrokára.
Dôsledkom toho sa Boží dar, Jeho
duchovná schopnosť v tebe, stáva
neaktívnou. V tomto momente si bol
zbavený svojej autority, aby mohla byť
použitá ako proti tebe, tak aj proti
všetkým tým, ktorí sú zverení do tvojej
starostlivosti.
Pôvodcom zastrašovania je strach,
ktorý má svoje korene v našom
protivníkovi, diablovi. On je pôvodcom
všetkého strachu a bojazlivosti (1M 3:110, predovšetkým verš 10). Napadne nás
prostredníctvom myšlienok, predstáv a
videní, alebo použije okolnosti a tých,
ktorých má v moci, aby nás zastrašili.
Nech už je to tak alebo onak, jeho
jediným cieľom je: obmedziť a ovládať
nás.

Eliáš zastrašený?
Prorok Eliáš pôsobil v úžasnej moci.
Smelo sa postavil pred zlého kráľa,
ktorý v sebe neprechovával žiadnu
bázeň pred Bohom a vyhlásil: „Ako že
žije Hospodin, Boh Izraelov, pred
ktorého tvárou stojím, tak isté je, že
nebude po tieto roky rosy ani dažďa, len
na moje slovo“ (1Kráľ 17:1). Nebál sa
tohto bezbožného kráľa.
Nasledujúcich niekoľko rokov
prežíval mnohé zázraky. Najprv ho
kŕmili krkavce; potom ho živila vdova,
ktorej jedlo ani olej sa nemíňali, hoci
všade naokolo vládol nedostatok jedla a
hlad. Vdovin syn náhle zomrel a Boh
vypočul Eliášovu modlitbu, vzkriesiac
chlapca z mŕtvych. Toto bol muž s
mocnou službou.
Po dlhom čase sa opäť postavil pred
kráľa. Kráľ obviňoval Eliáša z ťažkostí a
trápenia, ktoré so sebou prinieslo sucho
a privítal ho slovami: „Či si to ty, ktorý
trápiš Izraela?“ (1Kráľ 18:17).
Eliáš smelo odpovedal: „Netrápim
Izraela, ale ty a dom tvojho otca tým, že
ste opustili prikázania Hospodinove, a
že ideš za Bálmi“ (1Kráľ 18:18). Potom
kráľovi prikázal, aby na vrchu Karmel
zhromaždil štyristo päťdesiat Bálových
prorokov, štyristo prorokov hája, ako aj
všetok ľud Izraela.
V deň konfrontácie sa zhromaždil
celý Izrael, aby videl pravého Boha!
Eliáš smelo vyzval Bálových prorokov,
aby obetovali svojmu bohu a v tom
istom čase ponúkol obeť Hospodinovi.
„A budete vzývať meno svojho boha, a ja
budem vzývať meno Hospodinovo, a
bude, že Boh, ktorý odpovie ohňom, ten
nech je Bohom,“ vyhlásil Eliáš (1Kráľ
18:24).
Hospodin Boh odpovedal ohňom a
všetok ľud Izraela padol na svoje tváre a
obrátili sa späť k Bohu. Potom, na
Eliášov príkaz, bolo všetkých osemsto
päťdesiat falošných prorokov zabitých.
Nato Eliáš vyhlásil, že bude pršať.
Úpenlivo sa modlil a povolával dážď,
hoci na oblohe nebolo ani mráčika. No
po malej chvíli sa obloha začiernila a
prišiel lejak. A ako sa Achab utekal skryť
do svojho paláca, ruka Hospodinova
bola s Eliášom, ktorý bežal tak, že
predbehol aj Achabov voz.
Toto bol len jeden deň z Eliášovho
života. Celý národ sa obrátil späť k
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Bohu; zlostníci boli zabití; skončilo sa
obdobie dlhého sucha. Eliáš mal
schopnosť jasne počuť Boží hlas, jednať
podľa neho a vidieť veľké zázraky.
Konfrontovaný kráľovou manželkou
Avšak ešte v ten istý deň sa kráľova
manželka Jezábeľ dopočula, čo sa stalo s
jej prorokmi a poslala Eliášovi takýto
odkaz: „Tak nech mi učinia bohovia a
tak nech pridajú, že zajtra o tomto čase
učiním to, aby bola tvoja duša ako duša
jedného z nich“ (1Kráľ 19:2). Bola na
neho nahnevaná, pretože to boli jej
proroci, kážuci jej posolstvo. Teraz si
všimni Eliášovu reakciu:
A on, vidiac, čo sa strojí, vstal a odišiel
pre záchranu svojho života a prišiel do
Bér-šeby, ktorá patrí Júdovi, a svojho
sluhu nechal tam. A sám išiel púšťou
cesty jedného dňa a prijdúc sadol si pod
nejakým jalovcom a žiadal si zomrieť a
povedal: „Už teraz dosť, ó, Hospodine,
vezmi moju dušu, lebo nie som lepší ako
moji otcovia“ (1Kráľ 19:3-4).
V tom istom dni, keď vyhral taký
veľký boj, utekal, aby si zachránil život.
Jezábeľ ho tak vystrašila a obrala o
odvahu, že mal chuť zomrieť. Cieľom
Jezábelinho zastrašovania bolo zabrániť
Eliášovi, aby naplnil Boží plán. Chcela
zvrátiť vplyv, ktorý mal nad národom
Izraela. A hoci ho nemohla zabiť, jednu
vec predsa len dosiahla – podarilo sa jej
vydesiť ho tak, že utiekol preč a želal si
vlastnú smrť. Eliáš si to ani
neuvedomoval, ale vlastne sám podporil
jej plány. Keby vtedy dokázal jasne
premýšľať, nikdy by sa nebol dal na
útek.
Príznaky zastrašovania
Duch zastrašovania prináša zmätok,
stratu odvahy a frustráciu. Jeho cieľom
je spôsobiť, aby si stratil vlastnú
perspektívu. Všetko sa odrazu bude zdať
ohromujúce, zložité, ba dokonca
nemožné. Čím väčšie zastrašovanie, tým
väčší pocit bezmocnosti a o to menej
odvahy. Ak sa so zastrašovaním
nevysporiadaš okamžite, spôsobí, že
urobíš veci, ktoré by si nikdy neurobil,
keby si nebol pod jeho vplyvom. A
presne o to zastrašovaniu ide.
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Ako už tradične, aj tohto roku sa konala v
poradí už tretia letná zborová dovolenka
Slova života. Prežili sme nezabudnuteľný týždeň. Zoskupili sme sa v
rekordnom počte 110 ľudí v čase od 9.
do 15. júla v horskom hoteli Eva v
krásnom prostredí Svätého Jura. Prišli
dokonca aj súrodenci z rôznych kútov
Slovenska i Čiech.

Zborovka
Slova
života
alebo čo všetko sa dá prežiť v priebehu šiestich dní
Čerstvá manna z neba
Hneď na úvod v pondelok
nás
„naštartovalo“ povzbudzujúce slovo od
pastora Petra Čuříka o radosti (Pr 15:15)
a takisto o víťazstve uprostred súžení a
frustrácií života. Mali by sme si strážiť
svoje srdce, robiť správne veci, aj keď sa
na to necítime a vždy hľadať pomoc u
Hospodina.
Katka Čuříková kázala mocné
posolstvo o Ježišovi - Kniežati pokoja
(Ján 14:27, 16:33). Duch Svätý
prehováral hlavne do sŕdc slobodných,
mnohí z nás sme tam urobili dôležité
rozhodnutia (Pr 3:5-8 „Nadej sa celým
srdcom na Hospodina“.) Vlado Vrábel
nás učil o hrdinoch viery a o stratégii
ako naplniť Boží plán pre naše životy. Po
výzve na prijatie Ducha Svätého štyria
bratia a sestry na slávu Pánovu začali
hovoriť novými jazykmi.
Štvrtok sa niesol v pomazaní Ducha
Svätého cez pastora Petra Čuříka.
Podobenstvo o desiatich pannách nám
pripomenulo
posledné
časy.
Nezabudnime byť preto bdelí a aktívni.
Boh má pre každého z nás extra dávku
pomazania. Koniec týždňa zavŕšil pastor
Martin Hunčár so slovom o dôležitosti
Cirkvi ako Dome chleba (Rút 1:6).
Učitelia nedeľnej školy a ďalší
dobrovoľníci usilovne pracovali s
mladšími a staršími deťmi, ktorých bolo
28. Aj tento rok sme boli svedkami
vodného krstu dvoch novoobrátencov,
10
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keď sa ponáral „starý“ človek, aby sa
narodil nový. Je nádherné vidieť
premenené životy, ktoré sa rozhodli
nasledovať Ježiša.
Bohatý program
Počas popoludní sa naskytol priestor
pre priateľské rozhovory, modlitby,
oddych, túry a športové aktivity. Užili
sme si ich naozaj hojne. K dispozícii sme
mali bazény - vnútri hotela, vonkajší pre
verejnosť, posilňovňu, tenisové kurty a
viacúčelové ihrisko. Nadšení hráči a
fanúšikovia futbalu a plážového
volejbalu si tak mohli zmerať svoje sily
v súťažných turnajoch. Pekným
spestrením bola aj streľba zo
vzduchovky. Mohli sme si tiež prenajať
saunu, alebo vyskúšať jazdu na koňoch.
V pondelok večer si zasúťažili deti s
rodičmi v cezpoľnom behu o nájdenie
pokladu. Pripravené boli rôzne
stanovištia a úlohy, ktoré mali postupne
splniť- zbieranie horaliek zo stromov,
hádanky z Biblie, streľba z luku,
skákanie škôlky. Víťazi získali pekné
odmeny.
Kreatívny zábavný program na
utorok otvorila osvedčená dvojica
Martin Hunčár a Tomáš Šimko.
Predviedli komickú scénku O
slovenskom misionárovi v Amerike.
Nasledovala súťaž v troch družstvách slobodné sestry, slobodní bratia a
zvyšok sveta (všetci, ktorí nepatrili do
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

prvých dvoch skupín :)), počas ktorej
sme objavili nové herecké a spevácke
talenty a dosýta sme sa nasmiali. Úlohy
prekypovali nápaditosťou, originalitou a
humorom. Asi nikto z nás nezabudne na
vtipnú rozprávku o Dajgrošovi z dielne
Braňa a Vlada Trabalíka.
Dôležitým bolo aj prípravné
stretnutie ohľadne misijného výjazdu do
Srbska, ktoré sa konalo v stredu. Vo
štvrtok sme mali modlitebnú a po nej
dlhoočakávané prekvapenie. Naše deti
naspievali novú pieseň od Danky
Vráblovej Naj, naj, naj, najväčší hrdina.
Hudobníci a technici nahrali hudobný
doprovod a deti na pieseň aj tancovali.
Bolo to fantastické! Pieseň má tak
chytľavú melódiu, že po chvíli sme si ju
pospevovali takmer všetci. Chceli by
sme, aby bola aj na našom druhom CD
piesní, sme presvedčení, že bude
veľkým požehnaním.
Nádherná akcia pre rodiny
Väčšina z nás sa najviac tešila na
piatkovú evanjelizáciu v Rači. Podvečer
sme boli vyslaní do ulíc, prihovárali sa
ľuďom a rozdávali pozvánky na
evanjelizačný koncert. Prišlo veľa
mladých rodín s deťmi, ale aj starší
ľudia. Pre deti boli prichystané súťaže a
sladké odmeny. S nadšením sa vyšantili
na ôsmich stanovištiach, kde si
zaskákali vo vreci, hádzali loptičkou do
basketbalového koša, hádali otázky z

Reportáž

Všetci boli v očakávaní, čo má
Pán počas celej zborovky
pripravené. Každý deň naozaj
priniesol niečo nové, hodnotné,
silné a neopakovateľné. Ako
Boží ľud sme sa schádzali na
ranných zhromaždeniach a v
nádhernej atmosfére chvál
uctievali nášho Pána. Bolo naozaj
občerstvujúce sledovať, aké raňajky nám
Duch Svätý postupne „servíroval“.
Všetky vyučovania na seba až
prekvapivo nadväzovali (zo zborovky
sme vydali CD kázní – môžete si ho
objednať) .

Biblie atď. Niektorí z nadanejších z
nášho stredu usilovne maľovali tváričky
detí, čo sa stretlo s veľmi pozitívnou
odozvou. Karol Krčmár, ktorý je
majstrom nožníc, vystrihoval prekrásne
veci z farebného papiera. Pán Krčmár
získal
niekoľko
ocenení
na
medzinárodných súťažiach a niet divu.
Jeho papierové prilby, odevy, nástroje a
ďalšie unikátne dielka urobili radosť
malým i veľkým. O šiestej večer zazneli
prvé tóny piesní našej worshipovej
skupiny. Počúvali nielen ľudia v okolí
malého amfiteátra v Rači na
Žarnovickej, ale aj mnohí ľudia z
okolitých bytoviek. Piesne mali
obrovský úspech. Jeden z poslucháčov,
sám muzikant, uznanlivo pokyvoval
hlavou a poznamenal: „Tým vašim
hudobníkom to naozaj hrá.“ Len za pár
desiatok minút ľudia vykúpili všetky
CD Náš Boh je mocný, ktoré sme na
akciu priniesli.
Jedným z bonbónikov programu
bolo vystúpenie našich detí. Bez
preháňania, tá pieseň, spolu s tancom a
nadšením pre Ježiša, ožiarila celé
námestie. Peter Čuřík potom kázal
jednoduché posolstvo evanjelia, hovoril
o dare večného života v Ježišovi, o
odpustení hriechov a viedol ľudí k
modlitbe spasenia. Mnohí priamo tam,
na mieste, odovzdali svoj život Bohu.
Najmä detský program umožnil, aby sa

rodičia mohli plne sústrediť na piesne a
slovo. Pre mnohých z nás to bola
obrovská skúsenosť. Každý priložil
ruku k dielu a všetci boli užitoční. Či už
ohlasovaním evanjelia, osobným
rozhovorom či praktickou pomocou.
Bola to nádherná tímová práca.
Uvedomujeme si, že napriek tomu, že
náš národ sa hlási ku kresťanským
hodnotám, veľká väčšina nikdy nezažila
zázrak znovuzrodenia. Veríme, že aj cez
takéto akcie môžeme slúžiť ľudom v
našom okolí, a pomôcť im stretnúť sa so
živým Bohom. Viacerí sa zhodli, že to
bola jedna z najlepších akcií, akú sme
doposiaľ usporiadali. Večer po
evanjelizácii sme si ešte naposledy
spoločne posedeli a opekali pri ohníku.
Na sobotňajší odchod sa hádam
nikto netešil. Mnohí žiadali, aby sme na
budúci rok mali aspoň desaťdňovú
zborovku. Uvidíme. Napriek tomu, že
táto je za nami, veríme, že to, čo sme na
nej dostali, budeme roznecovať a šíriť
ďalej. Vďaka ti, Pane, za všetko, čomu si
nás za tento čas naučil, za posilnenie,
povzbudenie a občerstvenie, ktoré v tebe
máme. Vďaka ti, že si nám umožnil byť
ako jedna veľká rodina.

Najviac sa mi páčilo prostredie. Na
chvíľu
som
si oddýchla
od
administratívnej práce a Bratislavy.
Krásna bola pre mňa streda, kedy som
prijala krst Duchom Svätým. To, že bolo
každý deň slovo, ma učilo, ako sa mám
správať. Boh ma naučil jednu vec: Ak
chceš mať priateľov, buď priateľ. Pán
ma zmenil. Dal mi silu a odvahu a mám
ešte väčšiu chuť sa modliť.
Sisa S.
Veľmi sa mi páčila evanjelizácia v Rači.
Program s deťmi mal veľký úspech.
Videli sme, ako pri tanci detí z nášho
zboru ostatné deti tlieskali rúčkami a
poskakovali. Dotýkalo sa to môjho
srdca. Taktiež bolo veľmi zábavné
pozorovať pomaľované tváričky detí s
veselými úsmevmi. Sestra Mirka, ktorá
maľovala deti, sa nezastavila celé
hodiny.
Všetci sme sa veľa nasmiali na
kreatívno-zábavnom večere s Martinom
Hunčárom. Fascinuje ma, aký program
dokážeme v našom strede vytvoriť. Naše
tvorivé talenty majú určite budúcnosť.
Verím, že i v médiách.
A konečne som sa mohla
vyšportovať do sýtosti. Prípadné
zranenia sa rýchlo zahoja :).
Ivanka M.

Na koniec ešte pár dojmov od
niektorých účastníkov:
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Reportáž/rozhovor
Koncom mája 2006 som bol pozvaný kázať na konferenciu viery do
Pardubíc, Českej republiky. S pastormi Pavlom a Janou Radostovými nás
spája niekoľkoročné priateľstvo. Prvýkrát sme tam boli kázať v roku 2003 a
našli sme tam veľmi zapálených ľudí. Zápal pre Ježiša bol na konferencii i
tentoraz. Ďalším rečníkom konferencie bol pastor Hilario z Panamy, ktorý
bol v Českej republike od evanjelizačnej kampane „Impresionante 99“ už
deväťkrát, a je veľkým prínosom pre tamojšie zbory.
Na prvom zhromaždení som kázal o viere. Ukazoval som z Písma, že
Božia moc je stále prítomná a Boh je vždy ochotný uzdravovať. Jediné, čo
od nás očakáva, je jednoduchá viera v Jeho slovo. Už viac nie je otázkou, či
môže a chce, ale či si vierou prisvojíme Božie zasľúbenia (Mar 5. kap.).
Keď sme sa na konci modlili za chorých, Boží Duch mocne pôsobil a
uzdravoval.
V sobotu poobede mali stretnutie s lídrami zboru a okolitých misijných
skupín. Tieto stretnutia sú vždy veľmi dôležité a prinášajú mnoho ovocia.
Ak sa darí lídrom, bude prosperovať aj ľud Boží. Večer sme pokračovali v
konferencii. Boh mi dal dôležité posolstvo pre zbor, užíval som si každú
minútu zhromaždenia. Pri uctievaní Pána sme zažívali silnú Božiu
prítomnosť. Bolo to nádherné. Pastor Hilario mal naplánovanú cestu aj do
ďalších českých miest, ale to už som sedel vo vlaku na ceste domov.
pastor Peter Čuřík

Konferencia viery v Pardubiciach
Dovoľte, aby sme Vám predstavili
pastora Pavla a prácu zboru v
Pardubiciach v krátkom rozhovore.
Pavel, čo priniesla konferencia viery v
Pardubiciach pre váš zbor?
Během roku pořádáme více takovýchto
menších konferencí a seminářů, které
jsou různě zaměřené. Na jaře jsme měli
vydařený seminář pro budování
manželství a teď připravujeme
evangelizační tažení Avanzada 06 s
pastory z Jižní Ameriky. Tato
konference s pastory Petrem a Hilariem
nás velmi povzbudila ve víře.
Vyštudoval si architektúru, teraz si
pastor. Ako si prežil Božie povolanie?
Uvěřil jsem v Praze během studia na VŠ,
v roce 1989. Byla to doba velkých změn
a hladu po něčem opravdovém. Pán mě
zasadil do nově vznikajícího sboru
(tehdy Voda života). Církev rychle rostla
a my jsme šli naplno s Ježíšem. Začal
jsem s dalšími jezdit na výjezdy do
jiných měst, kde jsme kázali na ulicích a
různých setkáních. Chtěl jsem svoji
zkušenost nového narození předat všem
lidem okolo sebe. Tam se narodilo mé
povolání kázat Boží slovo. Po biblické
škole jsme byli s manželkou Janou
vysláni do Pardubic začít novou místní
12
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církev. Víme, že jsme na správném místě
a stále pokračujeme v této práci.
V čom vidíš pokrok vo vašej práci za
posledné obdobie?
Nyní jsme více semknuti a vidím novou
čerstvost a začínáme nové věci.
Začínáme rozvíjet službu pro muže a
ženy, kteří vcházejí do svobody v Kristu
a také službu pro předškolní děti během
týdne. Tím chceme více sloužit lidem v
našem okolí. Naší prioritou je budovat
silné přátelské vztahy.
Ako môže prebudená cirkev v
Čechách
začať
ovplyvňovať
spoločnosť okolo seba?
V naší zemi potřebujeme obnovit silné
evangelizační pomazání, aby se lidé
mohli setkat s Boží přítomností na
ulicích i v sálech. Věřím, že kázání slova
spolu s přímluvnou modlitbou změní
atmosféru v našem národě i v Evropě.
Niekoľkokrát si bol na Slovensku a aj
v našom zbore. Čím ťa oslovila cirkev
na Slovensku?
Na Slovensku jsem viděl zapálení pro
Ježíše a opravdové nadšení pro Boží
dílo. Pravděpodobně je ve vaší mentalitě
větší rozhodnost.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Svedectvo z Pardubíc
V roce 2003 mi lékař na ultrazvuku
objevil cysty v prsou, v jednom z nich
velkou. Chtěl ji napíchnout a vysát, já
nechtěla. Měla jsem přijít na kontrolu za
rok - nebyla zhoubná. Moc jsem se
nemodlila, za rok tam byla opět. Lékař ji
chtěl zas napíchnout a vysát - já opět
nechtěla. To už jsem vnímala, že dělám
něco špatně. Tou dobou byl u nás v církvi
pastor Gočaltovský - šla jsem na
modlitbu, vnímala jsem, že se v duchu
něco stalo. Za 3/4 roku se ale cysta
začala hýbat - zvětšovat a bolet. Manžel
mě posílal k lékaři, já nechtěla a modlila
se, ať Bůh zjeví jestli mám jít. Ale
odpověď nepřicházela. Tak jsem
manžela poslechla a šla. Doktor opět, že
to píchne, už byl naštvanej. Já, že až za
14 dní. To už se za mě držel řetězec půstu
a modliteb. Potřebovala jsem od Boha
moudrost. V té době přijel kázat pastor
Čuřík ze Slovenska. Během kázání jsem
přijala, že když Bůh neodpovídá, tak
říká ANO. V pondělí jsem šla k lékaři,
lékař cystu napíchnul, vysál a poslal na
histologii. Měl posměšné řeči o
modlitbě a víře.Ve čtvrtek byl výsledek NEGATIVNÍ. Lékař čekal, že po tom
pohybu tam něco bude, ale nebylo.
Chvála Bohu za uzdravení a vyslyšení
modliteb.

Reportáž

Európska konferencia v Uppsale 2006
Teplé letné počasie tento rok neobišlo
ani Švédsko. No ešte „horúcejšie“ bolo
na zhromaždeniach Európskej konferencie, ktorú počas celého týždňa
navštívilo okolo 12000 návštevníkov zo
sedemdesiatich krajín sveta.
Prvýkrát
bol
hosťom konferencie
Phil Pringle, pastor
jedného z najväčších
austrálskych kresťanských
zborov. Zaujalo ma
svedectvo
jeho
manželky. Ich prvé
dieťa potratila a
dlho ju to veľmi trápilo. Raz mala
videnie, v ktorom sa ocitla v nebi. Tam
jej Ježiš predstavil jedného dobre
vyzerajúceho dospelého muža. Bol to jej
syn! Od tej chvíle jej srdce zaplavil
pokoj. Oduševnené kázanie Pringla bolo
plné viery a víťazstva.
Jedno večerné zhromaždenie
patrilo
známemu
americkému
evanjelistovi
R.
W.
Schambachovi, ktorý len nedávno
oslávil
osemdesiatku a šesťdesiat
rokov v službe. Nie,
tento kazateľ naozaj nevyzeral na to, že
by si chcel užiť niekde v pokoji
dôchodok. Plný Ducha Svätého a
životného elánu sa prihováral k nám
mladším. Každého veriaceho povzbudzoval, aby sa nebál modliť za chorých a
vyháňať démonov.
Ako každoročne, aj teraz sa konala
zbierka na projekt Kŕmte hladných.
Predstaviteľ tejto humanitárnej organizácie Steve Sumrall nás informoval, že
za posledný rok a pol rozdali jedlo
chudobným za 25 miliónov dolárov.
Vystúpili aj domáci švédski kazatelia, C.
G. Severin, Joakim Lundquist a Robert
Ekh. Stefan Salmonsson, ktorý viackrát
navštívil aj náš zbor v Bratislave, skoro
celé svoje zhromaždenie pretancoval a
prespieval (samozrejme, že do toho
vtiahol aj nás).

Hostiteľ konferencie, Ulf Ekman,
ktorý už opäť býva
vo Švédsku, mal
niekoľko zhromaždení. Vyzýval Boží
ľud k misii a okrem
iného sme boli
svedkami
zaujímavého rozhovoru
medzi ním a politikom z kresťanskodemokratickej strany na témy školstva,
morálnych hodnôt a Izraela. Podrobnejšie sa situácii v Izraeli venovali aj
Svante Rumar na zhromaždení pre
pastorov a Marcel Rabiai, ktorý žije v
Izraeli v komunite zmierenia. Dozvedeli
sme sa mnohé zaujmavé informácie o
dianí v Izraeli, aj o tom čo médiá
zamlčia.

Colin Dye, ktorý
vedie Kengsington
Temple v Londýne,
prišiel
opäť
s
reformačným posolstvom. Vyzýval kresťanov k službe pre
svoje mesto, nabádal
k tomu, že samotná
modlitba
nestačí,
musíme k nej pridať aj skutok.
Ako býva dobrým zvykom, na
každom zhromaždení sa robili zbierky
na konkrétne účely. Na rôzne misijné
projekty, na biblickú školu, na
univerzitu, na oslovenie moslimskej
komunity, na tlač kníh pre Indiu a Čínu.
Tento rok dokonca štátna švédska
televízia odvysielala veľmi pozitívny
pätnásťminútový zostrih z konferencie.

Kong Hee, pravidelný rečník konferencie, opäť explodoval
nadšením.
Jeho zbor už prekonal hranicu 22000
členov a to začali
pred 15-timi rokmi
ako malá skupinka.
Čoraz viac sa im
darí prenikať aj do Číny a cez ich
biblické školy trénujú pastorov, ktorí
reprezentujú státisíce veriacich.

Ku konferencii už
neodmysliteľne patria koncerty a nočné
zhromaždenia pre
mládež. Medzi mladými sú čoraz populárnejšie piesne z
Hillsongu.
Jedno
poobedie slúžil s
veľkým úspechom
aj jeden z pastorov a vedúcich
worshipovej skupiny Hillsong z
Austrálie, Reuben Morgan.
Cez prestávky sme mohli stráviť hodiny
v stane s knihami a CD. (Slovo života vo
Švédsku vytlačilo od roku 1983
sedemsto titulov v celkovom náklade 6
miliónov kníh!). Deti si to užívali v
niečom, čo by sa dalo nazvať malým
lunaparkom, pričom paralelne mali cez
stretnutia krásny program so súťažami a
hrami.
Ak ťa táto reportáž zaujala a si tak
trochu sklamaný z toho, že si to minul,
veľmi ťa povzbudzujem, aby si si
naplánoval cestu na budúci rok. Všetky
zhromaždenia sa tlmočia do štrnástich
jazykov vrátane slovenčiny. Pokiaľ
zaplatíš letenku v predstihu, dá sa do
Štokholmu a späť letieť aj za tri tisíc
korún. Duchovné požehnanie, ktoré tu
získaš, je neoceniteľné a trvalé.

Pri kázaní Thomasa
Georga sme sa cítili
ako v Skutkoch
apoštolov. V severnej Indii, kde je
pastorom, Boh robí
fantastické zázraky.
Napríklad
jedno
päťročné dieťa spadlo z druhého poschodia, no jeho
mama bola v pokoji, pretože sa ráno
modlila za jeho ochranu. Keď zistila, že
je v poriadku, chlapec jej vysvetlil, že pri
páde ho chytili pod pazuchy dvaja veľkí
muži v bielom (rozumej anjeli) a on
dopadol na zem ako pierko. Nečudujem
sa, že túto cirkev navštevuje už 30000
ľudí.

Martin Hunčár
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Správy z Izraela

Vojna na blízkom východe

Izrael je vo vojne. Asi pred mesiacom
zaútočil na pozície hnutia Hizballáh v
južnom Libanone. Bola to odpoveď na
nevyprovokovaný útok Hizballáhu na
izraelskom území spojený s únosom
izraelských vojakov a raketovým
ostreľovaním serverného Izraela.
- Politické pozadie udalostí, na ktoré
by sme nemali zabúdať:
- Izrael se pred šiestimi rokmi stiahol z
južného Libanonu na mezinárodne
uznávanú hranicu a splnil všetky
požiadavky medzinárodného
spoločenstva. V súlade s rezolúciou BR
OSN č. 1559 malo dôjsť k odzbrojeniu
všetkých vojenských milícií v
Libanone, teda aj Hizballáhu.
Medzinárodné spoločenstvo však
neurobilo nič, aby táto rezolúcia, ktorá
mala zaistiť bezpečnosť izraelskej
severrnej hranice, bola splnená.
-Naopak, Hizballáh si za posledných
šesť rokov v južnom Libanone
vybudoval rozsiahle vojenské
stanovištia a umiestnil tu tisícky rakiet
určených k útokom na izraelských
civilistov.
- Práve v týchto dňoch sme svedkami
odpalovania týchto rakiet, ktoré
prinútili státisíce izraelských občanov
prerušiť normálny život a skrývať sa v
krytoch.
- Hizballáh je radikálna šiitská
organizácia podporovaná Iránom a
Sýriou. Podľa rezolúcie OSN nesmú
mať milície Hizballáhu zbrane, ale
Libanon - jeho armáda, neurobila nič,
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aby ich odzbrojila, teda
vlastne ticho ho podporuje.
Izrael sa musí brániť sám.
- Takúto situáciu nemôže
tolerovať žiaden štát, a
preto ako kresťania
podporujeme právo Izraela
na svoju obranu.
- V otázke primeranosti
tejto obrany sme zdržanliví,
pretože nie je ľahké hovoriť
o primeranosti zásahu z
vojenského hľadiska. Sme
si vedomí toho, že cieľom
vojenskej operácie je
odstrániť hrozbu, ktorú pre
severný Izreael predstavujú vojenské
ciele Hizballáhu. Súčasne
pripomíname, že súčasťou konfliktu je
taktiež mediálna vojna, v ktorej
Hizballáh úplne zjavne zneužíva
utrpenie libanonského obyvateľstva na
dosiahnutie vlastných
propagandistických cieľov.

Vývoj posledných
udalostí:
V stredu 26. 7. izraelskí vojaci
zaútočili na milície Hizballáhu v Bint
Jbeli, v južnom Libanone. Výsledkom
bolo osem mŕtvych izraelských
vojakov a 22 zranených. 15 teroristov
bolo zabitých. Neskôr izraelská armáda
ešte hlásila zabitie jedného dôstojníka a
troch zranených v ďalšom boji.
Podľa izraelského denníka Arutz7,
Hizballáh ukrýva svoju muníciu a
zbrane v mešitách, pretože vie, ze
izraelská armáda nezaútočí na sväté
miesta. Mešity sú tiež využívané ako
miesto, z ktorého ostreľujú izraelských
vojakov. Hizballáh nedovoľuje
civilistom odísť, aby ich mohol použiť
ako štít. Izraelskí armádni dôstojníci
nariadili pilotom neútočiť, aby
neohrozili civilistov.
Bezpečnostná rada izraelskej vlády
rokovala o možnostiach rozšírenia
vojenských operácií v južnom
Libanone. Niektorí dôstojníci majú
obavy, že rozšírenie operácií by si
Sýria mohla vysvetliť ako prípravu na
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útok proti nej, napriek tomu, že Izrael
viackrát vyjadril, že nemá takéto
úmysly.
Na druhej strane, armádne zdroje
kritizujú rozhodnutie nerozširovať
operácie v južnom Libanone,
argumentujú tým, že zatiaľ sa
nepodarilo zabrániť raketovým útokom
zo strany Hizballáhu a taktisto tým, že
izraelskí vojaci sú vystavovaní
prílišnému nebezpečenstvu.

Na severe Izraela
pokračuje raketový dážď
Izraelská armáda oznámila, že v
priebehu 15 dní od začiatku bojov bolo
na severný Izrael vystrelených viac ako
140 rakiet typu Kaťuša, pričom bolo
zabitých 19 a zranených 1262
civilistov.
Útoky si okrem strát na životoch
vyžiadali aj veľké materiálne škody.
Obyvateľ Jeruzalema povedal, že jeho
príbuzní z mesta Safed, prišli o všetko,
čo mali. Jediná obuv, čo im zostala,
keď prišli do Jeruzalema, boli ich
papuče.

Do Izraela sa
prisťahovalo 650
francúzskych imigrantov
Je to najväčší počet imigrantov, ktorí
prišli z Francúzska za jediný deň od
roku 1971. Noví imigranti prileteli
dvomi chartrovými letmi, v jednom
bolo 500 pasažierov z Paríža a v
druhom 150 z Marseille. Prileteli na
letisko Ben Gurion a prívítal ich
ministerský predseda Ehud Olmert.
Mnohí z nových imigrantov sa
presťahujú do severného Izraela, a
podobne ako imigranti z USA, ktorí sa
prisťahovali prednedávnom, odmietli
odložiť svoje plány, napriek
skutočnosti, že 2 milióny Izraelčanov
sa musia ukrývať v protiraketových
krytoch a dočasných ubytovniach.
Stránku pripravila Zdenka Tanáčová
Zdroj: Israel Report, Livets Ord
Jerusalem

Správy zo sveta

Bývalý iracký generál
vydáva udivujúce svedectvo

„V súčasnosti sa irackí moslimovia
obracajú k Ježišovi viac ako
kedykoľvek predtým v histórii tejto
krajiny,“ znela správa bývalého
irackého generála Georgesa Sada, keď
prišiel do Spojených štátov minulý
mesiac. Sada pracoval najskôr ako
pilot leteckých síl Iraku, neskôr ako
vojenský poradca Saddáma Hussaina.
Po tom, ako napriek priamemu
nariadeniu Hussainovho syna Qusayiho
Hussaina, odmietol popraviť
amerických a britských vojnových
zajatcov, bol v roku 1991 vylúčený z
irackej armády. Sada je teraz poradcom
pre národnú bezpečnosť irackého
prezidenta Jala Talabaniho a pomáha
pri pretváraní novej irackej armády.
Okrem toho Sada pracuje na
posilňovaní kresťanskej cirkvi v Iraku.
Autor Joel C. Rosenberg, ktorý
momentálne pracuje na vydaní knihy o
budúcnosti Stredného východu, nám po
rozhovore so Sadom poskytol
nasledovnú správu: „Strhujúce príbehy,
ktoré Sada rozprával o tom, ako Boh
dnes pracuje v Iraku, sa v americkej
tlači vyskytujú len zriedka. Napríklad
Kurdi, žijúci na severe Iraku, sú veľmi
otvorení pre evanjelium a stovky
konvertujú na kresťanstvo. Nedávno
vzniknutý evanjelikálny zbor v
Kurdistane má teraz viac ako 800
členov, z ktorých väčšinu tvoria bývalí
moslimovia. Po tom, ako bol Irak
oslobodený, sa okolo 5000 Iračanov
verejne hlási ku kresťanstvu. 80% z
nich tvrdí, že v Ježiša uverili, pretože
sa im zjavil vo sne alebo vo videní.
Avšak mimo kurdských oblastí je

situácia pre kresťanov veľmi
nepriaznivá. Ich deti sú unášané, ich
peniaze kradnú teroristi, ...“
Rosenberg takisto podáva správu o
tom, ako Nechirvan Barzani, premiér
kurdistanskej regionálnej vlády v Irbil,
hlasoval za ochranu antickej asýrskej
kresťanskej komunity rovnako ako za
ochranu nových veriacich pred
prenasledovaním a násilím. Sada a Dr.
Temy Law, prezident kresťanskej
organizácie World Compassion, sa v
máji stretli s Barzanim. „Radšej by
som videl moslima, ktorý sa stáva
kresťanom, než moslima, ktorý sa
stáva radikálnym moslimom,“ povedal
tento moslimský líder v krajine
poznačenej sektárskym násilím.
Sada ďalej rozprával, ako sa
Hussainova trónna miestnosť v jeho
hlavnom paláci v Bagdade po vojne
zmenila na evanjelikálny zbor. Túto
miestnosť kedysi Hussain používal na
popravy tisícok ľudí, ale teraz sa tu
vzýva meno Ježiša Krista! Ďalšou
radostnou správou je, že v Iraku sa
vydávajú Biblie v desaťtisícoch. Ďaľšie
tisíce Biblií Irak dostáva zo zahraničia.
Medzi veľké svedectvá patria aj
kresťanské programy v irackej
satelitnej televízii. Rosenberg sa spýtal
Sada, prečo je ochotný toľko riskovať
pre šírenie evanjelia. „Existuje arabské
porekadlo, ktoré hovorí: ´Nemlč
satan´,“ odpovedal Sada. „To znamená,
že ak poznáš pravdu, je tvojou
povinnosťou povedať o
tom všetkým.“ Sada
nedávno napísal veľmi
úspešnú knihu
„Saddámove tajomstvá:
Ako iracký generál prežil
vzdorovanie Saddámovi
Hussainovi.“ Je to
fascinujúci príbeh o tom,
ako sa Sada stal
Kristovým
nasledovníkom,
prepracoval sa od pilota
letectva až na
Saddámovho blízkeho
spolupracovníka a ako
teraz pracuje na šírení
pokoja a zmierenia v
mene Ježiš.
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Koľko misionárov pôsobí
vo svete?
Podľa poslednej správy organizácie
Operácia Svet (Operation World) vo
svete v súčasnosti pôsobí 200 000
misionárov (protestantských,
evanjelikálnych) na plný úväzok a to
prostredníctvom 2900 misijných
organizácií. 97 000 misionárov pracuje
v zahraničí, 104 000 vo vlastnej krajine
v mnohonárodnostných oblastiach.
Pravidlom ostáva, že najviac
misionárov vysielajú Spojené štáty. Na
druhom mieste je Južná Kórea. Ak by
sme sa zamerali na „domácich
misionárov“, prvenstvo v počte
misionárov by získala India.
„Dvestotisíc misionárov by sa mohlo
zdať ako dosť, ale nie je to tak,“ hovorí
Justin Long, redaktor časopisu
Momentum. „Pri počte 3,6 mil.
protestantských/evanjelikálnych
zborov na svete vychádza v priemere 1
misionár na 18 zborov. Z týchto
pracovníkov menej ako 10% pracuje v
najmenej zasiahnutých oblastiach
sveta. Ak chceme byť svedkami
naplnenia Veľkého poslania, musíme
zmobilizovať viac pracovníkov na plný
úväzok a vyslať ich, aby mohli pôsobiť
najmä v najmenej zasiahnutých
častiach sveta.
Zdroj: Justin Long, magazín
Momentum
Preklad: Ivana Laurovičová
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Vyučovanie

Spravodliví sú smelí ako lev

pastor Peter Čuřík

John Osteen kedysi napísal vynikajúcu knihu „Čo veriaci najviac potrebuje“. Čo vlastne veriaci človek najviac
potrebuje? Viem, že sa naskytuje mnoho relevantných odpovedí, ale ja budem súhlasiť s Osteenovým názorom.
Veriaci najviac potrebuje zistiť, čo sa vlastne pri znovuzrodení stalo a potom čo najviac podľa toho žiť.
Biblia hovorí, že keby bol knieža tohto sveta vedel, čo bude nasledovať po Kristovom zmŕtvychvstaní, nikdy by
nedopustil, aby ho ukrižovali (1Kor 2:7, 8). Kristus na tretí deň vstal slávne z hrobu a zvíťazil na hriechom, chorobou a
smrťou. Ale to bol len začiatok. Apoštol Peter vo svojom liste píše o tom, ako dávni proroci „vopred svedčili o
utrpeniach Kristových a o slávach za tým“. Čo sú tie „slávy za tým“? Nepriateľ sa chcel zbaviť Mesiáša a myslel si, že
sa tým zbaví odporu. Opak sa stal pravdou. Dnes sú nasledovníkmi Ježiša Krista milióny ľudí po celom svete a On
prebýva v každom z nich.

Synovstvo
Kresťanské svedectvo je zvláštnou
kombináciou smelosti a pokory. Keď
sme uverili, boli sme zlomení. Uvideli
sme svoju hriešnosť a beznádejnosť
našich skutkov. V tomto postoji pokánia
sme prišli k nebeskému Otcovi podobne
ako márnotratný syn v evanjeliu Lukáša:
„Otče zhrešil som proti nebu i pred
tebou a nie som viacej hoden volať sa
tvojím synom.“ Keď si porovnáme tieto
slová s tými, ktoré si syn len pár veršov
dozadu pripravil, je to presná citácia
jeho kajúcneho srdca, akurát podľa
scenára malo ešte nasledovať: „....učiň
ma ako jedného zo svojich nájomníkov“
(Luk 15:19). V tomto postoji zlomenosti
prichádza
nádherné
Božie
milosrdenstvo. Otec mu nedovolil
dopovedať tú druhú časť vety: „Vtedy
povedal otec svojim sluhom: Vyneste
rýchlo to prvé rúcho, oblečte ho a dajte
prsteň na jeho ruku a sandále na jeho
nohy... lebo tento môj syn bol mŕtvy a
ožil; bol stratený a našiel sa. A začali sa
veseliť.“ Otec ho prijal za syna, dal mu
„rúcho spravodlivosti“, prsteň na ruku,
ktorý symbolizuje synovstvo a autoritu,
a obuv na nohy, čo predstavuje
zaopatrenie.
V Európe čelíme obrovskej
sekularizácii. Čelíme silnej opozícii
voči evanjeliu na mnohých frontoch.
Odpoveďou môžu byť smelí veriaci,
ktorí nekompromisne chodia vo svojom
synovstve. Božia moc prebýva v nás či
to cítime alebo nie. Keď sa vo väzení
modlili Pavol so Sílasom, ich modlitba
otriasla základmi žalára a polámala
okovy ostatným väzňom. Pavol so
Sílasom boli v nezávidenia hodnej
situácii – ich telo krvácalo, boli
palicovaní, neprávom obvinení a hodení
do „vnútorného väzenia“, teda tej
najspodnejšej kobky. Ale ich modlitba a
16
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chvála uvoľnila obrovskú moc
evanjelia. Si ty v nejakom druhu
väzenia? Bez ohľadu na to, či je to
väzenie emocionálne alebo fyzické,
nikdy nezabúdaj, že v tebe prebýva
„väčší ako ten, ktorý je vo svete“. Nech ti
žiadne okolnosti nevezmú toto nádherné
poznanie. Nech ti nikto nevezme
víťaznú pieseň z tvojich pier. Celé nebo
je na tvojej strane. Smelo zdvihni oči k
nebesiam, pretože odtiaľ prichádza tvoja
pomoc.
Bez ohľadu na to, či si vo
väzení emocionálnom alebo
fyzickom, nikdy nezabúdaj, že
v tebe prebýva „väčší ako
ten, ktorý je vo svete“.

Žeňme sa poznať Boha
Nemala by nám v tomto príbehu uniknúť
ešte jedna vec. Ich vyjadrenie viery bolo
smelé. Spievali a modlili sa tak
slobodne, že ich väzni počúvali. Čím
viac rozumieme synovstvu a tomu, čo
pre nás Ježiš vydobyl, tým sme smelší.
Smelosť nie je akási charizmatická
arogancia či sebadôvera, smelosť je
ovocím nášho chodenia s Bohom (Sk
4:13). Keď farizeovia videli smelosť
prvých apoštolov divili sa tomu, pretože
vedeli, že sú to len jednoduchí ľudia,
väčšinou rybári. Amlified preklad
hovorí, že boli „bez výhod vzdelania“.
Rozmýšľali teda odkiaľ sa vzala tá ich
smelosť. Náhle to pochopili, „poznali
ich, že bývali s Ježišom.“ Vieš, ak budeš
tráviť čas v Ježišovej prítomnosti, zmení
ťa to. Hozeáš 6:3 hovorí: „A tak
poznajme a žeňme sa poznať
Hospodina; jeho východ stojí pevne ako
svitanie rána a príde nám ako dážď, ako
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

jarný dážď, ktorý zvlažuje zem.“ Tento
verš by mal niečo robiť s tvojím srdcom.
My poznáme Boha, ale práve preto, že
ho poznáme, ženieme sa za tým, aby sme
ho poznali ešte lepšie. „Jeho východ
stojí pevne ako svitanie rána“ Rozumieš
tomu? On sa nikdy nemení. Možno si ho
trochu zanedbal. Ale on je stále
pripravený dať sa ti poznať. On je
milovník, ktorý nikdy nesklame. Ako v
tom príbehu o manželoch. Cestujú spolu
v aute, muž riadi, žena sedí vpredu. Po
dlhej chvíli mlčania sa ozve manželka.
„Miláčik, pamätáš, ako sme sa mali k
sebe, keď sme spolu začali chodiť? Boli
sme k sebe nežní aj keď sme cestovali
autom.“ Manžel je chvíľu v rozpakoch,
čo na to odpovedať, nakoniec nesmelo
poznamená: „Drahá, stále sedím na tom
istom mieste.“ Náš Boh je pevný ako
svitanie rána. On sa nepohol zo svojho
miesta. Kedykoľvek sa môžeme k nemu
obrátiť a opätovať mu jeho lásku.
Výsledkom
bude
požehnanie,
pomazanie, radosť, niečo ako jarný
dážď, ktorý zvlažuje zem.
Nedávno som po dlhom čase znovu
vyučoval v nedeľnej škole starších detí.
Preberali sme jednoduchý verš z
Prísloví: „Spravodliví sú smelí ako
mladý lev“ (Pr 28:1). Je načase, aby sme
dovolili Levovi z Júdy, aby ho bolo cez
nás počuť. Tento svet nepotrebuje
ďalších pokrytcov, ktorí vlastne ani
nevedia, čomu veria. Bratia a sestry,
povstaňme pre Ježiša! Spevák Carman
kedysi vydal platňu s názvom R.I.O.T.
Je to staré anglické slovo, ktoré znamená
povstanie. Jednotlivé písmená zas môžu
zastupovať Righteous Invasion Of
Truth, čo znamená Spravodlivá Invázia
Pravdy. Uistime sa o svojom synovstve
a žeňme sa poznať Hospodina. Ovocím
toho bude smelosť a súcit so stratenou
generáciou okolo nás.

Správy z domova

Univerzita pre pastorov z celej Európy
17. októbra 2006 začína európsky kurz pre pastorov vo Svätom
Juri. Otvárať ho bude pastor Ulf Ekman. Verím, že to bude mať
veľmi pozitívny duchovný vplyv na náš národ. Otvárame našu
krajinu pre budovanie lídrov z desiatok národov Európy. Kto
seje do Ducha, bude žať požehnanie, hovorí list Galaťanom.
Som hlboko presvedčený, že toto je dobrá sejba.
Druhý pozitívny aspekt je praktický. Mnohí zo
slovenských kazateľov môžu tento kurz absolvovať pri oveľa
nižších finančných nákladoch. Nemusia platiť letenky a
niektorí z bližšieho okolia môžu dochádzať. Nemalou výhodou
je, že na pódiu bude preklad do slovenčiny, resp. češtiny.
Budeme zabezpečovať preklady aj do ďalších jazykov, ale to
bude do slúchadiel, čo je pre poslucháčov menej pohodlné.
Chcel by som aj touto cestou vyzvať kresťanských lídrov
na Slovensku, aby ešte raz zvážili túto možnosť. Na podanie
prihlášky zostáva ešte posledný mesiac (do 15. septembra),
všetky potrebné informácie nájdete na www.slovozivota.sk
alebo www.ulfekman.org.
pastor Peter Čuřík
Toto je úryvok z úvodného príhovor Dr. Ulfa Ekmana, ktorý je
na informačnom liste pre pastorov:
Verím, že spoločne zdieľame bremeno za Európu a vidíme
obrovskú potrebu nanovo priniesť evanjelium tejto časti sveta.
Pastori a lídri v tomto zohrávajú kľúčovú úlohu.
Cieľom tohto kurzu je trénovať pastorov a priniesť hlbšie a
širšie poznanie pre teba ako lídra v cirkvi. Cestujem po celom
svete a stretávam nádherných pastorov, ktorí slúžia Pánovi
celým srdcom a celou silou, pričom mu dávajú vždy svoje
najlepšie. Často počujem, ako títo pastori túžia po hlbšom

tréningu a vzdelaní, aby ich
služba mohla ďalej rásť. Toto
nás viedlo k tomu, aby sme
naplánovali
a
vytvorili
špeciálny, na mieru ušitý
pastorský kurz, ktorý bude
súčasťou univerzity. Tento kurz s
tebou ráta! Už sme ho úspešne
usporiadali vo Švédsku, Rusku,
Nórsku, Arménsku, na Ukrajine
a dvakrát v Singapure. Mnoho
pastorov sa stalo svedkami
prielomov vo svojich zboroch
vďaka poznatkom zo štúdia
tohto kurzu. Týmto kurzom
prešlo takmer 1000 pastorov z
25-tich krajín. Teraz nastáva
Boží čas pre Európu a naše
najbližšie miesto, kde sa to
uskutoční, bude práve tu, v srdci
Európy.
Učiteľmi
sú
skúsení
služobníci a odborne fundovaní
univerzitní učitelia. Dôraz
kladieme na akademické vedomosti potrebné pre službu ako i
na nadprirodzenú stránku služby, čo je podľa môjho názoru
unikátne. Naliehavo ťa prosím, aby si sa Pána naozaj pýtal, či
chce, aby si tento kurz absolvoval. Môže to byť najlepšia
investícia, ktorú kedy urobíš pre seba osobne, rovnako ako pre
svoj zbor a národ.

Fest Rom 2006
Unikátna kresťanská konferencia pre Rómov
4. - 16. 7. 2006 sa uskutočnil v Juskovej Voli neďaleko Vranova
nad Topľou rómsky festival s mottom: Jedine Ježiš! (po
rómsky Niko, ča o Ježiš!). Pestrý program prebiehal v areáli
bývalého pionierskeho tábora vonku v stane. Prišlo sem tristo
Rómov z východného Slovenska, z viacerých cirkví a
spoločenstiev. Mnohí z nich už poznali Krista, čo sa dalo ľahko
vybadať z ich rozžiarených tvárí. Vystúpilo aj niekoľko
kresťanských hudobných kapiel, medzi inými worshipová
skupina Devleskero Kher a Lámačské chvály. Neskoro večer sa
v stane premietali filmy, cez deň sa hralo divadlo. Projekt
sponzorovala Vyšehradská nadácia, s prednáškou o dejinách
rómskej kultúry vystúpil aj Adam Bartoš, uznávaný odborník z
Poľska.
Veľký dôraz sa kládol aj na vyučovanie Slova. V
piatok kázal Jozef Maretta, v sobotu a v nedeľu Martin Hunčár.
„Som rád, že139,somSk.
tam mohol prísť a slúžiť. Niekoľko ľudí sa
obrátilo k Bohu, viacerí prežili obnovenie svojej viery a zrodila
sa v nich nová túžba nasledovať Krista. Na večernom

zhromaždení vydalo
asi
päť
Rómov
svedectvo o uzdravení
nohy, hrdla, dokonca
aj zubov,“ hodnotí
druhý pastor Slova
života z Bratislavy a
dodáva: „Potom som
sa modlil aj za
ďalších, ale svoj zdravotný stav musia najskôr skontrolovať u
lekára. Bol som tiež milo prekvapený, ako naozaj zo srdca
chválili Pána. Je v nich veľký potenciál. Povedal som im, aby
neočakávali príliš veľa od novej vlády, odpoveďou na ich
problémy je jedine Ježiš. Ak sa podarí, aby z týchto vzácnych
ľudí povstali rómski kresťanskí lídri, môže to mať naozaj
ďalekosiahle dôsledky.
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Inzercia

Náklad už 2 200 kusov!
Toto číslo vychádza v náklade 2 200 kusov a
znova na dvadsiatich stranách! Pokračujeme vo
farebnej obálke a vo zväčšenom formáte! Verím,
že tieto zmeny budú prínosom. Časopis
rozposielame zadarmo už na viac ako 1 100
adries. Od našich čitateľov dostávame veľa
povzbudenia, no potešíme sa, ak nám opäť
napíšete. Veľkú časť nákladov stále nesie náš zbor
a mnohí verní prispievatelia z celého Slovenska.
Sme veľmi vďační za každý príspevok.

Vašu podporu, prosíme, pošlite priloženou
poštovou poukážkou alebo sumu poukážte na:
Slovo života int., P.O. Box 17, 814 99
Bratislava; VÚB BA - centrum, č. ú.: 68434112/0200, var. s. 11

Evanjelizačný partner
1. Pravidelne mesačne prispieva sumou, ktorú
si sám určí (100,- Sk; 200,- Sk; 500,- Sk; inú).
2. Modlí sa za obrátenie ľudí na Slovensku a
za evanjelizácie, ktoré usporadúvame.
Kam smeruje finančná podpora?
na náklady spojené s evanjelizáciami (prenájmy, doprava, pozvánky, letáky, časopis, misijní pracovníci) a stavba cirkevnej bu-dovy v
Bratislave.
Čo ponúkame?
-Modlitby za Vás a za Vaše potreby
-Pravidelnú informovanosť o dianí v našom
zbore a o ďalších plánoch.

Prosíme vás tiež, aby ste nás informovali o
prípadnej zmene vašej adresy. Ďakujeme.

Ako platiť?
Poštovou poukážkou alebo bankovým
prevodom na účet: Slovo života, VÚB
Bratislava - centrum, č.ú.: 68434-112/0200,
variabilný symbol: 20
Upozornenie!
Naďalej podporujte svoju miestnu cirkev
duchovne a finančne.
Poštová poukážka priložená v tomto časopise s
variabilným symbolom 11 slúži výhradne na
podporu tohoto časopisu. Pre evanjelizačného
partnera použite variabilný symbol 20.

Víťazný život môže požehnať aj vašich priateľov,

STÁLE ZADARMO!
stačí, ak si ho objednajú na doleuvedenej adrese.

PRAVIDELNÉ
NEDEĽNÉ
BOHOSLUŽBY

Objednajte si kázania
na audiokazetách
6.8.2006

Čuřík

Peter

Správne priority prinášajú požehnanie

A0608061

30.7.2006

Rudolf

Andrej

Povstaň a svieť! Ježiš chce cez teba zmeniť svet.

A0607301

23.7.2006

Čuřík

Peter

Božie povolanie pre teba a pre Izrael
(audio mesiaca)

A0607231

16.7.2006

Čuřík

Peter

Ako zostávať v neustálom naplnení Duchom Svätým

A0607161

9.7.2006

Hunčár

Martin

Vystúp na Božiu horu!

A0607091

2.7.2006

Čuřík

Peter

Moc, ktorá je v mene Ježiš (audio mesiaca)

A0607021

25.6.2006

Čuřík

Peter

Moc Baránkovej krvi

A0606251

18.6.2006

Hunčár

Martin

Spoločenstvo s Nebeským Otcom

A0606181

11.6.2006

Svensson

Peo

Vášeň pre Ježiša

A0606111

10.6.2006

Svensson

Peo

Kde je tvoja viera, tam je tvoj prielom

A0606101

4.6.2006

Čuřík

Peter

Tvoj postoj - rozhodujúci faktor víťazstva

A0606041

29.5.2006

Čuřík

Peter

Viera funguje aj v bežných situáciách života

A0605291

21.5.2006

Čuřík

Peter

Tvoja najsilnejšia zbraň - Božia láska

A0605211

14.5.2006

Čuřík

Peter

Duch Svätý a ty (audio mesiaca)

A0605141

Hunčár

Martin

Aké skutky seješ, také budeš i žať!

A0605071

7.5.2006

DK Dúbravka, modrá sála,
Saratovská 2/A
Elekrička č.5; autobus č. 83
Nedeľa o 10.00 hod.
(súbežný program pre deti)
PRÍDTE A ZAŽITE ČERSTVÝ
BOŽÍ DOTYK

Veríme, že JEŽIŠ je stále
OZAJSTNÝM RIEŠENÍM na
BEŽNÉ PROBLÉMY
úplne obyčajných a
NORMÁLNYCH ĽUDÍ.
On zachraňuje, uzdravuje a
vyslobodzuje. Poďme Ho spolu
chváliť a oslavovať.

www.slovozivota.sk
(týždenné zamyslenia,
kázne online a mnoho iného)
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e-mail: slovozivota@slovozivota.sk
www.slovozivota.sk
Zodpovedný redaktor: Peter Čuřík
Jazyková korektúra: L. Bašnárová
Vizuálna koncepcia: Matej Wittgrúber
Fotografie: A. Krajčovičová,
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J. Melko, M. Vajdová, M. Wittgrúber
Články, technické spracovanie a preklady:
P. Čuřík, M. Hunčár, Z. Tanáčová, I. Laurovičová,
M. Lichvárová, L. Bašnárová, S. Ujčeková
-Nepredajné

Seminár s Äke Carlssonom
Äke Carlsson je vynikajúcim učiteľom Božieho slova. Mnoho
rokov bol vo vedení zboru Slova života v Uppsale. Äke vyštudoval
psychológiu a Pán si ho mocne používa v službe duchovného
poradenstva a oslobodenia. Je stálym učiteľom najväčšej
európskej biblickej školy v Uppsale a pred niekoľkými rokmi bol
uvoľnený do služby pastora novovznikajúceho kresťanského zboru
Slovo života v Göteborgu. Uprostred práce v rastúcom zbore veľa
cestuje, aby kázal na biblických školách a konferenciách v
mnohých krajinách sveta. Spolu s manželkou majú 4 deti a žijú v
Göteborgu. Pastor Äke Carlsson bude v našej cirkvi v Bratislave
slúžiť po druhýkrát. Audiozáznam z jeho prvej návštevy v novembri
2004 si môžete objednať v našej kancelárii alebo zakúpiť na našich
bohoslužbách.

Dom kultúry Dúbravka, Modrá sála
16. september 2006, sobota o 17.00 hod.
17. september 2006, nedeľa o 10.00 hod.

Objednajte si 5 kázní na jednom CD vo formáte MP3
Zborovka Slova života
9. -15. 7. 2006 vo Svätom Juri
Peter Čuřík – Víťazstvo v stresoch života
Vladimír Vrábel – Božia stratégia v tvojom povolaní
Katarína Čuříková – Knieža pokoja v našich vzťahoch
Peter Čuřík – Dôležitosť vnútorného pomazania
Martin Hunčár – Zapoj sa do žatvy ako Rut

139,- Sk

