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Horí tvoje srdce svätym ohnom?
ˇ

´

Ježiš nikdy neakceptoval
vlažnosť viery a nie je tomu
inak ani dnes. Naopak,
vyzýva svojich nasledovníkov k horlivosti! No odkiaľ
vziať ten oheň, ktorý by
roznietil náš vzťah k Bohu?
Ak si mal pocit, že nie je
možné dosiahnuť vášnivý
vzťah s Bohom, tak táto
kniha ti dokáže, že to tak
nemusí byť.

Boh vo svojom ľude
roznieti takú intenzívnu
a spaľujúcu vášeň, akú
sme doteraz ešte
nevideli.

174 strán, mäkká väzba

pri objednávkach do 31.8. 2007

219,- Sk

len 199,- Sk

Hnutie Božieho
Ducha prinesie do
cirkvi ovocie pravej
svätosti a pripraví ju
na prichádzajúcu
žatvu.

V našom vydavateľstve vychádza tretia kniha od Johna Bevera, Srdce v ohni. Prvé dve,
Satanova návnada a Víťazstvo nad strachom, sa stretli s nesmierne pozitívnym ohlasom
širokej kresťanskej verejnosti. Veríme, že aj táto tretia kniha si nájde cestu k čitateľom. Jej
nekompromisné posolstvo je naliehavou výzvou pre cirkev posledných čias. Je pritom
podané takým spôsobom, že v človeku nevyvoláva pocit nehodnosti, ale skôr pokánia, a tak
ho približuje bližšie k Bohu a zapaľuje tak potrebný oheň v srdci.
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Len pred niekoľkými dňami sme
sa vrátili z európskej konferencie
z Uppsaly, kde sa každoročne
schádza viac ako desaťtisíc
veriacich z celého sveta. Tento rok
tam bolo asi tridsať kresťanov zo
Slovenska. Konferencia ponúkla
naozaj
bohatý
program,
podrobnejšiu reportáž prinesieme
v ďalšom čísle časopisu.
V tomto čísle Víťazného
života sa vraciame k veľmi
úspešnému zakončeniu pastorského kurzu a dvom večerným
zhromaždeniam s Ulfom Ekmanom
v Bratislave. Boli to výnimočné
stretnutia, ktoré v nás zanechali
silné dojmy. Okrem Božej
prítomnosti
a
manifestácie
uzdravujúcej moci sme počuli
dôležité posolstvá z Božieho slova.
Veľmi vám odporúčam záznam
z konferencie v rôznych formátoch,
ktoré ponúkame (str. 17). Na
piatkovom zhromaždení pastor Ulf
priniesol mocné prorocké slovo o
duchovnom prebudení v Európe.
Myslím si, že pre mnohých
budú veľmi zaujímavými aj správy
o prebudení medzi deťmi, či
reportáž z misie v Indii, kde sme
mali našu misionárku, ktorú tam
vyslala Univerzita Slovo Života.
Neprehliadnite ani novú knihu
z nášho vydavateľstva od Johna
Bevera. Srdce v ohni vás bude určite
inšpirovať a pohne vás k hlbšiemu
vzťahu s Pánom Ježišom.
Toto leto je v cirkvi bohaté na
misijné aktivity. Okrem veľmi
požehnaného detského tábora a
zájazdu do Uppsaly už máme za
sebou aj veľmi horúci, ale vydarený
misijný týždeň v Komárne (teploty
sa blížili k štyridsiatkam). Pred
sebou máme ďalšie dva týždňové
výjazdy do Banskej Štiavnice a
Srbska. Som presvedčený, že
jednou z kľúčových úloh cirkvi je
vyslať robotníkov do žatvy. Ešte
presnejšie by sa to dalo popísať
slovami vízie Slova života:
„vybaviť Boží ľud slovami viery,
ukázať mu duchovné zbrane, ktoré
má, naučiť ho, ako ich používať a
poslať ho do víťazného boja pre
Pána.“
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Každý veriaci
dostal
od
Ježiša Veľké
poslanie ísť do
celého sveta a
kázať evanjelium každému
stvoreniu. Potrebujeme sa
budovať v Božom
slove,
upevňovať priateľstvá v cirkvi,
podriaďovať sa
jeden druhému,
hľadať Božiu
pastor Peter Čuřík
tvár a uctievať
Pána v duchu a
v pravde. Ale to všetko má jeden
hlavný zámer: Odovzdať to
najväčšie posolstvo všetkých čias
tým, ktorí ho ešte nepočuli alebo
neprijali. Nie všetci budeme
misionármi na plný úväzok, ale
Ježišovo Veľké poslanie sa týka
každého z nás. Niekto dáva na misiu
financie, iný ju podporuje
modlitebne. Niekto je viac
zapojený v službe milosrdenstva
alebo sa stará o novoobrátených.
Ale spoločným menovateľom je
láska k Ježišovi a k ľudom okolo
nás. Keď Ježiš videl zástupy, bol
pohnutý súcitom. Záležalo mu na
nich. Neprešiel okolo nich bez
povšimnutia, ale kázal im Božie
slovo a uzdravoval ich choroby. A
keď si uvedomil, že sú ďalší, ktorí
potrebujú pomoc, modlil sa
k Otcovi, aby vyslal do žatvy ešte
viac robotníkov. Verím, že sa modlil
aj za teba a za mňa. Kiež by boli
naše srdcia roznietené láskou
k strateným a naplnené múdrosťou,
ako im predstaviť nášho Spasiteľa
Krista.
Veľmi vám k tejto téme
odporúčam DVD od Marka
Connera z Austrálie, ktoré sme
priniesli z konferencie v Uppsale a
nadabovali. Volá sa: Sedem
nástrojov na budovanie cirkvi.
Láska k ľuďom, nezištná služba a
evanjelizácia zohrávajú rozhodujúcu úlohu. Prajem vám
požehnané
prežitie
letných
mesiacov.
3/2007

I

ˇ
VÍTAZNÝ
ŽIVOT

I

3

Skutočný príbeh

Zázračné uzdravenie Tomáša Horvátha
Tomáš Horváth bol uzdravený slovom poznania na zhromaždení
s Ulfom Ekmanom napriek tomu, že tam nebol prítomný.

Pre manželský pár Horváthovcov
z Galanty bola návšteva Ulfa Ekmana
v Bratislave spojená so zázračným
uzdravením. Všetko sa to stalo náhle a
v podstate za zvláštnych okolností.
Tomáš totiž na zhromaždení vôbec
nebol prítomný. No práve v tom čase
ho zasiahla Božia moc. Pre
pochybujúcich podotýkame, že aj
v Biblii sa stalo niečo podobné.
Rímsky stotník povedal Ježišovi:
„Pane, nie som hoden, aby si vošiel
pod moju strechu, ale povedz iba
slovo, a môj sluha bude uzdravený.“
Uvedomoval si, že nepotrebuje ani
Ježišovu prítomnosť vo vlastnom
dome, stačí mu spoľahnúť sa na Jeho
slovo. Ježiš ho pochválil pred svojimi
učeníkmi. Prehlásil, že takú vieru
nenašiel v celom Izraeli. Ježišove
slová majú moc aj po dvetisíc rokoch.
A nielen v Irzaeli, ale aj na Slovensku.
Nájdu sa tu veriaci, ktorí mu dôverujú
tak, ako onen stotník.

som mával veľké bolesti, a to najmä pri
zmene počasia. Bol som opuchnutý,
bolela ma hlava, prechádzalo to až do
zubov. Cítil som bolesť v ramenách, mal
som narazené a možno aj zlomené rebrá,
tak povediac - polovica tela ma bolela.

autonehodu. Detailne opísal, ako sa
dotyčný narazil. Hneď mi vyhŕkli slzy
do očí. Bola som si istá, že hovorí o nás,
pretože to slovo poznania bolo veľmi
presné. To muselo byť z Boha, ako inak
by to ten pastor vedel?

Monika, ako si to prežívala ty, po tej
havárii?
Dosť zle. Vedela som, že Božou vôľou je
uzdravenie, ale zle som to znášala najmä
psychicky. Prečo bol môj muž viac
doráňaný ako ja? Takéto myšlienky ma
zvykli trápiť.

Tomáš, čo si pocítil ty?
Bolo mi ľúto, že som nemal čas ísť na
zhromaždenie, pretože som musel byť
v robote v Hrnčiarovciach pri Trnave.
Keď sa manželka vrátila domov, všetko
mi porozprávala. Je to naozaj zvláštne.
Boh ma uzdravil, hoci som tam nebol.
Bolesť v ten deň ustúpila. Nič ma už
nebolí. Predtým, keď som čo i len trochu
pracoval, hneď som cítil bolesť. Teraz je
to už odvtedy viac ako mesiac a môžem
vám potvrdiť, že som úplne uzdravený.
Sláva buď Bohu.

Tomáš, môžeš nám povedať čo ti
bolo?
Stalo sa mi to pred dvoma rokmi. Babka
nás pozvala na návštevu. Pôvodne sme
tam ani nechceli ísť, asi sme mali nejakú
predtuchu, že sa niečo zlé stane.
Manželka šoférovala a zrazu sme
havarovali. Monika sa udrela a ja som
utrpel ešte vážnejšie otrasy, pretože som
rukami chránil deti, aby sa im nič
nestalo. Niet divu, že som sa pritom
zranil. Doma som ležal asi tri mesiace.
Nešiel som k doktorovi, lebo som sa bál,
že budú nejako vyšetrovať prečo sme
nabúrali a nechcel som, aby mala
manželka kvôli tomu problémy. Veril
som, že sa nejako uzdravím. Po tomto
nešťastí nás doma obklopili láskyplní
veriaci z galantského zboru Slovo
života. Najmä sestra nám v prvý týždeň
veľmi pomohla s deťmi. Monika sa dala
rýchlo do poriadku, no ja nie. Dva roky
4
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A potom si prišla na to zhromaždenie s
Ulfom Ekmanom?
Áno. Milujem Pána a prišla som tam
s očakávaním. No že sa to stane takto,
zaskočilo aj mňa. V polovici bohoslužby
som počula, ako Ulf Ekman vyslovil, že
Boh uzdravuje niekoho, kto mal
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Otázky kládol Martin Hunčár

Vyučovanie

Kate Zieglerová

Rekordérka, ktorá vyznáva Božie slovo
20.6.2007 vyšiel v denníku SME článok
s titulkom „Keď sa trápi, vzýva Boha.“
Je jasné, že hneď získal moju pozornosť.
Zvlášť, keď ani podnadpis neznel zle:
„Aj slová z Biblie pomohli Zieglerovej
prekonať najstarší plavecký rekord.“
Mladá Američanka, len devätnásťročná
Kate Zieglerová, prekonala 19 rokov
starý, už poriadne „bradatý“ rekord na
najdlhšej ženskej krauliarskej trati na
1500 m. A to nie hocijakým spôsobom.
Prekonala ho o viac ako deväť a pol
sekundy! Ak máte aspoň základný
prehľad o plaveckom športe, isto viete,
že ak sa lámu svetové rekordy, býva to
veľmi zriedkavo o viac ako sekundu . A
tu zrazu, z ničoho nič, mladá plavkyňa
prekoná najstarší plavecký rekord skoro
o desať sekúnd! Samotná Evansová,
držiteľka starého rekordu a trojnásobná
olympijská víťazka, to označila za
„najväčší výkon, ktorý sa kedy zrodil
v bazéne.“
Keď sa mladej Kate pýtali na recept
jej fenomenálneho výkonu, bez obalu
odpovedala: „Boh mi dal do vienka
plavecký talent. Jemu musím ďakovať.“
A potom dodala niečo, čo chcem, aby
neušlo tvojej pozornosti: „Keď
nevládzem, opakujem si vo vode slová z
Biblie...“ Skús si predstaviť, ako si pri
jednotlivých záberoch pripomína verše
ako Fil 4:13: „Všetko vládzem v tom,
ktorý ma posilňuje“, alebo Ž 18:30:
„Lebo v tebe prebehnem vojskom a vo
svojom Bohu preskočím múr.“ Niet
divu, že jej zábery boli silné...

Zieglerová s úsmevom na záver
poznamenáva: „Vedzte, že za tých
tridsať dĺžok, kým odplávam 1500 m, si
to poviem riadne často.“
Zmena zmýšľania
Tento príbeh mi pripomína uzdravenie
ženy s krvotokom z Evanjelia Marka 5.
kapitoly. Po dlhých dvanásť rokov trpela
nepríjemnou chorobou krvotoku a podľa

Henry Ford kedysi
povedal: „Či už si myslíš,
že to dokážeš, alebo si
myslíš, že to nedokážeš,
väčšinou sa nemýliš.“
zákona bola považovaná za nečistú.
Všetok svoj majetok predala, aby mala
na lieky a rôzne lekárske postupy, ale jej
stav sa nezlepšil. Naopak, slovami
Biblie „ešte prišla do horšieho.“
Napriek tomu bola nakoniec
zázračne uzdravená. Dotkla sa lemu
Ježišovho rúcha a zdroj jej choroby
okamžite vyschol. Aby sa však dotkla
Krista a prijala svoj zázrak, musela
zmeniť svoje myslenie. Musela sa
rozhodnúť, že jej stav nie je konečný.
Možno si povedala niečo takéto: „Boh to
dokáže zmeniť. Lekári zlyhali, ale stále
je tu šanca. Ježiš Nazaretský uzdravuje
chorých po celej Galilei a Judsku a ja
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

budem jedna z nich.“ Asi o tom
premýšľala celé týždne, až jedného dňa
počula, že Majster prechádza ich
mestom. Prekonala strach a neistotu a
vykročila. Predierala sa zástupom a
neustále si pritom opakovala: „Ak sa len
dotknem jeho rúcha, budem uzdravená.“
Obnovila svoju myseľ, odmietla sa
vzdať a nakoniec si od Ježiša vzala svoje
uzdravenie. Často naším problémom nie
je náš problém, ale naše myslenie. Henry
Ford kedysi povedal: „Či už si myslíš, že
to dokážeš, alebo si myslíš, že to
nedokážeš, väčšinou sa nemýliš.“
Žena s krvotokom musela zmeniť
zmýšľanie. Kvôli dvanástim rokov
odmietnutia, bolesti a sklamania to
nebolo ľahké. Musela sa odvážiť veriť,
že Pán Boh má pre ňu východisko. Prv
ako sa dotkla Ježišovho rúcha, musela
vybojovať svoj vnútorný zápas. „Je vôľa
Božia, aby som bola uzdravená?“ Viera
začína až vtedy, keď nám je zjavená vôľa
Božia. Niekto raz povedal, že jedno
z najdôležitejších kresťanských slov je
„aha“. Možno čítaš určité pasáže
z Písma už po toľký raz, ale odrazu
k tebe prehovárajú tak, ako nikdy
predtým. To „aha“ symbolizuje zjavenie
z Božieho slova. Už to pre teba nie je len
všeobecná pravda, ale Boh hovorí
priamo do tvojho života. Ešte stále
nevidíš riešenie, ale vo svojom vnútri
máš „hypostatis“, čo je grécke slovo
použité v liste Židom 11:1 a dá sa
preložiť ako podstata, základ alebo
certifikát vlastníctva. Ešte stále to
I
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Reportáž

nemáš, ale Boh už do tvojho srdca vložil
uistenie. Nesieš si certifikát vlastníctva
z Božieho slova, na základe ktorého si
môžeš činiť nárok na Božie zasľúbenia.
Pokoj uprostred problémov
Ľudia, ktorí žijú len podľa toho, čo sa
vidí, v živote nedosiahnu veľa. Sú veľmi
náladoví a neistí. Keď dal sýrsky kráľ
obkľúčiť Dótan, aby zajal proroka
Elizea, prvý nepriateľské vojsko zbadal
Elizeov sluha. Jeho reakcia bola
príznačná: „Ach môj pane, čo budeme
robiť?“ (2. Kráľ 6). Znie ti táto otázka
povedome? Koľko ráz vyšla z tvojich
vlastných úst? Prorok Elizeus však
reagoval inak, pretože dokázal vidieť
viac než len to, čo sa vidí. Videl nebeské
vojsko, ohnivé vozy a mocných anjelov,
ktorí obkľúčili sýrsku armádu. Skutočná
viera je pre človeka obrovskou devízou.
Prináša pokoj a uistenie aj do tých
najzložitejších okolností života.
Raz dali dvom maliarom za úlohu,
aby namaľovali obraz, ktorý by
zobrazoval pokoj. Jeden namaľoval
krásnu prírodnú scenériu s jazierkom,
ktoré bolo učupené v majestátnych
kopcoch. Obraz naozaj vyžaroval
harmóniu a pokoj. Druhý maliar však
namaľoval burácajúci vodopád. Voda sa
rozbíjala o skaly a striekala na všetky
strany. Len niekoľko metrov nad
vodným živlom sa vinul konár stromu,
ktorý rástol na brehu. Na konári bolo
hniezdo, v ktorom pokojne čupela vtáčia
rodina. Ktorý obraz vykresľoval pokoj
lepšie? Myslím si, že ten druhý obraz
vykresľoval pokoj reálnejšie. Pán Ježiš
nám v Jánovi 16:33 hovorí: „To som
vám hovoril nato, aby ste mali vo mne
pokoj. Na svete budete mať súženie, ale
dúfajte, ja som premohol svet.“ Mnohé
preklady namiesto dúfajte, hovoria
„buďte dobrej mysle.“ Ako učeník
Ježiša Krista budeš mať súženia. Pokoj
Boží, ktorý ti dáva Ježiš Kristus,
neznamená absenciu problémov. Ale
uprostred burácajúcich okolností budeš
môcť zažívať „pokoj Boží, ktorý
prevyšuje ľudský rozum.“ Buď dobrej
mysle. Nestrácaj vieru. Opri sa o Božie
zasľúbenia, postav svoju vieru na
„hypostatis“, pevný základ. Zisti, čo je
Božia vôľa pre tvoj život a potom vykroč
za Ježišom. Asi to nebude ľahká cesta,
ale určite jediná, ktorá stojí za to.
Peter Čuřík
6
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Detský
tábor
na
Ranči
YFC
Zachránení
Tento rok sme tábor pre deti
usporiadali v krásnom prostredí
neďaleko Liptovského Hrádku pri
obci Kráľova Lehota. Zúčastnilo sa ho
27 detí z celého Slovenska a to nielen
zo Slova života. S mnohými sme sa
stretli po prvýkrát, no od prvej chvíle
sa medzi nami vytvoril výborný vzťah.
Náš celodenný pestrý program sme
začínali rozcvičkou a po raňajkách
sme mali zhromaždenie. Spievali
sme chvály, do ktorých sa aktívne
zapájali aj deti, pričom niektoré viedli
spev a hrali aj na nástroje. Deti priam
hltali divadelnou formou hrané
príbehy z Biblie o Noemovi,
Gedeonovi, Eliášovi a Ježišovi, do
ktorých sa kreatívne zapojili viacerí
dospelí. Potom sme sa rozdelili do
menších skupín podľa veku a bližšie
rozoberali to, čo sme videli. Vo
voľných chvíľach sa hral biliard a
stolný futbal a keď sa vyčasilo, tak na
tráve aj ten ozajstný. Po obede
nasledovala nepopulárna, no dôležitá
chvíľa oddychu. Po nej deti tvorili,
lepili, kreslili, modelovali, a pritom to
vždy nejako súviselo s témou, ktorú
sme v ten deň preberali. Potom sa
mohli vyšantiť dosýta vonku pri hrách.
Napríklad sme pre ne pripravili súťaž,
kedy museli odhadnúť, aká veľká
bola Noemova archa. Následne sa
deti predháňali, kto do nej prinesie
viac plyšových zvierat, ktoré boli
poschovávané naokolo. Po večeri

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

(mimochodom, varili nám výborne),
sme mali „kino“. Cez projektor sme
premietali pekné rozprávky. Areál
Ranču Svarín patrí kresťanskej
organizácii Youth for Christ (YFC).
Pracovníci MPK (Mládež pre Krista) slovenského partnera YFC, sa o nás
veľmi dobre starali.
Všetko to vyvrcholilo posledným
dňom, kedy Duch Boží zavanul na
detskom zhromaždení veľmi silno.
Najdôležitejšie je, že všetci boli
pritiahnutí bližšie k Bohu. Modlili sme
sa aj za oslobodenie od strachu a
samoty, niektoré staršie deti boli
dokonca pokrstené Duchom Svätým.
Pekne to povedal jeden chlapec, keď
si ho ocko prišiel na konci tábora
vyzdvihnúť: „Oci, dostal som taký istý
darček, ktorý máš aj ty.“ Keď otec
nechápavo krútil hlavou, syn mu to
vysvetlil tak, že prehovoril v nových
jazykoch.
V posledný deň sa ma deti
smutne pýtali, prečo už musíme
končiť. Naliehali na mňa, aby sme
nabudúce takýto tábor urobili aspoň
na dva týždne... Nuž, sľúbiť som im to
nemohol, skôr to vyzerá na týždeň.
Isté však je, že na budúci rok podobný
tábor urobíme znova. A veríme, že
pre ešte viac detí. Som presvedčený,
že takéto niečo potrebujú oveľa viac
ako soľ v tej známej rozprávke.
Martin Hunčár

Reportáž

Návšteva Ulfa Ekmana
v Bratislave
Univerzitný pastorský kurz, ktorý sa začal vo Svätom Juri v októbri 2006, mal svoju záverečnú fázu v posledný májový týždeň tohto
roku. Od pondelka do štvrtka sme mali posledné lekcie, na ktoré mohli prísť aj rodinní príslušníci pastorov alebo spolustarší
jednotlivých kresťanských cirkví. Vo štvrtok poobede sme pripravili pre asi 140 pastorov a ďalších hostí slávnostný banket. Okrem
hudobných vystúpení niekoľkých pastorov, občerstvenia a krátkych príhovorov, ľudia z nášho zboru pripravili pre hostí aj jedno
prekvapenie. Každého absolventa sme obdarovali na skle maľovaným obrazom s biblickým motívom a veršami. Všetko bolo vkusne
a zároveň prakticky zabalené. Na bankete boli aj zástupcovia univerzity a cirkvi Slovo Života zo Švédska, zakladateľ univerzity
Dr. Ulf Ekman, dekan medzinárodných pastorských kurzov Staffan Moeberg, vedúci misijného oddelenia cirkvi Slovo života zo
Švédska Christian Akerhielm a ako špeciálny hosť, spevák a hudobník Bo Jarpehag. Všetko sa už pripravovalo na záverečné
večerné zhromaždenia s Ulfom Ekmanom v Bratislave v Istropolise...
Čo je vlastne Slovo života?
Ulf Ekman bol naposledy v Bratislave
v roku 1993, kde kázal na jedinom
zhromaždení v rámci „Danube
festivalu“. Asi 270 kresťanov zo
Švédska sa vtedy plavilo po Dunaji a
zastavovali sa v kľúčových mestách
Európy, ležiacich na veľtoku, aby kázali
evanjelium. Odvtedy prešlo dlhých 14
rokov, a tak sme boli nesmierne radi, že
Ulf Ekman je pri svojom veľmi nabitom
programe znova na Slovensku. Mnohí,
ktorí sledujú jeho službu, vrátane
novinárov, mu kladú rovnakú otázku:
„Zmenil sa za tie roky Ulf Ekman a
služba Slova života?“ Často je za tou
otázkou trochu irónie a túžba počuť
„áno“. On sám na túto otázku odpovedá
„áno aj nie.“ Čo sa týka teológie a
kresťanského učenia, tam sa nezmenilo
nič. Zmena je azda v dôrazoch, ktoré sa
kládli v jednotlivých dekádach ich
služby podľa toho, ako vnímali vedenie
Ducha Svätého. V 80-tych rokoch to bol
dôraz na učenie viery. Vtedy to
v sekulárnej či nábožensky liberálnej
švédskej spoločnosti spôsobilo nemalý
rozruch. Rozvírilo to stojaté vody

kresťanskej
stagnácie,
roznietilo
zakladanie biblických a kresťanských
škôl a napomohlo duchovnému
obrodeniu v mnohých denomináciách.
V 90-tych rokoch začal Pán Boh klásť
dôraz na misiu. Misijná a charitatívna
práca nadobudla nové rozmery a cirkev
si začínala viac a viac uvedomovať, že
záchrana stratených nesmie zostať iba
na pleciach niekoľkých misionárov na
plný úväzok. Je to zodpovednosť
každého veriaceho. Boli vyslané
doslova tisícky tímov mladých ľudí,
ktorí evanjelizovali v Európe, Ázii či na
Strednom východe. Postupne sa otvárali
tak gigantické krajiny ako bývalý
Sovietsky zväz, India a Čína. Po roku
2000 začal Ekman zdôrazňovať
dôležitosť jednoty medzi kresťanmi. Pre
mnohých to bol nečakaný dôraz a nie
všetci to prijali s nadšením. Ale nedá sa
len tak bez povšimnutia obísť modlitba
Pána Ježiša krátko pred tým, ako
podstúpil utrpenie na kríži: „aby boli
všetci jedno, ako si ty Otče vo mne a ja v
tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet
uveril, že si ma ty poslal“ (Ján 17:21).
Samozrejme nemá to byť ekuména na
základe humanizmu alebo kompromisu.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Jednota začína až vtedy, keď odovzdáme
svoj
život
Ježišovi
Kristovi,
znovuzrodíme sa a denne nesieme svoj
kríž.
„Zmenil sa teda Ulf Ekman?“ Určite
v mnohých oblastiach vyzrel. Dnes sa
pre jeho službu otvárajú veľké dvere po
celom svete a do rozličných
kresťanských kruhov. Mnohí hovoria, že
chodí v apoštolskom povolaní. Ak je
znamením
apoštolskej
služby
zakladanie zborov, prielom v regionálnom či národnom meradle,
schopnosť budovať pastorov a
kazateľov či služba divov a zázrakov,
potom áno. Myslím si, že je tiež veľmi
zdravé, že si dokáže priznať aj chyby,
ktoré sa v minulosti v práci Slova života
stali, ako o tom píše v poslednom čísle
ich misijného časopisu Mission
Magazine. Ekman sa blíži k šesťdesiatke
a myslím si, že je pre mnohé zbory a
kresťanských lídrov akýmsi otcom.
Slovo života nie je denomináciou.
Spoločnou nitkou, ktorá jednotlivé
spoločenstvá spája, je priateľstvo,
vzťah, vízia. Uznávaný teológ Peter
Wagner vo svojej knihe Churchquake
predpovedá podobným zoskupeniam
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Rozhovor

budúcnosť a označuje ich termínom
„apoštolské tímy.“
Bohoslužby v Bratislave
Som veľmi rád, že tu Ekman mohol byť
osobne. V piatok sa stretol na spoločnom
obede s viacerými kresťanskými
pracovníkmi z Bratislavy a okolia, čo
bolo tiež veľkým prínosom. Na
zhromaždeniach sa zúčastnilo veľa
veriacich z rôznych cirkví a z rozličných
kútov Slovenska. Máme vynikajúce
ohlasy. Pán Boh naozaj mocne konal,
obe zhromaždenia mali svoje špecifiká.
Vo štvrtok bol dôraz na slávnostné
ukončenie
pastorského
kurzu
s odovzdávaním diplomov Univerzity
Slovo Života s modlitbou a kladením
rúk. Božie pomazanie bolo veľmi silné.
Prítomných bolo aj mnoho hostí zo
zahraničia, zvlášť rodinní príslušníci
pastorov a veriaci z ich zborov, ale tiež
napríklad jeden autobus zo Srbska.
Vyučovanie bolo zamerané na osobný
rast kresťana a duchovnú plodnosť. Bol
to nádherný začiatok konferencie.
V piatok sa Veľká sála Istropolisu
naplnila ešte viac, odhadujeme, že tam
mohlo byť okolo 1300 návštevníkov.
Mnohí mohli sledovať priebeh
bohoslužby aj na plátne, ktoré bolo
v predsálí. Boží ľud vytvoril
v Istropolise nádhernú atmosféru, bol
tam cítiť skutočný hlad po Božom slove.
Nemalou mierou k tomu prispela aj
výborná worshipová skupina Slova
života. Vidieť ako stovky veriacich
slobodne chvália nášho Spasiteľa bolo
veľmi občerstvujúce. Ulf Ekman potom
slúžil slovom poznania a veľa ľudí
svedčilo o okamžitom uzdravení. Celé
piatkové kázanie sa nieslo v prorockom
duchu a názov, ktorý sme posolstvu dali,
je veľmi výstižný: Nové charizmatické
prebudenie v Európe. Európa je dnes
jednoznačne z duchovného hľadiska
najtemnejším kontinentom, ale Boh má
stále plán. Ako hovorí Pieseň
Šalamúnova: „ Lebo hľa zima pominula,
pŕška prešla, už prešla. Kvety sa ukazujú
po zemi, prišiel čas spevu a hlas hrdličky
čuť v našej zemi“ (Pies Šal. 2:11,12).
Zaznelo aj mocné prorocké slovo, veľmi
vám odporúčam záznam z týchto
zhromaždení. Podrobnosti nájdete na str.
17.
Peter Čuřík
8
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Počas návštevy pastora Ulfa Ekmana sa odohralo tak mnoho za relatívne krátky čas.
Bolo veľmi občerstvujúce poznať ho osobne, vidieť jeho zápal pre Ježiša a pre cirkev.
Dokázal si nájsť čas pre pastorov i návštevníkov bohoslužieb. Napriek tomu, že sa stal
známym po celom svete cez svoj televízny program Another Day of Victory a tiež cez
apoštolskú službu, ktorá zasahuje mnohé národy sveta, jeho prejav zostáva veľmi
civilný a priateľský. Som rád, že nám stihol odpovedať aspoň stručne na niekoľko
Mats-Ole Ishoel s manželkou Randy
otázok, ktoré sme mu položili.
Pastor Ulf, to, že sa mohlo zísť
dohromady toľko pastorov z celej
Európy na intenzívne teologické
štúdium, bolo v celku historickým
medzníkom. Čo bude podľa teba
najväčším ovocím tohto kurzu?
Verím, že životy pastorov budú
posilnené, ich vízia bude zreteľnejšia a
ich služba silnejšia. Takisto verím, že
takýmto teologickým štúdiom získali
pevnejšie základy, čo im pomôže
k tomu, aby boli slobodnejší a dokázali
byť otvorení aj pre ďalšie časti tela
Kristovho.
Tvoja služba bola prijatá veľmi
dobre. V atmosfére bolo cítiť veľkú
otvorenosť. Je aj to znakom toho
prorockého
verša
z
Piesne
Šalamúnovej, že zima končí a
prichádza jar (P. Š. 2:10-12)?
Áno. Ako som veľa vyučoval o Duchu
Svätom a ukazoval jeho moc, videl som,
ako Duch Boží otvára a zmäkčuje
srdcia. Na večerných zhromaždeniach
boli ľudia duchovne veľmi hladní a mali
pripravené srdcia.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Hovoril si tiež, že silno vnímaš od
Pána,
že
prichádza
nové
charizmatické prebudenie. Čo tým
myslíš?
Úprimne, z hĺbky svojho srdca verím a
vnímam, že prichádza nové prebudenie
Ducha. Nemôžeme to naplánovať, ale
môžeme na to pripraviť svoje životy.
Bude to, tak ako vždy, spontánne a stane
sa to „zrazu“. Privedie nás to späť
k prvej láske, ktorá v sebe obsahuje
vášeň a horlivosť pre Ježiša. Vyzve nás
to k tomu, aby sme sa ponorili hlbšie do
Písma a stali sa skutočnými rybármi
ľudí v novom a čerstvom pomazaní.
V Tele Kristovom je veľa otázok
ohľadne jednoty. Ako by si jednotu
popísal ty?
Jednota vychádza zo srdca Trojice.
Vyviera priamo z Božieho charakteru a
lásky. Ježišovi veľmi leží na srdci,
pretože má iba jedno telo a v Jánovi 17.
kapitole sa modlí k Otcovi, aby sa táto
jednota stala viditeľnou. Dá sa však
dosiahnuť iba v Duchu a aj dnes vidíme,
ako nás Boh všetkých koriguje a

Rozhovor

Srdečný pozdrav drahý brat Peter,
drahý brat Martin a všetci z tímu
Slova života, drahí bratia a sestry.

premieňa. Jednota má svoj základ v tom,
kto Boh v skutočnosti je, v Biblii a vo
vykupiteľskom diele Krista. Keď sa tí,
ktorí vyznávajú Krista, začnú vzťahovať
jeden k druhému ako jednotlivé údy
Tela, potom sa jednota Ducha a Jeho
srdce môžu stať hlbšou realitou.
Boh ti otvára dvere pre službu
evanjelia po celom svete. Aký bol
zatiaľ tento rok?
Doteraz mám za sebou ten najplnší a
najbohatší rok, aký som kedy mal. Veľa
vyučujem a kážem a cestujem viac než
po minulé roky, tentoraz najmä na naše
misijné polia, ktoré máme v rôznych
častiach sveta. V Škandinávii sa veľmi
utužila jednota medzi veriacimi a mohol
som napríklad kázať na najdôležitejších
letničných konferenciách.
Aký bol tvoj dojem zo Slovenska a
z kresťanov v našom národe?
Bolo pre mňa obrovskou radosťou, že
som mohol byť znova na Slovensku a
duchovne som vnímal veľkú otvorenosť
a takú čerstvosť.

Čo by sme ako cirkev mali urobiť pre
to, aby sme sa pripravili na Božie
hnutie v Európe?
Nestraťte radosť, nestraťte prvú lásku a
nestraťte horlivosť pre získavanie duší.
Prehlbujte neustále vzťah s Duchom
Svätým a poslúchajte ho bez strachu, aj
keby vás viedol nezvyčajnými cestami.
A milujte bratov!

Sme hlboko dojatí a POŽEHNANÍ
zo všetkého, čo sme zažili počas
pastorského kurzu a zvlášť na
službách s Ulfom Ekmanom.
Ďakujeme Bohu za Vás, ďakujeme
Bohu, že niečo veľké začalo a
rozširuje sa!
Veríme, že sú pred nami vážne
zmeny v duchovnej sfére Európy,
v strednej Európe a tiež na
Balkáne, a že vchádzame do
dôležitých dní a víťazstiev, ktoré sú
nám pripravené. Vy ako jednotlivci
a skupina ste šampióni! Sme hrdí,
že sme s Vami, ďakujeme že Vás
môžeme mať ako priateľov a
IDEME SPOLU do nových
víťazstiev v Ježišovom mene.
Pozdravujeme ťa drahý Peter,
ďakujeme drahý brat Martin a
milujeme Vás všetkých bratov a
sestry z Vášho TÍMU, našich
drahých priateľov objímame a
požehnávame.

Z konferencie s Ulfom Ekmanom máme
mnoho ohlasov, jedno svedectvo sme
uverejnili aj na štvrtej strane tohto čísla
časopisu. Na zhromaždeniach bolo veľa
zahraničných hostí, pre ktorých sme
zabezpečovali preklad do troch jazykov.
Najpočetnejšia skupina prišla zo Srbska
(jeden autobus a niekoľko áut), kam sa
znova chystáme na misijný výjazd (14. –
18. augusta). Pastor Demiter z Bačkej
Palanky nám krátko po konferencii
poslal tento mail, preposielame ho tak,
ako sme ho dostali:

S úctou
v mene skupiny zo Srbska a
v mene
bratov a sestier z Cirkvi
zo Srbska,

Peter Čuřík

Jan Demiter
pastor

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

Srdce v ohni
JOHN BEVERE

Začul som, ako sa mi Duch Svätý
prihovára tichým, jemným hlasom.
Ukázal mi, že niečo brzdí cirkevné zbory
v tomto meste, práve tak, ako je tomu na
tomto
zhromaždení.
To
niečo
spôsobovalo, že cirkevné zbory v určitom bode prestanú rásť. V momente,
ako ten bod dosiahnu, sa buď rozdelia,
alebo sa stanú náboženskými a
neefektívnymi.
Hneď ako som sa o tento vnem
podelil so zhromaždenými, pastor
vyskočil na rovné nohy a potvrdil to.
Predtým vypracoval štúdiu o histórii a
súčasnosti mesta a vyhlásil, že
štatisticky je to tak. Kým hovoril, opäť
som začul hlas Ducha Svätého. Vysvetlil
mi, ako sa to dá odstrániť.
Keď pastor dohovoril, odovzdal mi
mikrofón. Povedal som: „Ľudia, Boh mi
ukázal, že túto prekážku prelomí
štyridsaťdňový pôst.“
Takmer som počul, ako ľudia
premýšľali – No vydrž štyridsať dní bez
jedla!
Pokračoval som: „Nemusí sa jednať
o vynechanie jedla, a pravdepodobne sa
nejedná o úplné sa vyhýbanie potrave. Je
to pôst od vecí, ktoré vám bránia
v hľadaní Pána. Môže ísť o televíziu,
video, počítačové hry, noviny, prehnané
nakupovanie a telefonovanie a tak
ďalej.“
Toto je skutočný pôst. Príliš často sa
rozhodneme pre hladovku, len aby sme
počuli od Pána, no aj naďalej
pokračujeme v našom zabehnutom,
vyťaženom životnom štýle. To však nie
je pôst; a preto z toho mávame iba malý
úžitok. Skutočný pôst prebieha vtedy,
keď sa zriekame vecí, aby sme sa
sústredili na hľadanie Boha.
Keď synovia Izraelovi abstinovali
v jedení, kládli Pánovi otázky: „Prečo
náš výkon na teba neurobil dojem?“
alebo „Prečo si vôbec nevšímaš našu
snahu?“
Boh im odpovedal prostredníctvom
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proroka Izaiáša: „Hľa, v deň svojho
pôstu predvádzate svoju vôľu...
Nepostíte sa vy tohoto dňa tak, aby bolo
počuť na výsosti váš hlas“ (Iz 58:3-4).
Podal som pastorovi mikrofón a on
sa okamžite zaviazal k pôstu a prosil
všetkých zhromaždených, aby učinili to
isté. Spojili svoje srdcia ako jedno a
rozhodli sa hľadať Božiu tvár.
Na druhý deň som si uvedomil, že
na nedeľu o štyridsať dní nemám ešte nič
naplánované. Zdieľal som sa o tom s
pastorom a on zareagoval: „Veľmi by
som si želal, aby si k nám prišiel.“
V priebehu nasledujúcich týždňov
sme boli v kontakte. Už aj začali
prichádzať vzrušujúce svedectvá

Hnutie Božieho
Ducha prinesie do
cirkvi ovocie pravej
svätosti a pripraví ju
na prichádzajúcu
žatvu.
z rodín, ktoré sa do pôstu zapojili.
Študenti, ktorí mali predtým v škole
problémy, zrazu namiesto trojok a
štvoriek začali dostávať jednotky a
dvojky. Rodičia si pochvaľovali, že ich
tínedžeri a malé deti začali viac
poslúchať. Zdalo sa, že svetské veci a
kratochvíle začali strácať svoju
príťažlivosť a vplyv. Manželky
s nadšením rozprávali, ako sú z ich
manželov iní muži. Otcovia viedli
skupinky štúdia Biblie a modlili sa spolu
so svojimi rodinami. Naštrbené vzťahy
sa začali dávať do poriadku a tí, čo boli
chorí, prežívali fyzické uzdravenia. Celé
domovy sa premenili len vďaka tomu, že
ľudia sa priblížili k Bohu.
Od pastora som sa tiež dozvedel, že
ich bohoslužby mocneli, pretože do
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

kráľovstva Božieho prišli ďalší noví
ľudia. Zdanlivo všetky oblasti boli
ovplyvnené len preto, že táto cirkev sa
rozhodla riadiť slovom od Pána.
O šesť týždňov neskôr, 3. novembra
1996, som sa k nim vrátil, aby som
slúžil. Bol to deň, na ktorý nikdy
nezabudnem. Hneď ako som ráno
vstúpil do budovy, všimol som si, že
vzduch bol presýtený očakávaním.
Posolstvo, ktoré som odovzdal
z Božieho slova, sa stretlo s otvorenými
srdcami a dušami.
Pred záverom ranného zhromaždenia pastor vyzval zúčastnených,
aby večer prišli včas, aby mali čas
pripraviť si srdcia v modlitbe. Taktiež
oznámil rodičom, že chce, aby sa ich
potomkovia
zúčastnili
večernej
bohoslužby; chcel, aby sa tam zišli
všetky vekové kategórie, okrem detí do
šesť rokov. Neviem, že by niečo také
urobil predtým. Rodičov varoval: „Ak
vy, alebo vaše deti zmeškáte toto
zhromaždenie, budete to ľutovať po
zvyšok života.“ Toto jeho vyhlásenie ma
prekvapilo a takmer znepokojilo, ale
rozhodol som sa, že nepoviem nič, a
dobre som urobil.
V ten večer bola sála naplnená
takmer 1300 ľuďmi. Vyučoval som o
bázni Božej a vyučovanie sa skončilo o
približne deviatej hodine večer. Bolo to
také intenzívne, že kedykoľvek som sa
odmlčal, bolo by počuť aj špendlík
spadnúť na zem, dokonca aj napriek
faktu, že tam boli malé deti.
Na záver som spolu s vedúcim
worshipovej kapely viedol kongregáciu
v spievaní niekoľkých chvál. Vtedy som
začul Ducha Božieho, ako šepká:
„Chcem ľuďom slúžiť. Prosím, dovoľ
mi to.“
Uvedomil som si, že aj napriek
tomu, že spievame piesne, nie je to to, čo
chcel robiť On. Všetkých som
upozornil: „Pán práve prehovoril do
môjho srdca. Chce nám slúžiť, tak sa

Nová kniha

utíšme a zamerajme sa naňho.“
V priebehu nasledujúcich desiatich
minút bolo možné počuť rôznych ľudí
plakať v Pánovej prítomnosti. Na prvý
pohľad sa zdalo, že je to to isté, čo na
poslednom zhromaždení pred šiestimi
týždňami, no ja som vedel, že niečo je
iné a niečo sa stane.
Asi o štvrť na desať sa atmosféra
nečakane zmenila. Zo zadnej časti
budovy bolo počuť vzlyky vysokých
tónov. Ľahko sa dalo určiť, že to boli
hlasy mladých. Približne stopäťdesiat
detí vo veku od sedem do dvanásť rokov
sedelo spolu so svojimi učiteľmi na
pravej strane sály. Vedel som, že Boh sa
ich dotýka. Pozval som ich dopredu:
„Deti! Boh sa dotýka detí. Chcem, aby
všetky deti, ktorých sa Boh dotýka,
pristúpili sem k pódiu.“
Na to, čo som videl, nikdy
nezabudnem. Niektorí z vás si možno
myslia, že to, čo tu popisujem, je trochu
extrémne, a keby som to sám nevidel
spolu s tisíc dvesto inými svedkami,
možno by som aj súhlasil. Otvorene,
myslím si, že sa mi nepodarí v plnej
miere vyjadriť veľkosť toho, čo Boh
v ten večer urobil, no i tak sa o to
pokúsim. Chcem zdôrazniť, že sa
jednalo o pomerne konzervatívny
cirkevný zbor. Ani denominačné
pozadie
väčšiny
jeho
členov
nenasvedčovalo, že by mali nejako
navonok alebo citovo zareagovať, ďalší
vôbec nevyrastali v cirkvi a k spaseniu

prišli v tomto zbore. Pastor je veľmi
dobrý učiteľ a nemá sklon ani
k extrémizmu, ani k honbe za
senzáciami a ani si nepotrpí na
bombastickú reklamu.
Pozoroval som deti, zväčša vo veku
od sedem do deväť rokov, ako sa ku mne
blížili uličkou a nekontrolovateľne
plakali. Mnohé si tváre prikryli rukami.
Ďalšie mali problémy kráčať rovno.

Boh vo svojom
ľude roznieti takú
intenzívnu a
spaľujúcu vášeň,
akú sme doteraz
ešte nevideli.
Keď konečne prišli k pódiu, niektoré
z nich padli na kolená, ako keby im
chýbala sila na státie, no väčšina z nich
padla tak, akoby im kolená neslúžili
vôbec. Popadali tak, že ležali aj dve na
sebe. Pomáhali im uplakaní uvádzači.
V priebehu krátkeho okamihu som bol
svedkom toho, ako asi sto malých detí
plakalo a vzlykalo, pričom väčšina
z nich sa silne triasla. Boli zachvátené
zjavenou Božou prítomnosťou.
Toto netrvalo len nejaké dve tri

minúty; trvalo to viac ako hodinu!
Pravdepodobne si myslíš, že plač a
nariekanie takého množstva detí taký
dlhý čas musí byť iritujúce, no bolo to
úžasné. Väčšina z dospelých mala slzy
v očiach, keď sledovali, ako sa ich Boh
dotýka. No v tom istom čase boli aj oni
sami mocne zasiahnutí Božou
prítomnosťou. Bolo to akoby jednu vlnu
Pánovej prítomnosti striedala druhá,
ešte mocnejšia. Keď sa už zdalo, že deti
nedokážu viac kričať, plakať alebo sa
triasť, prišla nová vlna Božej
prítomnosti, ktorá intenzitu toho
všetkého posunula na novú úroveň.
V niektorých momentoch som
nedokázal urobiť nič iné, iba si položiť
hlavu na pódium, pretože tam tak mocne
spočívala Pánova prítomnosť.
Pozoroval som jedno dievča, nie
staršie ako sedem rokov, ktoré si ruky
vykrúcalo tak silne, ako keby boli
v ohni. Jej povznesená tvár sa kúpala
v slzách. Na týchto deťoch bolo možné
cítiť Boha tak silno, že uvádzači sa ich
po tom, čo im spočiatku pomáhali, už
vôbec nedotýkali. Iba stáli, pozorovali
ich a tiež plakali.
Niekoľkí dospelí ležali na svojich
tvárach – bez akéhokoľvek pohybu. Iní
stáli a pozerali sa očami zakalenými
slzami. Zopárkrát som sa obzrel a videl
som, ako pastor s hlavou v rukách
narieka. Jeho manželka prepukla v plač
na balkóne, kde bola v chóre.

Horí tvoje srdce svätým ohňom?
Ježiš nikdy neakceptoval vlažnosť viery a nie je
tomu inak ani dnes. Naopak, vyzýva svojich
nasledovníkov k horlivosti! No odkiaľ vziať ten
oheň, ktorý by roznietil náš vzťah k Bohu? Ak si mal
pocit, že nie je možné dosiahnuť vášnivý vzťah
s Bohom, tak táto kniha ti dokáže, že to tak nemusí
byť.
Svetoznámy autor a učiteľ Biblie John Bevere
ťa vyzýva, aby si namiesto vlažného vzťahu
s Bohom začal rozvíjať taký vzťah, ktorý by bol plný
ohňa, života a vášne. V knihe Srdce v ohni ti autor
jedinečným spôsobom odhaľuje pravdy, ktoré ti
pomôžu zapáliť a udržať si vášeň pre Boha.
Prečítaj si túto knihu a dovoľ Duchu Svätému, aby
ťa menil.

219 Sk, 174 strán

JOHN BEVERE je kazateľom, ktorý
slúži na konferenciách po celom
svete. Jeho knihy boli preložené do
mnohých jazykov. Na Slovensku sa
stali populárnymi jeho knihy
Satanova návnada a Víťazstvo nad
strachom. John žije s manželkou
Lisou a štyrmi synmi v Orlande, USA.
V roku 1990 založili John Bevere Ministries. Ich
spoločný televízny program s názvom The Messenger
je vysielaný do 214-tich národov sveta. Lisa je
autorkou knihy Si viac, než koľko vážiš, ktorá bola
vydaná aj v slovenskom jazyku.

Pri objednávkach do 31.8.2007 len 199,- Sk
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Reportáž z misie

MISIJNÉ DOBRODRUŽSTVO V INDII

Dovoľte nám, aby sme vás pozvali na vzrušujúcu cestu po Indii – aspoň takto, prostredníctvom reportáže Mirky
Miškovicovej, sestry z nášho zboru. Možno tam nebude môcť vycestovať každý z nás, ale každý z nás by mal misiu
nosiť v srdci. Môžeme tam ísť cez dávanie finančných prostriedkov alebo cez modlitby. A určite je správne, aby sme
snívali a hľadali Pána ohľadne krátkodobých misijných výjazdov. Keďže na tomto misijnom výjazde sa náš zbor
podieľal viacerými spôsobmi, sme veľmi radi, že vám môžeme priniesť túto reportáž. Verím, že aj vaše dávanie a
modlitby prispeli k úspechu tejto misie. Nech sa páči, začítajte sa a vitajte v Indii!
Ak môžeme o niektorej krajine povedať,
že ju nemožno presne zaradiť, či
vystihnúť, tak je to práve India. Aj keby
ste si prečítali stovky štúdií a cestovných
sprievodcov, váš osobný dojem bude aj
tak nakoniec úplne iný než ste očakávali.
India je krajina, ktorá má viac
obyvateľov ako Európa a Afrika
dohromady a dvakrát viac ako celá
Amerika, pretože ich je viac ako
miliarda. Hovorí sa tu viac ako 800
jazykmi a dialektmi a je tu zastúpených
5
hlavných
náboženstiev.
Najrozšírenejším je hinduizmus (82 %),
ale taktiež je tu približne 110 miliónov
moslimov. Evanjelium zasiahlo Indiu
v 1. storočí prostredníctvom apoštola
Tomáša. Nakoľko sa táto krajina
vyznačuje silným kastovým systémom,
hinduistickí veriaci a vláda sa obávajú
šírenia kresťanskej viery medzi
príslušníkmi najnižšej kasty, tzv.
„Nedotknuteľnými“. Ak totiž títo prijmú
evanjelium,
zväčša
nadobudnú
vzdelanie a vymania sa zo začarovaného
kruhu slepej poslušnosti a služby
príslušníkom vyššej kasty. Táto tak
postupne stratí svoj vplyv a lacnú
pracovnú silu. Otvorené šírenie
kresťanskej viery v Indii je z tohto
dôvodu, aj napriek tomu, že kresťanstvo
je jedným z oficiálnych náboženstiev,
stále protizákonné. To však nič nemení
na skutočnosti, že táto krajina sa
postupne stále viac otvára pre
evanjelium Ježiša Krista. Duch Svätý sa
12
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hýbe medzi moslimami a hinduistami a
títo po stovkách prijímajú Pána Ježiša
ako jediného Spasiteľa. Mnohé cirkvi
zažívajú enormný rast, i keď za cenu
prenasledovania.
Prvé dojmy z Indie
Túto nádhernú krajinu som navštívila
v apríli tohto roka v rámci mojej praxe na
Univerzite Slova života v Uppsale vo
Švédsku. Nakoľko som sa na čas v Indii
pripravovala dlhé mesiace dopredu a
prečítala
desiatky
cestovných
sprievodcov a štúdií, myslela som si, že
ma tu nič neprekvapí. Ale už prvé
stretnutie s Indiou na letisku v Dílí ma
vyviedlo z môjho omylu. I napriek tomu,
že bola jedna hodina po polnoci, teplota
vzduchu bola okolo 41 stupňov. Všade
sa hemžila masa hnedých tiel s turbanmi
na hlavách, či v tradičných indických
ženských odevoch sárí. Ľudia
pobehovali všetkými smermi, niektorí
nesúc svoje kufre na hlavách.
Uvedomila som si, že som sa ocitla
uprostred úplne iného sveta, ktorý som
doteraz nepoznala. Ďalším šokom bol
kontakt s pravou indickou dopravou. Ak
by som mala opísať stav na indických
cestách, pravdepodobne najvýstižnejšie
by bolo spojenie „dobre organizovaný
dopravný chaos.“ Rikše, motocykle,
cyklisti so živými zvieratami pod
pazuchou, muži sediaci na obrovskej
hŕbe banánov a pomedzi to sa pokojným
tempom prechádzajúce posvätné kravy.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Je to síce neuveriteľné, ale nehodovosť
na cestách je minimálna, lebo všetci
neustále používajú klaksóny, ktorých
zvuk splýva do obrovskej kakofónie.
Hneď na druhý deň som sa stretla so
skutočným životom. Na uliciach sa
povaľovali hŕby kameňov a odpadkov,
na ktorých sa hrali špinavé a polonahé
deti. Tieto sa prehrabávali v tejto
nevábnej mase a snažili sa nájsť aspoň
zvyšky jedla, či niečo, čo by sa dalo
použiť ako hračka. Dospelí ležali na
lykových ležadlách a ich jedinou
ochranou pred nemilosrdným slnkom
bol kúsok natiahnutého igelitu. Všade na
uliciach ležali žobráci, ktorí sa vrhali na
každého okoloidúceho s prosbou o
jedlo, či peniaze. Uprostred toho vám
pouliční obchodníci neodbytne ponúkali
typické lahôdky, či dobre známy indický
čaj. Najsmutnejším bol obraz detí, z
ktorých sú mnohé zneužívané na detskú
prácu ako otroci, alebo sa len tak
bezcieľne potulujú po špinavých
uliciach. Ak sa prechádzate po centre, či
väčších
mestách,
natrafíte
na
prepychové obchody, nablýskané
mercedesy a ľudí v tých najkrajších
odevoch. India je krajinou kontrastov.
Nikto sa nestará o toho druhého. Ľudský
život nemá v indickej spoločnosti žiadnu
cenu. Ak je niekto chudobný, či chorý, je
to v dôsledku jeho vlastnej viny. Nežil
totiž dostatočne morálnym životom a
teda trpí za svoje vlastné prehrešky.

Reportáž z misie

Tri mesiace v službe
Prvé dva mesiace som strávila
v hlavnom meste Dílí, kde som mala za
úlohu pripraviť biblické základy pre
novoobrátených veriacich, prevažne
z hinduistického pozadia. Cirkvi v Indii
zažívajú síce enormný rast, ale novým
veriacim chýba ustanovenie v základných pravdách Božieho slova.
Mnohí z týchto veriacich milujú Pána
Ježiša Krista z celého srdca, denne
zažívajú divy a zázraky, ale ak sa ich
spýtate, čo hovorí Biblia o Bohu, viere,
modlitbe, či uzdravení, ich odpovede
budú veľmi váhavé. Tretí mesiac som
cestovala po rôznych mestách a
dedinách, kde som kázala Božie slovo,
vyučovala vedúcich cirkví, viedla
modlitebné zhromaždenia a modlila sa
za chorých. Všade som mohla vnímať
neuveriteľný hlad po živom Bohu a Jeho
slove. Indovia sú veľmi nábožensky
založení a veľmi dobre rozumejú
duchovnému svetu. Uctievajú tisíce
božstiev a dokonca prírodu a prírodné
javy, ako napr. dážď, stromy, či zvieratá.
Mnohí z nich majú skúsenosti so zlými
duchmi a sú poviazaní rôznymi
prekliatiami. Zaujímavosťou je, že ich
duchovnosť je viac-menej založená na
strachu, že uvedené božstvo ich potrestá,
ak ho nebudú uctievať a nie na skutočnej
zbožnosti. Preto je pre nich zvesť o
kresťanskom Bohu, ktorý je milujúci a
odpúšťajúci hriechy, taká atraktívna. Ak
raz Indovia prijmú Ježiša, budú ho

nasledovať celým srdcom. Mnohé sestry
znášajú prenasledovanie od svojich
hinduistických manželov, len aby mohli
navštevovať biblickú školu. Vstávajú
v skorých ranných hodinách, aby
podojili byvoly, ktoré majú doma.
Potom idú mnohé kilometre pešo a ešte
pred skončením vyučovania utekajú
domov pripraviť obed, aby manžel nič
nespozoroval. Mnohé z nich sú bité a
trpia pre svoju vieru. Ale ich láska
k Ježišovi a Božiemu slovu je väčšia ako
telesná bolesť, či ponižovanie.
Navštívila som zbory, kde nie je
možné otvorene kázať v dôsledku
prenasledovania. Avšak títo kresťania sa
nedajú zastaviť. Stretávajú sa po
domoch pri modlitbe a Božom slove.
Modlia sa za chorých a tí sú uzdravení
tak, ako tomu bolo pred 2000 rokmi, keď
Ježiš chodil po tejto zemi. O pastorovi
jedného z týchto zborov v miestnych
novinách napísali varovanie, aby sa
každý hinduista vyhýbal jeho domu.
Dôvod? Ktokoľvek totiž vojde do jeho
domu, stane sa celkom iste kresťanom.
Haleluja!
Naša zodpovednosť
My kresťania na Západe sme oklamaní,
že týmto ľuďom nemáme čo dať. Až tu
som si uvedomila, ako veľmi veľa
máme. Máme poznanie a vyučovanie a
títo ľudia sú vďační za každú pravdu,
ktorá sa nám môže zdať malichernou.
Keď som kázala, prijímali každé jedno
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

slovo. Mala som pocit, že chcú zo mňa
vytiahnuť všetko až do dna. Pri výzvach
na modlitbu za uzdravenie vychádzali
dopredu desiatky ľudí. Najdojímavejšie
bolo vidieť matky s deťmi, ktoré prešli
desiatky
kilometrov
pešo
zo
vzdialenejších dediniek, len aby ich
dieťa bolo uzdravené. Všetci títo mali
nádhernú detskú vieru, že pri modlitbe
sa ich Božia moc dotkne a oni budú
uzdravení. Pre nich nie je rozdiel byť
uzdravený z horúčky, či tuberkulózy. Pri
modlitbe za každého z týchto ľudí som
vnímala nesmiernu Božiu lásku a
milosrdenstvo voči týmto ľuďom. Bolo
úžasné vidieť ženu s rakovinou, ktorá pri
našej návšteve ležala v bolestiach na
posteli, avšak po modlitbe bola
posilnená. Bolesť odišla a ona sa
postavila na nohy a chválila Pána.
V súčasnosti sa India stáva
pravdepodobne najväčším žatevným
poľom pre Božie kráľovstvo. Ale čo je
potrebné, sú pracovníci, ktorých by Boh
mohol použiť na to, aby zožali túto
obrovskú úrodu. On hľadá tých, ktorí sú
ochotní zabudnúť na svoje vlastné veci a
pohodlie a dať svoj život na oltár ako
živú obeť pre ľudí Indie. Aby ľud, ktorý
po tisícročia sedel v tme, mohol uzrieť
svetlo slávneho evanjelia Ježiša Krista.
Boh nepotrebuje dokonalé nádoby, ale
nádoby, ktoré sú mu cele odovzdané.
Božie volanie z Izaiáša 6: „Koho pošlem
a kto nám pôjde?“, znie rovnako
intenzívne i dnes.
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Správy zo sveta

Ježiš uzdravuje
adoptované deti
„Moja manželka Marilyn a ja máme
niekoľko priateľov, ktorí si berú deti do
pestúnskej starostlivosti,“ hovorí
Steve Hill, zakladateľ cirkevných
zborov. „Sú skutočne zázračnými
ľuďmi. Sú Božími hrdinami. Manželský

pár, ktorý osobne poznáme, si
adoptoval dvojičky, ktoré už v čase
adopcie boli vážne narušené vo vývoji,
pretože sa narodili matke, ktorá brala
kokaín. Napriek tomu si ich adoptovali!
A to boli už v dôchodkovom veku, kedy
väčšina párov premýšľa o poznávacích
zájazdoch,
chatách
a
rokoch
odpočinku. Lekári im povedali, že sú
blázni, pretože chlapci, ktorých si
adoptovali, nikdy nebudú zdraví ako
ostatné deti. O jednom z dvojičiek
povedali, že nikdy nebude chodiť,
rozprávať, vidieť, ba dokonca sa ani
nenaučí chodiť na toaletu.“
„Keď sme ich stretli, chlapci mali asi päť
rokov a darilo sa im oveľa lepšie ako
predpovedali lekári. Obaja chodili,
rozprávali a videli, akurát jeden z nich
prestal rásť a nosil okuliare so sklami,
ktoré boli hrubé asi ako staré fľaše na
kolu. Všetci sme sa zaňho modlili a
chlapček začal znovu rásť! Potom
v jedno ráno prišiel k raňajkám bez
okuliarov. Mama mu povedala, aby si
išiel po ne a ihneď si ich nasadil.
Chlapec jej odpovedal: ´Mami, odvtedy
ako ma včera večer Ježiš navštívil
v mojej detskej izbe, ich už
nepotrebujem.´ Bola to skutočne
pravda. Navštívil očného lekára a
prehliadka potvrdila, že jeho oči boli
dokonale zdravé!“

Zdroj: Steve Hill, Harvest Now
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Boh používa deti
v uzdravujúcom
prebudení

Deti v službe:
Božia prekvapujúca
armáda

Indonézia zažíva Božie navštívenie.
V oblasti, kde boli pred osemnástimi
mesiacmi brutálne zavraždené tri
dievčatá navštevujúce kresťanskú
školu a viac ako 15 tisíc domov a
obchodov zrovnaných so zemou, si
Boh používa tri deti na to, aby priniesol
evanjelium zástupom. Od januára
2007 začala Selvin, 8-ročné dievča
z presbyteriánskej cirkvi, usporadúvať
evanjelizácie s mocou uzdravenia
v okrese Poso, kde na jedno
zhromaždenie
prichádzalo
až
tridsaťtisíc ľudí. Stretnutia nenavštevovali len kresťania, ale aj
moslimovia či hinduisti a všetci zažívali
spasiteľskú a uzdravujúcu moc Božiu.
Teraz začali podobné evanjelizácie
organizovať ďalšie dve deti. 8-ročný
Moko, tiež z presbyteriánskej cirkvi,
ktorého sa Pán dotkol, a ktorý káže
evanjelium v moci Ducha, bol len
nedávno pozvaný starostom Toraje
(v Južnom Sulawesi), aby prišiel a
usporiadal
prebudenecké
zhromaždenia, na ktoré sa schádzalo až 40
tisíc ľudí. Iné dievča, 11-ročná Mária
z letničnej cirkvi, začala kázať
posolstvo národného zmierenia a
vyzývala kresťanské cirkvi k pokániu.
Všetko sa to deje v oblastiach,
v ktorých na Vianoce roku 1998

„ Deti sú Božou prekvapujúcou
armádou,“ hovoria pastori detí David a
Kathie Waltersovci. „Boh sa prosto
rozhodol, že bude používať to slabé,
aby zahanbil to, čo je silné, aby sa pred
ním nechválilo niktoré telo (1 Kor 1:2729). Boh nepotrebuje náš intelekt alebo
schopnosti, to, čo hľadá, sú nádoby,

prepuklo
mohutné
a
kruté
prenasledovanie kresťanov, ktoré
trvalo až do minulého roka. Zdá sa, že
teraz sa modlitby za túto oblasť od
veriacich z celého sveta začínajú
napĺňať a desaťtisíce ľudí sa obracajú
ku Kristovi.
Zdroj: Annette Hammond
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

bez ohľadu na to, či sú veľké, malé,
tenké, tučné, čierne alebo biele, ktoré
sa nechajú použiť jeho pomazaním.“
Kathie k tomu pridáva niekoľko
povzbudzujúcich svedectiev o tom,
ako si Boh používa deti v proroctve a
v uzdravení (Pozn. prekladateľa:
vyberáme aspoň jedno):
„Pred pár rokmi sme boli
v cirkvi v Oklahoma City.
Môj manžel tam vyučoval
deti o tom, ako prúdiť
v Božej moci. V deň, kedy
sme odchádzali, jeden zo
starších zboru cúval
autom zo svojej garáže a
zrazil svoje vlastné batoľa.
Bábätko omodrelo a
prestalo dýchať. Mužovu
manželku
pochytila
hystéria a zdesene volala
záchranku. Ich deti, ktoré
boli na zhromaždeniach
s Dávidom, jej povedali: ´Neboj sa,
Ježiš ju uzdraví!´ a okamžite pribehli
k dievčatku, položili na ňu ruky a modlili
sa. Prešlo len pár okamihov a dcérka
sa postavila a začala znova dýchať. Po
tejto udalosti bola v úplnom poriadku.“

Zdroj: David and Kathie Walters

Správy z Izraela

Cvičenie izraelskej
armády znepokojuje Sýriu
Izraelské ozbrojené sily
uskutočňujú
cvičenia
na
Golanských
výšinách. Zámerom
je
skvalitniť prípravu armády
a vyhnúť sa
prípadným
omylom, ako
sa to napríklad
stalo v lete
minulého roku
vo vojne v Libanone. Bojové cvičenia
zahrňujú manévre s tankami, vrtuľníkmi, streľbu a
nekonvenčné boje. Celé cvičenie však
veľmi znepokojuje Sýriu, ktorá sa cíti byť
ohrozená a očakáva, že Izrael by na ňu
mohol kedykoľvek zaútočiť.

Pokračuje vymývanie
mozgov palestínskym
deťom
Tevízia Hamas vytvorila rozprávku pre
deti, v ktorej vystupuje myš Farfur, ktorá
je veľmi podobná známej postavičke
Micky Mausovi. Obsah je však celkom
iný. Myšiak Farfur bol ubitý na smrť
Židom a stal sa mučeníkom. Trojročnej
Shaime sa podarilo dovolať do štúdia.
Povedala: „Nemáme radi Židov, pretože
sú to psi. Budeme proti nim bojovať.“
Moderátorka na to zareagovala

posmešne, aby dieťa ešte viac
vyprovokovala: „Ale veď Židia sú dobrí,
sú našimi priateľmi a môžeme sa s nimi
hrať, všakže?“ Dievčatko nesúhlasilo:
„Zabili nám Farfura.“ Nato urobila
moderátorka za tým bodku slovami: „To
je pravda Shaima. Židia sú kriminálnici a
nepriatelia, musíme ich vyhnať z našej
krajiny.“ Najviac znepokojujúce je, že
podobné programy u palestínskej
verejnosti nevyvolávajú negatívne
ohlasy. V podstate tým napomáhajú
tomu, aby postupne vyrástla nová
generácia teroristov.

ciami. Na prelome júna a júla napríklad
len počas jedného dňa prišlo do tejto
ťažko skúšanej oblasti až 81 kamiónov
naložených jedlom a zdravotníckym
materiálom. Miestni Palestínčania sa
samozrejme takejto pomoci potešia, no
na druhej strane naďalej podporujú svoje
vedenie,
ktoré
je
spriahnuté
s terorizmom.

Svetový kongres
egyptských Židov

Britský novinár
Alan Johnstone
prepustený
Prepustenie
Alana Johnstona
bolo
dobrou a dlho
o č akávanou
správou. Nanešťastie Hamas túto udalosť zneužil a
pokúsil
sa
zmanipulovať celosvetovú verejnosť.
Televízne kamery si dali záležať, aby
ukázali ako Johnstone raňajkuje s lídrom
Hamasu
v
Gaze.
Nasledovali
zavádzajúce komentáre o tom, akú
významnú rolu zohral Hamas pri jeho
prepustení. Mal sa tak docieliť určitý
efekt uspokojenia. Mnohí hneď
pozabudli na to, že Hamas je Európskou
úniou aj USA považovaný za teroristickú
organizáciu.

Haifa, Izrael
V Haife sa uskutočnil Svetový kongres
egyptských Židov. Profesorka Ada
Aharoni vyzvala k tomu, aby sa prílišným
zdôrazňovaním holokaustu nezabudlo
na iné podobné tragédie menšieho
rozsahu. V roku 1948 žilo v Egypte okolo
100.000 Židov, no potom boli stovky z
nich zabitých a ďalší museli utiecť. Dnes
tam žije len okolo 100 Židov. Aharoni
však všetkých upokojuje: „Nechceme
bojovať s každým. Chceme ukázať
Palestínčanom, že si treba vážiť každý
jeden
život.
Nešťastné
situácie
nastávajú vo vojne na oboch stranách,
nielen na jednej.“

Humanitárna pomoc
Izraela Palestínčanom
pokračuje
Na území Gazy dochádza k paradoxným
situáciám. Uskutočnili sa tam dve
úspešné operácie izraelskej armády, pri
ktorých
bolo
zlikvidovaných
13
ozbrojených a dlho hľadaných teroristov.
Zaistených bolo pritom množstvo
nebezpečných výbušnín. Na druhej
strane však Izrael pokračuje v humanitárnej akcii v tejto krízovej oblasti,
kde
prebiehajú
boje
medzi
znepriatelenými palestínskymi frakw w w. s l o v o z i v o t a . s k

Tieto správy sú krátené. Sú prevzaté z
ISRAEL REPORT z www.livetsord.se.
Kliknite na anglickú verziu, potom na
hornej lište na Izrael a v rôznych
jazykoch máte k dispozícii aktuálne info
o Izraeli. Máte tiež možnosť objednať si,
aby vám boli pravidelne zasielané
mailom na vašu adresu.
Martin Hunčár
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Cirkevné dejiny

Justín Martýr
(100 – 165)

S

tarokresťanskú literatúru prvých
dvoch storočí možno rozdeliť na dve
obdobia: obdobie apoštolských otcov a
obdobie
apologétov.
Medzi
apoštolských otcov patril napríklad
Polykarp, o ktorom sme písali vo
Víťaznom živote 1/2007. Pokračovali
v učení apoštolov, šírili vieru medzi
jednoduchými ľuďmi a písali listy
veriacim, aby nasledovali Krista.
Pričinili sa o celkový rozmach cirkvi,
pretože v 2. storočí už kresťanstvo
preniká do vzdelaných vrstiev antickej
spoločnosti. Tam si získavalo nielen
nasledovníkov, ale aj odporcov z radov
pohanských spisovateľov, filozofov a
vplyvných gnostikov. Bolo treba sa
brániť – posilniť vieru solídnymi
myšlienkovými argumentmi, preto
nazývame túto generáciu apologétmi.
Na jednej strane to bolo pozitívne,
pretože argumenty týchto kresťanských
mysliteľov oslovovali vtedajších
vzdelaných pohanov a mnohých
presvedčili v tom, že kresťanstvo
nadväzuje na antickú filozofiu a môže
ponúknuť dokonca viac. Na druhej
strane
došlo
k
nebezpečnému
precedensu, kedy si kresťanskí autori
osvojili grécky spôsob vyjadrovania a
hľadali prepojenie s antikou aj tam, kde
vôbec nemuseli. Namiesto toho, aby
16
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naplno získali ostatných pre
Krista Božou mocou, zakladali
svoju náuku na úzkom spojení
biblickej viery a helénskej
múdrosti, čím v konečnom
dôsledku zvesť evanjelia oslabili,
hoci v zásadných veciach sa od
kresťanských doktrín neodchýlili. Našli sa aj takí, ktorí toto
prepojenie vyslovene odmietali,
ako napríklad Tacián a Tertulián.
Za najvýznamnejšieho apologéta 2. storočia sa považuje
Justýn Martýr /niekde uvádzaný
aj ako Justín Mučeník/. Treba si
uvedomiť, že v prvých storočiach
bola Európa presiaknutá krvou
mučeníkov. Veď len za cisára Trajána
v roku 107 zahynulo v rímskom
amfiteátri 11000 kresťanov. Po takomto
logicky neodôvodnenom, zaujatom a
násilnom prenasledovaní sa dalo
očakávať, že kresťanskí lídri zaujmú
stanovisko a kresťanstvo sa budú snažiť
pred verejnosťou obhájiť. K takýmto
bojovníkom perom patril aj Justín
Martýr.
Narodil sa začiatkom 2. storočia vo
Flavia Neapolis v Palestíne v gréckej
pohanskej rodine. Túžil po vede a chcel
pritom poznať podstatu Boha, čo hľadal
vo filozofii. Neuspokojili ho ani stoici,
ani platonici so svojou náukou o ideách.
Až raz sa stretol s jedným múdrym
starcom, ktorý ho priviedol k štúdiu
prorokov Starého zákona. Popritom bol
svedkom života a mučeníckej smrti
mnohých kresťanov. Nakoniec sa v roku
133 stal kresťanom aj on. Kresťanstvo
nazýva „jedinou spoľahlivou a
upotrebiteľnou filozofiou“. Spôsob
vyjadrovania gréckych filozofov si
udržal. Zdržiaval sa v Efeze a neskôr
v Ríme, kde založil filozofickú školu. Tu
získal výborného učeníka Taciána, ale aj
veľkého protivníka v osobe cynického
filozofa Krescenta, ktorého verejne
usvedčil z nevedomosti. Asi to bolo
príčinou, že ho mestský prefekt odsúdil
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

na smrť spolu s jeho šiestimi priateľmi a
okolo roku 165 dal sťať. Raný cirkevný
historik Eusébius menuje a cituje z jeho
početných diel, no nám sa zachovalo len
málo: dve apológie, Dialóg so Židom
Tryfónom a zlomky diela o
zmŕtvychvstaní.
V apológii vyvracia zločiny
pripisované kresťanom. Nalieha na
autority, aby kresťanov súdili len za
skutočné zločiny a aby ich trestali len po
riadnom verejnosúdnom vyšetrovaní,
keďže bežná prax tomu odporovala.
V prvej časti Dialógu so Židom
Tryfónom popisuje svoje obrátenie a
dokazuje, že rituálne židovské predpisy
stratili svoju platnosť a ustúpili Novému
zákonu Kristovmu. V druhej časti
dokazuje, že všetko, o čom hovorili
proroci, sa splnilo v Kristovi.
Justín patril k tým, ktorí veril nielen
v druhý Pánov príchod, ale aj na
následné tisícročné panovanie Krista tu
na zemi. Sám však priznáva, že veľa
kresťanov, ktorí žijú bezchybným
životom, neveria na doslovné chápanie
tisícročného pozemského kraľovania
Krista. Vo svojom učení sa snaží správne
rozriešiť pomer viery a rozumu. Rozum
je len výronom Božej múdrosti –
múdrosti Slova /logos/. Aj v ľudskom
rozume sú podľa neho zrnká pravdy, ale
úplná pravda je len v zjavených
pravdách. Obšírne sa zaoberá aj
kristológiou a pevne stojí na základe
Božieho slova a zjavenia. Jednako však,
azda
nevedomky,
uviedol
do
kresťanskej náuky aj Platónovo učenie.
Napriek tomu však môžeme jeho život a
dielo vnímať pozitívne.

Zdroj:www.wikipedia.org,
Doc.ThDr. Jozef Špirko: Patrológia.
Peter Gažík: Justín Martýr
Stránku pripravil Martin Hunčár

Inzercia

Robert Ekh
Dva budou jedno

119 Sk
64 strán
rozmer knihy: výška: 21cm, šírka: 16,5cm
Táto útla kniha je pracovným materiálom pre
budúcich novomanželov. Jej účelom je
pripraviť vás na tento významný krok, kedy sa
dvaja stanú jedným. Manželstvo je
ustanovené Bohom, ktorý nám vo svojom
Slove ukázal, ako máme vzťah medzi mužom
a ženou budovať. Až potom sa takýto vzťah
môže stať šťastným, vzrušujúcim, plným
lásky a porozumenia. Názvy kapitol: Čo je to
manželstvo? Čo očakávaš? Zodpovednosť a
rozhodovanie, komunikácia, sex, peniaze,
svadba.

CD mesiaca Prvé dostanete zadarmo!
CD mesiaca je
vybrané kázanie
z bratislavského Slova života. Vyučovania pastora
Petra Čuříka
a ďalších našich kazateľov
v posledných
rokoch budovali
Telo
Kristovo
a
mnohých veľmi inšpirovali
a obohatili. Budeme sa snažiť vyberať CD
mesiaca tak, aby sa nezhodovalo s kázaním,
ktoré je voľne prístupné na našej webstránke.

Doteraz sa u nás tešili veľkej obľube
audiokazety mesiaca, ale tento zastaralý
formát meníme na bežné CD (nie MP3), aby
sme vyšli v ústrety čo najviac veriacim. Ak sa
nám ozvete (mailom, telefonicky alebo
poštou) na adresu v tiráži uvedenej na 18.
strane tohto časopisu do konca augusta, prvú
zásielku dostanete v septembri zadarmo bez
akýchkoľvek záväzkov. Pokiaľ sa však
rozhodnete, tak nasledovné CD si budete
môcť predplatiť na pol roka za 500 Sk. Jedno
CD teda budete dostávať každý mesiac
poštou, spolu teda dostanete 6 CD, pričom
žiadne poštovné a balné už neplatíte. Tí, ktorí
doteraz odoberáte kazetu mesiaca, dostanete
v septembri namiesto nej už CD mesiaca.

Séria produktov zo zhromaždení
s Ulfom Ekmanom v Bratislave
DVD 31.5. 2007 Si povolaný niesť trvalé ovocie.
2:10 h
290 Sk

Zrozumiteľné a pomazané vyučovanie z Bratislavy. Obsahuje tiež oficiálne
ukončenie Európskeho pastorského kurzu. 1300 ľudí v bratislavskom Istropolise
vytvorilo nádhernú neopakovateľnú atmosféru.

DVD 1.6. 2007 Nové charizmatické prebudenie.
2:10 h
290 Sk

Mark Conner
Sedem nástrojov
na budovanie cirkvi

Je to vyvážené biblické vyučovanie o Duchu Svätom. Obsahuje tiež proroctvo o
tom, čo bude Pán robiť na Slovensku. Na zhromaždení boli mnohí aj fyzicky
uzdravení.

MP3 Jedno Mp3 obsahuje obidve kázne „Si povolaný
4:20 h
139 Sk

niesť trvalé ovocie“ a „Nové charizmatické
prebudenie“.

MAJÁK V MESTE CITY LIGHTHOUS
BRATISLAVA

ISTROPOLIS 07.-09.09.2007

Hlavným rečníkom bude pastor z Melbourne, Roland Seo – známy austrálsky pastor.
Viac informácií nájdete na stránke www.krestaniavmeste.sk

290 Sk
DVD z konferencie z Uppsaly 2007, dabované
do slovenského jazyka. Známy austrálsky
pastor sa zdieľa so svojimi skúsenosťami
ohľadne
rastu
zboru.
Jednoduchým
vyučovaním doplneným zrozumiteľnými
príkladmi je toto kázanie dôležité pre každého
člena zboru.

Ročný modlitebný reťazec „24-365“ bude odštartovaný na záver konferencie.
Modlitebná miestnosť bude v Bratislave a priebežne sa bude modliť za aktuálne
potreby nášho mesta a národa. K modlitebným hárkom sa dostanete na konferencii
alebo na pripravovanej stránke www.24-365.sk.

KONFERENCIU ORGANIZUJÚ: KONCERT MODLITIEB A CHVÁL A PLATFORMA KRESŤANIA V MESTE
www.krestaniavmeste.sk
V SPOLUPRÁCI S MIESTNYMI ZBORMI V BRATISLAVE.

w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Pomôžte nám vydávať Víťazný život
Toto číslo vychádza v náklade 2 000 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, či
na pravidelnej báze alebo jednorázovo. Vopred
ďakujeme za vašu pomoc.

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.: 68434-112/0200,
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 budovy
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
29.7.2007

Vrábel

Vladimír

Zotrvaj vo veciach prvej cirkvi

A0707291

22.7.2007

Šimko

Tomáš

Malé veľké veci

A0707221

15.7.2007

Hunčár

Martin

Poznáš Boha?

A0707151

8.7.2007

Čuřík

Peter

Si povolaný do víťazstva

A0707081

1.7.2007

Čuřík

Peter

Tvoj problém vlastne nie je tvojím problémom

A0707011

24.6.2007

Čuřík

Peter

Radikálna svätosť a duchovné prebudenie
(audio mesiaca)

A0706241

17.6.2007

Čuřík

Peter

Tvoja služba je veľmi dôležitá

A0706171

10.6.2007

Hunčár

Martin

Kážme horlivo evanjelium v Európe

A0706101

3.6.2007

Čuřík

Peter

Priprav sa na vyliatie Ducha!

A0706031

1.6.2007

Ekman

Ulf

Nové charizmatické prebudenie v Európe
(audio mesiaca)

A0706011

31.5.2007

Ekman

Ulf

Si povolaný niesť trvalé ovocie

A0705311

27.5.2007

Čuřík

Peter

Jeho zľutovania sú nado všetky Jeho skutky

A0705271

20.5.2007

Čuřík

Peter

Boh vylieva ducha modlitby

A0705201

13.5.2007

Čuřík

Peter

Božia veľkosť a Boží súcit

A0705131
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e-mail: slovozivota@slovozivota.sk
www.slovozivota.sk
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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)
Jazyková korektúra: L. Bašnárová
Vizuálna koncepcia: Matej Wittgruber
Fotografie: Oles Cheresk,
A. Krajčovičová, M. Vajdová
-Nepredajné

Návšteva Ulfa Ekmana v Bratislave

Misijné dobrodružstvo v Indii

Sobota, 29. septembra 2007 o 18:00 hod.
Nedeľa, 30. septembra 2007 o 10:00 hod.

ZHROMAŽDENIA V BRATISLAVE
DK Dúbravka, Modrá sála
Åke bol v našom
zbore už niekoľkokrát a Boh nám cez jeho službu vždy žehnal.
Tentoraz privedie so sebou svojho spolupracovníka Pera Cedergårdha a tím mladých
ľudí z jeho zboru v Jeteborgu. Počas leta sme viac
ako inokedy investovali do misie – boli sme
v Komárne, Banskej Štiavnici a v Srbsku, vždy na
týždeň. Okrem toho sme poriadali letný detský
tábor a podporovali našu misionárku v Indii.
Verím, že cez návštevu pastora Carlssona
s tímom, sa nám táto duchovná sejba vráti
v podobe žatvy aj u nás v Bratislave. Celý
tím bude na Slovensku od stredy 26.
septembra. Ohľadne podrobnejšieho
programu prosím sledujte našu
web
stránku
alebo
nás
kontaktujte. Okrem iných aktivít
budeme mať seminár s Åke
Carlssonom v sobotu večer
a v nedeľu ráno. (29. a 30. 9.2007)

Ake Carlsson

Pastor Per má 56 rokov, 5 detí a 4
vnúčatá. Vzdelaním je stavebný
inžinier a architekt, ale v službe kazateľa je už viac ako 30 rokov. Pätnásť
rokov slúžil ako pastor cirkvi a posledné roky viac cestuje do iných krajín
ako sú napríklad India, Ukrajina, Arménsko, Španielsko, Kanada,
Thajsko, Indonézia či Papua Nová Guinea. Boh si ho zvlášť používa
v oblasti uzdravenia a oslobodenia.

Per Cedergårdh

