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Naše svaté povolání
Ulf Ekman

112 strán, mäkká väzba, český jazyk

179,- Sk

Je veľmi dôležité porozumieť nášmu
povolaniu. Toto povolanie je sväté, prichádza
od Boha a vyžaduje celý náš život. Pokiaľ
naozaj chceme vidieť, ako sa jeho plány pre
naše životy napĺňajú, musíme odpovedať na
Božie povolanie. Často pozeráme na
povolanie len ako na niečo vyložene osobné,
ale určite existuje aj širšia perspektíva, ktorej
potrebujeme porozumieť. V tejto knihe plnej
inšpirácií sa Ulf Ekman zaoberá piatimi
aspektmi tohto povolania. Ukazuje, čo to
v skutočnosti znamená byť povolaný
k spaseniu, k posväteniu, k utrpeniu, k hlbšej
jednote a k osloveniu našej spoločnosti
evanjeliom.

POZOR, VÝHODNÁ AKCIA!
Ak si objednáte do 30. 11. 2007 knihu
Apoštolská služba od Ulfa Ekmana,
tak knihu
Naše svaté povolání
dostanete
112 strán

219,- Sk

len za 142,- SK.
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Za nami je veľmi plodné letné
obdobie: Úspešné ukončenie
pastorského kurzu, návšteva Ulfa
Ekmana,
misijné
výjazdy,
pôsobenie v nových mestách. Po
každom väčšom projekte si tu
v kancelárii vydýchneme a
skonštatujeme: „Zvládli sme to,
teraz budeme mať určite o trochu
viac voľna.“ Ale väčšinou sa po
takomto zamyslení usmejeme,
pretože zo skúsenosti vieme, že to
tak celkom pravda nie je. Vždy nás
čaká niečo nové. Vždy prichádzajú
nové výzvy, nové myšlienky, plány,
nové ciele. Misionár a cestovateľ
David Livingstone kedysi správne
poznamenal: „Pôjdem kamkoľvek,
pokiaľ to bude znamenať, že idem
dopredu.“ Život je príliš krátky na
to, aby sme ho premrhali
ničnerobením.
„Polia sa belejú, len ich žať.“
To bola výzva, ktorú Pán Ježiš
adresoval svojim učeníkom. Ale
tesne predtým ich musel povzbudiť
slovami: „Pozdvihnite svoje oči!“,
pretože príliš často upadali do
menejcennosti a strachu. Aj dnes
nás Pán povzbudzuje a volá
k aktivite. Ten výpočet je veľmi
bohatý: modlitba, učeníctvo,
evanjelizácia, misia, vydávanie
kresťanskej literatúry, vzdelávanie
novej generácie, nezištná služba
lásky, svedectvo o Ježišovi svojmu
kolegovi v práci, kvalitný čas, ktorý
venujeme svojej rodine atď.
Jednoducho, kresťanstvo v praxi a
na každý deň.
Pred nami v Slove života je
nová výzva, ktorá je asi najväčšou
za doterajšie obdobie – v septembri
2008 začíname tu v Bratislave
Európsku biblickú školu s denným
vyučovaním. Zároveň hľadáme
nové priestory pre našu zborovú
prácu
i
biblickú
školu.
Rozhodujeme sa medzi trvalým
prenájmom a kúpou budovy. Veľmi
by sme si vážili, ak by ste nám
dokázali pomôcť po finančnej
stránke, bližšie informácie nájdete
na našej webstránke.

Verím, že sa
s
niektorými
z vás o necelý
rok na biblickej
škole uvidíme.
Myslím si, že je
to fantastická
príležitosť, ako
sa pripraviť na
svoje budúce
povolanie a prehĺbiť svoj vzťah
s Ježišom. Najneskôr v prvom
pastor Peter Čuřík
čísle Víťazného
života 2008 dostanete od nás informačné brožúry
o biblickej škole aj s praktickými
krokmi, ako sa na ňu prihlásiť.
V tomto čísle nájdete bohatý
materiál na čítanie. Prinášame vám
reportáže zo Srbska a z ďalších
misijných výjazdov na Slovensku,
svedectvá
našich
študentov
z Uppsaly, vyučovania z Božieho
slova i nové produkty z nášho
vydavateľstva. Tentoraz je to kniha
od Ulfa Ekmana Svaté povolání a
nové kázne na CD nosičoch. Na
titulke je Per Cedergårdh spolu so
šiestimi členmi zboru Slovo života
z Jeteborgu, s ktorými sme prežili
prekrásny týždeň. Navštívili sme
dva domovy dôchodcov, usporiadali evanjelizačný program pre
študentov vysokých škôl na
internátoch v Mlynskej Doline a
mnohé ďalšie aktivity. Zhromaždenia s Perom v sobotu večer a
v nedeľu ráno boli nad naše
očakávania. Pán Boh si pastora
Cedergårdha mocne používal v modlitbe uzdravenia a oslobodenia.
Veľmi vám tiež odporúčam jeho
posolstvá na CD.
Prajem vám nádherné prežitie
vianočných sviatkov. Nezabúdajte,
že sú predovšetkým o narodení
Spasiteľa sveta a o láske k našim
blízkym.

str. 20

titulná strana:
Švédsky misionár Per Cedergårdh s tímom na Slovensku.
(foto: Miriam Vajdová)
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Skutočný príbeh

V Božom tíme
V roku 2005 sa v našom živote všetko zmenilo. Dnes môžem
smelo poznamenať, že k lepšiemu. Ale dovoľte mi popísať to
všetko po poriadku.

Manželia Barusovci
S manželkou Katkou podnikáme. Ako asi každý podnikateľ, borili sme sa s množstvom problémov. Ocitli sme sa
v silnom konkurenčnom prostredí, potrebovali sme viac zákazníkov, navyše nám za dodaný tovar a služby nie vždy
zaplatili. „Radosti“ s daňovými úradníkmi radšej ani nespomínam.
Koncom roku 2002 sme už toho mali tak akurát dosť a začali sme sa obzerať po niečom novom. Chceli sme sa
pustiť do niečo takého, čo by nás časovo príliš nevyťažilo. Úspech, ktorý vás celkom pohltí, je totiž niekedy horší ako
neúspech, pretože zrazu máte viac starostí a menej času na rodinu. Pri tomto hľadaní nového smerovania sme stretli
kresťanských podnikateľov – manželov Luptákovcov. Boli pre nás príkladom a zároveň mali ochotu odovzdať nám
svoje skúsenosti.
V našom hektickom životnom štýle a v honbe za niečím nedefinovateľným (občas sa to nazýva úspech), nás
Luptákovci po prvýkrát v živote prinútili zamyslieť sa nad otázkami typu: Kam smerujeme? Čo chceme dosiahnuť a
načo tu vlastne sme? Náš život sa začal pomaly meniť k lepšiemu. Začali sme nanovo, a dokonca sa nám podarilo
vymôcť staré pohľadávky.
Dva kroky vpred a tri vzad
Malo to však jeden háčik. Ešte stále sme
konali vo vlastnej sile. Niekedy sme sa
cítili, akoby sme urobili dva kroky vpred
a tri vzad. Veľmi sme sa snažili a keď
sme konečne niečo dosiahli, dlho sme si
to neudržali a o chvíľu sme už začínali
odznova. Ak sa nám aj niečo podarilo,
stále sme boli dosť nervózni a neistí
ohľadne budúcnosti. Dokážeme tento
úspech zopakovať? Bola to náhoda,
alebo sme to spôsobili my? Dokážeme
takto pokračovať a niekam sa
dopracovať?
Veľkým zlomom bol pre nás odchod
zo zamestnania a rozhodnutie venovať
sa podnikaniu naplno. Zo začiatku sme
to netušili, ale čakal nás najťažší rok
nášho života. Robili sme si starosti, ako
to finančne zvládneme. Mnoho ľudí má
radšej isté pracovné miesto, ktoré si
snažia za každú cenu udržať. Boh nás
však viedol inou cestou. Cítili sme sa,
akoby sme plávali proti prúdu - musíš
plávať, inak sa utopíš. Nechať sa unášať
po prúde ti príliš nepomôže. A tak sme sa
borili a strachovali ďalej. Napriek tomu,
že sme sa postupne drali dopredu, život
bol skôr trápením než radosťou.
O ozajstnom pokoji nemohlo byť ani
reči. My sme si však mysleli, že sme
v podstate dobrí ľudia a že to, ako
žijeme, je normálne.
4
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„Veríte v živého Boha?“
Čim ďalej tým viac sme si uvedomovali,
že nám niečo chýba. Každé stretnutie
s Luptákovcami to iba zvýrazňovalo.
Chýbala nám ich radosť, múdrosť
a charakternosť. Ich slová boli niekedy
také trefné, že sme sa až čudovali. Pri
jednej príležitosti sa nás opýtali: „Veríte
v živého Boha?“ Tieto slová sa nás
hlboko dotkli a nevedeli sme sa ich
zbaviť. Skrátka, zostávali v nás.
A pritom to bola taká jednoduchá
pravda. Rozmýšľali sme nad tým asi tak,
ako dve malé deti, ktorým práve niekto
povedal, že darčeky na Vianoce nosí
otecko s mamičkou.
Moja manželka Katka sa v duchu
pýtala, ako Boh môže súvisieť
s podnikaním. Pre mňa bol zas Pán Boh
niekde veľmi ďaleko, v nedostupných
nebesiach,
vzdialený
bežnému
smrteľníkovi. Akýsi neosobný Boh,
ktorý ani nevie čím prechádzame a ku
ktorému sa modlíme a dúfame, že sa
voľačo stane. Netušil som, že môže
jestvovať živý vzťah so živým Bohom.
Luptákovci nám dali kontakt na
pastora Martina Hunčára a odporučili
nám nedeľné zhromaždenie Slova
života. No asi pol roka nám každodenné
povinnosti bránili prísť. Slovo o živom
Bohu v nás však stále zostávalo. Keď
nám Martin opäť zavolal, zdalo sa nám
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

neslušné odmietnuť ďalšie pozvanie.
A tak sme v jednu nedeľu prišli do
Dúbravky.
Vstúpili sme do sály, kde všetci
spievali, skákali, dvíhali ruky a niečo
rozprávali v cudzej reči (dnes viem, že
hovorili v nových jazykoch). Keby nám
to naši priatelia neodporučili, asi by sme
tam dlho nevydržali. Potom vyšiel
dopredu akýsi pán a niečo rozprával o
Bohu. Mal dosť živý prejav, často
hovoril „haleluja“, na čo mnohí
odpovedali „amen“. Bola to pre mňa
dosť silná káva, no odporúčanie
Luptákovcov nás stále držalo na
stoličkách. Potom kázal pastor Martin.
Božie slovo ma rezalo v duchu ako
britva a bol som usviedčaný. Otvoril sa
mi úplne nový svet. Keď prišla výzva na
prijatie Ježiša, ani neviem ako a stáli sme
vpredu. Dnes viem, že Boh po nás veľmi
túžil a v tú chvíľu sme sa mu už
nedokázali ďalej vzpierať.
Ovocie obrátenia
Katka vždy chcela niečo, čo by nám
pomáhalo v každodennom živote.
Nechcela byť na všetko sama, chcela
nájsť niekoho, na koho sa bude môcť
vždy obrátiť, niekoho, kto ju bude môcť
vždy vypočuť. Dnes máme Ježiša, ktorý
je s nami v našich radostiach
i starostiach.

Reportáž

Ako veľmi nám v ten deň odľahlo!
To slovo o živom Bohu sa zrazu v našom
duchu zmenilo na pramene živej vody.
Boh prestal byť pre nás tajomným
a vzdialeným. Prijatím Ježiša sme
odrazu pochopili zmysel všetkého, čo je
okolo nás. Ako keď vložíte posledný
kúsok puzzle a uvidíte celý ten nádherný
obraz. Stačil jediný Boží dotyk
a bohoslužby sme si zamilovali. Sami sa
pripájame k radostným chválam a spolu
s ostatnými tlieskame na Božiu slávu.
Od tohto momentu sa náš život
začal naozaj meniť. Boh ma uzdravil
z bolestí krížov, začalo sa nám dariť
v oblasti financií, v podnikaní, aj vo
vzťahoch. Navyše sme konečne zakúšali
skutočnú radosť prameniacu z Krista,
nie len tú dočasnú, prameniacu
z úspechu.
Dnes si život bez Boha ani nevieme
predstaviť. Viem, že o našu zmenu sa
pričinili aj tí, ktorí sa za nás modlili. Iste
to boli aj Katkini rodičia, ktorí sú silne
veriaci. Veľmi si pochvaľujeme aj
skutočnosť, že konečne začíname
rozumieť Biblii. Dnes už chápeme, že
žiť sa dá aj inak, s Kristom a naplno si
užívame slobodu, ktorú v ňom máme.
Nemusíme sa strachovať o zajtrajšok,
nemusíme byť zaskočení tým, čo si o nás
myslia druhí. Sme šťastní, že sme
v Božom tíme.
Byť v Božom tíme znamená mať
vždy niekoho, kto prosto JE a nemení sa.
ON je ten istý, včera, dnes i na veky. Náš
život dostal pevný základ. Je ním
Kristus. V podstate ani nezáleží na tom,
či ideme tri kroky vpred alebo vzad,
dôležité je, že kráčame s ním. On nás
zodvihne, keď padneme, ukáže nám
cestu, keď z nej zídeme. Keď
nevládzeme, nesie nás, keď víťazíme,
raduje sa s nami. Toto je náš živý
Kristus, ktorý neváhal za nás aj zomrieť.
Chceme žiť pre neho, lebo bez neho by
sme vlastne nežili. Sláva Bohu, sme živí,
konečne živí. Haleluja!
Prežívame najkrajšie obdobie nášho
života. Objavujeme Boha a to je
nádherné dobrodružstvo. Ak si ho
nezažil, ešte si nežil. Možno ti v tom
bráni priepasť hriechu. S Ježišom ju
môžeš ľahko preklenúť. A potom budeš
môcť zakúšať, kto Boh skutočne je!

Evanjelizácia „Dolnej zeme“

Srbsko. Pre mnohých je to len krajina, ktorú si spájajú s bývalou
Juhosláviou, vojnovým konfliktom spred niekoľkých rokov či
s vynikajúcim tenistom Djokovičom. Pre nás však znamená oveľa viac.
Od roku 2001 sme začali kázať vo viacerých srbských zboroch a mestách
a minulý rok sme navštívili Srbsko spolu s ďalšími pätnástimi
súrodencami z nášho zboru. Jednoducho, prirástlo nám k srdcu a tento
rok sme do tejto „Dolnej zeme“, ako ju nazývajú domáci bratia, vyslali
misijný tím znova. Bolo to nádherné dobrodružstvo s Ježišom Kristom.
Pred rokom sme sa viac zamerali na budovanie zborov, tentoraz sme
pridali ešte väčší dôraz na evanjelizáciu.

Okrem toho, že tak ako aj minulý rok,
sme mali dôležité stretnutia na chate
s mladými, naša misia mala niekoľko
nosných pilierov. Hneď v stredu
sme navštívili misijné skupiny
v Szombore, Despotove a evanjelizačne sme pôsobili v Selenči.
V Szombore veľmi dobre poslúžili
piesňami pastor Damir Munčan
s manželkou, ktorý absolvoval aj
pastorský kurz v Bratislave. Zbor sa
viac otvoril pre pôsobenie Ducha
Svätého a po výzve na prijatie krstu
Duchom vystúpilo dopredu niekoľko
ľudí. Traja z nich hneď prijali dar
nových jazykov a Božia prítomnosť
naplnila celú sálu. Boli to nádherné
chvíle plné dojatia a nového ohňa pre
domácu cirkev. Pastor neskrýval
svoje nadšenie a po zhromaždení mi
s radosťou oznamoval, že v ich zbore
za posledných sedem rokov nik
neprijal krst Duchom!
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Nočné dobrodružstvo
Vo štvrtok sme chceli osloviť
evanjeliom Báčku Palanku, a tak sme
usporiadali futbalový turnaj v centre
mesta. Turnaja sa zúčastnilo päť
tímov, medzi nimi aj tím z Bratislavy.
Na pekný malý štadión prišlo veľa
divákov a okrem zápolenia na ihrisku
sme pripravili aj ďalší program.
Domáci kresťania z Kresťanského
centra Šalom dali vyrobiť pre
každého z nás dresy s nápisom
„Povedz ´nie´ drogám, alkoholu,
nikotínu a nenávisti“, pričom na
druhej strane stálo: „Povedz ´áno´
láske, pokoju, radosti a priateľstvu s
Ježišom.“ V prestávke medzi zápasmi
sme mali krátky príhovor a hrali sme
divadlo „Rukavice“, ktoré sa
osvedčilo aj na Slovensku. Mali sme
z toho dobrý vnútorný pocit, ale zdalo
sa nám, akoby sme tento deň ešte
nedotiahli do konca. Unavení sme sa
I
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Reportáž

vracali späť do cirkvi a uprostred
občerstvenia padol návrh, že pôjdeme
do ulíc ešte raz. Všetci sme sa pre tú
myšlienku nadchli a o 24:00 sme
vyrazili do mesta druhýkrát. Niekto
nám sľúbil, že nás pripojí na elektrinu,
ale keď sme prišli na miesto, už tam
nebol. Vedľajší bar už zatváral, ale
vedúci sa nechal prehovoriť a vďaka
Bohu dal nám polhodinu na program.
Naši veriaci sa rozbehli do okolia a
zvolávali divokú, rozguráženú srbskú
mládež, ktorá sa bezcieľne potulovala
ulicami.
Brat Allen zo Záhrebu začal hrať
na saxofóne nádhernú melódiu
Amazing grace a na naše prekvapenie
sa zhromaždilo 100 až 150 mladých.
Bolo 00:30 ráno! Využili sme
príležitosť a hrali sme pantomímu.
Uprostred drámy sa z ničoho nič
zastavila hudba. Miesto priam
burácalo. Evidentne sa odohrával
duchovný boj. Dramatická ukážka
bola veľmi silná, poukazovala na to,
ako nás hriech oddeľuje od Boha a
koľko musel Kristus vytrpieť, aby
sme boli zachránení. Trvalo hodnú
chvíľu, kým sa nám zvuk podarilo
opraviť, ale vďaka Bohu, nikto
neodišiel. Po skončení drámy som
kázal Božie slovo. Zhromaždenie sa
rozdvojilo tak, ako aj v časoch
Skutkov apoštolov. Jedni kričali niečo
proti Bohu a náboženstvu, iní ich
utišovali, aby nás nechali na pokoji.
Niektorí nám hrozili, iní počúvali
očividne dojatí. Hovoril som o láske
Božej, o samote, ktorú prežíva každý
mladý človek a o smelosti vydať svoj
život Ježišovi. Bol to nezabudnuteľný
zážitok. V následných rozhovoroch
sme pokračovali ešte aspoň pol
hodinu a viacerých sme viedli
v modlitbe hriešnika. Boží Duch
akoby opantal celé námestie. Jedna
predavačka pukancov pribehla na to
miesto s otázkou, čo sa deje, že jej
odišli všetci zákazníci. Nech jej Pán
vynahradí chýbajúcu tržbu, verím
však, že mládež si odniesla oveľa
viac. Modlil som sa s jednou
vysokoškoláčkou, s ďalšou ženou
stredného veku, niekto sa modlil
s mladým mužom, ktorý už dlho
hľadal
odpovede
na
otázky
o večnosti. Za všetko hovorí odpoveď
6
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jednej členky nášho tímu. Keď sa jej
skupinka mladých pýtala, čo si my
Slováci myslíme o nich Srboch,
odpovedala: „Že ste naši bratia.“
Všetky argumenty utíchli, keď si
uvedomili, že ich milujeme a že sme
prišli s posolstvom evanjelia, ktoré
oslobodzuje.
Nádherné obrátenia
V piatok sme potom cestovali do
slovenského mesta Padina, kde sme
prišli
na
pozvanie
ďalšieho
absolventa
pastorského
kurzu,
pastora Jána Sojáka. Naši bratia
najprv poslúžili na stretnutí mládeže a
potom sme sa presunuli do miestneho
domu kultúry na veľké zhromaždenie.
Bolo to veľmi mocné stretnutie.
Nielenže sa niekoľko duší obrátilo
k Pánovi a cirkev bola povzbudená
Boží slovom, ale Pán dal aj mocné
prorocké slovo o dôležitosti
zmierenia medzi Božím ľudom.
Misiu sme zakončili seminárom
v Báčkej Palanke. Na bohoslužby
prišli zástupcovia desiatok srbských
miest a zborov. Znova sme hrali
divadlo a Katka Krčmárová spievala
piesne Antonína Dvořáka, čo sa
stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom.
Po krátkej službe Slova vyšlo na
výzvu na spasenie asi desať ľudí.
Niektoré obrátenia boli neprehliadnuteľné. Zvlášť jeden mladý
muž, ktorý kedysi chodil s Bohom,
ale upadol do starých závislostí. Toto
stretnutie bolo preňho druhou šancou
od Boha. Všetci sme plakali, ako činil
pokánie. Verím, že zostane verný
v predsavzatí svojho srdca.
Sme Bohu veľmi vďační za tento
misijný výjazd. Nielenže sme
v Srbsku zanechali nádhernú vôňu
Kristovej známosti a povzbudili
miestnych kresťanov, že je možné,
aby sa ľudia obracali ku Kristovi, ale
sami sme boli premenení. Je úžasné
slúžiť druhým, zaprieť samého seba a
rozsievať to vzácne evanjelium, ktoré
sme zadarmo prijali. Kiežby si cirkev
na Slovensku a v celej Európe viac a
viac uvedomovala túto osudovú
zodpovednosť za Veľké poslanie.
Peter Čuřík
I
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Vyučovanie

Tvoje časy sú v Božích rukách
„V tvojej ruke sú moje
časy“ (Žalm 31:16a).
Žiť s Bohom je úžasné
dobrodružstvo! Biblia nás učí, že naše
časy sú v jeho rukách. Neznamená to, že
všetko, čo sa nám v živote stane, je
automaticky od Boha, ale dáva nám to
uistenie, že ak žijeme v úprimnosti pred
jeho tvárou, dokáže nás priviesť do
dokonalej vôle Božej. Nemusíme niesť
Kate Zieglerová
všetky starosti
života na našich pleciach.
Nemusíme sa obávať o zaopatrenie vo
veciach dennej potreby. Nemusíme
používať svetské spôsoby na udržanie
kariérnej pozície a nemusíme používať
manipuláciu vo vzťahoch. Naše časy sú
v jeho rukách!
V epištole Filipänom nám dáva túto
inštrukciu: „O nič sa nestarajte, ale vo
všetkom
modlitbou
a
prosbou
s ďakovaním nech sa oznamujú vaše
žiadosti Bohu“ (Fil 4:6). Naša modlitba
má byť spojená s ďakovaním. Modlíš sa
s dôverou a s istotou, že tvoj nebeský
Otec ťa počuje. Tvoja prosba nie je iba
zúfalým a frustrovaným volaním do
prázdna, kedy už nevieš, čo ďalej.
Nemodlíš sa až vtedy, keď všetko
ostatné zlyhá. Modlitba je tvoj životný
štýl. Modlíš sa Bohu, keď ti je dobre
i keď smútiš. Slovami Biblie: „Trpí
niekto medzi vami? Nech sa modlí. Je
niekto veselej mysle? Nech spieva
žalmy“ (Jak 5:13). Boh má riešenie na
každú situáciu. Niekedy to trvá dlhšie
ako si myslíme, že by malo, ale on má
stále naše časy vo svojich rukách. Vie
presne, kedy sú okolnosti, naše vnútro,
ľudské i finančné zdroje pripravené.
Musíme sa mu naučiť dôverovať.
Robert Schuller, známy pastor a
staviteľ „Krištáľovej katedrály“ hovorí:
„Nikdy nie je nedostatok financií, iba
nedostatok ideí.“ V Helsinkách vo
Fínsku chceli postaviť cirkevnú budovu,
ale žiadny pozemok nebol k dispozícii.
Jediný, ktorý im nakoniec mesto
ponúklo, bol v centre mesta, no bol tam
vážny problém. Museli odstrániť
obrovský skalný masív, ktorý bránil
v akejkoľvek stavebnej aktivite. Ale

pastor Peter Čuřík

napriek tomu sa nevzdali. Dvaja mladí
kresťania dostali nápad, ktorý sa
spočiatku
zdal
byť
bizarným.
„Postavme cirkevnú budovu v skale.“
Nakoniec sa ich sen stal realitou. Dnes je
helsinský „Skalný kostol“ miestom
bohoslužieb a jednou z najväčších
turistických atrakcií.
Keď je Božia vízia napadnutá
Keď apoštol Pavol prišiel podľa Božej
vízie do Macedónie, oslobodil jednu
mladú ženu z moci vešteckého ducha.
Namiesto toho, aby to prinieslo
okamžité prebudenie, celé mesto sa
vzbúrilo, až sa nakoniec aj so Sílasom
dostali do väzenia. Palicovali ich –
„zadali im mnoho rán“, uvrhli ich do
„vnútorného“, teda najhlbšieho väzenia

Boh má riešenie na
každú situáciu. Niekedy
to trvá dlhšie ako si
myslíme, že by malo, ale
on má stále naše časy vo
svojich rukách.
a nohy im pre bezpečnosť „zovreli do
klady“. Pavol a Sílas krvácali, ocitli sa
v neľudských podmienkach a boli
nespravodlivo odsúdení. Ich ústavné
práva dostávali poriadne „na frak“.
Mohli sa pýtať: „Bože, kde si teraz?
Načo si nás sem poslal? Mali sme ísť
radšej do Ázie, tak ako sme sa pokúšali.
Keby si bol s nami, nemohli by sme
predsa takto trpieť!?“ Alebo mohli svoju
horkosť obrátiť jeden proti druhému,
ako sa to často deje. Vinníka dokážeme
nájsť veľmi rýchlo. Sílas mohol
jedovato poznamenať: „Vieš čo Pavol,
tie tvoje vízie nás vždy privedú do
problémov. Viac už so mnou nepočítaj!“
Ale namiesto toho je v Skutkoch
apoštolov 16 napísané: „Ale o polnoci
Pavel a Sílas modliac sa spievali Bohu
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

chvály a väzni ich počúvali“ (verš 25).
Aký nádherný verš! Namiesto reptania
vyvyšovali Boha. Spievali Bohu chvály
a to tak slobodne a radostne, že „ich
väzni počúvali.“
Nech sa nachádzaš v akomkoľvek
väzení, vždy môžeš volať k Bohu. Boh
počul Jonášovo volanie z brucha
veľryby. Poslal strážnych anjelov, ktorí
zapchali ústa levom, keď bol Daniel
uvrhnutý do jamy levovej. Je napísané,
že sa na ňom nenašiel nijaký úraz, „lebo
veril v svojho Boha“ (Dan 6:23). Keď sa
modlili Pavol so Sílasom z toho
najhlbšieho väzenia, Boh znova
odpovedal: „A zrazu povstalo veľké
zemetrasenie, takže sa pohli základy
žalára a naskutku sa otvorili všetky
dvere a všetkých putá sa uvoľnili.“
Vedel si, že tvoja modlitba uvoľňuje
v duchovnom svete obrovskú moc?
Pavol so Sílasom rozumeli tomu, že ich
životy sú v Božích rukách. Nielenže sa
modlili k Bohu, ale aj „spievali chvály“.
Modlitba je veľmi silná zbraň, ale ešte
viac modlitba spojená s ďakovaním.
Nielenže otrasie každým väzením, ale
uvoľní aj obrovské pomazanie do života
iných ľudí, aby prežili oslobodenie.
Časy občerstvenia
Nepriateľ sa nás bude snažiť zastrašiť.
Prišiel však čas, aby sme reagovali ako
Pavol a Sílas. Naše časy sú v Božích
rukách a Boh má víťaznú stratégiu.
„Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom,
lebo je čas učiniť mu milosrdenstvo, lebo
už prišiel určený čas“ (Ž 102:14).
Prichádzajú časy občerstvenia. Zima
pominula, prichádza jar a znova nastáva
čas spevu. Nech sa nikomu nepodarí
utíšiť tvoju pieseň. Boží ľud sa
pripravuje na poslednú bitku a Boh si
zanechal to najlepšie nakoniec. Pripravil
duchovné zemetrasenie aj pre náš národ
a putá mnohých budú uvoľnené.
Uprostred týchto pohnutých časov bude
znova potrebné, aby sa cirkev naučila
umeniu modlitby a ďakovania.
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Reportáž

Misia v Banskej Štiavnici
Bola to vlastne moja prvá misia, ale môžem úprimne
napísať, že bola vynikajúca. Chvála za to patrí nášmu
Pánovi, on to celé požehnal a my sme si mohli plne užiť
službu pre Božie kráľovstvo i krásne chvíle voľného času.
Počas prvých štyroch augustových dní mohla Banská
Štiavnica počuť živé Božie slovo, skrze ktoré mohol Duch
Svätý spásonosne pôsobiť. Podľa tejto základnej
myšlienky bola misia pomenovaná Život proti smrti.
31. júla 2007 v popoludňajších hodinách sa skupina
trinástich nadšených mladých ľudí z našej cirkvi vydala
na cestu. Niektorí z nich sa len v ten deň vrátili
z medzinárodnej konferencie z Uppsaly (Švédsko), ale
vďaka Pánovi, všetci zvládli obe cesty bravúrne. Len čo
sme pricestovali do Štiavnice, rodina pastora miestneho
zboru nás milo privítala a pohostila doma napečenými
koláčmi a čajom. Hneď v prvý večer sme mali uvítacie
zhromaždenie s kresťanmi miestneho zboru pod
vedením Tomáša Počaia, ktorý bol hlavným domácim

Sídlisko, streetbal, domov dôchodcov
Na druhý deň sme po spoločnom
stretnutí pri chválach a Božom slove
vyrazili prvýkrát do mesta, na sídlisko
Drieňová.
Najprv
sme
zahrali
pantomímu o stvorení človeka, jeho
páde do hriechu a Ježišovom
triumfálnom víťazstve. Herci to zahrali
vynikajúco, osobne som cítila silnú
Pánovu prítomnosť a pomazanie, bola
som dojatá. Potom sa Tomáš Šimko
verejne prihovoril k ľuďom bývajúcim
na sídlisku. Hovoril smelo o kríži Pána
Ježiša, o spasení a viedol ich k modlitbe
hriešnika. Vďaka dobrému ozvučeniu
mohli naozaj mnohí počuť evanjelium.
Po Tomášovom príhovore sme s niekoľkými ľuďmi hovorili osobne.
V podvečerných hodinách sme
zorganizovali streetbalový turnaj,
ktorého sa zúčastnilo sedem mužstiev,
jedno z nich tvorili naši bratia z bratislavského a banskoštiavnického zboru.
Počas turnaja sme púšťali kresťanské
evanjelizačné piesne v štýle hip-hop,
ktorý je blízky mnohým mladým
ľuďom. Náš tím skončil na štvrtom
mieste, ale to podstatné bolo, že sme
nadviazali kontakt s desiatkami
tínedžerov. Večer sme na sídlisku
premietali film Smrť a čo ďalej a
následne niektorí z nás a najmä Tomáš
Šimko viedli rozhovory s mladými
ľuďmi a niekoľkých viedol v modlitbe.
8
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organizátorom celej misie. Líder nášho tímu Tomáš Šimko hovoril
o potrebe ísť a kázať evanjelium tomuto svetu podľa slov Ježiša
Krista: „Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Preto proste Pána
žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy“ (Mat 9:37, 38). Toto
zhromaždenie bolo ukončené Pánovou večerou a potom sme mali
výborný čas na spoločnej večeri v pizzerii.

Vo štvrtok dopoludnia sme mali výjazd
do domova dôchodcov. Najprv sme sa
predstavili a zaspievali niekoľko piesní,
ktoré zvykneme spievať na nedeľných
zhromaždeniach. Domáci reagovali na
piesne veľmi pozitívne. Keď som potom
hovorila o kríži Pána Ježiša Krista a
spáse ľudí skrze vieru v neho, na tvárach
prítomných bolo vidieť, že Božie slovo
ochotne prijímajú. Na výzvu modliť sa
modlitbu hriešnika reagovali všetci. Po
skončení sme im rozdali niekoľko
Nových Zákonov, kresťanských kníh
Naroď sa znova od pastora Petra Čuříka
a dve CD piesní z nášho zboru. Domáci
sa dokonca pýtali, kedy prídeme opäť,
takže dvere služby sú tu otvorené.
Popoludní sme opäť slúžili na sídlisku
Drieňová s pantomímou, Dominik
z Banskej Štiavnice hovoril svedectvo o
svojom znovuzrodení a Tomáš znova
kázal evanjelium. Potom sme mali
opekačku, na ktorej sme sa bližšie
spoznávali s našimi miestnymi
súrodencami a vďaka Bohu, prišli aj
niekoľkí chlapci zo sídliska.
Zhromaždenia v „Akademiku“
V piatok dopoludnia sme mali opäť
krátke stretnutie na modlitbách a
chválach, popoludní sme išli do mesta a
rozdávali pozvánky na večerné
zhromaždenia, ktoré mali byť v piatok a
v sobotu večer v kultúrnom dome
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Akademik. Bolo výborné, že jednotlivé
misijné akcie boli zverejnené aj
v banskoštiavnických novinách a
mestskom rozhlase. V obidva večery
bola
hraná
pantomíma,
Katka
Krčmárová z nášho zboru spievala
operné piesne s biblickou tematikou,
hovorila svedectvo o svojom obrátení a
potom pastor Peter Čuřík kázal slovo
Božie. Všetci prítomní mohli počuť
jasné posolstvo evanjelia s výzvou na
spasenie. Vďaka Bohu za tých, ktorí
prijali Krista ako Pána a Spasiteľa. Ako
povedal pastor Peter, v nebi bola veľká
radosť, pretože hriešnici činili pokánie.
Po zhromaždení sme mali spoločnú
večeru v pizzerii, na ktorej sa zúčastnila
aj pani, ktorá v ten večer do srdca prijala
Pána Ježiša.
Veríme, že súrodenci z Banskej
Štiavnice nadviažu na túto našu
spoločnú misijnú prácu a raz sa budeme
spolu tešiť v nebi z ovocia, ktoré táto
misia priniesla.
Mária Šulanová

„V každom z nás je dostatočný potenciál
ísť a hlásať evanjelium. Keď otvoríme
ústa, Boh ich naplní a dotýka sa sŕdc
ľudí. Máme čo dať. Som šťastná, že som
bola pritom.“
Glória Hrebeňová

Reportáž

Evanjelium sa káže aj na kúpalisku
Misia v Komárne
Osem nadšencov zo Slova života
Bratislava si vybralo misiu v Komárne.
Všetko sa to začalo už modlitebnými
prípravami. Sme veľmi vďační Petrovi
Černákovi, ktorý nás výborne
usmerňoval
pri
nácvikoch
evanjelizačnej drámy a pomohol nám
postaviť latku na vyššiu úroveň.
Počasie
sme
mali
priam
subtropické, teploty sa blížili až k 40˚.
No to nás nijako neodradilo, akurát sme
museli naše aktivity obmedziť počas
obeda. Každé ráno sme začínali
modlitbami a zdieľaním Božieho slova
na významnom strategickom mieste
zvanom Bašta. Je to súčasť komplexu
starobylého opevnenia mesta Komárno
s
bohatou
históriou.
Maťovi
Wittgrúberovi z nášho tímu sa to veľmi
páčilo: „Boh mi tu ukázal, o čom vlastne
misia je: odovzdanosť, flexibilita a
zanietenie. Pochopil som tiež, že je
dôležité všetko to prakticky naplánovať
a modliť sa za konkrétne cieľové
skupiny.“
Domáci z misijnej skupiny Slova
života sa o nás vzorne starali, ubytovali
nás u seba doma a väčšinu času aj varili.
V prvé dni sme sa sústredili na
rozvešiavanie plagátov a rozdávanie
pozvánok. Ľudia boli celkom milí, no
v centre sa po väčšinu dňa nenachádzalo
až tak veľa ľudí. Preto sme sa v jeden deň
rozhodli, že pôjdeme pozývať na náš
hlavný večerný program aj na kúpalisko.
To v týchto horúčavách priam praskalo
vo švíkoch, a tak sme tam o dva dni išli
opäť. Na rozdiel od prvej návštevy sme
od vedenia kúpaliska získali povolenie,
že tam môžeme hrať drámu a spievať
piesne s ozvučením. Bolo to nádherné!
Tí, ktorí sme v divadelnom tíme
predstavovali jednotlivé hriešne návyky,

sme sa prezliekli do kostýmov a divoko
pomaľovaní sme pozývali ľudí, aby sa
prišli pozrieť. Mnohí sa zdvihli zo svojej
deky a sadli si k nám bližšie. Dokonca
sme po dráme zožali aj potlesk. Potom
sme mali možnosť krátko zvestovať
evanjelium. Nasledovali chvály a potom
sa ľudia pri nás pristavovali a pýtali.
Onedlho sme to všetko zopakovali ešte
raz na druhej strane kúpaliska. Tam
vydával svedectvo o svojom obrátení
Erich Bitter, vedúci misijnej skupiny
Slova života v Komárne. Jeho pútavý
prejav si hneď získal srdcia prítomných.
Znova sme spievali kresťanské piesne.
Jedna kresťanka práve plávala v bazéne,
keď začula známu melódiu. Najskôr si
myslela, že sa jej to len zdá, alebo ju má
možno zafixovanú v podvedomí
z ostatnej bohoslužby. No keď
priplávala bližšie, zistila, že je to realita.
Bola
nadšená
a
veľmi
nás
povzbudzovala v tom, čo robíme.
Odchádzali sme s dobrým pocitom, že
evanjelium mohli počuť aj tí, ktorí by
pravdepodobne pozvanie na žiadnu
kresťanskú akciu neprijali.
Našu drámu sme niekoľkokrát
úspešne zahrali aj na námestí generála
Klapku, priamo v centre mesta. Filip
Kachnič z nášho tímu tam stretol
jedného chlapčeka, ktorý posedával na
lavičke. Sám o tom hovorí takto:
„Vnímal som k nemu veľkú Božiu lásku.
Modlil som sa za neho a Boh sa ho
dotkol. Popritom som niečo veľmi silné
prežil aj ja.“
Amfiteáter a duchovné dary
Vrcholom nášho programu však boli
večerné stretnutia v amfiteátri
Dôstojníckeho pavilónu. Na tomto
krásnom mieste, hoci pravdepodobne
dosť málo využívanom, sme mali každý
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večer program. Vo štvrtok a piatok večer
sme tam premietali filmy „Chvíli poté“ a
„Únik z pekla“ a v stredu okrem filmu
„Smrt a co je dále“ vystúpila aj naša
hudobná skupina z Bratislavy. Jedna
pani, ktorá podľa jej slov hudbu vôbec
nepočúva,
si
piesne
veľmi
pochvaľovala. Po svedectve Ivany
Mihalovičovej o obrátení vystúpil
s Božím slovom pastor Peter Čuřík. Ten
tam prišiel len dve hodiny pred
začiatkom, no ešte pred zhromaždením
sa stihol prihovoriť jednej pani stojacej
obďaleč a viesť ju k prijatiu Pána Ježiša.
Priamo tam na ulici bola spasená. Ďalšia
pani sa modlila modlitbu spasenia
s jednou našou sestrou, pričom ju viedla
k Bohu v lámanej maďarčine. Nahlas
vyznalo Pána Ježiša aj niekoľko ďalších
prítomných.
Naše misijné pôsobenie sme zavŕšili
v piatok bohoslužbou v Matici
slovenskej. Všetci prítomní boli mocne
dotknutí Božím Duchom. Okrem toho
boli ďalšie dve sestry, ktoré na naše
stretnutia doteraz nechodili, pokrstené
Duchom Svätým. Zaujímavé je
svedectvo jednej z nich. Posledný
týždeň mala silnú túžbu byť naplnená
Duchom svätým a s tým na
zhromaždenie aj prišla. Ku konci
stretnutia dal Pán slovo poznania, že
niekto posledný čas silno túži po krste
Duchom. Sestra prišla prekvapená
dopredu a začala hovoriť v nových
jazykoch. Pán nám pridal aj niekoľko
nových ľudí.
Tohtoročná misia v v tomto meste
stála za to. Okrem evanjelizácií sme
priniesli aj veľké povzbudenie medzi
našich veriacich v Komárne. Veríme, že
aj na južnom Slovensku sa bude Božie
dielo rozrastať.
Martin Hunčár
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Nová kniha

Srdce v ohni

JOHN BEVERE

Úryvok z vybranej kapitoly: Prechod k vrchu
Boh nás volá ku svojmu vrchu, aby sme
ho spoznali intímne. Prechod k tomuto
vrchu je svätosť zrodená zo srdca, ktoré
má bázeň pred Pánom.
Mnohí zo synov Izraelových si
pravdepodobne mysleli, že sú pripravení
na tretie ráno. Už predtým videli, ako
Božia oslobodzujúca moc zasahovala
v ich prospech zas a znova. Avšak ešte
nevideli zjavenú Jeho slávu. Bola ich
reakcia taká, akú predpokladali?
A všetok ľud videl hrmenie a blesky,
počul zvuk trúby a videl vrch kúriť sa.
A keď to videl ľud, ustupovali, trasúc sa
od strachu a stáli zďaleka. A povedali
Mojžišovi: Hovor ty s nami, a budeme
počúvať, a nech nehovorí s nami Boh,
aby sme nezomreli (2M 20:18-19).
Ľudia sa triasli a ustupovali.
Nechceli počúvať zreteľný Boží hlas a
nemali túžbu stáť v jeho slávnej
prítomnosti. Synovia Izraelovi videli
niektoré z najväčších zázrakov, aké kedy
generácie zažili. Koľkých kazateľov
poznáš, ktorí by rozdelili jazero – o mori
radšej ani nehovorím? Modlitba
koľkých služobníkov prináša dostatok
chleba, ktorý by každý deň padal z neba
a nasýtil tri milióny ľudí? Odborníci
odhadujú, že každý deň napadalo toľko
manny, ktorá by naplnila dva nákladné
vlaky, z ktorých každý by mal 110
vagónov! Ľudia tej doby sa nejako
zvlášť nelíšili od našej súčasnej cirkvi.
Pokiaľ ide o spasenie – vyšli z Egypta,
čo symbolizuje zážitok znovuzrodenia.
Čo sa týka slobody – zažili oslobodenie
od svojich utláčateľov. V tomto ohľade:
„Boh nás vytrhol z moci tmy a preniesol
do kráľovstva svojho milovaného Syna“
(Kol 1:13, Ekum. pr.). No a čo sa týka
zázrakov – profitovali z nich, tak ako aj
mnohí v dnešnej cirkvi.
A čo prosperita? Zakúsili bohatstvo
hriešnikov, ktoré Boh nazhromaždil pre
spravodlivých: „A vyviedol ich so
striebrom a zlatom“ (Ž 105:37).
A čo uzdravovanie chorých? Písmo
zaznamenáva: „A nebolo v jeho
pokoleniach takého, ktorý by bol klesal“
10
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(Ž 105:37). Mojžiš opustil Egypt
sprevádzaný tromi miliónmi mocných,
zdravých ľudí. Dokážeš si predstaviť
trojmiliónové mesto, v ktorom by nikto
nebol chorý alebo v nemocnici? Štyristo
rokov
zažívali
Izraelci
kruté
zaobchádzanie. Len si predstav tie
uzdravenia a zázraky, ktoré sa diali, keď
jedli baránka v čase Pesachu!
Pre týchto ľudí nebolo Božie
uzdravovanie, spasenie, zázraky a
oslobodzovanie niečím cudzím. Vždy,
keď Boh zázračne konal v ich prospech,
s veľkým nadšením oslavovali.
Tancovali a chválili Pána tak veľmi, ako
to niektorí robia v dnešnej cirkvi (2M
15:1, 20). Preto je zaujímavé si všimnúť,
že boli priťahovaní k Jeho zázračným
prejavom, pretože z nich mali osoh, ale
triasli sa od strachu a ustupovali, keď sa
zjavila Jeho sláva.
Prečo sa teda ľudia v atmosfére zázrakov
cítili tak dobre, dokonca nadšene, no
v Božej prítomnosti nepohodlne až do
takej miery, že začali ustupovať?
V atmosfére zázrakov totiž mohli
skrývať hriech.
Mnohí Ježišovi povedia: „‘Pane,
pane, či sme neprorokovali v tvojom
mene a v tvojom mene démonov vyháňali
a v tvojom mene mnoho divov nečinili?’
A vtedy im vyznám: ‘Nikdy som vás
neznal. Odídite odo mňa, páchatelia
neprávosti!’“ (Mat 7:22-23). Mnohí
poznali Božie divy a zázraky, a niektorí
ich dokonca aj sami robili, a predsa celý
ten čas vo svojich životoch skrývali
hriech. Ale nikto nedokáže zakryť hriech
v prítomnosti Jeho slávy, pretože Božie
svetlo odhaľuje všetky veci.V Novej
zmluve nám Ježiš vraví: „Ale vám,
svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa
tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom
nemajú viacej čo urobiť. Ale ukážem
vám, koho sa máte báť: bojte sa toho,
ktorý, keď zabije, má moc uvrhnúť do
pekla. Áno, hovorím vám, toho sa
bojte!“ (Luk 12:4-5).
Prečo to Ježiš hovorí? Ten dôvod sa
objavuje vo veršoch tesne pred tým, ako
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

nás vyzýva, aby sme mali bázeň pred
Bohom: „Ale nieto ničoho ukrytého, čo
by nemalo byť odkryté, ani tajného, čo
by sa nemalo zvedieť. A preto všetko, čo
ste povedali vo tme, bude sa čuť na
svetle“ (Luk 12:2-3).
V atmosfére zázrakov môžeme žiť
s neodhaleným hriechom, ale hriech sa
nedá skryť v svetle Božej zjavenej
slávy! Adam a Eva sa po tom, čo
neposlúchli, v Edene ukryli pred
Pánovou slávou. Boli časy, keď s ním
kráčali v dennom vetri večernom (1M 23). Ježiš to vysvetľuje: „Každý, kto robí
zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby
neboli trestané jeho skutky“ (Ján 3:20).
Mojžiš ľudí nabádal: „Nebojte sa,
lebo preto, aby vás skúsil, prišiel Boh, a
preto, aby jeho bázeň bola pred vami,
aby ste nehrešili“ (2M 20:20).
Môžeš si myslieť: Mojžiš sa
približoval k hustej tme a nie ku svetlu.
Nezabúdaj, že Boh je taký žiarivý, že sa
musel ukryť za hustý tmavý mrak.
Mojžiš sa približoval k Božiemu svetlu,
zatiaľ čo ľud sa od neho vzďaľoval.
Piata kniha Mojžišova bližšie popisuje,
ako ľudia zareagovali: „Hľa, Hospodin,
náš Boh, nám ukázal svoju slávu a svoju
veľkosť, a jeho hlas sme počuli sprostred
ohňa“ (5M 5:24). Vieš si predstaviť, ako
by to asi vyzeralo, keby ten oblak nebol
hustý a tmavý? Jeho tvár je taká
ohromná, že ho opisujú ako spaľujúci
oheň, aj napriek tomu, že bol v hustom,
tmavom mraku.
Mojžiš bez váhania ľudí varoval:
„Nebojte sa,“ a povzbudzoval ich vrátiť
sa do Božej prítomnosti, z ktorej
prenikal pravý život. Povedal im, že Pán
prišiel, aby ich otestoval. Prečo nás Boh
skúša? Aby videl, čo v nás je? Nie, to už
pozná. Testuje nás, aby sme my sami
videli, čo je v našich srdciach. Synovia
Izraelovi museli zistiť, či majú alebo
nemajú bázeň pred Bohom. Ak by ju
mali, tak by nehrešili. Kedykoľvek
ustupujeme od Boha, výsledkom bude
hriech.

Nová kniha
Mojžiš riekol: „Nebojte sa,“ a
zdôraznil, že Boh prišiel preto, „aby jeho
bázeň bola pred vami“. Jasne rozlíšil
strach z Boha od bázne pred Bohom.
Mojžiš mal bázeň pred Bohom, no ľudia
milovali samých seba. Mať bázeň pred
Bohom
znamená
milovať
ho
nadovšetko! Je to ochota poslúchnuť ho,
dokonca aj vtedy, keď sa zdá, že
výhodnejšie by bolo urobiť kompromis,
alebo neposlúchnuť jeho slovo. Tí, ktorí
milujú samých seba, nemôžu mať bázeň
Božiu. Je to stopercentná pravda, že keď
nemáme bázeň pred Bohom, budeme sa
ho báť, keď zjaví svoju slávu a
utiahneme sa od neho preč. Nezabúdaj,
že izraelský ľud od jeho slávy ustupoval,
ale Mojžiš sa k nej približoval.
Piata kniha Mojžišova túto udalosť
zaznamenala roky neskôr pre mladšiu
generáciu pred jej vstupom do
zasľúbenej zeme. Objavuje sa tu jedna
vec, ktorú nám druhá kniha Mojžišova
neukázala. Mojžiš ľuďom pripomenul,
čo sa stalo, keď sa Božia sláva
manifestovala v tmavom oblaku. Ľud
k nemu volal: „Ty sa priblíž a počuj
všetko, čo povie Hospodin, náš Boh, a ty
budeš hovoriť nám všetko, čo bude
hovoriť Hospodin, náš Boh, tebe, a my
budeme počúvať a činiť“ (5M 5:27).
Chceli, aby Mojžiš počúval
namiesto nich a sľúbili, že ho počúvnu a
urobia všetko, čo Boh povedal, že majú
urobiť. Takto by mohli zostať v kontakte
s Bohom bez toho, aby sa museli
vysporiadať s hriechom vo svojich
srdciach. Dobré úmysly však nie vždy
prinášajú očakávané výsledky, pretože
tento národ sa o toto usiloval celých tisíc
päťsto rokov, a predsa im to nezaručilo
schopnosť kráčať po Božích cestách.

Koľkí z nás sú ako oni? Prijímame
Božie slovo od ostatných, ale
ustupujeme od Božieho vrchu? Máme
vari strach z toho, že by nám jeho hlas
odhalil stav nášho srdca? Obávame sa,
že ak by sme sa príliš priblížili, mohlo by
sa odkryť niečo, čo chceme, aby zostalo
v tajnosti? Pretože, ak to zostane
v tajnosti, nemusíme sa s tým
vysporiadať, a vlastne sa ani nechceme
vysporadúvať s niečím, čo nás teší.
Ich najtemnejšia hodina
Mojžiš bol z reakcie Izraelcov
sklamaný. Nedokázal pochopiť nedostatok ich hladu po Božej prítomnosti.
Ako mohli byť takí pochabí? Ako mohli
byť takí slepí? Prečo by niekto odmietal
obecenstvo so živým Bohom?
Mojžiš priniesol svoje najhlbšie
obavy pred Pána v nádeji na nápravu. No
vypočuj si, čo z toho vzišlo, keď tak
urobil: „A Hospodin uslyšal hlas vašich
slov, keď ste mi to hovorili, a Hospodin
mi riekol: ‘Počul som hlas slov tohto
ľudu, ktoré ti hovorili. Dobre hovorili,
čo hovorili’“ (5M 5:28).
Mojžiša musela Božia odpoveď
prekvapiť. Je viac ako pravdepodobné,
že si pomyslel: „Čože, dobre hovorili?
Aspoň jedenkrát hovorili naozaj dobre!“
Vo svojom srdci musel k Bohu volať:
„Prečo len nemôžu prísť do Tvojej
prítomnosti tak, ako si to pre nich
chcel?“ No ešte skôr než skončil, Boh
odpovedal, a aj my môžeme vnímať
zármutok v jeho slovách: „Oj, aby mali
také srdce, ako toto, aby sa ma báli a aby
ostríhali všetky moje prikázania po
všetky dni, aby im bolo dobre aj ich
synom na veky!“ (5M 5:29).

Pán túžil po tom, aby pristúpili
k jeho svätému vrchu, aby ho zazreli.
Chcel sa im zjaviť, no chýbalo im to, čo
by im zabezpečilo vytrvanie v jeho
prítomnosti – svätú bázeň. Teraz už
zreteľne môžeme počuť jeho smútok,
keď prehovoril k Mojžišovi: „Idi,
povedz im: ‘Navráťte sa do svojich
stánov!’“ (5M 5:30).
Aké totálne rozčarujúce! To bola ich
najtemnejšia hodina. Mnohí si myslia,
že ich najtemnejšia hodina nastala vtedy,
keď priniesli zlé správy, kvôli ktorým
nevstúpili do zasľúbenej zeme, alebo
vtedy, keď si uliali zlaté teľa. Nie, môj
priateľu, toto bola ich najtemnejšia
hodina. Keby si boli posvätili srdcia,
získali by schopnosť vstúpiť do Jeho
slávnej prítomnosti. Potom by sa niečo
také, ako zlé správy o zasľúbenej zemi a
zlaté teľa, nikdy nebolo stalo.
Platí to aj dnes. Pre muža nie je
najtemnejšou hodinou, keď sa vyspí so
ženou, ktorá nie je jeho manželkou,
alebo keď okradne zamestnávateľa.
Nastáva vtedy, keď odmietne Pánovo
pozvanie odložiť svetské túžby a prísť
do kráľovskej komnaty, aby mali
obecenstvo. Keby sa bol priblížil Bohu,
to ostatné by sa nikdy nebolo stalo.
Pre mladého človeka nenastane
najtemnejšia hodina vtedy, keď sa opije
alebo sfetuje. A nie je to ani vtedy, keď
ho zatknú za krádež. Tá hodina
prichádza vtedy, keď ho Boh volá, aby sa
k nemu priblížil, no popularita jeho
kamarátov preváži Kráľovo pozvanie.
Navonok sa to ani nejaví také temné, no
celé nebesia smútia, keď sa Božie
pozvanie považuje za samozrejmosť.

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.

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 214tich národov sveta. Lisa je autorkou knihy Si viac, než
koľko vážiš, ktorá bola vydaná aj v slovenskom jazyku.
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Biblická škola

EURÓPSKA DENNÁ BIBLICKÁ ŠKOLA
V BRATISLAVE Začíname v septembri 2008!

Na Biblickej škole Slova života v Uppsale z nášho zboru tento rok študujú dvaja bratia a jedna sestra. Chceli by sme
vám prostredníctvom týchto krátkych reakcií priblížiť ich prvé dojmy z pobytu vo Švédsku. Zároveň vás chceme
povzbudiť, aby ste pred Bohom zvážili, či vás tiež nevedie k tomu, aby ste mu dali deväť mesiacov svojho života
v biblickej škole. Zvlášť preto, že v septembri 2008 začíname takú istú biblickú školu v Bratislave.
17. novembra sa v Brne koná „homecoming“ študentov biblickej školy, ktorí ju absolvovali v rokoch 1994 – 1999.
Je to stretnutie viac než 700 študentov z mnohých krajín Európy po mnohých rokoch. Verím, že naša biblická škola
bude ďalším pokračovateľom duchovného prebudenia v našich národoch, ktoré začalo začiatkom 90-tych rokov.

Ak by mi niekto pred
tromi rokmi povedal,
že budem študovať
biblickú školu vo
Švédsku, tak sa
schuti
zasmejem.
Mal som v pláne
všetko, ale toto nie.
V júni tohto roku,
keď som cestoval ranným autobusom do
práce, mi však Duch Svätý povedal
láskavým hlasom: „Potešilo by ma, ak
by si šiel tento rok na biblickú školu.“
Spočiatku som si snažil nahovoriť, že to
nebol hlas Pánov, no po dvoch týždňoch
zápasu som rezignoval a oznámil som
pastorovi moje rozhodnutie venovať
nasledujúci rok štúdiu Biblie vo
Švédsku.
Dnes, po štyroch mesiacoch
vyučovania v plnom prúde, sa denne
radujem a ďakujem Bohu, že ma sem
poslal. Neexistujú slová, ktorými by
som dokázal vystihnúť, aký kus práce so
12
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mnou už môj nebeský Otec dokázal
urobiť. Zažívam svätý spaľujúci oheň!
Boh mi cez svoje slovo otvára dvere
k drahocenným pokladom svojho
Nebeského kráľovstva. Množstvo
zjavení, ktoré som prijal za dva mesiace
vyučovania je toľko, že ak by som ich
mal dolovať sám, trvalo by mi to roky.
Dovolím si prehlásiť, že bez
absolvovania takejto školy je nemožné
slúžiť Bohu efektívne! Postaviť kvalitné
základy na Božom slove je rovnako
dôležité pre službu pastora ako aj
podnikateľa. Ak nám ide skutočne o to,
aby náš milovaný Pán bol v našich
životoch oslávený, urobíme všetko pre
to, aby sme mu mohli slúžiť s čo
najlepšími výsledkami.
Som presvedčený, že jeden rok na
biblickej škole prinesie neskôr človeku
obrovské ovocie do každej oblasti
života. Náš dobrý Nebeský Otec chce,
aby sme prosperovali! Vzťahy, financie,
zdravie, služba pre Pána, to všetko má
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

živote kresťana prekvitať. A to
neporovnateľne viac ako v živote
neveriaceho. Boh nám na to dáva jasný
návod:
,,Neuhne táto kniha zákona od
tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej
vodne i v noci, aby si ostríhal a činil
všetko podľa všetkého toho, čo je
napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí
tvoja cesta, a vtedy budeš robiť múdre a
rozumne” (Joz 1:8).
Ak si doteraz v živote ťažko zápasil
a nedotiahol si to tam, kde si očakával,
asi si niečo nerobil správne. Božia vôľa
pre teba je triumfálne víťazstvo vo
všetkom, čo si zaumieniš. Dovoľ mu
teda, aby ti On sám ukázal, kde si robil
chyby.
Žehnám ti pokorné srdce a odvahu
odovzdať sa do rúk neviditeľnému
Bohu.
Matej Wittgruber, 32 rokov, absolvent
STU Bratislava, architektúra

Biblická škola

Každý deň Bohu
ďakujem, že ma
sem priviedol, lebo
vidím jeho dobrotu
a milosť v akcii.
Na vlastnej koži sa
presviedčam, že
keď Boh vedie, tak
aj zaopatruje dokonca aj v Uppsale. Zažívam úžasné
duchovné a materiálne požehnanie, pred
ktorým sa nedá utiecť a je ho viac ako
dosť (asi preto sa to po slovensky volá
za-opatrenie :-)).
Boh naozaj myslí aj na maličkosti
v mojom živote, a tak každý deň
spoznávam, že je predsa len lepší ako
som si myslel. Od torty, na ktorú mám
práve chuť, až po ubytovanie... On
prosto dáva, a dáva, a dáva. „Ktorý to
neušetril vlastného Syna, ale ho ta dal za
nás za všetkých, ako by nám potom s ním
i všetkého nedaroval!?“(Rim 8:32).
A tak si stále viac a viac uvedomujem
motív jeho dávania. Láska: „Lebo tak
miloval Boh svet, že svojho
jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto
verí v neho, nezahynul, ale mal večný
život“ (Ján 3:16).
Filip Kachnič, 27 rokov, absolvent
magisterského štúdia na FHU UMB B.
Bystrica (nemecký jazyk, filozofia)

Som vďačná Bohu,
že môžem byť na
biblickej
škole
v Uppsale vo
Švédsku. Ani vo
sne by mi však
nenapadlo, že sa
jedného dňa zobudím v cudzej
krajine a budem tam tráviť väčšinu roka.
Samozrejme, o misii aj o biblickej škole
som rozmýšľala, ale vôbec som netušila,
že to bude už tento rok. Pán vedie kroky
spravodlivého človeka, ako sa píše
v Prísloviach.
V mojom prípade to bolo tak, že mi
v srdci povstala silná túžba po štúdiu
Božieho slova, o ktorej som
presvedčená, že bola od Pána. Potom to
už bolo len na mojom rozhodnutí,
poslušnosti a vedení Pána. Isteže, po
takomto rozhodnutí stojí pred človekom
nejedna výzva, ale Boh je mocný naplniť
všetky naše potreby podľa svojho
bohatstva v sláve Krista Ježiša. Toto
zasľúbenie sa potvrdilo aj v mojom
živote. Najprv som však pre Božie
kráľovstvo musela opustiť moju
komfortnú zónu, určité istoty, rodnú
krajinu, rodinu, domov, priateľov,
dokonca moju cirkev. Ako by sme však
potom nedostali omnoho viacej
v terajšom i budúcom veku? Ako som za

všetky praktické záležitosti stála vo
viere, postupne sa vyriešili. Samozrejme, aj finančná stránka. Vďaka
Pánovi, všetko je možné tomu, kto verí!
Oplatí sa dôverovať Pánovi, človeku to
ušetrí mnoho trápení.
Môžem svedčiť o mnohých
skutkoch, ktoré Pán vykonal v mojom
živote i v životoch mojich spolužiakov
z celého sveta. Počas štúdia sme si na
škole vytvorili skvelé priateľstvá.
K dôležitým oblastiam, v ktorých Pán
koná, patria vyučovanie a modlitba.
Božie slovo sa stáva súčasťou nášho
života viac a viac. Každé ráno vzdávame
Bohu vďaku počas modlitieb a chvál
a vždy je mnoho ďakovaní rôzneho
druhu. Zázraky v oblasti uzdravenia,
spasenie členov rodín, zaopatrenie
v materiálnej oblasti. Všetko na dennom
poriadku.
Chcela by som odporučiť každému,
či je mladší alebo starší, finančne
zaopatrený alebo finančne strádajúci, ak
mu v srdci horí túžba po Božom slove a
chce nájsť Božiu vôľu pre svoj život,
potom najlepší spôsob je práve biblická
škola.
Ivana Mihalovičová, 23 rokov,
absolventka Ekonomickej univerzity
Bratislava

European Word of Life Bible Centre Bratislava
V septembri 2008 začíname v Bratislave
Európsku biblickú školu s denným
vyučovaním s účasťou tých najlepších
učiteľov zo Švédska.
Biblická škola bola vždy vo vízii nášho zboru. Len
nedávno sme ukončili veľký projekt pastorského
kurzu, ktorý absolvovalo 82 pastorov zo 16 krajín
Európy a odrazu je pred nami biblická škola, azda
ešte náročnejší projekt. Sme však presvedčení, že sa
nachádzame uprostred Božej vôle. Znova budeme
hostiť mnohých študentov zo zahraničia, ale na
prvom mieste je biblická škola obrovskou
príležitosťou pre študentov zo Slovenska a Čiech.

● Vyučovanie bude prebiehať od pondelka do piatku
od 08.00 do 11.40 s možnosťou zúčastniť sa aj
nepovinnej modlitebnej školy od 12.15 – 13.15.
● Vyučovanie bude v angličtine s prekladom do
slovenčiny priamo na pódiu (prostredníctvom
prekladacích zariadení budeme zabezpečovať aj preklad
do nemčiny a poľštiny).
● Školský rok biblickej školy začína 9. septembra 2008
a končí 22. mája 2009.
● Biblická škola je úžasnou možnosťou pre každého
znovuzrodeného kresťana položiť pevné a kvalitné
základy pre život i službu.
● Pre podrobnejšie informácie nás kontaktujte na
school@slovozivota.sk
alebo na telefónnom čísle
02-44461192.
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Správy zo sveta

Plány najúspešnejšieho
európskeho pastora

Pastor Sunday Adelaja pochádzajúci
z Nigérie, začal nový cirkevný zbor
v Kyjeve v roku 1994. Za krátku dobu
svojej existencie narástol do veľkosti
25 000 ľudí a stal sa najväčším
kresťanským
miestnym
zborom
v Európe. Mladý, 38-ročný pastor však
má ďalšie smelé plány a svoje poslanie
vidí v zakladaní podobných zborov.
„Počas dvanástich rokov som tu
odovzdal všetko, čo som vedel,“ hovorí
Adelaja, „Chcem, aby sa tí, ktorí ma
nasledujú, dostali ešte ďalej ako ja.“
Z tohto dôvodu odovzdáva cirkev
národným vedúcim, aby mohol
trénovať ďalších lídrov a zakladať
zbory v západnej Európe a v Nigérii.
Doterajšie ovocie jeho služby je
veľmi povzbudzujúce. Vytrénoval sto
nových lídrov, ktorí dnes slúžia ako
pastori.
V rámci ich služby sa
narodilo 450 zborov, z čoho trinásť
pôsobí v USA. Každý z týchto zborov
funguje autonómne, pretože Adelaja
nechce začať žiadnu denomináciu.
Keď mnohí navštívia jeho „mega“ zbor
v Kyjeve sú dosť prekvapení z
jednoduchého a skromného životného
štýlu tohto novodobého apoštola, ktorý
žije
v trojizbovom byte. Adelaja k
tomu dodáva: „Každý chce vybudovať
veľký zbor. Poďme však radšej
budovať Božie kráľovstvo.“ Keď sa ho
pýtajú, ako dokáže spravovať takú
veľkú službu, hovorí, že týždeň v
mesiaci trávi na modlitbách. Je
zaujímavé, že tento ukrajinský zbor
stále nič nevlastní, iba si prenajíma
veľkú budovu, bývalú športovú halu.
Majiteľ budovy im občas vypne
elektriku a núti ich, aby si zapli vlastný
generátor.
Zdroj: Lee Grady, Charisma
prevzaté od Joel News
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Prejav iránskeho
prezidenta v OSN
Koncom septembra prijal
pozvanie Columbijskej univerzity v New
Yorku iránsky
prezident. Jeho vystúpenie
na pôde univerzity vyvolalo rad protestov a nezodpovedaných
otázok.
Je
správne dať priestor najvyššiemu
predstaviteľovi diktátorského režimu,
aby šíril svoju demagógiu? Pritom je
známe, že Irán naďalej hovorí o svojom
jadrovom programe a viackrát sa
otvorene vyjadril, že má v úmysle zničiť
Izrael.
Prezident
Columbijskej
univerzity sa bránil tým, že chcel dať
priestor aj druhej strane. Je však veľmi
otázne, či je v poriadku nechať vystúpiť
Ahmadinedžáda
na
vplyvnej
akademickej pôde za účasti médií
z celého sveta. Izraelský prezident
Šimon Peres sa k tomu vyjadril
nasledovne: „Aj Chamberlain a Hitler
sa stretli na diplomatickej úrovni, ale za
oponou milých slov čakala na ľudstvo
genocída s hroznými následkami.“
Iránsky prezident Ahmadinedžád
potom pokračoval do sídla OSN, kde
mal ešte tvrdší prejav. Predniesol víziu
sveta bez sionizmu a nabádal Ameriku
a Európu, aby sa zbavili sionistického
útlaku. Doslovne v prejave povedal:
„Okupované krajiny budú zase
slobodné. Palestína a Irak sa
oslobodia od tých, ktorí ich okupujú.
Prichádza doba monoteizmu, ktorá
prinesie spravodlivosť a zľutovanie.
Svetové
mocnosti
už
nebudú
poslúchať satana, ale podriadia sa
Bohu (Alahovi), ak budú chcieť byť
zachránení. V opačnom prípade na
nich dopadnú katastrofy.“ Pre
mnohých bolo jeho vystúpenie šokom,
nie však pre tých, čo islam poznajú
dôvernejšie. Tí poukazujú na to, že iba
zastával bežný islamský postoj.
Dúfajme, že tento prejav zobudil
všetkých
zodpovedných,
aby
si uvedomili, aké obrovské riziko
prináša islam pre dnešnú modernú
západnú spoločnosť.
Zdroj: Israel Report, Jerusalem
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Správa o európskych
veriacich z roku 2007

Viaceré organizácie sa snažia
odhadnúť počet evanjelikálnych
veriacich
v
Európe.
Štúdia
Robinsonovho inštitútu sa zdá byť dosť
konzervatívna.
Skorigovali
svoj
pôvodný odhad z apríla 2007, ktorý bol
1,4% na 1,1% (august 2007). Je to
v súlade s tým, čo zistil Angličan Peter
Brierly, ktorý vyhlásil, že počet
evanjelikálov sa v Británii znížil zo 6%
na 2%. Robinson vo svojej výročnej
správe v roku 2007 zahrňuje medzi
veriacich len tých, ktorí veria v osobný
vzťah s Ježišom, sú ochotní ho
poslúchať a veria, že Boh je jediná
cesta do večnosti. Tento stav je o to
alarmujúcejší, že medzi tými, ktorí na
tieto otázky odpovedali kladne, boli
nielen evanjelikáli, ale aj veriaci
z tradičných cirkví, ktorí zastávajú
takéto biblické postoje. Znamená to
teda, že zo 755 miliónov Európanov len
8,3 milióna nasleduje Krista (1,1%). Na
základe tohto prieskumu vychádzajú
ako najkresťanskejšie škandinávske
krajiny,
Anglicko,
Nemecko
a Švajčiarsko.
Podľa inej štúdie, ktorú zhotovila
agentúra RG, sa aktívne zaujíma o
duchovné veci a nasleduje Krista 4,2 %
Európanov. Scott Friedrich, ktorý túto
štúdiu pre RG vypracoval, povedal:
„Európa je v porovnaní s ostatnými
kontinentmi najviac kresťanskou a
zároveň najmenej kresťanskou. Až 73
% Európanov sa pokladá za kresťanov.
Znamená to, že až 2/3 Európanov
nasleduje Ježiša Krista? Odpoveď je
jednoznačné nie! Takých je totiž len
niečo cez 4 % a tým sa Európa stáva
najmenej zasiahnutým kontinentom.“
Zdroj: Lee Grady, Charisma
prevzaté od Joel News

Správy z Izraela

4000 rakiet za 6 rokov

Za posledných šesť rokov dopadlo na
Izrael 4 000 rakiet typu Quassam, čo je
v priemere až tri denne! Najviac tým trpia
izraelské osady, ktoré sa nachádzajú
v blízkosti hraníc Palestínskeho štátu.
Jednou z takýchto dedín je aj Sderot.
Jeho obyvatelia sa nezdržiavajú vonku
dlhšie ako je nevyhnutné. Rakety sa totiž
zvyknú objaviť v tej najneočakávanejšej
chvíli. Medzi tým, čo zaznie siréna
a dopadne raketa, uplynie asi 15 až 20
sekúnd. Je to príliš krátka doba na to, aby
sa stihli schovať do úkrytu. Podľa
obyvateľov je nevyhnutné vybudovať
nárazníkovú zónu v Gaze, pričom ale nie
sú zástancami opätovného ovládnutia
tohto priestoru. Sú už unavení
zo všetkých tých konfliktov.
Na druhej strane je však pre nich
situácia v tomto stave neúnosná.
Neustále musia investovať do ochrany
objektov, napríklad nedávno museli
vybudovať v škôlke raketový kryt. Aj tak
však nešťastiam nezabránia. Jedna
raketa napríklad dopadla vedľa domu, do
priestoru, kde sa hrali dve malé deti.
Napriek podobným hrozným skúsenostiam domáci tvrdia, že len
zázrakom neprišlo doteraz o život viac
obyvateľov.
Všetci
vedia,
že
prípadné
rozhodnutia, ktoré by mohli viesť
k odvete, sa riešia na najvyššej politickej
úrovni. Je to však veľmi komplikované,
pretože len čo Izrael zareaguje na
arabský útok, svetové médiá o tom
prinášajú alarmujúce správy. Len
zriedka sa však zameriavajú na to, čo
k takejto reakcii Izrael viedlo.

Dôkazy o existencii
chrámu

Nezištná pomoc
arabským deťom

Izraelské autority v septembri oficiálne
potvrdili,
že
našli
starodávny
kameňolom, v ktorom sa ťažili obrovské
základné kamene, použité na chrámovej
hore v Jeruzaleme. Kameňolom objavili
štyri kilometre severozápadne od
starého mesta, v susedstve Ramat
Shlomo. Objav sa uskutočnil dosť
náhodne, vo chvíli, keď skupina
archeológov robila prieskum pod
základmi základnej školy. Kamene sú až
8 metrov dlhé a svojím zložením veľmi
podobné tým, ktoré sa nachádzajú na
chrámovej hore. Tieto veľmi kvalitné
kamene vytvárali stabilnú štruktúru na
chrámovej hore niekoľko tisíc rokov, hoci
neboli spojené cementom. V kameňolome našli aj mince a nástroje z prvého
storočia. Rabín Chaim Richman o tomto
senzačnom objave povedal: „V období,
keď sa moslimovia snažia zničiť všetky
dôkazy o existencii nášho svätého
chrámu a v dobe, keď tomu niektorí naši
lídri nepripisujú dôležitosť, nám týmto
objavom Pán Boh zoslal z neba
takpovediac bozk, ktorým akoby hovoril:
,Nebojte sa, nezabudol som na vás...´“

V októbri tohto roku traja izraelskí lekári
vyšetrili v Jordánsku 40 irackých detí,
ktoré
trpeli
rôznymi
srdcovými
chorobami. Najmladšie mali len niekoľko
mesiacov, najstaršie 14 rokov. Niektoré
z týchto detí museli previezť na operáciu
do Izraela. Matka štvorročného Mustafu,
ktorý potreboval podstúpiť až dve
operácie, sa bojí pomsty irackých
ozbrojených násilníkov, ale stojí si za
tým, čo urobila: „Izrael je krajina, ktorá je
milosrdná k druhým ľuďom.“
Táto
pomoc
pacientom
so
srdcovými ťažkosťami je sponzorovaná
humanitárnou organizáciou Save a
Child´s Heart (SACH), založenou
v Izraeli v roku 1996. Počas štyroch
rokov sa vďaka tomuto fondu podarilo
operovať 35 Iračanov, z ktorých bolo až
18 detí. Celkovo sa SACH postaralo až
o 1 700 chorých detí z 28 krajín, pričom
takmer polovicu z tohto počtu tvoria
arabské
deti,
nevynímajúc
deti
Palestínčanov, Iračanov a Jordáncov.

Správy sú krátené.
Sú prevzaté z Israel Report.
Spracoval: Martin Hunčár

chrámová hora

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

I

4/2007

I

ˇ
VÍTAZNÝ
ŽIVOT

I

15

Cirkevné dejiny

Tertulián

(155 – 240)

Advokát a obhajca viery
Tertulián patrí
medzi prvých
významných
Božích mužov,
ktorých
dala
západnej cirkvi
severná Afrika.
Patrí medzi najvýznamnejších
apologétov 2.
storočia píšucich v latinčine. Dovtedy v
kres ť anských
kruhoch jednoznačne dominovala
gréčtina, ale jednoduchý ľud na západe
jej nerozumel, preto sa postupne začala
viac a viac používať latinčina.
Tertulián sa narodil v Kartágu
medzi rokmi 150 – 160 pohanským
rodičom. Dostal výborné vzdelanie,
vynikal ako právnik. Ako mladík sa
kresťanstvu posmieval. No smrť
kresťanských mučeníkov jeho postoje
celkom zmenila. Kresťanom sa stal
okolo r. 196 a v r. 200 sa dal vysvätiť za
kňaza už ako ženatý. Rozvinul
neobyčajne bohatú literárnu činnosť,
ktorá bola nasmerovaná proti pohanom,
bludárom a žiaľ aj proti židom. Prvých
desať rokov sa držal ortodoxnej viery,
potom sa pridal k montanistom a tých,
od ktorých sa oddelil, obviňoval z toho,
že nedodržiavajú kresťanské zásady
dostatočne prísne. Čoskoro mu nestačila
ani rigoróznosť montanistov, preto
medzi nimi založil vlastnú frakciu, tzv.
tertulianistov.
Bohatá literárna činnosť
Jeho spisy môžeme rozdeliť podľa jeho
duchovného vývoja do troch periód:
všeobecné (katolícke) do r. 206 (20
kníh), polomontanistické do r. 213 (13
kníh) a montanistické po r. 213 (6 kníh).
Medzi jeho najvýznamnejšie apologetické spisy (čiže zamerané na
obranu viery) patrí Apologeticus.
Podvracia len tie obvinenia kresťanov,
ktoré sú politického rázu. Nepostupuje
filozoficky, ale právnicky. Známym sa
stal svojím výrokom: „Akokoľvek
premyslená krutosť nič neosoží. Pre
16
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kresťanov je skôr povzbudením. Čím
viac nás kosíte, tým viac nás je. Krv
kresťanov je semenom!“ (Apologeticum
50, 13).
Za povšimnutie stojí Tertuliánov
spis adresovaný heretikom, ktorý
zaraďujeme medzi polemické diela.
Je z roku 200, teda z času, keď bol ešte
súčasťou všeobecného kresťanského
prúdu. Heretikom sa v ňom snaží
dokázať, že ich náuka sa musí
zamietnuť, pretože už prešla doba
premlčania. (Používa právnické výrazy
a poukazuje na to, že v cirkvi je len to
pravé, čo je pôvodné a každá heréza je
voľačo novšieho, a preto kresťania
všeobecného kresťanského prúdu majú
právo premlčania). Písal aj proti
Markionovi
a
jeho
dualizmu,
doketistom zase dokazuje, že Kristus
mal skutočné ľudské telo. Podobne ako
dnešní protestanti verí, že Mária bola
pannou pri narodení Ježiša Krista, ale už
nie potom. V jednom diele sa podrobne
venuje podstate duše, čím vlastne
vytvoril
najstaršiu
kresťanskú
psychológiu.
Napísal
množstvo
morálno-asketických spisov. Napísal
dielo o cnosti, v ktorom sa priznáva, že
ju sám nemá, a že o nej píše ako chorý
o zdraví. V ďalších spisoch poukazuje na
nutnosť pokánia pred krstom, inde zase
posmeľuje kresťanských väzňov, aby sa
nebáli zomrieť za vieru. Odsudzuje tiež
prílišnú ženskú pýchu v obliekaní a
dokazuje, že kresťan by nemal
navštevovať pohanské divadelné hry.
Ako montanista popiera právomoc
cirkvi ako inštitúcie odpúšťať alebo
zadržiavať hriechy. V ďalšom diele
ortodoxnému prúdu vyčíta obžerstvo,
pretože sa nepostia 40 dní ako
montanisti, ale len niekoľko dní alebo
len niekoľko hodín pred Veľkou nocou!
V ďalších dielach z tejto epochy
odsudzuje útek pred prenasledovaním,
kresťanom zakazuje vojenskú službu a
pannám odporúča, aby sa zahaľovali
závojom nielen na bohoslužbe, ale vždy,
keď sa zjavia na verejnosti.
Tertuliána charakterizuje bystrý
rozum a priam advokátska pohotovosť
v odpovedi. Protivníka sa neusiluje
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

získať, ale miestami šikovnou
obratnosťou úplne znemožniť. Nemá
porozumenie
pre
filozofovanie,
filozofov označuje za „patriarchov
herézy“. Tertuliánova teológia ohľadne
Kristológie je bezchybná, je prvým,
ktorý zavádza pojem „Trojica“, krst detí
neodporúča. Vo svojich spisoch popiera
sviatosť kňažstva hovoriac, že nieto
rozdielu medzi kňazmi a laikmi. Veril
tiež v doslovné chápanie Kristovho
tisícročného kráľovstva na Zemi.
Podrobnosti ohľadne jeho smrti nie sú
známe, isté je len to, že sa dožil pomerne
vysokého veku, avšak pramene sa
v dátume rozchádzajú. Uvádza sa, že
zomrel okolo roku 220, 240 alebo 250.
Zhodnotenie života a služby
V posudzovaní jeho života sa rôznili už
raní cirkevní otcovia. Cyprián ho
považoval za svojho učiteľa, Hieronym
sa vyjadril, že nebol človekom cirkvi a
Augustín ho otvorene zaraďuje medzi
heretikov... K spravodlivému posúdeniu
nám aj dnes chýba dostatok prameňov
o montanistoch. To, čo o nich vieme, sú
však často komentáre ich odporcov,
ktoré môžu byť aj tendenčné. Toto
hnutie bolo dosť rôznorodé a niet
pochýb, že malo pozitívne reformné
prvky. Na druhej strane v ňom boli aj
príliš rigorózne tendencie (ako napr.
vytýkanie tým, čo sa nepostia 40 dní).
V tomto hnutí bolo bežné používanie
duchovných darov, niekde sa však
prorokovanie dostalo do extrému,
pričom sú známe prípady aj falošných
proroctiev.
Celkovo však môžeme hodnotiť
Tertuliána, napriek jeho nedokonalostiam, ako vzácneho Božieho
muža, plodného autora a veľkú
kresťanskú osobnosť na prelome
druhého a tretieho storočia.

Doc.ThDr. Jozef Špirko –
Patrológia,,Rudolf Říčan, Ameldo
Molnár – 12 století církevních dějin,
www.wikipedia.sk,
Stránku pripravil Martin Hunčár

Inzercia

Začíname s nahrávkami kázaní na CD
Niekedy sa rozprávam s pastormi
na tému kresťanských produktov. Obyčajne sa ma snažia
presvedčiť, aké ťažké to na
Slovensku je (nízka kúpna
sila, nedostatočný hlad po
Bohu a pod.). Naša skúsenosť
je však od začiatku odlišná. Od
svojho obrátenia v roku 1990
som duchovne rástol na kazetách.
A nielen ja, nahrávky kázaní so
mnou
počúvali
mnohí
ďalší
kresťania,
ktorí túžili poznať Boha viac. Odkedy sme
začali distribúciu kníh a kaziet v Bratislave, každoročne
zvyšujeme obrat. Nemalú časť z neho tvoria práve kázania. Od
vzniku Slova života po páde železnej opony sú to desiatky tisíc
audiokaziet, ktoré kolovali medzi veriacimi v Čechách a na
Slovensku.
Pre každé Božie hnutie je niečo charakteristické. Myslím si,
že jedna zo silných charakteristík Slova života sú práve hodnotné,

CD mesiaca
JEDNO MÔŽETE DOSTAŤ ZADARMO
BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁVÄZKOV!

dynamické, Duchom Božím naplnené kázania. V poslednej dobe
však väčšina ľudí už kazety nepoužíva, bežnou výbavou
domácnosti je CD prehrávač. Ak si o to zvlášť požiadate, môžeme
vám i naďalej posielať audiokazety, ale odteraz sa chceme
zamerať najmä na distribúciu CD. Od viacerých z vás sme totiž
dostali ohlasy, že si naše kázne z audiokaziet nahrávate na CD.
Naozaj najvyšší čas, aby sme zmenili formát. Vzhľadom na
porovnateľné výrobné náklady zostáva cena nezmenená, za bežné
CD budeme účtovať 69,- Sk. Občas sa vyskytne aj dvoj-CD, a to
v prípade, ak bude kázanie dlhšie ako 80 minút. Vtedy bude jeho
cena 100,- Sk. Nahrávame každé kázanie z nedeľnej bohoslužby a
konferencií, ktoré usporadúvame. Našu ponuku si môžete
všimnúť na 18. strane časopisu alebo vždy aktuálne v našom
internetovom obchode na www.slovozivota.sk. Na našej
webstránke si niektoré vybrané kázania môžete zadarmo stiahnuť
a vypočuť.
Okrem vašich objednávok na konkrétne kázania, vám vrelo
odporúčam objednať si CD mesiaca. Podrobnosti nájdete nižšie na
tejto strane.
Martin Hunčár, vydavateľstvo Slovo života

CD mesiaca je vybrané kázanie z bohoslužieb Slova života

v Bratislave (dĺžka 60 až 80 minút).
Budete ho dostávať raz za mesiac ako doporučenú listovú

zásielku.
Prvé CD vám pošleme zadarmo bez akýchkoľvek záväzkov.
Celá idea spočíva v tom, že po obdržaní prvého CD môžete

zaplatiť príspevok, ktorého výšku si sami určíte podľa
tabuľky:
Október 2007

300,- Sk = predplatné CD mesiaca na 3 mesiace
400,- Sk = predplatné CD mesiaca na 4 mesiace
500,- Sk = predplatné CD mesiaca na 6 mesiacov

Môžete sa teda rozhodnúť, že:

(ušetríte za jedno CD a nám zjednodušíte prácu)

aak zaplatíte príspevok na 3 alebo 4 mesiace, vaše náklady budú 100,- Sk mesačne za jedno CD vrátane
poštovného a DPH.
a ak zaplatíte príspevok 500,- Sk, budete mať predplatené nie na 5, ale až na

6 mesiacov, čo v prepočte znamená, že vaše náklady budú len 83,- Sk za jedno CD
vrátane poštovného a DPH.
aTí z vás, ktorí chcú dostávať viac tých istých CD mesiaca na jednu adresu, si pripočítajte k príspevku za
každé ďalšie CD 50,-Sk (teda napr. ak niekto chce dostávať dve rovnaké CD pol roka na tú istú adresu, tak
k 500,- Sk pripočítajte 50,- Sk x 6 mesiacov = 300,- Sk, čo je spolu 800,- Sk.)
aNezaplatíte žiaden príspevok a my vám už ďalšie CD nepošleme.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Inzercia

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.

Objednajte si kázania na CD

Poštová poukážka priložená v tomto časopise
s variabilným symbolom 11 slúži výhradne na
podporu tohoto časopisu. Pre evanjelizačného
partnera použite variabilný symbol 20.

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

11.11.2007

Čuřík Peter

Sila modlitby a pôstu
CD zo zhromaždenia

CD0711111

69,-Sk

4.11.2007

Čuřík Peter

Ako chodiť vierou a nie videním
CD zo zhromaždenia

CD0711041

69,-Sk

28.10.2007

Hunčár Martin

Kroky k úspechu
CD zo zhromaždenia

CD0710281

69,-Sk

21.10.2007

Hunčár Martin

Stop egocentrickému kresťanstvu
CD zo zhromaždenia

CD0710211

69,-Sk

14.10.2007

Čuřík Peter

Ako sa naladiť na vlny víťazstva
CD mesiaca

CD0710141

69,-Sk

7.10.2007

Čuřík Peter

Boží plán a správne načasovanie
CD zo zhromaždenia

CD0710071

69,-Sk

30.9.2007

Cedergårdh Per

Pamätajte na Lotovu ženu
dvojCD zo semináru

CD0709292

100,-Sk

29.9.2007

Cedergårdh Per

Prejdeš každou búrkou
CD zo semináru

CD0709291

69,-Sk

23.9.2007

Čuřík Peter

Ako sa zbaviť negatívnych návykov
CD zo zhromaždenia

CD0709231

69,-Sk

16.9.2007

Čuřík Peter

Duchovný rast
CD zo zhromaždenia

CD0709161

69,-Sk

2.9.2007

Čuřík Peter

Nauč sa žiť v Božom požehnaní
CD mesiaca

CD0709021

69,-Sk

26.8.2007

Čuřík Peter

Božia priazeň alebo zázračné
rozmnoženie, CD zo zhromaždenia

CD0708261

69,-Sk

19.8.2007

Hunčár Martin

Myšlienky Šalomu
CD zo zhromaždenia

CD0708191

69,-Sk

12.8.2007

Čuřík Peter

Ako naplniť Božie povolanie
CD zo zhromaždenia

CD0708121

69,-Sk

5.8.2007

Čuřík Peter

Si Božím nástrojom na zmenu
spoločnosti, CD mesiaca

CD0708051

69,-Sk

VÍTAZNÝ
ŽIVOT 4/2007
Registračné číslo
Ministerstva kultúry:
2646/2001
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Upozornenie!
Naďalej podporujte svoju miestnu cirkev
duchovne a finančne.

Víťazný život môže požehnať aj vašich priateľov,

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

18

Ako platiť?
Poštovou poukážkou alebo bankovým
prevodom na účet: Slovo života, VÚB
Bratislava - centrum, č.ú.: 68434-112/0200,
variabilný symbol: 20

Časopis pre všetkých kresťanov. Obsahuje články,
svedectvá, reportáže a oznamy o nových knihách,
audio a videokazetách a kresťanských podujatiach.
Vydáva: Slovo života international Bratislava
Adresa: Slovo života int., P. O. Box 17
814 99 Bratislava, tel./fax: 02-44 46 11 95
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PRAVIDELNÉ
NEDEĽNÉ
BOHOSLUŽBY
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

e-mail: slovozivota@slovozivota.sk
www.slovozivota.sk
Zodpovedný redaktor: Peter Čuřík
Články, technické spracovanie a preklady:
P. Čuřík, M. Hunčár, L. Bašnárová, Mária
Šulanová

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

(týždenné zamyslenia,
kázne online a mnoho iného)
Jazyková korektúra: L. Bašnárová
Vizuálna koncepcia: Matej Wittgruber
Fotografie:
Matej Wittgruber, M. Vajdová, Ivana
Laurovičová
-Nepredajné

Seminár o vzťahoch a rodine
DK Dúbravka, Bratislava
24.11.2007 Sobota o 15.00 hod.
24.11.2007 Sobota o 18.00 hod.
25.11.2007 Nedela o 10.00 hod.
Peo Svensson je vynikajúcim kazateľom evanjelia. Je to skúsený služobník a zároveň vynikajúci hudobník. V novembri 2007 príde
na Slovensko prvýkrát aj so svojou manželkou Eleinor. Peo začal cirkev v malom švédskom meste Sävsjő a pred pár rokmi začal
prielomovú prácu kresťanskej školy, ktorej je riaditeľom. Študuje na nej viac ako sto detí a má dvadsať zamestnancov. S Peovou
službou sme sa prvýkrát stretli na biblickej škole v roku 1994 a zanechala v nás silný dojem. Odvtedy slúžil v našom zbore
niekoľkokrát na rôzne témy, vždy s veľkým požehnaním. Peo a Eleinor majú spolu pat deti, na fotke zlava Lisa (13), Josef (15),
Clara (20), Viktor (18) a Judith (10).

Európska denná biblická škola v Bratislave
V septembri 2008 začína v Bratislave európska biblická škola s denným
vyučovaním s účasťou tých najlepších učiteľov zo Švédska.
UZDRAVENIE
EVANJELIZÁCIA

BOŽÍ POHĽAD NA PENIAZE
IZRAEL
JEŽIŠOV ŽIVOT A SLUŽBA
MODLITBA
VIERA
DARY SLUŽOBNOSTI
KRVNÁ ZMLUVA
MISIA
 Organizuje Slovo života Uppsala v spolupráci so Slovom života
Bratislava.

DARY DUCHA
BOŽÍ CHARAKTER
INŠPIRÁCIA A AUTORITA BIBLIE
PRINCÍPY PREBUDENIA A RASTU
AUTORITA VERIACEHO
MANŽELSTVO A RODINA
PREHĽAD NOVÉHO ZÁKONA
PREHĽAD STARÉHO ZÁKONA

 Od 9. septembra 2008 do 22. mája 2009 vždy od pondelka do
piatku od 08.00 do 11.40 s možnosťou zúčastniť sa aj nepovinnej
modlitebnej školy.
 Vyučovanie bude v angličtine s prekladom do slovenčiny
priamo na pódiu (prostredníctvom prekladacích zariadení aj do
nemčiny a poľštiny).
 Biblická škola je úžasnou možnosťou pre každého
znovuzrodeného kresťana položiť pevné a kvalitné základy pre
život i službu.
 Pre podrobnejšie informácie nás kontaktujte na
school@slovozivota.sk alebo na telefónnom čísle 02-44461192.

