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5 V k víťazstvu
VÍZIA
VZŤAHY

VÁŠEŇ
VIERA
VYTRVALOSŤ

Päť V k víťazstvu ťa bude pútavým spôsobom
sprevádzať životmi slávnych a úspešných ľudí
zo súčasnosti, nedávnej minulosti alebo
biblickej histórie. Bude pre teba vynikajúcim
zdrojom povzbudenia a múdrosti v oblasti
vzťahov, podnikania alebo duchovnej služby.
Tu sú niektoré z otázok, na ktoré v knihe
nájdeš odpovede:

Ako nájsť víziu pre svoj život?
Ako sa vysporiadať s minulosťou?
Prečo sa úspešní stali úspešnými?
Ako si vyberať spolupracovníkov?
Je nepochybné, že kázne Peťa Čuříka oslovujú
množstvo ľudí v tejto krajine, a Božie uschopnenie
podávať duchovné pravdy je cítiť aj pri čítaní 5 V
k víťazstvu.
Miro Tóth, líder kapely Tretí deň a pastor mládeže AC

168 strán, mäkká väzba, 14 x 21 cm

Autor knihy nás v tejto burcujúcej publikácii pozýva na
dobrodružnú cestu viery v Boha a ukazuje nám, ako
zasiahnuť svet tým, že budeme žiť výnimočne.
Ivan Zuštiak, vedúci Jednoty bratskej na Slovensku

Pri objednaní tejto knihy za 195,- Sk dostanete iba za 1,- Sk ďalšiu knihu
od Petra Čuříka – Naroď sa znova! Táto akcia platí len do 31.3. 2008.

Naroď sa znova! je knižka, v ktorej je zrozumiteľne
vysvetlené evanjelium na základe zaujmavých príbehov
zo života. Jednoducho odpovedá na otázky prečo a ako
sa máme znovu narodiť. Aj preto je veľmi vhodná na
darovanie priateľom, ktorí zatiaľ Boha nepoznajú. Viem
o viacerých, ktorí sa po jej čítaní obrátili.
Martin Hunčár
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Očakávaj dobré
od Hospodina
Verím, že ste do roku 2008 vstúpili
úspešne. Každý rok so sebou
prináša nové výzvy, ktoré sa však
môžu stať aj príležitosťami prežiť
Božiu nadprirodzenú priazeň.
Nejde ani tak o prekážky, ktorým
čelíme, ako skôr o postoj, s ktorým
k nim pristupujeme. Dávid v živote
prechádzal mnohými príkoriami.
Vo vlastnej rodine s ním nik nerátal,
zradili ho jeho priatelia, dokonca
neskôr vlastný syn. Saul, ktorý mal
byť jeho mentorom, usiloval o jeho
život, bol Bohom pomazaný za
kráľa, a predsa musel byť mnoho
rokov psancom, ktorý sa schovával
v jaskyniach. Dávid nemal ľahký
život, ale nakoniec zvíťazil. Prečo?
Dávid nezahorkol. Vedel, že Boh je
vždy a za každých okolností s ním.
V Žalme 27 sa vyznáva takto:
„Keby som nebol veril, že budem
zrieť dobré Hospodinovo v zemi
živých, už by som bol dávno
zahynul.“ Víťazom nie je ten, kto
vždy víťazí, ale ten, kto sa nikdy
nevzdá.
Jeden mladík raz v pondelok ráno
vstúpil do preplneného výťahu a
veselo si hmkal nejakú melódiu.
Ostatní neskrývali svoju nevôľu
nad počinom mladého muža, až to
jeden pán v stredných rokoch
nevydržal a prehovoril za všetkých.
„Mladý muž, z čoho máte
v pondelok ráno takú radosť?“
Mladík si až vtedy uvedomil, že
všetci naňho upierajú zrak. Usmial
sa a odpovedal: „Viete pane, ešte
nikdy som nežil tento deň.“
Viem, že nie je ľahké udržať si
radosť Pánovu uprostred všetkého,
čomu v živote čelíme. Ale oplatí sa
o ňu bojovať, lebo „radosť Pánova
je našou silou.“ Je dôležité, aby sme
v čase duchovnej polnoci, ktorá
v posledných časoch prichádza na
celý svet, udržiavali vo svojich
lampách dostatok oleja. Anglický
Amplified preklad v Matúšovi 25
hovorí, že budeme potrebovať
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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„extra
olej“.
Nezanedbávajme
základné
princípy kresťanského života a potom bude
naša lampa horieť
aj
pri
príchode nášho
Pána
Ježiša
Krista.

pastor Peter Čuřík
V tomto čísle
Víťazného života vám prinášame
dva veľmi zaujímavé rozhovory.
S veľvyslancom Izraela na
Slovensku, ktorý bol jedným
z rečníkov na Spomienkovom dni
holokaustu v Bratislave a s misionárom a učiteľom Biblie
Micaelom Lundinom, ktorý bol
riaditeľom Biblického centra Slovo
života v Brne v rokoch 1993 – 1997.
Mnohí z vás už asi viete, že
v septembri 2008 začíname takúto
dennú biblickú školu aj v Bratislave. V článku o nej sa snažíme
biblickú školu ešte viac priblížiť,
aby ste mali lepší obraz o tom, čo od
nej môžete očakávať. V časopise
nájdete aj priloženú brožúru
s ďalšími informáciami.
Časopis k vám prichádza len
niekoľko
dní
pred
našou
každoročnou konferenciou, na
ktorej bude hlavným rečníkom
Carl-Gustaf Severin. Sme radi, že
akurát v tomto čísle sme mohli
uverejniť svedectvo o uzdravení
malého chlapca z Gruzínska práve
na jednom zo Severinových
zhromaždení. Očakávame, že Boh
potvrdí svoje Slovo aj v Bratislave.
Verím, že sa 22. – 24. februára
s mnohými z vás uvidíme osobne.
Shalom.
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Skutočný príbeh

Konečne mám živý vzťah s Bohom
Dominika Horňáková
Vyrástala som v kresťanskom
prostredí, kde okrem rodičov na môj
duchovný vývoj vplývali aj starí
rodičia. Moje detstvo bolo pokojné a
radostné, až kým neprišiel čas
puberty. Mala som dobrý kresťanský
základ a nepredpokladalo sa, že by
niečo závažné mohlo narušiť moju
priamu cestu k peknej budúcnosti.
Prvé Božie dotyky
Dospievanie prinieslo do môjho života
tmavé i svetlé stránky. Na druhom stupni
základnej školy som mala okolo seba na
prvý pohľad dobrých kamarátov, ale boli
to ľudia, ktorí sa už v mladom veku
vydali po zlej ceste. Napriek tomu, že
som odsudzovala ich správanie,
postupne začali vplývať na môj život.
Snažila som sa modliť, aby som
dokázala odolávať pokušeniu. Ale
úprimne povedané - modlila som sa
k Bohu, o ktorom som vedela, že
existuje, ale nemala som s ním taký
vzťah, ako mali moji rodičia. Nechápala
som tatina, keď sa zatvoril do izby a tam
sa dlho modlil a čítal si Bibliu. Ja som to
nedokázala. Cítila som, že medzi mnou a
Pánom je nejaká veľká stena, ktorá mi
bráni prejsť k Nemu a naplno sa mu
vydať. Trápilo ma to.
Snažila som sa modliť, čítala som
Bibliu a veľa dobrých kresťanských
kníh. Po tomto, pre mňa ťažkom období,
s pomocou mojich rodičov a starých
rodičov, som ako 13-ročná prijala Pána a
odovzdala som mu svoj celý život. Bola
som naozaj šťastná, že mám konečne To,
čo majú moji drahí. Avšak moje
„nadšenie“ netrvalo dlho.
Ďalší zápas
V tom čase sme nechodili do žiadneho
zboru, mali sme len malú rodinnú
4
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skupinku. Nepoznala som žiadnych
rovesníkov – kresťanov, ktorí by so
mnou zdieľali vieru v živého Boha.
Mala som len kamarátov „zo sveta”, a
preto som sa veľmi skoro vrátila do
starých koľají, ba dokonca to so mnou
vyzeralo ešte horšie než pred spasením.
Kresťanské zásady sa mi pomaly
zahmlievali. Skúšala som ako chutia
cigarety, alkohol, aj keď v malej miere,
ale niečo v mojom vnútri sa stále proti
týmto veciam búrilo.
Vedela som, že by som to nemala
robiť. Rodičia vždy vytušili, keď sa so
mnou niečo dialo. Hneď ako sa mi
tatino pozrel do očí, vedel, že niečo
tajím. A to mi neraz zachránilo život.
Vďaka Pánovi sa mi žiadna vec len tak
„neprepiekla“ a všetko skôr či neskôr
vyplávalo na povrch. Aj keď navonok
v mojom živote všetko vyzeralo
v poriadku, vo vnútri som bola zmietaná
ako morská vlna. Viem, že počas tohto
vnútorného zápasu za mňa stála celá
moja rodina na modlitbách. Moji rodičia
sa v tej dobe intenzívne snažili nájsť
ďalších ľudí, ktorí chcú žiť naozaj
v oddanosti Bohu. Prešli sme niekoľko
zborov, ale akosi sme nemohli nájsť to,
čo by rezonovalo s našou túžbou po
živom kresťanskom spoločenstve. Ja
som v tej dobe začala študovať na
gymnáziu. Dostala som sa do nového
kolektívu, čo mi tiež pomohlo, aby som
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

mohla
začať
úplne
odznova.
Intenzívnejšie som hľadala Pána a moje
modlitby konečne začínali mať zmysel.
Avšak ten najväčší obrat v mojom živote
nastal v novembri roku 2004.
Radikálny obrat
Začali sme pravidelne chodiť do zboru
Slovo života v Bratislave. Toto
spoločenstvo sa postupne stávalo mojím
druhým domovom a dnes môžem
povedať, že si svoj život bez neho ani
neviem predstaviť. Našla som mladých
ľudí, ktorí chcú žiť a žijú v oddanosti a
čistote pre Pána. Môj život dostal novú a
radostnú dimenziu.
Cez leto 2005 počas zborovej
dovolenky na priehrade v Kunove som
bola pokrstená vo vode, čo bolo pre môj
kresťanský život jedným z najväčších
zlomov. Z vody vyšlo úplne nové
stvorenie. O pol roka neskôr som bola
pokrstená v Duchu Svätom a dostala
som dar jazykov, čo znamenalo
revolúciu v mojom modlitebnom živote.
Po čase som začala slúžiť v chvále,
najskôr ako speváčka, a teraz hrám i na
gitare. Je skutočne nádherné byť
súčasťou tímu, ktorý miluje uctievanie
živého Boha a nebojí sa ísť za hranice
všednosti.

Aktuálna téma

Spomienkový deň holokaustu v Bratislave

27.1.2008 sme sa pripojili k stovkám
kresťanských zborov v Európe, ktoré si
pripomínali tragický osud židovských
obetí počas druhej svetovej vojny. Od
roku 2005 Spojené národy vyzvali svoje
členské krajiny, aby si 27. január
každoročne pripomínali ako Spomienkový deň holokaustu. Toto výročie
bolo stanovené na základe oslobodenia
koncentračného tábora Osvienčim 27.
januára 1945. V Bratislave sme túto
akciu organizovali pod záštitou
platformy Kresťania v meste, ktorá
združuje viaceré kresťanské cirkvi.
Prihlásili sme sa k spoločnému
vyhláseniu, ktoré iniciovala Európska
koalícia pre Izrael, ktorá pracuje na pôde
Európskeho parlamentu:
„Vyjadrujeme hlbokú sústrasť nad
vyvraždením šiestich miliónov Židov a
miliónov ďalších ľudí z iných
menšinových skupín alebo fyzicky či
mentálne postihnutých. Ako zástupcovia
cirkví v Európe chceme využiť túto
príležitosť, aby sme znovu obnovili svoje
zanietenie v boji proti antisemitizmu
a budovali lepšie vzťahy medzi Európou
a Izraelom a medzi kresťanmi a Židmi.
Uvedomujeme si, že Ježiš aj jeho prví
nasledovníci boli Židia, aj keď postoj
Cirkvi k Židom bol po celé stáročia plný
horkosti a podozrievania. Práve

tradícia antijudaizmu pripravila cestu pre neskorší
nástup moderného antisemitizmu, na ktorom sa,
žiaľ, podieľalo aj veľa
kresťanov. O to viac
chceme v tejto téme zaujať
jasný postoj.“
Vzácnym hosťom a
rečníkom bol izraelský
veľvyslanec na Slovensku, jeho excelencia
Zeev Boker. Na naše spomienkové zhromaždenie
prišiel priamo z odovzdávania najvyššieho
izraelského štátneho vyznamenania Spravodlivý
medzi národmi, na ktorom sa zúčastnili
aj všetci traja najvyšší ústavní činitelia
Slovenskej republiky. Tento rok dostalo
toto vyznamenanie, ktoré sa udeľuje za
záchranu židovských spoluobčanov
počas nacizmu, deväť Slovákov (všetci
in memoriam). Slovensko patrí medzi
tie krajiny, ktoré sa môžu pochváliť
najväčším počtom takto ocenených na
počet obyvateľov.
Okrem pána veľvyslanca sme mohli
privítať aj ďalšieho vzácneho hosťa,
prof. Pavla Mešťana, riaditeľa
bratislavského Múzea židovskej kultúry.
Bolo veľmi obohacujúce počuť názory
tohto historika a univerzitného profesora na
zložité obdobie Slovenského štátu. Dotkol sa
miery zodpovednosti nášho národa i politických
špičiek na odsuny Židov, či
prijatia neslávne známeho
Židovského kódexu, ktorým sa naša vtedajšia vláda
pýšila ako prísnejším než
v samotnom nacistickom
Nemecku.
Z Božieho slova sa
zdieľal pastor Peter Čuřík.
Cirkev na Slovensku je
ešte stále nedostatočne
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

informovaná o dôležitosti Izraela ako
štátu a židovského národa práve
v posledných časoch. Pripomenuli sme
si mnohé proroctvá zo Starej zmluvy,
ktoré sa napĺňajú priamo pred našimi
očami, či je to snaha o rozdelenie
Jeruzalema (Zach 14:1-3), alebo
novodobý Exodus, teda návrat Židov
z diaspory späť do krajiny, ktorú Boh
zasľúbil Abrahámovi. Jasne zazneli
argumenty proti nešťastnej „teológii
náhrady“, ktorá v cirkvi ešte často
prevláda. Boh má svoj plán pre Cirkev,
ale rovnako aj pre Izrael.
Pri modlitbách sme vnímali silné
pomazanie. Sme potešení peknou
účasťou veriacich z Bratislavy, ale
možno ešte viac rastúcim záujmom
o Izrael. Boh nám prikazuje, aby sme
nezabúdali na Jeruzalem práve
v modlitbách. Ak budeme žehnať
Abrahámovmu pokoleniu, Boh sľúbil,
že požehná nás. Na záver sme prežili
nádhernú Božiu prítomnosť počas
chvál, do ktorých nás viedla skupina
Slova života. Svoju podporu sme chceli
vyjadriť aj materiálne, preto sme urobili
zbierku na rôzne organizácie, ktoré
Židom pomáhajú ako sú Operácia
Jabotinsky, Európska koalícia pre Izrael,
ICEJ a Chevra.
Peter Čuřík
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Zeev Boker
izraelský veľvyslanec
na Slovensku
Nazdávam sa, že sa nachádzame na správnej ceste

Pán veľvyslanec, zúčastnili ste sa
Medzinárodného spomienkového dňa
holokaustu. Ako ste vnímali toto
stretnutie?
Bol som milo prekvapený, ako ste sa so
zanietením zapojili do podpory Izraela.
Fakt, že ste sa stretli pri príležitosti
Medzinárodného spomienkového dňa
holokaustu a pripomenuli si všetky
obete najťažšej periódy židovskej
histórie, znamená pre nás mnoho.
Poukazuje nielen na váš súcit, ale aj na
vaše rozhodnutie hovoriť o týchto
veciach, aby sa už nikdy viac nemohli
stať.
6
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Ako podľa vás môžu kresťania
podporovať Izrael?
Verím v pokojné spolužitie náboženských denominácií a ich vzájomné
obohatenie. Váš vzťah k Izraelu môžete
zveľadiť na rôznych úrovniach, vrátane
tej náboženskej. Sme šťastní, keď
vidíme ako ľudia navštevujú našu
prekrásnu krajinu. Mnohí slovenskí
turisti prichádzajú v podstate ako pútnici
a budeme radi, ak to bude takto
pokračovať. Takisto si veľmi vážim
súčasné snahy slovenskej pobočky ICEJ
/International Christian Embassy
Jerusalem/, ktorá mieni poslať učiteľov
do slovenských stredných škôl, aby
prednášali na tému holokaustu. Viem
tiež o ich snahách uskutočniť petíciu
ohľadne urgentnej záležitosti týkajúcej
sa iránskeho vyhlásenia ohľadne
zničenia
Izraela
a
popierania
holokaustu.
Prečo podľa vás vníma svet Izrael tak
často negatívne?
Podľa môjho názoru sa svet dokáže
ľahšie stotožniť s tými, ktorí sú viac
utláčaní. Musíme zobrať do úvahy, že
médiá sa snažia vždy vykresliť všetko
čiernobielo, ako niečo dobré alebo zlé, a
v tomto konflikte sa postavili na stranu
Palestínčanov. Nechcel by som to
zovšeobecňovať až do takej miery, že
všetky médiá sú zaujaté voči Izraelu, no
predsa len sa mi zdá, že aby sa nejaká
správa dala dobre „predať” a získať
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

širokú publicitu, radšej poukážu na
utrpenie len jednej strany, a ignorujú
utrpenie nás Izraelčanov. Môžem vám
potvrdiť, že každý deň ľudia v Izraeli
trpia kvôli teroristickým aktivitám
Hamasu, ktorý opakovane vystreľuje
rakety typu Kassám na izraelské mestá
v blízkosti pásma Gazy. Pre médiá je
ľahšie pozerať sa na to jednostranne,
pretože ukázať, že obe strany tohto
konfliktu trpia, by poslucháčov miatlo.
Myslíte si, že v Slovákoch je stále
zakorenený antisemitizmus? Myslíte
si, že to má skôr stúpajúcu alebo
klesajúcu tendenciu?
Tento fenomén je pre mňa ťažké posúdiť
aj vzhľadom na môj krátky pobyt na
Slovensku. Treba si však uvedomiť, že
antisemitizmus bol prítomný v Európe
stáročia a je preto ťažké odstrániť jeho
korene rýchlo a v plnosti. Keď
rozprávam s mojimi priateľmi na
Slovensku, hovoria mi, že stále existuje
skrytá forma antisemitizmu. Na druhej
strane som rád, že naše veľvyslanectvo
spolu s ľuďmi, ktorí na ňom pracujú,
bolo veľmi vrelo prijaté Slovákmi
pochádzajúcimi z rôznych pozadí.
Úprimne dúfam, že aj aktivity nášho
veľvyslanectva na poli kultúry,
vzdelávania a v politickej sfére prispejú
k zníženiu antisemitizmu na Slovensku.
Jednou z našich aktivít je podpora
vzdelávania stredoškolských učiteľov
na tému holokaustu, antisemitizmu a

Rozhovor

vysvetlenia
príčiny
historických
predsudkov voči Židom. O niekoľko dní
skupina 18-tich slovenských učiteľov
vycestuje do Izraela navštíviť pamätník
obetí Yad Vashem a zúčastní sa tam
prebiehajúceho seminára o slovenskom
holokauste.
Má Izrael záujem o trvalý mier so
svojimi arabskými susedmi? Ako by
sa to podľa vás dalo dosiahnuť?
Ak by sa Izrael nezaujímal o trvalý mier
so svojimi arabskými susedmi, myslím,
že by sa nikdy nedosiahol mier
s Egyptom v roku 1978 a s Jordánskom
v roku 1994. Odhliadnuc od toho,
predchádzajúce a aj súčasné politické
reprezentácie Izraela vynaložili veľa
úsilia
na
dosiahnutie
mieru
s Palestínčanmi. Pamätám si ešte za čias

izraelského predsedu vlády Yitschaka
Rabina, keď som pracoval na jeho úrade,
ako bol naplno odovzdaný myšlienke
dosiahnuť mier s Palestínčanmi počas
mierového procesu v Oslo. Vyjadrenie
našej vôle a odhodlania bolo tiež
potvrdené na medzinárodnom jednaní
v Annapolise v novembri 2007. Zostali
sme verní cieľu tejto konferencie a
nezastavíme naše úsilie o dosiahnutie
mieru. K tomu sú však, ako verím,
potrebné obe strany, obaja partneri sa
musia zhodnúť. K tomu je určite
potrebné, aby sa na palestínskych
územiach
zlepšila
bezpečnostná
situácia, aby potom následne obe strany
mohli vykonať ďalšie kroky na ceste
k urovnaniu konfliktu. Nazdávam sa
však, že sa nachádzame na správnej

ceste a najdôležitejšie je byť tolerantný a
umiernený. To platí pre obe strany.
Ako sa vy osobne cítite na Slovensku?
Musím povedať, že to nie je prvýkrát, čo
som na Slovensku, alebo lepšie
povedané, čo som prišiel do kontaktu so
Slovákmi. Moje prvé pôsobenie
v zahraničí bolo v Prahe, v bývalom
Československu. Preto mám priateľov
medzi Slovákmi i Čechmi. Cítim sa
dobre v spoločnosti ľudí, s ktorými
spolupracujem a tiež s tými, ktorých som
stretol počas mojej jeden a pol ročnej
diplomatickej misie.

Otázky kládol
Martin Hunčár

Operácia Jabotinskyý´
Počas posledných pätnástich rokov
pomohla Operácia Jabotinský ruským
Židom vrátiť sa do svojej vlasti – do
Izraela. Srdcom tejto služby sú stovky
tisíc kresťanov po celom území
bývalého Sovietskeho zväzu, ktorých
spája spoločná vízia – pomôcť Židom
vrátiť sa do ich domoviny. Táto služba
začala v roku 1993, nemá evanjelizačný,
ale humanitárny charakter. Až doposiaľ
obdržalo pomoc cez túto organizáciu pri
návrate do svojej vlasti približne 15 000
Židov. Veľkou výpomocou je stále sa
rozrastajúca sieť zborov v bývalom
Sovietskom zväze. Okrem toho od roku
2004 informujú o holokauste a antisemitizme na stredných školách. Tieto
prednášky si už vypočulo 34 000
študentov.

vrátia zo zeme severu. To je zaiste
Rusko, a preto chceme ruským veriacim
opätovne klásť na srdce, aby sa o Izrael
zaujímali
viac.
Okrem
toho
usporadúvame do Izraela zájazdy,
pričom naším zámerom je, aby sa ich
zúčastnilo čo najviac pastorov.
Pracujeme priamo v teréne, nie sme
bežná spoločnosť, ktorej by stačila
kancelária. Jadro našej práce tvoria
nadšenci, ktorí navštevujú často aj
odľahlé miesta, kontaktujú zbory,
informujú o našej činnosti, povzbudzujú
Židov k návratu do vlasti, organizujú
rôzne koncerty, na ktorých sa zúčastňujú
Židia aj kresťania. Cez takéto akcie majú
možnosť kresťania spoznať židovské
sviatky a Židia sa zase vracajú k svojim
koreňom a identite.”

V októbri 2007 sa uskutočnilo v
Odesse na Ukrajine veľkolepé stretnutie
pri príležitosti narodenia Jabotinského,
ktorý z tohto mesta pochádza. Riaditeľ
tejto organizácie Lennart Fjell tvrdí, že
pomoc, ktorú poskytujú Židom oni a im
podobné organizácie, nemá v histórii
obdobu. „Biblia hovorí, že Židia sa

Operáciu Jabotinský môžu podporiť
aj ľudia zo Slovenska vkladom na účet
68434-112/0200, var. sym.7

Riaditeľ organizácie Lennart Fjell

The Missions Magazine,
Martin Hunčár,
redakčne krátené.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Zeev Vladimír Jabotinsky (1880-1940)
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Nová kniha

Zrodený pre vítazstvo
Úryvok z vybranej kapitoly: Predurčený niesť ovocie
Je úžasné vedieť, že človek bol stvorený
na Boží obraz. V 1. knihe Mojžišovej
1:26 je napísané: A Boh riekol: „Učiňme
človeka na svoj obraz a podľa svojej
podoby, a nech vládnu nad morskými
rybami a nad nebeským vtáctvom a nad
hovädami a nad celu zemou a nad
každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.“
Boh najprv povedal o človeku:
Učiňme človeka na svoj obraz. Potom
človeku riekol: Ploďte sa a množte sa a
naplňte zem a podmaňte si ju (1M 1:28).
Boh stvoril Adama a Evu na svoj
obraz, požehnal ich a vyzval ich, aby
boli plodní. Prvé, čo títo ľudia počuli,
bolo slovo „ovocie“ (angl. be fruitful –
fruit = ovocie, pozn. prekladateľa).
Čítame, že Boh ich požehnal. No
neurobil to tak, že by jednoducho riekol:
„Žehnám vám.“ Nie, povedal: „Ploďte
sa a množte sa.“
Toto bolo prvotné prikázanie a požehnanie, ktoré dal Boh človeku –
plodnosť, nárast, naplnenie a podmanenie si zeme.
Práve toto popisuje, kto v skutočnosti ako ľudská bytosť si a čo ťa
hlboko vo vnútri uspokojuje.
Si obrazom Božím, ale čo to
znamená? Ten obraz bol Adamovým
pádom do hriechu zničený, no
prostredníctvom Ježiša si bol spasený a
obnovený. V tvojom vnútornom človeku
bol Boží obraz obnovený mocou Ducha
Svätého. V liste Efežanom 4:24 (Ev. pr.)
čítame: „a oblečte nového človeka,
stvoreného podľa Boha v spravodlivosti
8
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a svätosti pravdy.“
Si znovuzrodená ľudská
bytosť, povolaná donášať
ovocie. Toto je nesmierne
dôležité. Skepsa, pochybnosti, pohŕdanie samým
sebou, pocity viny a
Ulf
zmätok nás mnohokrát
zväzujú a bránia nám
v prinášaní plodov. Na druhej strane, ak
ovocie donášame, hrozí, že môžeme
spyšnieť, a tak upadnúť. Považuj sa za
ovocný strom
a nadobudneš ten
správny postoj. Bol si stvorený na Boží
obraz za účelom donášania ovocia a
oslavovania Pána.
Obnovenie
Keď človek zhrešil, vznikli púšte. Kvôli
hriechu sa najúrodnejšia pôda na Zemi,
Jordánska planina, premenila na slanú
púšť. Toto bola oblasť, v ktorej sa
nachádzali mestá Sodoma a Gomora.
Hriech mení úrodnú zem na púšť.
Stvorenie sa skazilo a je pod prekliatím
hriechu, no kde vstúpia vykúpenie,
obnovenie a evanjelium, okamžite začne
opäť prekvitať.
Boh túži, aby si sa stal osobou,
ktorou máš naozaj byť. Keď ti Boh dal
duchovný život, obnovil to, čo urobil pri
stvorení, ešte pred Pádom človeka.
V tvojom srdci stvoril nového človeka
na svoj obraz. To, čo Boh človeku
povedal pred Pádom, nám hovorí i teraz.
Boh žehná človeku, tebe a mne, a prvé,
čo nám vraví je: „Buď plodný.“
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Ekman
Je pre nás prirodzené donášať
ovocie, je prirodzené, že naše životy sú
plodné. Je neprirodzené, aby sme boli
duchovne neúrodní. Normálny kresťan
prináša ovocie. Žiadna jabloň ani hruška
sa nemusí cielene usilovať, aby zarodili.
Jabloň tam jednoducho stojí, a keď príde
ten správny čas, prináša ovocie. Je to
úplne prirodzené. Teraz, keď sme ty a ja
znovuzrodení a sme nové stvorenia, je
v súlade s našou novou prirodzenosťou,
našou nebeskou prirodzenosťou, že
nesieme ovocie.
Božím zámerom pre človeka bolo,
že bude produktívny. Namiesto toho,
aby si sa na svoj život pozeral ako na
katastrofu alebo neusporiadaný chaos,
pozri sa, čo stojí pred tebou. Vôbec
nezáleží na tom, či máš osemdesiat
rokov. Aj tak máš pred sebou ešte nejaké
tie roky. A vo všetkom, čo je pred tebou,
musíš vidieť príležitosť. Musíš zmýšľať
pozitívne: „Tieto roky mi boli dané na to,
aby som niesol ovocie, aby som sa
rozrastal. Som tu a nebudem len tak
prežívať, aby som sa nakoniec dostal do
neba. Rozhojním sa. Budem veľkým
národom.“

Nová kniha

Keď ti Boh zjavuje, že si človekom,
ktorý sa má rozhojňovať a rásť, tak do
tvojho života kladie pozitívny základ,
ktorý je dôležité si udržať. Si osobou,
ktorá bude donášať ovocie, a namiesto
toho, aby si premýšľal, ako sa to stane,
zistíš, že je to vzrušujúce a fascinujúce
dobrodružstvo a zábava. Mnohých ľudí
trápi „ako sa to stane“. Problémy často
nastávajú vtedy, keď si čítajú Bibliu a
uvedomia si, aký veľký je rozdiel medzi
tým, ako by to malo byť a ako to
v skutočnosti je. Zdeprimovaní, začnú
robiť kompromisy a nakoniec to vzdajú
úplne. Pokúsia sa svoje správanie
ospravedlniť a nájsť si výhovorky. Zídu
im zo zreteľa ich ciele, ich radosť a ich
život v Bohu. Toto je veľmi nebezpečné,
predovšetkým v prípade, že ti ide iba
o získanie vysokej pozície, alebo
dokázanie si niečoho. Nemalo by ti ísť
o to niečo sebe alebo druhým dokázať,
ale o oslávenie Boha. Tvojím cieľom by
mal byť život s Bohom. Pretože ak žiješ
s Bohom, budeš plodný a budeš donášať
ovocie.
Chcel by som zdôrazniť dve slová –
„nárast“ a „ovocie“. Keď sa začneš na
seba pozerať ako na človeka, ktorý nesie
ovocie, tvoj život sa zmení. Budeš
premýšľať i žiť úplne inak. Nebudeš sa
už viac považovať iba za niekoho, kto
potrebuje pomoc. Každý z nás potrebuje
pomoc a milosť na každý okamih našich
životov, no aj napriek tomu by si sa
nemal na seba dívať ako na osobu, ktorá
neustále potrebuje niečí dozor. Keď sa
na seba pozeráš, je dôležité, aby si
nezabúdal na to, čo bolo pôvodným
plánom pre stvorenie a nového človeka,
ktorý je tvojím skutočným „ja“. Boh ťa
stvoril ako plodnú bytosť, donášajúcu
ovocie. Účelom celej tvojej existencie je
prinášať plody a oslavovať Boha. Si
stvorený pre úspech.
Donášanie ovocia je prirodzené
Keď Boh stvoril muža a ženu a vdýchol
do nich život, tak k nim aj prehovoril.
Nasledujúce tri veci sa dejú vždy, keď
Boh niečo robí: tvorí, prichádza so
svojím Duchom a hovorí svoje slovo.

Boh stvoril Zem, no nemá to byť iba
miesto, kde by sme prežívali, ale má byť
miestom, kde budeme prinášať ovocie.
Prvé slovo, ktoré Boh riekol človeku
bolo „ovocie“ a to sa stalo súčasťou
ľudskej „duchovnej DNA“, „duchovným genetickým kódom“ človeka. Máš
donášať ovocie, pretože si duchovná
bytosť. Môžeš donášať duchovné
ovocie. Duch Svätý chce, aby si sa mu
otvoril a povedal: „Áno, to som ja! Ja
som ten plodný človek!“ Práve toto túži
Duch Svätý zasiať do tvojho vnútra,
hlboko do tvojho ducha, aby to z teba
mohlo neskôr prúdiť. Práve tak, ako je
pre mňa prirodzené byť šťastným –
kráľovstvo Božie je radosť v Duchu
Svätom – je prirodzené pre môjho
ducha, aby donášal ovocie.

Existujú dôvody prečo
stromy ochorejú a
neprinášajú úrodu. Ak
sa niečo také stane, je
dôležité zistiť príčinu,
odstrániť ju a začať
opätovne rodiť ovocie.
Veľmi ľahko si zvykneme na to, že
veci sa dejú istým spôsobom. Ak si
napríklad pastor, tak si možno myslíš, že
tvoj zbor by mal mať určitý počet
členov, alebo že by si mal mať nejakú
špeciálnu službu. Takéto veci sa stávajú
našou identitou a ľahko nadobúdame
názor, že uspieť môžeme iba
prostredníctvom nich. No Boh ti riekol
iba jedno – „Ploď sa.“ Na konci tvojho
života by mali tvoje zásobárne
prekypovať ovocím.
Existujú frustrovaní ľudia, ktorí
skáču ako kengury, zúfalo hľadajúc
miesto, kde by mohli uskutočniť svoje
povolanie. No keď sa prestaneš
sústreďovať na to povolanie a namiesto
toho sa začneš na seba dívať ako na
ovocný strom, nebude viac záležať na
tom, kde sa práve nachádzaš, alebo
v akých kruhoch sa pohybuješ. Jediná
vec, ktorú potrebuješ vedieť, je, že si na

mieste, kde ťa Boh chce mať a že
ponesieš ovocie. Celá tvoja identita, celé
tvoje myslenie, tvoj spôsob života
a jednania nadobudne črty donášača
plodov. Už viac nie si iba konzument, ale
si tým, kto niečo produkuje. Nie si
človekom, ktorý neustále niečo iba
potrebuje a ktorý opakovane žiada
o kladenie rúk, ale prúdy živej vody
plynú priamo z tvojho vnútra. Nie si
povolaný byť slepou ulicou; máš byť
centrálnou stanicou, cez ktorú môžu
pretekať požehnania.
Prijal si Ducha Svätého, a preto by ti
malo byť zrejmé, že si nositeľom ovocia.
Mnohí kresťania ešte nepochopili, že
donášanie ovocia je vec prirodzená,
spontánna a zjavná. Je však nad slnko
jasnejšie, že by sme mali niesť ovocie, je
to skutočnosť taká jasná ako že ryba
pláva vo vode. Prečo je jasné, že ryba
pláva? Nuž preto, lebo bola stvorená na
plávanie. Nemusíme byť nijako
špeciálne „duchovní“, mať do bodky
správnu teológiu, alebo sa pohybovať
v tých správnych kruhoch, aby sme boli
schopní donášať nejaké plody. Nie, nie,
nie! Sám Boh nás stvoril na to, aby sme
niesli ovocie, a preto je neprirodzené, ak
tomu tak nie je.
Existujú dôvody prečo stromy
ochorejú a neprinášajú úrodu. Ak sa
niečo také stane, je dôležité zistiť
príčinu, odstrániť ju a začať opätovne
rodiť ovocie. No ak ty a ja neveríme, že
môžeme byť plodní, a ak aj ostatné
okolnosti naznačujú, že sa nikdy nič
neudeje, stratíme odvahu i nádej.
Zmocnia sa nás nevera, pochybnosti a
skľúčenosť. Niekedy môže človek kázať
skupine ľudí, ktorí si myslia: „Áno, áno,
to už som počul. To už poznám. Je to
v Biblii.“ Slovo vychádza smerom
k poslucháčom, ktorí utrpeli zopár rán
osudu a nadobudli presvedčenie, že
chyba musí byť v posolstve. Sklesnutí a
bez entuziazmu, začínajú upadať do
starých koľají. No Božie slovo je
pravdivé a všetko ostatné zmýšľanie je
nesprávne. Boh chce, aby si prinášal
veľa ovocia a prežíval úspešný život!

Knihu Ulfa Ekmana Zrodený pre víťazstvo chceme vydať v našom vydavateľstve v 2. polovici roka 2008.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Z nášho zboru

Biblická škola v Bratislave!
Začíname 16. septembra 2008

Náš sen sa stal skutočnosťou! Boh do našich
sŕdc už pred mnohými rokmi vložil túžbu
otvoriť biblickú školu s denným programom na
Slovensku. Táto túžba sa ešte väčšmi prehĺbila
po tom, ako sme sami absolvovali takéto
štúdium v Českej republike v 90-tych rokoch.
16. septembra 2008 otvárame Biblické centrum
Slovo života aj na Slovensku.

Biblická škola Slova života začala vo Švédsku, v univerzitnom meste Uppsala v roku 1983. Odvtedy ju absolvovalo 28 000 študentov
z celého sveta. Ak by sme mali rátať aj absolventov biblických škôl, ktoré založili študenti uppsalskej školy, počet absolventov by
presahoval 40 000. Dnes má Slovo života 12 biblických škôl v rôznych krajinách sveta, pričom v Bratislave sa na rok 2008/2009
otvára ďalšia, určená hlavne pre študentov zo strednej Európy.

Pevné základy
Zámerom biblickej školy je postaviť
pevné základy pre život kresťana. Každý
z nás v sebe nesie Božie povolanie, na
ktoré sa potrebujeme pripraviť. Nie je
síce možné zapamätať si úplne všetko,
čo sa bude v škole učiť, ale Božie slovo
má jedinečnú schopnosť zasadiť sa do
našich sŕdc a doniesť ovocie v správnom
čase. Náš duch má oveľa väčšiu kapacitu
ako naša myseľ. Mnohí bývalí študenti
potvrdzujú, ako neskôr, na dôležitých
životných križovatkách, dokázali nájsť
Božiu múdrosť, ktorú práve potrebovali.
Za tie mesiace intenzívneho štúdia bola
uskladnená v ich srdci, a v správnom
čase im ju Boží Duch mohol
pripomenúť.
Biblická škola ponúka pestrú paletu
predmetov (približne 22), ktoré
pokrývajú základné oblasti učenia
Svätého Písma i života veriaceho. Medzi
inými sú to napríklad: modlitba,
spravodlivosť, utrpenie v Biblii,
uzdravenie, misia, autorita a inšpirácia
Biblie, autorita veriaceho, skutky
apoštolov, list Rimanom atď. Stabilita a
výška akejkoľvek stavby závisí od
kvality a hĺbky základov. Bez ohľadu na
naše povolanie, potrebujeme pevné a
kvalitné základy. Nielen pre kazateľov,
pastorov a duchovných pracovníkov, ale
tiež pre podnikanie, manželstvo,
budovanie vzťahov, evanjelizáciu či
formovanie ďalších učeníkov. Biblia
pripodobňuje náš kresťanský život
k behu, a to zďaleka nie k šprintu na 100
m – skôr k behu na dlhé trate
(Žid 12:1-3).
Učitelia
Jedinečným vkladom, ktorý biblická
škola prináša, sú kvalitní učitelia. Sú to
10
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skúsení služobníci evanjelia, ktorí stoja
v aktívnej službe či už ako pastori,
učitelia, evanjelisti alebo misionári.
Carl-Gustaf Severin, ktorý je známy aj
z našich konferencií, Svante Rumar,
dlhoročný dekan biblickej školy
v Uppsale a univerzitný učiteľ, Johny
Foglander, jeden z najlepších učiteľov
Slova, akých poznám a mnohí ďalší
s mnohoročnými skúsenosťami z misijného poľa. Nesú na sebe Božie
pomazanie a sú tiež dokázaní
v charaktere, čo vytvára unikátnu
kombináciu. Dokážu odovzdávať nielen
informácie, ale aj praktické skúsenosti a
spôsob aplikácie biblických právd.
Budovanie charakteru
Okrem toho, že v biblickej škole získate
mnoho nových vhľadov do jednotlivých
oblastí života a Biblie, biblická škola
buduje charakter. V podstate dávate
Ježišovi osem mesiacov svojho života,
aby ste sedeli pri jeho nohách a počúvali
jeho slovo tak, ako v príbehu o Márii a
Marte (Luk 10:39). Marta síce Ježiša
obsluhovala, ale nemala čas na to, aby
počúvala Božie slovo z jeho úst. Ježiš ju
láskavo napomenul: „Marta, Marta,
staráš sa a nepokojíš o mnohé veci…“
Ako presne to charakterizuje mnohých
dnešných veriacich. Samozrejme, to
neznamená, že nepotrebujeme pre Ježiša
pracovať. Ale na prvom mieste musí
zostať naša láska k Spasiteľovi a plná
pozornosť tomu, čo nám hovorí: „…a
jedného je treba. Mária si vyvolila dobrú
čiastku, ktorá nebude odňatá od nej.“
Ak budete osem mesiacov pod vplyvom
Božieho slova, je nemožné, aby ste
zostali rovnakí. Verím, že budete
premenení, posilnení v charaktere
a budete sa viac a viac podobať Ježišovi.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Biblická škola tiež vytvára
atmosféru, kde vaša viera môže ľahšie
rásť. Je to unikátne stretnutie veriacich z
mnohých krajín Európy, ktorí rok svojho
života investujú do Božieho kráľovstva.
Kdekoľvek bola v Biblii obeť, ktorá sa
Bohu ľúbila, tam prišiel aj Boží oheň.
Medzi študentmi sa často vytvoria také
pevné priateľské vzťahy, že sú pre nich
požehnaním po celý zvyšok života.
Biblická škola bude zasadená do
živého kresťanského zboru, ktorý
prináša možnosti aplikácie preberaných
tém. Budú sa usporadúvať misijné
výjazdy, domáce skupiny, modlitebné
stretnutia, evanjelizačné podujatia.
Chceme tiež na začiatku jasne
deklarovať, že pokiaľ k nám prídu bratia
a sestry z iných kresťanských zborov,
našou túžbou je poslúžiť im počas
ročného biblického štúdia čo najlepšie, a
potom ich „vrátiť“ do ich materských
zborov.
Priebeh výučby
Mnohí sa pýtajú na priebeh
každodenného života v biblickej škole.
Vyučovanie bude prebiehať od pondelka
do piatka, vždy od 08.00 h. do 11.40 h.
Prvá polhodina je venovaná chválam,
potom sa čítajú ďakovania za vypočuté
modlitby a tiež sa prihovárame za
potreby študentov. Ďalších pätnásť
minút sa modlíme za cirkev, misiu alebo
aktuálne témy v spoločnosti. Potom
nasledujú tri vyučovacie hodiny
s prestávkami, jedna z nich je veľká, na
desiatu. Po skončení lekcií bude
prebiehať nepovinná, ale veľmi
odporúčaná
modlitebná
hodina.
Z niekoľkých nosných predmetov sa
budú písať testy, ktorých hlavným
zámerom je upevniť študentov

Z nášho zboru

v preberanej látke. Otázky v testoch sú
koncipované väčšinou tak, že správna
odpoveď sa vyberie z viacerých
ponúkaných možností. Zaručujem vám,
že pri nich zažijete mnoho zábavy, ale aj
poučenia.
Vyučovanie
bude
prebiehať
v anglickom jazyku s prekladom do
slovenčiny priamo na pódiu (do ďalších
jazykov budeme zabezpečovať preklad
na slúchadlá). Od študentov očakávame
seriózny prístup k vyučovaniu a
absolvovanie celého roka biblickej
školy. Podrobnosti ohľadne absencie
alebo neskorších príchodov budú
špecifikované v študentskej príručke.
Praktické informácie
Na
internetovej
stránke
w w w. u l f e k m a n . o rg / w o l b c centraleurope sa môžete dočítať o
vstupnom poplatku. Čoskoro tam tiež
spresníme školné, ktoré sa bude platiť
najprv za prvý semester a začiatkom

roka 2009 za druhý. V poplatku budú
zahrnuté aj knihy na povinné čítanie.
Na požiadanie vám pošleme
prihlášku spolu s odporúčaniami, ktoré
vyžadujeme od vášho pastora a dvoch
priateľov z vášho zboru. Ďalšími
podmienkami sú skúsenosť znovuzrodenia a dovŕšenie veku 18 rokov
najneskôr do konca zimného semestra.
Po vyplnení prihlášky vám pošleme list
o prijatí. Ak máte ďalšie otázky, radi
vám na ne zodpovieme, najlepšie cez už
uvedenú stránku alebo telefonicky.
Svedectvá absolventov biblickej školy
potvrdzujú, že Boh sa o nich naozaj
zázračne stará. Ešte stále si nosím
v čerstvej pamäti ranné „díkůčinení“
v biblickej škole v Brne, kde sme
každodenne počúvali úžasné svedectvá
študentov o novej práci, neočakávanom
požehnaní od niekoho z rodiny atď.
Nedávno to vtipne, no zároveň veľmi
pravdivo, vyjadril jeden kazateľ.
„Nepýtaj sa svojej peňaženky, pýtaj sa

Boha.“ Myslím si, že naozaj stojí za to
predložiť biblickú školu v modlitbe
Pánovi. Ak on k nej dá svoje zvolenie,
viem, že sa o každého z vás kráľovsky
postará. Je, samozrejme, správne
našetriť si peniaze aj dopredu a byť
dobrým
správcom
zverených
prostriedkov. Zároveň je však biblická
škola nádhernou lekciou o viere v Božie
zaopatrenie. Každý študent bude
zodpovedný postarať sa o vlastné
ubytovanie, ale aj v tejto oblasti chceme
byť v našom domovskom zbore veľmi
nápomocní. Dobrým zvykom býva, že
niekoľko študentov si prenajme jeden
spoločný byt. Povzbudzujeme vás aj
k tomu, aby ste postupne začali robiť
potrebné kroky a nečakali až na august či
september.
Tešíme sa na vás! Som presvedčený,
že aj táto biblická škola napomôže k tak
dôležitému budovaniu robotníkov pre
žatvu posledných čias. Verím, že aj vy
patríte medzi nich.
Pastor Peter Čuřík
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Rozhovor

Misionár

Micael Lundin
Micael Lundin bol kľúčovou postavou pri rozvíjaní
práce Slova života v Čechách i na Slovensku. Ešte
v 80-tych rokoch pašoval na naše územie Biblie a
usporadúval tajné kresťanské zhromaždenia.
Potom sa presťahoval do Čiech, začal Biblickú školu
Slova života a tiež brniansky zbor. Micael je
misionár telom i dušou. Niekoľko rokov pôsobil
v Indii, kde pomohol zbudovať miestny kresťanský
zbor v priebehu necelých dvoch rokov zo 700 ľudí na
30 tisíc. Micael je vedúcim misijného oddelenia a
druhým pastorom cirkvi v Őrebrő. Koncom januára a
začiatkom februára ponavštevoval české zbory
Slova života a svoju návštevu ukončil v Bratislave.
Pre čitateľov Víťazného života sme mu položili
niekoľko otázok:
Micael, v Čechách a na Slovensku si
pôsobil najmä v rokoch 1992 – 1997.
Aké zmeny môžeš dnes v našich
národoch pozorovať?
Sú to veľké zmeny. Na jednej strane
veľmi dobré, ale tiež vidím nástup
materializmu. Nákupné centrá, podobne
ako vo Švédsku, ale tu je to nová vlna.
Ako to ovplyvňuje cirkev? Pretože na
začiatku 90-tych rokov materializmus
u nás nebol až taký silný.
Samozrejme, to je vážna zmena. Keď sa
pozriem na cirkev, myslím, že v 90-tych
rokoch prišlo Božie navštívenie. Možno
je to príliš silné slovo, ale určite môžeme
povedať, že Boh vtedy otvoril veľké
dvere. Som veľmi rád, že sme prišli
práve v tom čase a nie o desať rokov
neskôr. Po našom odchode z Čiech však
zbory ostali trochu osamotené a
postupne prišla izolácia, ktorá vždy
Božie dielo oslabuje. Neznamená to, že
musíme byť uniformní, rovnakí, ale
v jednote existuje skutočná sila. Žiadny
zbor sám osebe nedokáže zabrať národ.
12
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Je tiež veľmi dôležité, aby sme mali
niekoho, s kým môžeme zdieľať svoj
život.
Ale posledné dva roky som videl
veľkú zmenu. Pastori aj zbory sa k sebe
viac priblížili a zmizli trecie plochy.
Dôležitým predelom bola tiež
konferencia v Brne s Carlom Gustafom.
Pre mnohých to bolo veľkým
povzbudením. Stretlo sa veľa ľudí, cítili
sme úžasnú jednotu a prišla nová úcta do
vzťahov medzi pastorov a zbory.
Ako si vnímal návštevu v Bratislave?
Naposledy si tu bol možno pred
siedmimi rokmi.
Na zhromaždení som sa cítil veľmi
dobre. Naozaj si myslím, že ako cirkev
aj líderstvo robíte výbornú prácu.
Pretože nechceme budovať na piesku,
ale na pevnej pôde, práca môže trvať
dlhšie než si myslíme. Ako som povedal
na bohoslužbe - pretože ste boli verní
v mále, dokonca aj v tom, čo nie je vaše,
Boh má pre vás ešte veľmi veľa. Nikdy
nám nedáva viac ako zvládneme. Testuje
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

nás krok za krokom a podľa toho nás
vovádza do väčších vecí. Keď to vidíme
z tejto perspektívy, myslím si, že ste
akoby ešte ani len nezačali. Biblická
škola v Bratislave bude tiež veľmi
dôležitým krokom. Možno ste túžili
začať biblickú školu už dávnejšie, ale
verím, že teraz je správny čas.
Aké sú podľa teba silné stránky
biblickej školy?
Hlavná sila biblickej školy je v tom, že
postaví pevné základy. Keď som
študoval na biblickej škole v Uppsale,
nemal som jasno v otázkach
spravodlivosti a môjho postavenia
v Kristovi. Veľa mojich názorov bolo
založených na predsudkoch, tradíciách a
vlastných pocitoch, ktoré boli veľmi
nestále. Biblická škola mi dala pevné
základy Božieho slova, na ktorých sa
dalo naozaj stavať. Keď učitelia
vysvetľovali Slovo, akoby sa predo
mnou otvárali nové obzory.
Škola je zároveň prípravou na život.
Je to čas, kedy sa oddelíš pre Pána, bez

Rozhovor

ohľadu na to, aké je tvoje povolanie. Je
dôležité, aby tam človek prišiel s týmto
porozumením. Niekto si myslí, že
absolvuje biblickú školu a má to za
sebou . Ale v podstate je to len príprava
na skutočný život a povolanie.
Povedz nám, čo robíš vo svojej službe
teraz?
Som druhým pastorom a pracujem
s misiou. V posledných rokoch vidíme
veľkú potrebu budovania nových
pracovníkov. Ako je napísané „žatvy je
mnoho, ale robotníkov málo.“ Mnoho
kresťanov nechce pracovať pre Pána.
Chcú byť len zabávaní. Niektorí po
prechode do stredného veku strácajú
oheň. Tiež vidíme mladú generáciu,
ktorá povstáva, a my ju potrebujeme
vytrénovať.
Ako formujete nových pracovníkov?
Začali sme niečo, čo nazývame
IMPACT. Je to tím ľudí, ktorí sa
presťahuje na nové miesto, aby tam
pôsobili jeden rok. Po niekoľkých
týždňoch vyučovania a prípravy títo
mladí ľudia pracujú na budovaní
Božieho diela. Takýto tím máme
napríklad v Poľsku a tento rok budeme
mať ďalšie dva vo Švédsku. Musíme
znova roznietiť zakladanie zborov. Nie
je to len kázanie evanjelia, ale rôzne
ďalšie aktivity, ktoré sú zamerané na
oslovenie
neveriacich:
futbalové
turnaje, upratanie sídliska, vyučovanie
angličtiny atď. Chceme, aby mladí
mohli zakúsiť nádheru misie. Nestačí,
keď ľudia dostanú správne vyučovania,
musia mať aj možnosť aplikácie.
Ako prijať misijné povolanie a ako
doň vstúpiť? Ešte stále je to
v protestantskom hnutí na Slovensku
dosť nová myšlienka.
Na prvom mieste treba jasne povedať, že
každý z nás je povolaný, aby sa zapojil
do misijnej práce: „Choďte do celého
sveta a kážte evanjelium.“ Či už
modlitebne,
dávaním
alebo
krátkodobými misijnými výjazdmi.
Dokonca každý miestny zbor má toto
povolanie, pričom niektoré zbory sa na
misii podieľajú výraznejším spôsobom
než iné. Sú však aj ľudia, ktorí sú
špeciálne povolaní ako misionári.
Ja sám som na začiatku o sebe vôbec

nepremýšľal ako o misionárovi. Môj
pohľad sa veľmi zmenil po tom, ako som
v roku 1980 absolvoval krátky výjazd do
Murmanska. Keď sme tam prišli, jedna
žena bola veľmi nadšená, že konečne jej
niekto priniesol Bibliu. Ja som v tom
však počul volanie národa, alebo vôbec
ľudí, ktorí sú hladní po Bohu. Ak má
niekto na srdci misiu, najlepšou vecou je
pripojiť sa k nejakému misijnému
výjazdu. Viem, že niektorí ľudia sú
veľmi zameraní na konkrétny národ.
Pripúšťam, že to môže byť od Boha, ale
v zásade v Biblii nič také nenachádzame.
Niekedy Boh otvorí nejaký národ a my
potrebujeme byť pripravení do tých
dverí vojsť. Alebo sa môže stať, že na ten
národ, ktorý Boh položil na moje srdce,
ešte nie je čas, a ak som naň príliš
zameraný, môžem minúť to, čo Boh pre
mňa pripravil na teraz. Takže
odporúčam ísť na biblickú školu,
pripojiť sa k misijným výjazdom,
vyvinúť iniciatívnu. Jedným z krokov,
ktoré som na začiatku urobil, bolo, že
som kontaktoval misijnú organizáciu
v Štokholme, ktorá pašovala Biblie do
krajín, kde neboli dostupné. Neprosil
som ich o pomoc, ja som sa ponúkol:
„Mohol by som s niečím pomôcť?“
Niekedy ľudia v cirkvi čakajú, že za nimi
príde pastor a povolá ich do misie. Nie,
treba mať ochotné srdce a na prvom
mieste začať pomáhať v miestnom
zbore. V podstate misia začína pomocou
v domovskom zbore, je to len iná
dimenzia. Ak niekto nepriloží ruku
k dielu doma, nie je kvalifikovaný
k práci na misijnom poli.
V porovnaní s mnohými misionármi,
ktorí navštívili Čechy a Slovensko,
poznáš naše národy azda najlepšie,
pretože si tu strávil mnoho rokov. Čo
by si nám poradil, aby sme sa mohli
v cirkvi posunúť o ďalší krok
dopredu.
Musíte stáť proti duchu materializmu.
Mnoho ľudí začína prospievať, a to je
samozrejme v poriadku, len nesmú
pritom stratiť vášeň pre Boha. Tiež sa
môže stať, že niekto je tak ovplyvnený
týmto duchom, že sa preňho stáva
nesmierne dôležitým, aby žil dobre.
Stáva sa to vecou prestíže. V posledných
časoch bude viac a viac temnoty, a preto
si musíme upevňovať svoje povolanie
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

ešte dôslednejšie. Keď človek nevie
prečo tu vlastne je, prečo máme cirkev,
keď nemá jasnú víziu, bude preňho
veľmi ťažké obstáť.
Po páde komunizmu prišlo
k veľkému otvoreniu sa pre evanjelium a
cirkev mala veľké očakávania. Keď sa
nenaplnili v takej miere, ako sa myslelo,
v niektorých to mohlo zanechať
sklamanie a otázky typu, či to má
zmysel. Samozrejme, oplatí sa bojovať!
Potrebujeme len pokračovať! Niekto
musí pripraviť cestu pre ďalšiu
generáciu. Niekto musí prelomiť nové
oblasti. A to nikdy nebýva ľahké. Keby
sme sa pozreli do histórie, každá
prebudenecká generácia musela zápasiť
podobne ako my. Nikdy sa to nestalo len
tak. Aj vy sa nachádzate v tom procese a
pripravujete pôdu pre nastupujúcu
generáciu. Nestačí ju len vychovať,
musíte pre ňu pripraviť pôdu. Preto sa
nemôžete vzdať! Buďte naďalej šťastní,
pokračujte v práci a skôr alebo neskôr
nastane prielom.
Čo sa vlastne myslí pod tým, keď sa
povie prielom v národe?
Ľudia začínajú prichádzať ku Kristovi
vo väčšom počte, začínajú sa nové
zbory, cirkev je zrelšia a silnejšia
zvnútra. Niekoľkokrát som to už videl.
Cirkev a služobníci tvrdo pracovali a
potom prišiel bod zlomu, kedy bolo
odrazu všetko o niečo ľahšie. Nastal
duchovný prielom. Vynaložia to isté
úsilie ako predtým, ale vidia viac ovocia.
Napríklad v Južnej Kórei. Jeden brat
z Poľska mi rozprával, že tam kázal
v cirkvi, ktorá mala 140 tisíc členov.
O tom zbore sme ani len nepočuli, a to je
predsa veľký zbor! Bol som v Kórei, a
nebo je nad tým národom naozaj
otvorené. Pred sto rokmi to však bolo
v Kórei veľmi ťažké a mnoho
misionárov zomrelo pre vieru a nevideli
ovocie. Ešte keď začínal zbor Yonggiho
Choa, práca išla pomaly. Ale potom sa
nad tým národom niečo zlomilo v duchu,
i keď nie je ľahké povedať presne kedy a
čo sa zlomilo. Ale je jasné, že nastal
duchovný prielom. Žehnám vám to i vo
vašom národe.
Otazky kládol
Peter Čuřík
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Skutočný príbeh

Zázračné uzdravenie z leukémie
Lekári mu nedávali šancu, ale Ježiš ho uzdravil
„Keď sa nabudúce stretneme, zahráme si spolu futbal,“ povedal Carl-Gustaf
Severin zomierajúcemu chlapcovi. Presne tak sa aj stalo - o dva roky tam
chlapec stál uzdravený z leukémie, šťastný a s loptou pod pazuchou.
Carl-Gustaf Severin, evanjelista Slova života v Uppsale, pred pár rokmi
kázal na zhromaždení v Tbilisi, hlavnom meste Gruzínska. Uprostred
kázania sa zastavil a prehlásil do sály: „Aj keď ti lekári nedávajú žiadnu
nádej, vedz, že Ježiš je s tebou a chce ťa zachrániť,“ a potom ďalej
pokračoval vo svojom posolstve. Muž, na ktorého pritom ukazoval, bol
Enzary Devadze, ktorý na zhromaždenie v Tbilisi pricestoval zo svojho
rodného mesta Batumi.
„Nevedel nič o mojej situácii,“ hovorí Enzary. Enzary nechal svojho
zomierajúceho syna Amirana doma v Batumi a odcestoval do Tbilisi sám.
Lekári už pre jeho syna nedokázali nič urobiť a povedali mu, že pre chlapca
bude najlepšie zomrieť doma. Amiran zomieral na leukémiu, jeho pľúca boli následkom cudzopasnej choroby
poškodené, močil krv, bol ochrnutý a hluchý. Jeho rodičia zaplatili tisíce eur na jeho liečenie v Nemecku, ale
bezvýsledne. Jeho stav sa iba zhoršoval.
„Keď som bol úplne na dne, Ježíš prišiel a pomohol mi,“ hovorí viditeľne pohnutý otec. Keď vtedy pred rokmi
odchádzal z domu z Batumi na zhromaždenie so Severinom, plakal ako malé dieťa. Napriek tomu však so svojou
manželkou nad synom prehlasovali, že bol uzdravený ranami Ježiša.
Príbeh zázračného uzdravenia
Enzary videl v Tbilisi mnoho
uzdravených ľudí, a vo chvíli keď CarlGustaf ukázal smerom k nemu, niečo
v ňom povstalo. Odchádzal do Batumi
ako nový človek. „Vedel som, že Ježiš
chce uzdraviť nášho syna. Bol som
naplnený vierou,“ spomína. Nasledujúci
deň Enzary na zhromaždenie priviedol aj
svoju manželku a syna. Sála bola
preplnená na prasknutie, a preto museli
zostať stáť úplne vzadu. Carl-Gustaf
nevedel nič o tejto rodine, ani o tom, že
priviedli svojho na smrť chorého syna.
Počas zhromaždenia v kázni spomenul
príbeh deväťročného chlapca, ktorý tiež
zomieral, ale keď sa zaňho pomodlil, bol
uzdravený. Enzary spomína, ako Severin
zakončil ten príbeh slovami: „Ten
chlapec bol uzdravený a dnes je už z neho
dospelý muž.“ „Nevediac, opäť hovoril
do našej situácie. Amiran mal vtedy
deväť rokov,“ dodal otec.
Po zhromaždení sa im podarilo
Carla-Gustafa zastaviť vo dverách ešte
predtým, ako opustil sálu. Poprosili ho,
14
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aby na ich syna zložil ruky. „Nezomrieš,
tá choroba ťa nezabije, ale budeš
uzdravený a vďaka tomu bude
v Gruzínsku oslávené meno Ježiš. A keď
prídem nabudúce, zahráme si spolu
futbal,“ povedal Carl-Gustaf chlapcovi
po modlitbe. Keď to povedal, určite si
neuvedomoval, že Amiran má futbal
radšej, než čokoľvek iné, a jeho
najväčšou túžbou bolo znova hrať.
Po návrate domov sa jeho zdravotný
stav začal rapídne zlepšovať a už po
dvoch dňoch od návratu z Tbilisi hral
s chlapcami futbal. Lekári nevedeli, čo si
majú o tom myslieť. Nové testy a
vyšetrenia ukazovali normálne hodnoty a
zdravé pľúca. „Pýtali sa nás, čo majú
napísať do jeho papierov,“ zdieľa sa
Enzary. „Poprosili sme ich, aby napísali,
že bol uzdravený ranami Ježiša Krista!“
O dva roky neskôr
Pod dvoch rokoch sa Carl-Gustaf do
Gruzínska vrátil a usporadúval
zhromaždenia aj v Batumi. Správa
o zázračnom uzdravení malého Amirana
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

sa rozšírila do celého mesta a na
bohoslužby prišli mnohí rodinní priatelia
a známi. Keď Carl-Gustaf vošiel do
budovy, kde mal kázať, bola preplnená
ľuďmi, ktorí chceli stretnúť toho
Uzdraviteľa z Nazareta.
Sľúbený futbal
Odrazu prišiel na pódium 11-ročný
chlapec s futbalovou loptou pod
pazuchou! Carlovi-Gustafovi trvalo
niekoľko sekúnd, kým si spomenul na
chlapcov príbeh. Krátko nato v sále
prepukol obrovský jasot. Chlapec pred
všetkými vydal svedectvo o tom, čo sa
mu stalo, a v ten večer bolo spasených
sedemdesiat ľudí.
„Vďaka tomuto zázraku sa stal Ježiš
v našom meste známy,“ povedal Enzary
s úsmevom na tvári. Po zhromaždení si
Carl-Gustaf s Amiranom, samozrejme,
išli spolu zahrať futbal. Otec k tomu
dodáva: „Ten deň v Tbilisi bol pre nášho
syna naozaj dôležitý.“
The Mission Magazine 4/2007

Cirkevné dejiny

Gnosticizmus (1.-3. storočie)
Duch verzus hmota

Gnosticizmus je
dualistické
m y s t i c k é
náboženstvo.
Dualistické
znamená, že sa
díva na život
ako na konflikt
Gnostický kríž
medzi dvoma
protichodnými silami, duchom a
hmotou. To sa na prvý pohľad podobá
biblickej myšlienke, že duch bojuje proti
telu a telo proti duchu. Práve pre túto
podobnosť bol gnosticizmus nebezpečný. V skutočnosti je však táto
gnostická myšlienka niečím úplne iným:
gnostici stotožňovali zlo s hmotou a
dobré, „duchovné“, bolo to, čo je
nehmotné.
Názov je odvodený od gréckeho
slova gnósis, čo znamená poznanie.
Poznanie je v gnosticizme hlavným
prostriedkom k spaseniu. Gnosticizmus
bol rozšírený v prvých troch storočiach
po Kristovi, vrchol dosiahol v druhom
storočí. Hoci gnosticizmus bol jednou
z najrozšírenejších heréz (bludov,
falošných učení) v cirkvi prvých storočí,
nebol kresťanskou sektou, existoval už
pred kresťanstvom. Bola to akási
kombinácia
gréckej
špekulácie,
židovského zákonníctva a orientálneho
mysticizmu, ktorá do kresťanstva silne
zasiahla v prvých storočiach jeho
existencie. Z orientálnych prameňov
gnosticizmu treba spomenúť Zoroastra,
ktorý je známy aj pod menom
Zarathuštra. Existovali rôzne formy a
prúdy gnosticizmu, ako kresťanské, tak
aj pohanské. Hlavnými kresťanskými
smermi sú ofiti a Valentiniáni (podľa
egyptského gnostika Valentina).
Cieľom
gnosticizmu
je,
samozrejme, riešiť problém ľudstva.
Tento problém však nie je morálny
(hriech), ale týka sa metafyziky,
samotného bytia človeka. Problémom
ľudstva je podľa gnostikov to, že
človek žije v hmotnom tele. Gnostici
používali bežné kresťanské pojmy ako
vykúpenie, spasenie a podobne. Na
plnohodnotné spasenie však nestačí

viera, dôležité je mystické poznanie,
ktoré je prístupné len vyvoleným. Práve
toto poznanie človeku pomôže
dosiahnuť cieľ, ktorým je oslobodenie
od hmoty. S tým súvisí askéza – fyzické
sebazapieranie – ktoré je dôležitým
prvkom. To viedlo napr. aj k pohŕdaniu
manželstvom, na čo Pavol vopred
upozorňoval v 1. Timotejovi 4:3.
Obvykle sa uvádzala aj existencia
libertinistického krídla, ktoré naopak
tvrdilo, že nie je dôležité, čo robí telo,
podstatný je duch. Telo teda môže robiť,
čo chce. Niektorí vidia zmienky o tomto
prúde v 2. kapitole listu Petra a v liste
Júdu. Najnovší výskum existenciu
libertinistického krídla nepotvrdil, no
podobné myslenie určite existuje a je
čoraz viac možné sa s ním stretnúť aj
v dnešnej dobe.
V gnosticizme je veľmi dôležitý
pojem „logos“, čo znamená slovo, ale aj
rozum. Logos bol ponímaný rôzne a nie
je to len gnostický pojem. Existoval už
v klasickej gréckej filozofii a bol
dôležitý aj pre židovského filozofa
Filóna Alexandrijského žijúceho na
prelome letopočtov. Logos sa tiež
spomína v Biblii, kde apoštol Ján takto
označuje Ježiša (Jn 1:1 a inde). Gnostici
chápali „logos“ predovšetkým ako
božský princíp, ktorý sa zjavil
v Ježišovi. To je opäť kresťanstvu
podobné, v gnosticizme však je Ježiš
zaradený medzi viaceré bytosti, ktoré
treba uctievať, aby sa človek vyslobodil
z hmoty a bol spasený.
Samozrejme, dualizmus ducha a
hmoty narazil na mnohé problémy
zvlášť v Starej zmluve. Veď Boh stvoril
tento materiálny svet a povedal, že je to
dobré. Podľa Starej zmluvy problémom
nie je hmota. Gnosticizmus to rieši po
svojom. Tento svet podľa nich nie je
stvorením dobrého Boha, ktorý sa zjavil
v Ježišovi Kristovi, ale dielom nižšieho
boha – Demiurga. A Ježiš Kristus nám
zjavil pravého Boha, ktorý nás od
Demiurga vyslobodzuje. To vedie
k odmietnutiu celej Starej zmluvy
(veď v nej nehovoril pravý Boh), a tým
k odseknutiu sa od koreňov kresťanskej
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

viery. Toto myslenie, samozrejme, musí
zasiahnuť aj do osoby Ježiša Krista. Veď
Ježiš prišiel ako Boh v ľudskom tele.
Podľa gnostikov to však
nebolo
skutočné telo, iba zdanlivé. Táto
myšlienka sa nazýva doketizmus a
apoštol Ján na ňu upozorňuje v 1J 4 1-3.
Iní hovorili, že Ježiš zobral na seba
ľudské telo, aby presvedčil svojich
nasledovníkov, no pred ukrižovaním ho
opustil, nakoľko bolo pre nich
nepredstaviteľné, aby Boh trpel v tele.
V gnostickom učení o Ježišovi vidíme
v praxi dôležitý princíp, že falošný duch
sa obvykle prejaví falošným učením
v niektorej z podstatných častí
kresťanskej viery, a to najmä v učení
o Kristovi.
Informácie o gnosticizme boli dlho
dostupné len z diel cirkevných otcov,
ktorí proti nemu bojovali. Postupne však
boli objavené viaceré gnostické spisy.
V roku 1945 napokon došlo k veľkému
objavu gnostických papyrusov v Nag
Hammádí v Hornom Egypte. Tieto
papyrusy vniesli do nášho poznania
o gnosticizme veľa svetla. Medzi
najvýznamnejšie gnostické spisy patria
Tajné učenie Jánovo, Evanjelium pravdy
a aj dnes občas spomínané Evanjelium
Tomášovo.
Azda najvýznamnejším kresťanským odporcom gnosticizmu bol
cirkevný otec Ireneus, biskup z Lyonu,
ktorý ako pôvodcu gnosticizmu uvádza
Šimona Mága (Sk 8). Prvý kresťanský
gnostik, o ktorom vieme, bol judaista
Kerinthos. Najvplyvnejším gnostikom
bol Egypťan Valentinos.
Napriek tomu, že cirkev gnosticizmus rozpoznala a odsúdila, mnohé
gnostické myšlienky si našli cestu dnu, a
to zvlášť vo východnej cirkvi, ktorá bola
otvorenejšia voči filozofii a špekuláciám. Tu našli svoje uplatnenie
v alexandrijskej teológii, najmä u cirkevného otca Origena.
Pavel Hanes – Dejiny kresťanstva,
Ľudovít Fazekaš – Úvod do Novej zmluvy,
www.wikipedia.org
Stránku pripravil Tomáš Počai
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Správy zo sveta

44 miliónov rozhodnutí
pre Krista za posledných
6 rokov

782 263 ľudí, ktorí odovzdali svoje životy
Kristovi: taká je bilancia 5-dňového
decembrového ťaženia tímu evanjelistu
Reinharda Bonnkeho v nigérijskom
meste Abakaliki. Za posledných 6 rokov
táto služba videla vyše 44 miliónov
rozhodnutí pre Krista.
Podobne ako iné ťaženia, kampaň
v Abakaliki bola od samého začiatku
veľkou udalosťou. Atmosféra bola nabitá
Božou mocou a po evanjelizačnej kázni
ľudia masívne reagovali na výzvu
k spaseniu. Nasledovalo množstvo
zázrakov uzdravenia: slepí videli, chromí
chodili, nenarodené dieťatko, ktoré
zomrelo v lone matky, začalo zrazu opäť
kopať.
Na druhý deň bol evanjelizačný tím
miestnym guvernérom pozvaný na
štátny banket. Guvernér povedal, že na
mieste, kde prebieha evanjelizačná
kampaň, vyrastie nové predmestie a
jedná z ciest sa bude volať Trieda
Reinharda Bonnkeho.
Takáto pozornosť nie je v Nigérii
ojedinelá, autority sú v tejto krajine pre
hlásanie evanjelia otvorené, a je úžasné
vidieť, aké to prináša výsledky. Nigéria
dnes z afrických krajín zažíva snáď
najväčšie prebudenie. Na 5-dňové
kampane chodia každý deň státisíce
ľudí, pričom Bonnke stále častejšie
navštevuje aj odľahlejšie africké mestá.
Menej známa je skutočnosť, že
tento veľký evanjelista myslí na
budúcnosť služby a v poslednom čase
pozýva na svoje ťaženia kázať aj
evanjelistu Daniela Kolendu, čo veľmi
pozitívne inšpiruje život a službu tohto
mladého amerického služobníka.
Zdroj: CfaN
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Letničné hnutie stále
rastie aj v USA
Fenomenálny rast letnično-charizmatického hnutia po celom svete je
známou skutočnosťou. Najmä „menej
rozvinuté“ krajiny zažívajú veľké
prebudenie, v ktorom je skúsenosť
s Duchom Svätým úplne samozrejmá.
Počet letničných veriacich však stále
vzrastá aj napr. v USA. Podľa výskumnej
skupiny Barna sa v poslednej dekáde
v USA zvýšil podiel letničných veriacich
z 30 na 36 % obyvateľstva, čo je asi
20%-ný nárast. Pritom sa nebrala do
úvahy denominačná príslušnosť, ale to,
koľkí prežili skúsenosť krstu Duchom
Svätým a veria, že dary Ducha sú pre
dnešok.
Takíto
„letniční“
veriaci
sa
nachádzajú v rôznych cirkvách. Tak
napr. až 36 % amerických katolíkov sú
charizmatici. Zaujímavá je aj informácia,
že 7 % zborov Južnej baptistickej
konvencie je dnes už tiež letničného
charakteru, hoci práve táto denominácia
je známa svojím proticharizmatickým
razením.
Takisto bol vyvrátený mýtus, že
letnično-charizmatické zbory sú obvykle
malé a zaostalé. V skutočnosti sú
približne rovnako veľké ako iné
protestantské zbory a najčastejšie
používajú modernú techniku. Okrem
toho sloboda emocionálneho a duchovného vyjadrenia typická pre
charizmatické zhromaždenia sa stretáva
s kultúrnym trendom smerujúcim
k osobnému vyjadreniu, a tak dobre
odpovedá na potreby ľudí.
Zdroj: Christian News Today.com

Kresťanské hodnoty
menia spoločnosť
v Kolumbii
Zmena celej väznice, systému súdnictva
či policajného oddelenia jednoduchým
vyučovaním kresťanských princípov: to
je to, čo zažíva kresťanská sieť
podnikateľov La Red v krajinách
Latinskej Ameriky.
Organizácia La Red (čo znamená po
španielsky sieť) vyučovala osem tisíc
väzenských
strážcov
štyridsiatim
kresťanským hodnotám. Vyučovanie sa
dialo v malých skupinách s možnosťou
diskusie. Strážcov to tak zmenilo, že sa
to odrazilo na celom väzenskom
systéme a väzni začali prejavovať
záujem, aby sa aj oni mohli zúčastniť
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

takého vyučovania. Všimli si totiž, že
strážcovia sa k nim začali správať úplne
inak. Strážcovia si totiž začali
uvedomovať, ako ich skutky zraňujú celú
krajinu, aj ich vlastné rodiny. Keď však
celé strážne jednotky začali žiť podľa
nových hodnôt, nebolo ich viac možné
zastrašovať.
Zdroj: Dean Cooper,
prevzaté od Joel News

V Číne stále nie je
sloboda

Ani v roku 2007 väčšina Číňanov
nemohla vyznávať a praktizovať svoju
vieru otvorene. Tento záver vyslovil
riaditeľ Open Doors China. Čínska
komunistická strana od polovice júna do
konca novembra viedla tajnú kampaň
proti neregistrovaným podomovým
cirkvám. Vládna polícia počas tejto
kampane vyšetrovala obsah kázní,
osobnú históriu evanjelistov a ich
finančné zdroje.
18. novembra úrady zatkli štyridsať
cirkevných vedúcich z Čínskeho
spoločenstva evanjelia v provincii
Henan. Riaditeľ, ktorý z bezpečnostných
dôvodov nechce byť menovaný,
povedal, že mnohým kresťanom
z podomových cirkví bolo povedané, že
musia prestať so zhromaždeniami.
Niektorí sú pokutovaní. Stáva sa, že
pastorov na niekoľko dní zatknú,
niektorých posielajú do pracovných
táborov.
Kresťania žijúci na vidieku majú
často problém získať Bibliu či
kresťanské knihy alebo navštevovať
biblickú školu.
Podľa Open Doors USA čínska
vláda pred Letnými olympijskými hrami
v Pekingu starostlivo vytvára obraz
náboženskej tolerancie, ale fakty hovoria
niečo celkom iné.
Zdroj: Christian Today.com

Inzercia

OBJEDNAJTE SI CD Z KONFERENCIE
VIERY 2008 V BRATISLAVE

1 CD za 69 Sk
22. 2. 2008
18.30

Carl-Gustaf Severin

C0802221

23. 2. 2008
10.00

Čuřík Peter

C0802231

23. 2. 2008
15.30

Ján Lacho

C0802232

23. 2. 2008
18.00

Carl-Gustaf Severin

C0802233

24. 2. 2008
10.00

Carl-Gustaf Severin

C0802241

Ručne viazaná do kože prešitá.
Klasický vzhľad. Vydrží generácie.
Kvalitná koža.
Roháčkova, Evanjelická, Ekumenická
Na objednávku vám zviažeme
aj vašu bibliu.

Objednávať môžete cez internetový obchod na
www.slovozivota.sk. Poprípade telefonicky na 0244461195 alebo môžete vyplniť malú kartičku, ktorá je
vložená v tomto časopise a poslať ju na našu adresu.

kontakt: kanaan@azet.sk
0911535065

Detský tábor Slovo života - Poniklec 2008
Nástup: 5.7.2008 o 17:00 pred večerou
Odchod: 12.7.2008 o 12:30 po obede
Kde:

Rekreačné zariadenie Poniklec, Mlynská 414, 976 45
Hronec, v blízkosti Brezna.

Areál a ubytovanie: Ubytovanie bude v murovanej budove
a drevených chatkách. Priamo v areáli sa nachádza záhradné
posedenie, ohnisko, herňa pre deti, sauna, posilňovňa, tenisový
kurt, stolný tenis. Niekoľko kilometrov odtiaľ je Čiernohronská železnička a Bystrianska jaskyňa.
Viac info na www.poniklec.szm.sk

Cena: 2 500 Sk/osobu. V cene je zahrnuté ubytovanie, plná penzia počas siedmich dní,
starostlivosť o vaše dieťa a odmeny. Dopravu si musíte zabezpečiť individuálne na vlastné náklady.
V prípade, že zaplatíte do 1.4.2008, máte nárok na 5% zľavu.
Kto sa môže zúčastniť: Školopovinné deti a mládežníci rozhodnutí pomôcť v programe pre
deti. Menšie deti môžu prísť len v sprievode rodičov alebo ich blízkych.

Podrobnejšie informácie: Martin Hunčár, 02-44461192
Organizátor: Slovo života Bratislava. Program zabezpečujú učitelia nedeľnej školy. Plánujeme
zhromaždenia s kreatívnym zvestovaním Božieho slova, ručné práce, hry, šport, relax, výučbu
angličtiny (anglický lektor z nášho zboru).
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

I

1/2008

I

ˇ
VÍTAZNÝ
ŽIVOT

I

17

Inzercia

Evanjelizačný partner

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 1 200 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

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

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,

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

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

03.02.2008

Lundin Micael

Nemiň Boží zámer pre svoj život

C0802031

69,-Sk

27.01.2008

Čuřík Peter
Mešťan Pavol
Boker Zeev

Spomienkový deň Holokaustu

C0801272

69,-Sk

27.01.2008

Čuřík Peter

Dôležitosť dobrých skutkov

C0801271

69,-Sk

20.01.2008

Hunčár Martin

Návrat k čnosti

C0801201

69,-Sk

13.01.2008

Čuřík Peter

Ako obstáť v duchovnom tlaku - CD mesiaca

C0801131

69,-Sk

06.01.2008

Čuřík Peter

Ako sa stať udatným hrdinom

C0801061

69,-Sk

31.12.2007

Čuřík Peter

Nebezpečenstvo vlažnosti

C0712311

69,-Sk

23.12.2007

Hunčár Martin

Na Vianoce 2007

C0712231

69,-Sk

16.12.2007

Čuřík Peter

Sila vianočnej zvesti

C0712161

69,-Sk

09.12.2007

Čuřík Peter

Ako nájsť východisko z chaosu - CD mesiaca

C0712091

69,-Sk

02.12.2007

Vrábel Vlado

Plná istota viery

C0712021

69,-Sk

25.11.2007

Svensson Peo

Seminár o vzťahoch a rodine III
www.slovozivota.sk

C0711251

69,-Sk

24.11.2007

Svensson Peo

Seminár o vzťahoch a rodine II
www.slovozivota.sk

C0711242

69,-Sk

24.11.2007

Svensson Peo

Seminár o vzťahoch a rodine I
www.slovozivota.sk

C0711241

69,-Sk

18.11.2007

Čuřík Peter

Čo obsahuje reformačné povolanie

C0711181

69,-Sk

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

VÍTAZNÝ
ŽIVOT 1/2008
Registračné číslo
Ministerstva kultúry:
2646/2001

18

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

I

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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VÍTAZNÝ
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e-mail: slovozivota@slovozivota.sk
www.slovozivota.sk
Zodpovedný redaktor: Peter Čuřík
Články, technické spracovanie a preklady:
P. Čuřík, M. Hunčár, L. Bašnárová,
K. Čuříková, T.Počai

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:
M. Vajdová, A. Krajčovičová
-Nepredajné

KONFERENCIA VIERY 2008 V BRATISLAVE
Bratislava, Dom kultúry Dúbravka, modrá sála
Carl-Gustaf Severin

Ján Lacho

Peter Curík
ˇ ˇ

Carl-Gustaf Severin je neopakovateľným rečníkom. Jeho
kázne sú vždy nesmierne
osviežujúce a plné viery. Je
evanjelistom, ktorého si Boh
používa v oblasti uzdravenia a
zázrakov. Jedno zo svedectiev
z jeho služby sme uverejnili aj
v tomto čísle časopisu. Cez službu
brata Severina už viac ako dvesto
manželských párov, ktoré nemohli
mať deti, zakúsili Boží zázrak
uzdravenia, čo je aj lekársky
zdokumentované.
Carl-Gustaf
slúžil v desiatkach krajín sveta,
často aj v oblastiach, ktoré boli
úplne nezasiahnuté evanjeliom.
V krajinách bývalého Sovietskeho
zväzu sa nemalou mierou pričinil o
vznik a rozmach viac ako 1500
kresťanských
zborov.
Zhromaždenia, ktoré sme spolu s ním
v Bratislave v minulosti usporiadali, boli vždy mocným
duchovným zážitkom.

Ján Lacho bol kazateľom už počas
komunistického režimu a bol
svedkom
mnohých
Božích
zázrakov. Spolu s manželkou
Zlaticou žijú v Bernolákove, majú
päť detí a tri vnúčatá. Brat Lacho
slúžil 20 rokov ako mládežnícky
pastor najskôr v zborovej a neskôr
v celoslovenskej práci. Ďalších
19 rokov pôsobil ako pastor
bratislavského zboru AC. Od roku
2000 je biskupom Apoštolskej
cirkvi na Slovensku. Jeho víziou je
naplniť Slovensko evanjeliom,
zakladať zbory, viesť veriacich
k posvätenému a radikálnemu
kresťanstvu a budovať nových
vodcov. Brat Ján Lacho bude
v našom zbore slúžiť po prvýkrát a
veríme, že Pán Boh si ho mocne
použije.

Hostiteľom konferencie je Peter
Čuřík, pastor kresťanskej cirkvi
Slovo života v Bratislave.
Konferencia viery, na ktorej sa
každoročne zídu stovky kresťanov
z celého Slovenska, je vždy
mocným nástrojom duchovného
prebudenia.

Ak potrebujete ubytovanie,
prosíme Vás, kontaktujte
nás čo najskôr na čísle: 0244461195 alebo mailom na
slovozivota@slovozivota.sk

22. februára 2008, Piatok, 18.30, Carl-Gustaf Severin
23. februára 2008, Sobota, 10.00, Peter Čuřík
23. februára 2008, Sobota, 15.30, Ján Lacho
23. februára 2008, Sobota, 18.00, Carl-Gustaf Severin
24. februára 2008, Nedeľa, 10.00, Carl-Gustaf Severin

