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Zrodený pre víťazstvo
Boh pre teba pripravil
úspešný život
Boh ťa stvoril na svoj obraz a
so zámerom, aby si niesol
mnoho ovocia. Keď Jabec
v Starej zmluve volal k Bohu,
aby rozšíril jeho vplyv, Boh na
jeho modlitbu odpovedal a
Jabec sa stal „slávnejším od
svojich bratov“. Boh chce
pomôcť aj tebe! Chce, aby si
v živote uspel, a aby si naplnil
jeho povolanie.
Zrodený pre víťazstvo je
inšpirujúca kniha, ktorá ťa
povzbudí vo viere a rozšíri tvoj
obzor. Ulf Ekman v nej svojím
jedinečným spôsobom odpovedá na niektoré kľúčové
otázky:
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-Čo ti bráni niesť ovocie?
-Ako sa vymaniť zo stagnácie?
-Ako zvládať konfliktné situácie?
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!

100 strán, mäkká väzba

169,- Sk

ULF EKMAN je zakladateľom Cirkvi Slovo života v Uppsale vo Švédsku. Je
dynamickým kazateľom, ktorý sa zameriava na budovanie pastorov a
cirkevných lídrov po celom svete. Povzbudzuje ľudí, aby sa vrátili k Božiemu
slovu a naozaj verili v to, čo v ňom stojí. Ulf Ekman je autorom viac ako
štyridsiatich titulov, ktoré boli preložené do tridsiatich jazykov. V slovenskom
jazyku vyšli jeho knihy Tvorivá myseľ a Apoštolská služba.
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Tretie číslo časopisu Víťazný
život v roku 2008 vychádza len
niekoľko týždňov pred začiatkom
biblickej školy pre strednú Európu
v Bratislave. Veľmi sa tešíme na
všetkých študentov, ktorí si oddelia
jeden rok na štúdium Božieho
slova, aby sa pripravili na Božie
povolanie pre svoje životy.
Na letnej konferencii v Uppsale
kázal po dlhšom čase John Bevere,
známy
aj
na
Slovensku
prostredníctvom jeho kníh, ktoré
sme vydali v našom vydavateľstve.
Jedno z posolstiev, ktoré priniesol,
bolo vlastne úvodom do jeho
najnovšej knihy Driven by Eternity
(Vedený večnosťou), ktorú sám
označuje za najdôležitejšiu zo
svojich kníh. Kresťania jedného
dňa predstúpia pred „súdnu stolicu
Kristovu“ (2Kor 5:10), aby boli
ohodnotené ich životy na tejto zemi
a podľa toho dostali svoju odmenu.
Nebudú však súdení podľa toho,
koľko toho v živote pre Boha
vykonali! Boh má iné váhy.
Zhodnotí náš život podľa toho, do
akej miery sme naplnili Božie
povolanie pre svoje životy. Aké
dôležité je poznať Božie povolanie!
Ako mám totiž napĺňať jeho
povolanie, ak ho nepoznám? A ako
mám to povolanie spoznať, ak ho
ani nehľadám. Niekto raz
poznamenal, že kilo poslušnosti
zaváži viac ako tona modlitby. Som
presvedčený, že keby sme boli
častejšie „vedení večnosťou,“
určité veci by sme nikdy neurobili.
Alebo naopak, zabudli by sme na
strach a prevládajúce názory okolo
nás a konali Božiu vôľu s ešte
väčšou horlivosťou.
Keď sa potápal Titanic, história
nám zaznamenala fascinujúci zápis
o
metodistickom
kazateľovi
Johnovi Houstonovi, ktorý bol na
lodi aj so svojou dcérkou. Počas
prvej polhodiny od chvíle, kedy
zazneli prvé poplašné sirény
oznamujúce, že loď sa potápa,
vošlo do zá-chranného člnu len pár
desiatok ľudí (pričom jeho kapacita
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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bola 70). Ostatní
stále neverili, že
by sa slávny
Titanic mohol
potopiť. Keď to
kazateľ Houston
videl, odovzdal
dcérku do bezpečia spolucestujúcich a vrátil
sa na palubu.
Začal obchádzať
kajuty a volal:
„Ženy, deti a
nespasení
do
pastor Peter Čuřík
záchranných člnov!“ Mnohých zachránil nielen
pre tento život, ale aj ten večný...
Keď niektorí kresťania počujú
takéto posolstvo, nepochopia ho
správne a myslia si, že sa musia
vzdať všetkého materiálneho a
odovzdať sa službe Bohu. Myslia
si, že všetko materiálne je zlé a
všetko duchovné je dobré. Ale to
nie je biblické učenie. Keď Boh
stvoril Zem a všetko na nej, pozrel
sa s úľubou na svoje dielo a
povedal, že „je to dobré“. Boh nás
každého postavil do tejto
spoločnosti s určitými talentami a
poslaním, aby sme boli svetlom
sveta. Nie je nič tak nádherné ako
znovuzrodený a Duchom naplnený
taxikár, novinár, robotník v továrni,
študent, lekár, automechanik,
kaderník alebo univerzitný profesor. Boh nás postavil na tie
miesta, aby sme mohli pomôcť
našim priateľom a kolegom prísť k
poznaniu Pána a Spasiteľa, Ježiša
Krista. Buďme zameraní na
večnosť, ale žime zároveň plnohodnotný život na tejto zemi. Tak,
aby sme sa nemuseli hanbiť ani
pred Bohom, ani pred ľuďmi.
(Mat 5:16).
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Skutočný príbeh

„Všetko je možné tomu, kto verí“
Zuzana Petrová
Celý svoj život som prežila v zvláštnom pnutí. Túžila som žiť v lepšom
časne
a zrozumiteľnejšom svete a sú
súčasne
čami pochysom na svet hľadela o
očami
bujúcimi, stavajúc sa do opozície
či všetkému, č
vo
o sa nedalo exaktne
voči
čo
dokázať a č
o len trochu odporovalo
čo
„zdravému“ rozumu. Ani vo sne by
mi vtedy nenapadlo, že všetko, po
č
om som tak veľmi túžila, sa naplní v
čom
mojom živote prostredníctvom
čoho tak vedecky nepreukánie
niečoho
zateľného, iracionálneho a pre
mnohých ľudí bláznivého, ako je
viera v Božieho Syna - Ježiša Krista.
V tomto č
ase mám 29 rokov a žijem
čase
čnosťou, lebo viem,
svoj život s vďa
vďačnosťou,
že nebyť nadprirodzeného Božieho
zásahu, svojich 29. narodením by
som sa nedožila.

Uzdravená z rakoviny
a ešte oveľa viac
Keď som mala dva roky, môj otec
zomrel na rakovinu, neskôr na ňu
zomrela aj jeho sestra. A ja som so
strachom hľadela do budúcnosti, lebo
som predpokladala, že ma čaká rovnaký
osud. Ale predstava, že sa človek narodí,
prežije zopár rokov bezvýznamného
života plného problémov, bolestí a
sklamaní popretkávaného občasnými
epizódkami prchavého šťastia a potom
príde smrť ako úplný a nezvratný
koniec, ma desila. Keďže som verila
predovšetkým tomu, čo malo nejakú
vedeckú hodnotu, obrátila som sa na
odbornú literatúru. Azda aj preto som sa
po ukončení štúdia na univerzite
rozhodla pokračovať doktorandským
štúdiom, až som napokon na univerzite
zostala pracovať. Čakala som, že
hlbokým a intenzívnym štúdiom nájdem
odpovede na svoje otázky. Po čase som
však začala zisťovať, že napriek
svedomitému štúdiu psychológie,
4
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filozofie, sociológie a kultúrnej
antropológie sa mi namiesto odpovedí
otvára stále viac a viac nových otázok,
na ktoré mi veda nedokázala uspokojivo
odpovedať. Bola som veľmi sklamaná.
Náznaky zákernej choroby
Moja frustrácia sa postupne začala
prehlbovať a výraznou mierou sa na nej
podpísala aj pretrvávajúca únava.
Najprv som sa upokojovala tým, že
starnem (mala som vtedy 23 rokov) a
začína sa na mne len prejavovať jarná
únava. Keď však táto „jarná“ únava
neprechádzala ani v lete a ani na jeseň,
zašla som k lekárovi. Ten mi urobil
krvný test, skonštatoval nedostatok
hemoglobínu a poslal ma domov.
V tomto čase mi Pán poslal do cesty
skvelú partiu mladých ľudí, ktorí boli
veselí, bezprostrední, ochotní pomôcť a
netajili sa tým, že Boh má v ich živote
dôležité miesto. Keďže existencia Boha
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

nezapadala do môjho sveta založeného
na báze vedeckej argumentácie, toto ich
nadšenie som neniesla ľahko. Iritoval
ma fakt, že títo skvelí mladí ľudia
zaťažujú svoj život lipnutím na
tradíciách, ktoré dnešnému mladému
človekovi nemôžu priniesť nič
obohacujúce. Napriek tomu som s nimi
rada trávila čas a tu a tam sa nechala
pozvať na nejakú ich „kresťanskú
akciu“. Popritom som však stále trvala
na tom, že bez nespochybniteľného
dôkazu existenciu Boha nepripustím.
Pamätám si na jeden z rozhovorov
s mojou kamarátkou na túto tému.
Povedala mi, že mi nevie poskytnúť už
žiaden argument, na základe ktorého by
som mohla akceptovať existenciu Boha,
ale vie, že ak Boha požiadam, aby mi
potvrdil, že je, urobí to spôsobom, o
ktorom nebudem pochybovať. „A budete ma hľadať a nájdete, keď sa po mne
budete dopytovať celým svojím srdcom.

Skutočný príbeh

A dám sa vám nájsť, hovorí Hospodin“
(Jer 29, 13-14).
Skúsila som hľadať Boha
Preto som sa jedného večera, keď som si
sama pred sebou priznala, že som
vyčerpala všetky svoje „zdravým
rozumom prijateľné“ možnosti, obrátila
na Boha, a povedala mu, že neviem síce,
čo to pre mňa bude znamenať, ale ak
existuje, tak to chcem vedieť. Boh sa mi
nezjavil vo viditeľnej podobe, ani som
nepočula Jeho hromové áno. Urobil
niečo krásne oslobodzujúce - dotkol sa
môjho srdca a vymazal z neho starosti o
môj život (doslova mi spadol kameň zo
srdca). Postupne som (tajne v súkromí)
začala čítať Bibliu, lebo ma Pán uistil, že
je to Jeho Slovo a prostredníctvom neho
Ho môžem poznávať. Najprv som ju
čítala len ako knihu historických
príbehov, z ktorých som sa dozvedela, že
Ježiš bol Boží Syn, ktorého Boh poslal
na svet, aby svojou smrťou vykúpil svet
spod vlády smrti. Ešte som plne
nerozumela tomu, ako bytostne sa to
týka aj môjho života. Božie slovo
(Biblia) ku mne však prehováralo, až
som jedného dňa pochopila, že moje
hriechy stoja ako vysoký, nepreniknuteľný múr medzi mnou a Bohom, a
že Ježiš prišiel na svet nato, aby ten múr
mohol byť zborený. Preto som Bohu
vyznala svoje hriechy a poďakovala mu
za to, že Ježiš vytrpel trest namiesto mňa
tým, že zomrel za ne na kríži. Krátko
nato som sa na potvrdenie zmluvy
s Bohom dala pokrstiť. Po rokoch
neistoty som sa konečne mohla tešiť zo
života s Bohom po svojom boku a z toho,
že som konečne dostala uspokojivé
odpovede na svoje otázky.
Zdrvujúca diagnóza
Vtedy som ešte netušila, že Pán naozaj
zasiahol v pravý čas. Moja únava
pretrvávala a pridali sa k nej aj viaceré
zdurené lymfatické uzliny na krku.
Absolvovala som rutinné vyšetrenia
avšak všetky s negatívnym nálezom.
Putovala som po jednotlivých
oddeleniach polikliniky až som sa
dostala na vyšetrenie aj do onkologickej
ambulancie. Výsledky odberu tkaniva
mi prišli asi mesiac po vodnom krste a
potvrdili pozitívny nález – diagnóza
Hodgkinov lymfóm (rakovina lymfatických uzlín). Ostala som v šoku.

Práve som prežila najdôležitejšiu
udalosť vo svojom živote – odovzdala
som svoj život do milosrdných rúk
Ježiša Krista – a tešila sa na budúcnosť
v Jeho prítomnosti. Rakovina do mojich
životných plánov nezapadala a ani do
zasľúbení, ktoré Boh pripravil pre svoj
ľud.
Vedela som však, že Boh nehľadí na
osobu (Rimanom 2, 11) a keď povedal,
že nezomriem, ale budem žiť a budem
rozprávať skutky Hospodinove (Žalm
118, 17), tak sa to týka aj tejto mojej
choroby, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil
(Židom 10, 23).
Lekári mi navrhli odber jednej
lymfatickej uzliny, aby mohli stanoviť
presné štádium ochorenia a potom
chemoterapiu, ako bežný liečebný
postup pri tejto diagnóze. Nastúpila som
do nemocnice a absolvovala potrebné
vyšetrenia. Tie však, napriek predchádzajúcemu ubezpečeniu lekárov, že
pôjde o rané štádium, ukázali, že moje
ochorenie sa nachádza v stredne
pokročilom štádiu (3. štádium zo 4roch). Vedela som, že verím v Boha,
ktorý je mocný aj z mŕtvych vzkriesiť
(Židom 11, 19), a že má svoje vlastné
spôsoby, ako naplniť svoje zasľúbenia.
Preto som pokojne nastúpila na
chemoterapiu a ďakovala Mu za to, že si
používa lekárov a lieky nato, aby ma
uzdravil. Bolo to však náročné obdobie.
Každá chemoterapia, každé vyšetrenie
boli boj. Modlila som sa za každú fľašu
roztoku s chemofarmakami, ktorú mi
púšťali do žíl a prosila Boha, aby ten liek
odviedol len na choré miesto a nepustil
ho na žiadne iné. (Chemofarmaká totiž
nevedia odlíšiť chorú bunku od zdravej a
likvidujú všetky rýchlo sa množiace
bunky, a tými sú okrem rakovinových aj
bunky srdca, žalúdka a vlasové
korienky.) Modlila som sa za lekárov a
zdravotné sestry a ďakovala som
Pánovi, že vedie ich rozhodnutia.
Svoj čas som delila na „dobrý“ a
„zlý“ týždeň. V „zlý“ týždeň som
absolvovala chemoterapiu, potom som
dva dni prespala. Na tretí deň sa objavili
silné bolesti v kostiach, ktoré do konca
týždňa pominuli. V „dobrý“ týždeň som
mala od chemoterapie pauzu. Fyzická
únava sa stupňovala a môj život sa
postupne zmenil na stereotyp a ja som už
len so zaťatými zubami odrátavala
mesiace a týždne, ktoré mám ešte pred
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

sebou. Krátko pred ukončením liečby
ma lekárka poslala na vyšetrenie, ktoré
malo odhaliť, či liečba postupuje
správne. Pasivita, do ktorej som sa
postupne dostala ale zarodila svoje
ovocie. Lekárka mi mesiac a pol pred
plánovaným ukončením liečby (mala
som už za sebou temer päť mesiacov
chemoterapie) s ľútosťou oznámila, že
výsledky ukazujú, že doterajšia liečba
nezabrala. Napriek tomu mi odporučila
pokračovať v nej až do konca.
Ako Boh dodržal svoje slovo
Zdrvená som odcestovala domov, ľahla
si do postele s tým, že už nemám síl
bojovať. Preležala som v nej dva či tri
dni, nešťastná z toho, že umieram. Bola
som taká vyčerpaná, že som len ležala a
plakala. Ľutovala som sa, že zomriem,
hoci to nie je Boží plán.
Boh ma však neopustil a najprv len
potichu vkladal do môjho srdca svoje
Slová o Jeho zasľúbenom uzdravení.
Odrazu ma naplnil svojou silou [On
dáva ustatému sily a tomu, kto nemá
vlády, hojne udeľuje moci (Izaiáš 40,
29)] a ja som vstala z postele a vo viere
nad sebou prehlásila Božie uzdravenie:
(Ježiš) sám vyniesol naše hriechy na
svojom tele na drevo, aby sme
odumreli hriechom a žili spravedlivosti,
ktorého sinavicami (ranami) sme uzdravení (1Pet 2: 24).
V ten moment sa do mňa vrátil život
a ja som prijala uzdravenie. O niekoľko
dní som si všimla, že mi zmizli všetky
zdurené uzliny, ktoré som si hmatala na
krku počas celej liečby. Dobrala som
ešte zvyšné dávky chemoterapie, hoci
som už vedela, že som zdravá. To o pár
týždňov potvrdili aj lekárske vyšetrenia.
Od ukončenia liečby uplynulo tri a
pol roka, pričom každé tri mesiace
absolvujem kompletné vyšetrenia, ktoré
dokladujú, že som dokonale zdravá.
Preto, čo Boh urobil v mojom
živote, ale hlavne preto, kým On je,
vkladám svoju nádej do rúk živého Boha
– Ježiša Krista. Je to Boh, ktorý má pre
každú oblasť môjho života odpoveď:
Neboj sa, lebo ja som s tebou: neobzeraj
sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh!
Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem
ťa pravicou svojej spravedlivost. (Izaiáš
41, 10).
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Reportáž

Euro 2008 – Evanjelizácie počas futbalových majstrovstiev

V júni sa deväť ľudí z nášho zboru
zúčastnilo na netradičnej trojdňovej
evanjelizácii vo Viedni, v dejisku
majstrovstiev Európy vo futbale.
Hlavným koordinátorom tejto akcie bola
YWAM, ktorej vedúci synchronizovali
misijné aktivity tímov zo šestnástich
rôznych národov. Prišli Nemci, Maďari,
Američania, ba dokonca aj Bielorusi kresťania z rôznych teologických
pozadí, všetko však horliví veriaci, ktorí
túžia privádzať druhých ku Kristovi.
Dopoludnia sme mávali spoločné
modlitby s vyučovaním Božieho slova a
popoludní sme sa presúvali k stanu,
ktorý stál v centre mesta, v tzv. Peace
mile (pokojná zóna), čo mala byť akási
protiváha oproti Fan zone (zóna
vybudovaná na niekoľkých kilometroch
štvorcových pre fanúšikov futbalu).
Spolu s ostatnými sme rozdali po meste
desaťtisíce letákov a evanjelizačných
novín, pričom tým, ktorí prejavili
ochotu, sme zvestovali evanjelium.
Ivana Laurovičová z nášho tímu to
zhodnotila takto: „Kým vo východných
krajinách by sme sa skôr stretli
s chudobou a ťažkými
životnými
6
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osudmi, v bohatej západnej Európe sa
skôr stretávame s nezáujmom, ignorantstvom a nejakým samozvoleným,
samovytvoreným náboženstvom. Mnohí mali dosť mylné predstavy o Bohu, aj
keď niektorí z nich sa považovali za
kresťanov.“ Mali sme množstvo veľmi
plodných rozhovorov. S niektorými sme
sa dobre porozprávali po evanjelizačnej
dráme, ktorú sme hrali na pódiu v stane.
Katka Krčmárová, operná speváčka
z nášho tímu, spievala Amazing Grace a
ostatní z našej skupiny vydávali
svedectvá. Katka bola veľmi rada, že
môže robiť niečo pre Pána. „Modlila
som sa s dvoma mladými ľuďmi
z Nórska a z Francúzska. Počuli moje
svedectvo o tom, ako ma Boh vyslobodil
z depresií a životných sklamaní. Neskôr
mi potvrdili, že vidia, že sme iní. Nebolo
to o mojich schopnostiach, pretože
spasiť môže jedine Boh!“
Vo štvrtok, v predvečer zápasu
Rakúsko - Poľsko sme v meste natrafili
na mnoho poľských fanúšikov, ktorí boli
prístupnejší, ak sme sa im prihovárali po
slovensky.
Keď sa jeden z nich
dozvedel o tom, že sme kresťania, chcel
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

počuť o Bohu viac. Po chvíli bol tak
Pánom dotknutý, že sa mi priznal, že žije
ako diabol, že je neverný manželke a že
vedie šesťdesiat poľských chuligánov!
Vo vnútri prežíval veľký boj, no
nakoniec bol ochotný sa so mnou
modliť, prijal do srdca Ježiša a keď sme
sa lúčili, v očiach mal slzy. Bolo
fantastické vidieť, ako Boh priamo tam
na chodníku zmenil jeho srdce!
V posledný deň sme mali
vystúpenie v jednom veľkom parku
(Jezuiten platz). Spolu s ostatnými
tímami sme vytvorili kvalitný kultúrny
program s jasným posolstvom evanjelia.
Tesne pred naším odchodom sa Samko
Andel rozprával s dvomi chalanmi.
„Počas nášho programu tam hrali futbal
a vôbec si nás nevšímali. No keď som ich
oslovil, počúvali ma a boli veľmi
otvorení. Jeden z nich bol moslim a
druhý mal akési povedomie o Bohu.
S oboma som sa modlil modlitbu
spasenia.“
Martin Hunčár

Z nášho zboru

DetskY tAbor Slovo Zivota

v Ponikleci

Superhrdinovia
Druhý júlový týždeň sme strávili
v krásnom prostredí rekreačného
zariadenia Poniklec neďaleko Brezna.
Celý týždeň sme mali vynikajúce
počasie. Pršalo iba v noci, a tak sme
mohli stráviť veľa času vonku.
Tridsaťdeväť detí dalo trinástim
dospelým dosť zabrať, ale stálo to za to.
Mali ste vidieť, aké boli vďačné! Veď
pre mnohé z nich to bol jediný letný
tábor, ktorého sa zúčastnili.
Ranné zhromaždenie sme začínali
chválami. Všetko bolo v réžii detí, na
gitare hral jeden chlapec a dievčatá
viedli spev! Potom vstúpili do
miestnosti supehrdinovia – Valibuk,
Valivrch a Miesiželezo. Toto niekoľkominútové divadielko, ktoré sme na
pokračovanie hrali deťom každé ráno,
bolo prípravou na biblický príbeh, ktorý
nasledoval. Títo rozprávkoví hrdinovia
totiž vždy našli niečo (plášť, palicu,
okovy, trosky lode, časť výzbroje
vojaka), čo sa spomínalo v Biblii a
supermudrc Matuzalem im to musel
vysvetliť. Biblický príbeh sme deťom
podávali kreatívnou formou a potom sa
deti rozdelili do skupín podľa veku, kde

ho spolu s jedným dospelým rozoberali a
aplikovali do svojich životov. Témou
týždňa boli superhrdinovia – Mojžiš,
Pavol a Ježiš.
Každý deň sme mali aj ručné práce,
počas ktorých sme v súlade s preberanou
témou niečo modelovali, kreslili,
vyrábali... Kratšie večerné zhromaždenie sme opäť začali chválami, potom
sme si spolu zopakovali, čo sme sa učili
ráno, nasledovalo odmenenie tých detí,
ktoré v ten deň vynikli. Potom deti
s napätím počúvali moju rozprávku o
Tinkovi, Pinkovi, Linkovi a Minkovi,
ktorá bola zo sveta fantázie, ale niesla sa
v duchu evanjelia.
Spestrením týždňa bola aj cesta
Čiernohronskou železničkou do Čierneho Balogu a túra s krásnym výhľadom
na okolité kopce Slovenského rudohoria. Deťom sa veľmi páčil aj lesný beh
s náročnými stanovišťami, chlapci si
dosýta zahrali futbal, dievčatá si zase
vyrobili doplnky z korálikov... Som si
istý, že deti niečo pochytili aj
z angličtiny,

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

pretože sestra Jayne komunikovala
najmä po anglicky.
Nemôžem nespomenúť jedno
zhromaždenie, počas ktorého sa Boh
veľmi dotýkal detí, najmä tých starších.
Sám som počas modlitby plakal a
vnímal, ako ich Boh veľmi miluje.
Zároveň som si bol vedomý veľkého
boja medzi dobrom a zlom, ktorý sa
odohráva v ich vnútri. Mnohé z nich
mali v očiach slzy a rozhodli sa
nasledovať Ježiša. Práve z týchto
okamihov sme mali najväčšiu radosť
všetci, ktorí sme tam boli. Modlili sme
sa a budeme naďalej prosiť za deti, aby
to nebolo len nejaké chvíľkové
vzplanutie, ale aby sa ich vzťah s Bohom
prehĺbil a mohli k nemu prichádzať
každý deň.
Martin Hunčár
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Nová kniha

169,- Sk
UŽ V PREDAJI!

Ulf Ekman
Úryvok z vybranej kapitoly:
100 strán, mäkká väzba

1. Paralipomenon 4:10 hovorí o Jabecovi. Jeho meno sa nachádza
v rodokmeni v prvej kapitole 1. Paralipomenon, no vieme o ňom len málo, iba
to, že volal na Boha Izraelovho. Nič
špeciálne nie je napísané ani o ostatných
príslušníkoch jeho rodiny, no Jabec
vyniká ako niekto, kto je predsa len
trocha iný. Volal k Bohu a riekol: Kiež by
si ma chcel požehnať a rozšíriť moje
územie! Nech ma sprevádza Tvoja ruka!
Zachovaj od zlého, aby ma nezastihol
bôľ! (Ev. pr.) Ďalej čítame, že Boh jeho
požiadavke vyhovel. Jabec sa vymanil
zo svojich okolností s Božou pomocou.
Nezotrval obmedzený okolnosťami a
ani ich nepoužil ako výhovorku.
Namiesto toho ich porazil.
Keď Jabec volal o rozšírenie svojho
územia, v skutočnosti volal o nárast a
rozmach. Neuspokojil sa so svojimi
okolnosťami, ale ich zmenil tým, že
volal k Bohu. Ak si prestal volať k Bohu,
je čas, aby si s tým opäť začal! Nestaň sa
tak sofistikovaným, že by si to prestal
robiť. Nie je treba byť hlučný, skôr ide o
postoj tvojho srdca. Ak prestaneš volať,
8
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Nárast a rozmach

nastanú problémy. Zostaň v prednej
línii, kde musíš neustále volať o pomoc;
a práve preto pomoc vždy príde.
V 1. knihe Mojžišovej 26:22 čítame
o niečom, čo sa celou Bibliou tiahne ako
červená niť. Čítame, že Izák sa posunul
ďalej, čo je niečo, čo každý z nás musí
z času na čas urobiť. Vykopal novú
studňu. Filištíni sa s ním kvôli tejto
studni nehádali, čo sa o predchádzajúcich studniach nedá povedať, a
preto ju nazval Rechobót, čo znamená
priestranstvo. Nato Izák riekol: Teraz
nám upriestranil Hospodin, a
rozplodíme sa na zemi. Boh dal obom,
Jabecovi i Izákovi, priestor, aby sa mohli
rozšíriť. Aj my sa musíme v tomto svete
rozmôcť a rozšíriť naše územie. Čo do
počtu, nebolo nás veľa, no porastieme.
Existuje obrovské pole – veľké
územie – pre teba a pre mňa. Boh dal
Izákovi priestor – Rechobót. Dávid
chválil Boha za to, že ho vyviedol na
priestranstvo (Ž 18:19). Boh má pre teba
miesto v duchovnom svete, ktoré závisí
od toho, k čomu si bol povolaný – nie na
úkor druhých, ale spolu s druhými. To
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

miesto, ten priestor, sa nenachádza
v určitej denominácii, cirkvi, hnutí alebo
v doktríne, ale v nadprirodzenej oblasti.
Je to to, o čom Biblia hovorí ako o živote
v duchovných oblastiach. Človek to
napĺňa prostredníctvom cirkvi živého
Boha.
Boh dáva obraz
Od roku 1979 do roku 1981 som
pracoval ako univerzitný kaplán
v Uppsale vo Švédsku. Keď som
začínal, mojou úlohou bolo starať sa
o skupinu tridsiatich piatich pomerne
nesmelých študentov teológie a
evanjelizovať s nimi. Túto prácu som
mal nesmierne rád a dodnes si na tie roky
s radosťou spomínam. S touto skupinou
mladíkov som sa nikdy nenudil, hoci
väčšina z nich radšej „teologizovala“
než evanjelizovala. V tom krátkom
časovom období, čo sme spolupracovali, nám Boh dal nárast. Skupina
porástla z 35 na takmer 400 ľudí. Na
univerzite nastalo prebudenie. Nebolo
nejako obzvlášť veľké, no v porovnaní
s tým, s čím som začínal, to bol nárast.

Nová kniha

Celkom na začiatku vložil Boh do
môjho vnútorného človeka jeden obraz.
Uvidel som istú časť uppsalskej
univerzity – budovu, v ktorej v tom čase
sídlila fakulta humanitných vied.
Hlavná poslucháreň má kapacitu takmer
400 miest a ja som ju videl plnú ľudí
uctievajúcich Boha. Za vtedajších
okolností bolo takéto niečo úplne
nepredstaviteľné, no naše posledné
zhromaždenia – predtým než som
odišiel – sa konali práve v tejto
miestnosti plnej ľudí oslavujúcich Pána.
V roku 1980 som spolu s jedným
bratom absolvoval študijný pobyt
v Spojených štátoch. Na tomto pobyte
urobil Duch Svätý niečo, na čo nikdy
nezabudnem, pretože ma to duchovne
inšpirovalo. V Tulse v Oklahome sa
konala konferencia, ktorej sme sa
zúčastnili aj my. Prednášali tam Lester
Sumrall, Kenneth Hagin a niekoľkí
ďalší, ktorých vo Švédsku označili za
„nebezpečných“. Všetci do jedného tam
stáli a uctievali Boha so zdvihnutými
rukami. Chválili Ježiša a spievali
v duchu. Už som sa predtým zúčastnil
jednej alebo dvoch charizmatických
konferencií, no nikdy som nevidel, aby
bežne Pána chválili takýmto spôsobom.
Bolo to úžasné.
Ako som tam stál, zrazu som si
uvedomil niekoľko vecí; napríklad, že
tam nikoho nepoznám. V Spojených
štátoch sme mali stráviť štrnásť dní, mali
sme málo peňazí a nemali žiadne
kontakty, takže som vôbec netušil, ako
to s nami dopadne. No Boh ti môže dať aj
kontakty, aj peniaze! Na poludnie som
začal premýšľať o obede. Bol som
zvyknutý obedovať presne o dvanástej.
Duch Svätý mi povedal: „Otoč sa a
prihovor sa tomu postaršiemu páru, čo
stojí za tebou.“ Duch Svätý môže
hovoriť; môže hovoriť o posledných
časoch, ale aj o drobnostiach v tvojom
súkromnom živote. Keď sme sa otočili,
aby sme ich pozdravili, spýtali sa nás, či
nemáme chuť si niečo zajesť. To bol
prvý malý zázrak, ktorý nám Boh
venoval a odvtedy nás zázraky
sprevádzali počas celého nášho pobytu.
Ako som tak stál a uctieval Boha na
jednom zo zhromaždení, zrazu mi začal
Pán otvárať duchovné oči. Boh chce to
isté urobiť aj pre teba. Chce ti dať
duchovný zrak, aby si videl veci, ktoré si
predtým nevidel. Uvidel som puklinu

v skale, v ktorej bolo trocha hliny. V tej
hline ležal malý žaluď. Z neho vypučal
malý výhonok, ktorý rástol, až sa z neho
stal stromček, ktorý sa držal okraja
skaly.
Potom som uvidel rozľahlú oblasť,
pole s dobrou pôdou, do ktorej bol tiež
zasadený žaluď. Z neho vyrástol
obrovský dub. Duch Svätý mi to
vysvetlil takto: „Žaluď má v sebe
schopnosť stať sa veľkým dubom. Môže
byť zasadený na skale a urobí maximum
pre to, aby prežil, tým, že sa uchytí,
nájde si výživu a vyrastie z neho
stromček, alebo môže byť zasadený do
úrodnej pôdy a stane sa obrovským
dubom. Ktorým chceš byť ty?“
Následne som uvidel ďalší obraz –
videl som rybu ležiacu na súši. Ležala na
skale, žiabre jej pulzovali. Vtom, úplne
znenazdajky, ryba vyskočila do vzduchu
a šup do vody. Chvíľu plávala do kruhu a
potom uháňala preč. Počul som, ako
Duch Svätý vraví: „Teraz ťa vkladám do
tvojho prostredia – do nadprirodzena.“
Slová z Božích úst
Čo je naším prirodzeným prostredím? Je
to nejaká špecifická denominácia,
skupina alebo hnutie? Tým správnym
živlom pre teba a pre mňa je
nadprirodzeno. Nadprirodzene sme sa
znovuzrodili; sme nadprirodzené
bytosti. Duchom Božím sa z nás stali
Božie deti. Prijali sme Božieho Ducha a
mali by sme žiť životy vedené Duchom,
nie rôznymi ľudskými alebo náboženskými pravidlami a ustanoveniami.
Je možné, že v sebe dlhé roky nosíš
myšlienky a predstavy, ktoré by chcel
Duch Svätý zúrodniť. Boh chce do teba
vdýchnuť svoj dych života, aby sa slovo,
ktoré do teba vsadil, stalo tvojou živou
súčasťou. Keď sa to stane, uvidíš, že veci
začnú rásť a čo Boh povedal sa stane
skutočnosťou. Sme stvorení, aby sme
takto žili. Naše životy nie sú náhodou;
neveríme na náhody. Boh pre nás
prihotovil skutky. Daroval nám pole,
aby sme sa oň starali; tým poľom je tento
svet. Naplánoval veci, ktoré máme
urobiť, a budeme veľmi prekvapení z
toho úžasného rastu, ktorý príde, keď
budeme žiť v tom, čo pre nás Boh
pripravil.
Verím, že spokojnosť je darom od
Boha. Boh nechce, aby sme boli
frustrovaní; chce, aby sme boli spokojní
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

a šťastní. No žiť bez záujmu, nevšímavo,
ľahostajne – to je niečo úplne iné,
pretože tým dovoľuješ diablovi a svetu,
aby ohraničili rámec tvojho zmýšľania.
Pokúšaš sa prispôsobiť a byť spokojný
s tým, čo máš, hoci vo svojom vnútri si
neuspokojený.
Ak vo svojom vnútri nemáš jasný
obraz svojho sna, tak si sa ho ešte riadne
nezmocnil. Som presvedčený, že Duch
Svätý chce do tvojho vnútra vložiť
fenomén nárastu. Musíme žiť víziami a
snami. Musíme žiť na Božom slove.
Človek nemôže žiť len na samom
chlebe; človek žije na každom slove,
ktoré vychádza z Pánových úst. Keď
žiješ na Božom slove, si spokojný
vo svojom vnútri a navonok zažívaš
nárast a rozmach.
Ak neočakávame nárast, tak nemá
zmysel mať vôbec nijaký priestor. Keď
sme v našej cirkevnej budove v Uppsale
budovali balkóny, tak to nebolo preto,
aby sme na ne hľadeli. Túžili sme, aby sa
naplnili ľuďmi. Plánovali sme nárast.
Prebudenie a nárast vypovedajú o tej
istej veci a o tom istom výsledku. Keď
povieme „prebudenie“, hovoríme o dušiach a žatve; keď povieme „nárast“, tak
tiež myslíme na duše a žatvu. Avšak,
slovo „nárast“ spôsobuje, že premýšľame inak. Keď hovoríme o náraste
a žatve, tak najprv premýšľame o siatí –
že niečo musí byť naplánované a zasiate
– nedeje sa to iba tak automaticky. Tvoj
postoj – a tým aj tvoje správanie – sa
mení.
Často premýšľame v termínoch
prebudenia namiesto nárastu. Premýšľame o nedeľnej bohoslužbe, no skôr
každodenný život rozhoduje o tom, či
prichádza rast a veci sa menia. Stovky
rokov duchovného – cirkevného zmýšľania nám bránia skutočne preniknúť
do „explozívneho“ nárastu, ktorý patrí
tejto generácii. Je absolútne nevyhnutné,
aby sme zmenili náš spôsob premýšľania! V súčasnosti sa počet ľudí
hovoriacich v jazykoch rovná počtu
obyvateľov Zeme v období, keď žil
Ježiš. Toto sú dôležité časy a bolo by
tragédiou, keby sme ich premárnili!
Verím, že Duch Svätý ti veľmi
zreteľne a jasne túži odovzdať ducha
nárastu.
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Rozhovor

Seminár o uzdravení
s Perom Cede
Cedergårdhom
rgårdhom

Seminár s Perom Cedergårdhom bol nesmierne vydarený. Začali sme už v piatok v našej misijnej skupine v Komárne, kde
prišlo asi 50 ľudí a šiesti z nich reagovali na výzvu na spasenie. V Bratislave sme potom v sobotu naozaj zažili manifestáciu
uzdravujúcej Božej moci (téma kázne: Uzdravenie Božou mocou). Pastor Per slúžil v uzdravujúcom pomazaní so súcitom
Božieho služobníka. Spoznal Ježiša pred 45 rokmi a 30 rokov mu slúži na plný úväzok a jeho služba bola naozaj vzácna.
Mnoho ľudí s problémami chrbtice prežilo po modlitbe okamžité uzdravenie a desiati vydali svoje životy Pánovi. V nedeľu
ráno prišlo na bohoslužby mnoho ľudí a posolstvo „Vyjdi zo svojej komfortnej zóny“ bolo naozaj Božím slovom pre cirkev.
Veľmi vám CD zo zhromaždení odporúčame.
Tu je rozhovor s bratom Perom, ktorý sme s ním urobili tesne po seminári.
Mohol by si nám niečo povedať
o svojej rodine?
Bol som vychovaný v kresťanskej
rodine. Rovnako aj moja manželka, ale
tá chodila do tradičnej cirkvi. Z maminej
strany bolo dokonca niekoľko generácií
farárov, z otcovej strany zas skutočne
odovzdaní kresťania. Verím, že aj v tom
je požehnanie, z ktorého dnes čerpám.
Vďaka prostrediu, v ktorom som
vyrastal, chodiť do cirkvi bolo pre mňa
samozrejmosťou. Pamätám si, keď som
bol asi päťročný, ako som so záujmom
počúval kázeň nášho pastora.
Priťahovalo ma to viac než nedeľná
škola, lebo v tom čase ju viedli staršie
sestry a nebolo tam až toľko zábavy.
K skutočnému obráteniu v mojom
10
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živote došlo na detskom tábore, keď som
mal dvanásť rokov. Vyšiel som dopredu
na výzvu na pokánie a spolu s dvoma
priateľmi sme prežili znovuzrodenie.
Bol to skutočne mocný zážitok. Počas
nasledujúcich 45-tich rokov svojho
života som nikdy ani len na chvíľu
nepochyboval o istote spasenia, ktorú
som nadobudol na tom tábore. Nikdy
som nepochyboval o Božích sľuboch a
On ma nikdy nezradil. Byť kresťanom
ma jednoducho baví a fascinuje.
Takže chodíš s Bohom už 45 rokov. To
je úctyhodné.
Boh bol stále so mnou. Počas
dvadsiatich rokov mojich štúdií som bol
vždy
jediným
znovuzrodeným
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

kresťanom v triede. Ale nikdy som to
nepovažoval za nejaký hendikep.
Ježišova prítomnosť bola pre mňa veľmi
skutočná.
Od svojho obrátenia som sa
modlieval, že chcem Bohu slúžiť, ale
zároveň som ho prosil, aby som nikdy
nemusel o Ňom hovoriť pred zástupom
ľudí. Dokázal som hrať nejakú drámu,
alebo niečo znázorňovať, lebo vtedy
som hral niekoho iného, ale hovoriť na
vážne témy som pred zástupom
nedokázal. Ako vidíte, Boh síce vždy
načúva našim modlitbám, ale nie vždy
odpovie podľa našej vôle. Boh to
zariadil tak, že keď som prijal krst
Duchom Svätým, bol som úplne
vyslobodený zo strachu z ľudí.

Rozhovor

Takže tá jedna skúsenosť, krst
Duchom Svätým, ťa oslobodila od
strachu. Ako si prijal Ducha Svätého?
Keď som sa oženil, bol som veľmi
hladný po Duchu Svätom. Naproti tomu
moja manželka mala z týchto vecí skôr
obavu. Keď som študoval túto tému,
začal som vidieť, čo Biblia o krste a
daroch Ducha učí. Veľmi som zatúžil po
krste Duchom. Vedel som, že by to
rapídne zdvihlo našu úroveň vzťahu
s Bohom. Prosil som Pána, aby v tejto
veci ku mne hovoril buď priamo, alebo
cez niekoho iného prostredníctvom
slova poznania či proroctva. Chcel som
od Boha potvrdenie.
V roku 1975 sme išli na týždňovú
konferenciu do Dánska. Skôr než sa
anglický hosťujúci kazateľ za mňa
pomodlil, prijal som Ducha Svätého.
Tesne predtým prišiel za mnou ďalší
muž a prorokoval, že Boh ma bude
používať v oblasti uzdravenia a
vyslobodenia, čo bolo len potvrdením
toho, čo som už nosil vo svojom srdci.
Táto skúsenosť bola taká silná, že som
dve noci nedokázal prestať hovoriť
v nových jazykoch. Po dvoch dňoch
tento dar prijala aj moja manželka a
domov sme sa vrátili úplne premenení.
Potom som povedal Pánovi: „Dobre
Pane, tak poďme spolu pomáhať ľuďom
a prinášať im uzdravenie.“ Pán
odpovedal: „Áno, pôjdeme, ale najprv sa
musíš naplniť mojím Slovom.“
Nasledujúce dva roky som strávil
štúdiom Božieho slova a prečítal som
všetky dostupné kresťanské knihy. Mám
veľmi bohatú knižnicu s materiálmi na
rozmanité témy. Mal som obrovský hlad
po Božom slove. Bolo to výnimočné
obdobie a dnes to vnímam ako Boží
špeciálny čas, kedy mi daroval zvláštnu
milosť. Bola to vlastne moja prvá
„biblická škola.“ Dennodenne som bol v
Slove, ktoré som priam hltal. Po tomto
období som začal zdieľať svoju víziu
s niekoľkými priateľmi, založili sme
modlitebné skupiny, domáce skupiny a
nakoniec sme sa presťahovali do
jedného mesta a začali slúžiť. Spolu
s nami sa presťahovalo aj niekoľko
ďalších rodín. Dnes sú z nich pastori a
misionári.
V roku 1982 sme po prvý raz stretli
pastora Ulfa Ekmana, ktorý sa akurát
vrátil z biblickej školy v USA. Odvtedy

sme sa stali blízkymi
priateľmi a zvyšok
príbehu je už skoro
históriou (smiech).
Povedz nám niečo
viac
o
službe
uzdravenia. Myslím si, že nie je
mnoho služobníkov
s takýmto pomazaním a pritom je
táto služba, zvlášť
v Európe, veľmi
potrebná.
Keď som čítal
v Biblii o všetkých
zázrakoch,
začal
som cítiť súcit s trpiacimi. Boh túto
službu silno položil
na moje srdce a
potvrdil cez prorocké slovo.
Aká bola tvoja
prvá skúsenosť so
službou
uzdravenia?
Najprv sme sa
modlili za niekoľkých na skupinke a
za priateľov. Potom
som však zostal
otrasený, keď ma
zavolali do nemocnice, aby som sa modlil za ľudí
v poslednom štádiu rakoviny a oni
neboli uzdravení. Obralo ma to o takmer
všetku smelosť. Povedal som Pánovi:
„Pane, je jasné, že ešte nie som
pripravený. Daj túto službu niekomu
inému.“ Ale On mi odpovedal: „Nie, len
vytrvaj. Ja ťa naučím viac o pomazaní.
Nič zlé si neurobil, je však toho viac, čo
potrebuješ vedieť. Existuje väčšie
pomazanie.“ Potom mi ukázal jedného
z tých, za ktorého som sa modlil. Lekári
mu dávali len pár týždňov, ale Boh mu
predĺžil život o ďalších deväť mesiacov.
Počas toho obdobia sa celým srdcom
vrátil k Pánovi a spolu s manželkou sa
znova vydali jeden druhému, čo bol
zázrak sám osebe. Odvtedy som,
samozrejme, videl mnoho ľudí
s rakovinou, ktorí boli po modlitbe
uzdravení, videl som ako mizli nádory.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Verím, že sa to bude diať viac a viac, ako
sa bude približovať Pánov príchod.
Spomínal si dokonca, že rakovinové
nádory zmizli bez toho, aby si na ľudí
kládol ruky.
Áno, stalo sa to v Indii a v Papue Novej
Guinei. Práve tento druh zázrakov mám
obzvlášť rád, lebo pri nich je zrejmé, že
to mohol urobiť iba Boh. Spomeniem
aspoň jeden príbeh ženy z Papuy Novej
Guinei, ktorá zomierala. Vrátila sa
z nemocnice a lekári jej povedali, že im
je ľúto, ale z medicínskeho hľadiska už
pre ňu nič nemôžu urobiť. Dávali jej
maximálne týždeň života. Keď prišla
domov, počula zvuk hudby. Mali sme
totiž kresťanskú konferenciu na voľnom
priestranstve, ktorej sa zúčastnilo
desaťtisíc ľudí. Nikdy predtým nepočula
kresťanské piesne, ale nesmierne ju
I
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Rozhovor

priťahovali a páčili sa jej. Vtom sme sa
na pódiu modlili spoločnú modlitbu
uzdravenia. Keď sme spomenuli meno
Ježiš, cítila, ako sa s ňou niečo deje. Na
bruchu mala veľký nádor. Cítila, ako ňou
preniká zvláštne teplo, a odrazu ten
nádor odpadol z jej tela na zem.
S plačom pribehla na pódium, aby nám
o tom povedala.
Ona ani nebola kresťanka?
Nie, ale priamo tam na pódiu sa obrátila
a prijala Krista. Čo iné môžeš urobiť po
takom zázraku? (smiech)
Veľakrát v našej službe vidíme aj
ďalší spôsob Božieho konania. Keď sa
za ľudí modlíme, nádor sa počas
modlitby zmenšuje a neskôr odpadáva.
Niekedy to trvá jeden, dva dni, ale
nakoniec je preč.
Spomínal si, že sa tiež modlievaš aj za
páry, ktoré nemôžu počať dieťa.
Áno, už ich musí byť cez dvadsať, ktoré
Boh cez modlitbu uzdravil a ženy
otehotneli. Prestal som to počítať, ale
napĺňa ma obrovskou radosťou, keď
vidím, ako Pán dáva neplodným
tehotenstvo. Sám mám nádhernú rodinu,
päť detí, ktoré nasledujú Pána Ježiša
z celého srdca. Sú mojím najväčším
pokladom. Preto chápem, že keď rodičia
nemôžu mať deti, je to pre nich ťažkým
bremenom. Biblia nás na mnohých
miestach uisťuje, že Boh chce
manželstvo požehnať plodnosťou,
deťmi, ktoré potom prinášajú rodičom
radosť. Obzvlášť v týchto dňoch, kedy
svet pohŕda rodinou. Rodina je niečo
sväté, niečo, za čo bude bojovať sám
Boh. Preto sa rád modlím za rodiny.

treba rozpoznať čas povolania a
reagovať naň. Je zrejmé, že medzi tým,
ako prijmeš povolanie a tým, keď doň
vstúpiš, je časové obdobie, ktoré môže
byť pre jednotlivých ľudí rozdielne.
Často je tiež potrebná kombinácia
niekoľkých darov Ducha. Jestvuje
všeobecné pomazanie na uzdravenie pre
všetkých veriacich podľa Marka 16,
jestvuje však aj ďalšia úroveň, a to sú
dary Ducha určené pre danú službu.
Napríklad pre službu uzdravenia sú to
určite dary uzdravenia, čo je jediný z
deviatich darov, ktorý je v množnom
čísle. Znamená to, že sú dary pre
jednotlivé choroby a rôzne úrovne
pomazania.
Aké sú dary uzdravenia, ktoré ty
vnímaš vo svojej službe?
Je to v niekoľkých oblastiach, ale najmä
bolesti chrbtice, skolióza, dorastanie
končatín, uzdravenie kolien. Ďalšou
oblasťou je uzdravenie z nádorových
chorôb. Samozrejme, že po modlitbe
som videl aj niekoľko slepých a
hluchých ľudí, ktorí boli uzdravení, ale
nie je to hlavná oblasť, v ktorej ma Duch
Svätý používa. Miera pomazania
zvyčajne ešte vzrastie v Indii a v Afrike,
kde je veľký hlad po Bohu, čím rastie aj
moja viera.
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Ďakujeme ti Per a už sa tešíme, keď
nás prídeš vyučovať na biblickú školu
do Bratislavy.
Skutočne sa na to teším. Veľmi som si
zamiloval toto mesto a ľudí z vašej
cirkvi.
Ďakujeme, nech ti Boh žehná!

Čo by si poradil ľuďom, ktorí
potrebujú prijať uzdravenie? Aj tí sa
predsa musia pripraviť.
Áno. Dôležitá je najmä ich viera. Veľmi
jasne to vidíme v príbehoch evanjelií,

Ako by si poradil tým, ktorí vnímajú
povolanie do služby uzdravenia?
Ako som spomínal, keď som sa vrátil
z konferencie v Dánsku, povedal som si
„ideme na to.“ Ale Boh mal pre mňa ešte
čas prípravy. A tak nestačí iba vnímať
Božie povolanie, ale treba tiež
rozpoznať správne načasovanie. Musíš
duchovne dozrieť. Buduješ svoj
charakter, učíš sa rozpoznávať vedenie
Ducha Svätého a potom príde čas, kedy
ti Boh dovolí vstúpiť do prvej fázy
tvojho povolania. Biblia hovorí
o povolaní a vyvolení a v tom je zásadný
rozdiel. Každý je vyvolený, ale potom
12

kedy Ježiš chorým znova a znova
hovorí: „Tvoja viera ťa uzdravila!“
Videl som aj uzdravenia neveriacich
ľudí, ale vtedy to bolo na základe mojej
viery a pôsobenia duchovných darov.
Pre kresťanov je však dôležité, aby
rozvíjali osobnú vieru. Biblia nás síce
učí, že každý z nás má mieru viery, ale tá
miera môže rásť. Viera rastie Božím
slovom, keď ho čítame, počúvame a
rozjímame nad ním. Viera nemá byť
statická. Má rásť a má byť vždy čerstvá.
Ako keď si kúpiš mlieko a na obale je
napísané, „spotrebujte do...“ určitého
dátumu. Nemôžeš žiť z toho, čo sa stalo
pred dvadsiatimi rokmi. Medzi
veriacimi ľuďmi vidím niekedy
nesprávnu tendenciu. Hovoria „ó áno,
keď bolo to prebudenie pred mnohými
rokmi...“ Namiesto takejto nostalgie
však môžeme žiť v každodennom
prebudení, v blízkom vzťahu so
Spasiteľom a v čerstvom pomazaní
Ducha Svätého.

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

Rozhovor viedol:
Peter Čuřík

Správy zo sveta

Evanjelizačná kniha distribuovaná na olympijských hrách

evanjelia, na olympijských hrách, je
neuveriteľným požehnaním.“
Palau je medzinárodný evanjelista
známy usporadúvaním evanjelizačných
festivalov, na ktorých oslovil s evanjeliom
už milióny ľudí vo viac ako 72 krajinách.
Zdroje: wikipedia.org, Charisma
Magazine

Bývalý moslim zanechal
čarodejníctvo a obrátil sa
ku Kristovi

Počas práve prebiehajúcich olympijských hier v Pekingu sa športovcom,
trénerom aj novinárom distribuuje kniha
obsahujúca zvesť o Kristovi.
Autormi knihy s názvom Priateľský
dialóg medzi ateistom a kresťanom sú
evanjelista Luis Palau a čínsky diplomat
a ateista Zhao Qizheng. Kniha dáva
nahliadnuť do toho, ako čínski ateisti
vnútorne zápasia so zvesťou evanjelia, a
zároveň búra niektoré mýty o kresťanstve, ktoré v Číne kolujú. Táto kniha
vyšla v Číne roku 2006 a stala sa tam
celonárodným bestsellerom.
Kniha je zozbieraná zo série
zaznamenaných konverzácií, ktoré jej
dvaja autori viedli v roku 2005. Palau a
Zhao začali svoje rozhovory v máji 2005,
keď bol evanjelista na návšteve Číny ako
účastník
delegácie
amerických
obchodných, kultúrnych a duchovných
lídrov. Ich počiatočné rozhovory boli také
široké, srdečné a zaujímavé, že sa
rozhodli ďalšie dialógy nahrať a prepísať
do knihy.
V tomto historickom momente
čínsky vydavateľ New World Press
zabezpečil tisíce výtlačkov anglickej
verzie knihy a sprístupnil ich v hlavnom
tlačovom stredisku a vo výstavnej hale
olympijských hier. Distribuuje sa tiež
novinárom v medzinárodnom mediálnom stredisku v Pekingu, v novinových stánkoch v olympijskej dedine,
vo vybraných hoteloch a na pekingskom
medzinárodnom letisku.
Od začiatku bola v srdci Priateľského dialógu pravá olympijská
atmosféra – vzájomný rešpekt a
priateľstvo,“ povedal Palau. „To, že sa
môžeme podeliť o tieto konverzácie,
ktoré obsahujú aj priamu proklamáciu

Afričan Drissa žil svoj úplne obyčajný
život vo svojej dedine v Burkina Faso.
Pestoval pšeno a staral sa o svoju
manželku a dve dcéry. Pod jeho
chladným zovňajškom sa však skrýval
muž, ktorý bol prázdny a zároveň plný
zúrivosti. Narodil sa ako moslim, no

nenapĺňalo ho to a tak sa začal zaoberať
miestnymi rituálmi – čarami a
fetišizmom. Jedného dňa prišiel do
dediny evanjelista z CBN a ukázal im
video, kde sa hovorilo o Bohu a Jeho
Synovi Ježišovi. Evanjelista z CBN
povedal, že ľudia, ktorí praktizujú
fetišizmus, sa do neba nedostanú.
Drissa to nahnevalo a spolu s priateľom
išli za šamanom a požiadali ho, aby pre
nich pripravil silnú čarovnú formulu, ktorú
by mohli večer použiť proti evanjelistovi.
„V noci som počul hlas, ktorý mi povedal,
aby som šiel do cirkvi vyznať svoje
hriechy, aby sa za mňa modlili a aby som
prijal Pána. Inak zomriem.“ A tak Drissa
vstal a išiel na zhromaždenie. Keď tam
prišiel, našiel ľudí modliť sa. Po
zhromaždení sa modlil aj on a prijal
Ježiša ako svojho Spasiteľa.
Dnes je Drissa aktívny v cirkvi vo
svojej dedine a pomáha evanjelizačným
tímom pri zvestovaní evanjelia.
Zdroj: CBN News, redakčne krátené
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Koniec hudobnej skupiny
Delirious?
Po 14 albumoch a tisícoch koncertov
pred miliónmi ľudí sa známa hudobná
skupina rozhodla, že na konci roku 2009
si odpočinie od nahrávania a prestane
koncertovať. Ich rozhodnutie prišlo po
tom, ako si Martin (vedúci spevák, pozn.
redakcie) vyžiadal uvoľnenie zo skupiny,
pretože sa chcel venovať novým
projektom zahrnujúcim jeho prácu
v rámci CompassionArt a takisto túžil byť
väčšmi doma s manželkou Annou a
svojimi deťmi. Ostatní toto rozhodnutie
zobrali na vedomie a spolu sa rozhodli,
že teraz je ten správny čas ukončiť túto
kapitolu ich životov. „Neboli by sme tým,
čím sme, bez našich úžasných
manželiek a rodín, a naša vďačnosť voči
nim je nesmierna. Teraz sa v našich
životoch posúvame ďalej, kde nás
čakajú nové výzvy a nové príbehy, ktoré
píše život. Hoci toto rozhodnutie bolo
extrémne bolestné a ťažké, ostávame
skvelými priateľmi a úcta medzi nami je
nespochybniteľná. Veľmi radi spolu
hráme v skupine a vieme, že hoci rok
2009 prinesie koniec tejto cesty, stále
nás
čakajú
ďalšie
spoločné
dobrodružstvá v budúcich rokoch.
Veríme, že to najlepšie ešte len príde,"
napísali Jon, Martin, Paul, Stu G a Tim.
Skupina Delirious odohrá všetky
koncerty v roku 2008 a pár
zarezervovaných v roku 2009, ale potom
príde spomínaný koniec. Martin bude
pracovať viac na CompassionArt, Stu a
Jon budú pracovať na rôznych
hudobných projektoch.

Zdroj: christ-net.sk, redakčne krátené
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Izrael

Israel Pochtar
Pastor mesiánskeho zboru v Izraeli

Israel Pochtar s manželkov

Na letnej konferencii v Uppsale hovoril o tom, že Boh miluje Izrael. Priznáva, že je to pomerne chúlostivá téma, pretože
mnohí si všímajú chyby, ktoré robia Izraelčania. Vyučoval o tom, že Boh v Starom zákone miloval Izrael napriek
všetkým jeho zlyhaniam, slabostiam a hriechom. Boh zjavuje v Biblii, že určité veci spraví ani nie tak kvôli Izraelu, ale
jednoducho preto, že On sa rozhodol urobiť tak kvôli svojmu menu. Niežeby bol Izrael dôležitejší ako cirkev. Mesiánsky
pastor tvrdí, že by sme nemali stavať do protikladov – buď cirkev alebo Izrael, lebo Boh jedná s oboma. Na Izrael však
Boh zabudnúť nemôže, lebo je to jeho prvorodené dieťa. Chce svoj ľud priviesť do Izraela a tam sa ho dotknúť, tam ho
zachrániť. A to je v podstate to, čo sa postupne deje pred našimi očami.
Mohli by ste sa prosím predstaviť
slovenským čitateľom VŽ?
Pochádzam z Ašdódu z Izraela. Som
šťastne ženatý. S manželkou Vicky
máme dve dcéry a jedného chlapca.
Aké je to byť pastorom mesiánskeho
zboru v Izraeli?
Naším špecifikom je, že sme jediný
zbor, v ktorom vyučujeme výlučne po
hebrejsky. Ašdód je mesto s bohatou
históriou, kedysi patril kmeňu Júda a
dnes má 230.000 obyvateľov. Dokonca
o ňom nájdeme zmienku v Písme v tom
zmysle, že Ašdód bude patriť Bohu.
Začali sme pred troma rokmi a odvtedy
sme sa rozrástli na 120 členov a založili
niekoľko ďalších zborov. Našou víziou
je z nášho mesta vyslať mnoho
misionárov a Božích mužov do okolia.
V posledných rokoch sa situácia mení,
každé väčšie mesto už má podobnú
cirkev ako sme my, čo sa nedávno ešte
nedalo povedať. No v menších
mestečkách a dedinách sú zatiaľ zbory
pomerne slabé alebo sa veriaci
stretávajú iba v menších skupinkách.
Aké je zloženie vášho zboru? Koho
najviac oslovujete?
Oslovujeme najmä svetských, teda
sekulárnych Izraelčanov. Najviac sa
obracajú mladí ľudia, ktorí svoju
orientáciu
ešte
len
hľadajú.
Nezanedbateľnú časť nášho zboru tvoria

14
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aj ruskí imigranti. Arabi v našom meste
nežijú, ale srdce máme otvorené aj pre
nich.

Ako funguje izraelsko-arabská
spolupráca na kresťanskej báze?
Mám niekoľko veľmi dobrých priateľov
pastorov spomedzi kresťanských
Ako ste sa stali mesiánskym Židom?
Arabov. Raz do mesiaca máme spoločné
Bol som usvedčený Písmom. Potom
modlitby, raz do roka máme spoločný
som sa dostal do kontaktu s inými
rodinný tábor pre kazateľov, rešpekUlf Ekman
mesiánskymi Židmi. Bol to dosť dlhý
tujeme sa a máme sa navzájom radi.
proces, ktorý mal svoje úskalia: Ako
zostať Židom, ale zároveň nasledovať
Môžu podľa vás mesiánski Židia
Mesiáša? Toto obdobie bolo spojené
nejako prispieť k jednote v Tele
s mnohými nedorozumeniami a preKristovom?
nasledovaním. Tlak v podstate
Celkom určite. Rozhodne by sa s nami
prichádza z dvoch strán: Jedni nás
malo počítať. Biblia hovorí o tajomoznačujú za kresťanov, čím nás chcú
stvách, ktoré boli skryté po mnoho
spájať s inkvizíciou a dať nám na
generácií, ale budú v posledných dňoch
vedomie, že nemilujeme Izrael, čo však
odkryté.
vôbec nie je pravda. Druhé
nepochopenie je zo strany Cirkvi, kde
Prvé rozdelenie v cirkvi sa neudialo za
napriek rastúcemu porozumeniu o úlohe
čias reformácie, ba dokonca ani pri
Židov stále vládne presvedčenie, že sa
rozdelení cirkvi na západnú
jednoducho stávame kresťanmi a
(katolícku) a východnú (ortodoxnú),
prestávame byť Židmi.
ale vtedy, keď sa cirkev v 2. storočí
zbavovala
svojich
židovských
Koľko je mesiánskych Židov?
koreňov...
V Izraeli je nás okolo desaťtisíc a
Áno, a teraz si ich začína opäť
v Amerike približne stotisíc, situáciu
uvedomovať. Dovoľte mi použiť jeden
v iných krajinách bližšie nepoznám.
príklad. Pre mnohých je veľmi
Povzbudzujúce však je, že tento počet
prekvapujúce vidieť, ako sa môžeme
rastie, veď pred pár rokmi nás bolo
priateliť my mesiánski Židia s Arabmi,
v Izraeli len 8.000. A to nepočítam
ktorí prijali Krista ako Spasiteľa.
znovuzrodených Arabov v Izraeli,
Moslimom zvykneme hovoriť: „Vidíte,
ktorých počty tiež rastú.
obráťte sa aj vy a konečne príde mier.“
Martin Hunčár

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

Pripravujeme na vydanie

JOHN MAXWELL
21 ZÁKONOV VODCOVSTVA

Dôvera je základom vodcovstva
Dôvera je základom vodcovstva. Ako si
líder získava dôveru? Neustálym
preukazovaním svojich schopností,
kompetentnosti a charakteru. Ľudia
odpustia príležitostné nedostatky v našich schopnostiach, zvlášť keď vidia, že
ako lídri stále rastieme. Dajú nám čas,

Aby si vodca získal
dôveru, musí
preukazovať schopnosti,
kompetentnosť a
charakter.
aby sme sa so svojou prácou zžili a boli
kompetentní. Nebudú však dôverovať
človeku, ktorý má trhliny v charaktere.
V tejto oblasti sú aj príležitostné chyby
smrteľné. Všetci efektívni vodcovia sú
si vedomí tejto pravdy. Craig
Wearherup, vyslúžilý zakladajúci
predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Pepsi Bottling Group, tvrdí:
„Ak sme úprimní, ľudia budú tolerovať
naše chyby, ak však sklameme ich
dôveru, bude veľmi ťažké ju znova
získať. To je jeden z dôvodov, prečo
musíme s dôverou zaobchádzať ako so
svojím najcennejším majetkom. Môžeš
oklamať svojho šéfa, nikdy však
nemôžeš oklamať svojich kolegov alebo
podriadených.“
Generál H. Normam Schwarzkopf
poukazuje na dôležitosť charakteru:
„Vodcovstvo je účinnou kombináciou
stratégie a charakteru. Ale ak sa musíš
zaobísť bez jedného z toho, vynechaj
stratégiu.“ Charakter a dôveryhodnosť
vodcu idú vždy ruku v ruke. Anthony
Harrigan, prezident Americkej obchodnej a priemyselnej rady, povedal:
Charakter bol vždy kľúčovým
faktorom vzostupu a pádu národov.
A buďte si istí, že Amerika nie je
výnimkou z tohto pravidla dejín. Ako

krajina neprežijeme preto, že sme
šikovnejší alebo pokrokovejší, ale preto
že sme—aspoň dúfam—silní vnútorne.
Skrátka, dobrý charakter je jediná
účinná pevnosť proti vnútorným aj
vonkajším silám, ktoré vedú k rozkladu
a pádu krajiny.
Charakter umožňuje ľuďom dôverovať.
A dôvera umožňuje ľudí viesť. Taký je
zákon pevnej pôdy.
Kedykoľvek vedieme ľudí, je to ako
keby s nami išli na cestu. Ako ten výlet
skončí, to závisí od nášho charakteru. Ak
máme dobrý charakter, potom čím je
cesta dlhšia, tým je aj krajšia. Ak má
však náš charakter trhliny, čím je cesta
dlhšia, tým je horšia. Prečo? Pretože
nikto rád netrávi čas s ľuďmi, ktorým
nedôveruje.
Náš charakter dokáže druhým
rýchlo prezradiť veľa vecí. Opíšeme si
tie najdôležitejšie.
Charakter hovorí o našej dôslednosti
S vodcami bez vnútornej sily nemožno
počítať každý deň, lebo ich schopnosť
pracovať sa neustále mení. Veľký muž
NBA Jerry West poznamenal: „V živote
toho nedokážeš veľa, ak pracuješ len
v tie dni, keď sa cítiš dobre.“ Ak ľudia
nevedia, čo majú od nás ako vedúcich
očakávať, prestanú nasledovať naše
vedenie.
Keď premýšľam o vodcoch, ktorí sú
priam stelesnením dôslednosti, ako prvý
mi napadne Billy Graham. Dôveruje mu
každý bez ohľadu na náboženskú vieru.
Prečo? Pretože po viac ako pol storočia
bol príkladom vynikajúceho charakteru.
Žije svoje hodnoty každý deň. Nikdy
neurobí záväzok, ktorý by nedodržal.
Kráča pevne svojou cestou a je
zosobnením bezúhonnosti.
Charakter hovorí o našom potenciáli
Britský politik a spisovateľ John Morley
si všimol: „Nikto sa nemôže vyšplhať za
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

hranice svojho charakteru.“ Slabý
charakter obmedzuje. Čo myslíte, kto
má väčší potenciál dosiahnuť veľké sny
a mať pozitívny vplyv na druhých:
človek, ktorý je úprimný, disciplinovaný
a tvrdo pracuje, alebo človek, ktorý
klame, je impulzívny a lenivý? Keď to
povieme takto po lopate, znie to jasne,
však?
Talent sám osebe nikdy nestačí. Ak
chceme dôjsť dostatočne ďaleko, musí
byť podložený charakterom. Predstavme si napríklad takého Terella
Owensa z TFL. Len málo futbalistov má
taký talent. Ale keď hrá, nedokáže
vychádzať so svojimi spoluhráčmi.
Ak bude takto pokračovať, nikdy ako
hráč nevyužije svoj plný potenciál.
Slabý charakter je ako časovaná
bomba. Je len otázkou času, kedy
vybuchne a odpáli schopnosť človeka
pracovať a viesť. Prečo? Pretože kto

Charakter umožňuje
ľuďom dôverovať. A
dôvera umožňuje ľudí
viesť. Taký je zákon
pevnej pôdy.
nemá charakter, nie je dôveryhodný a
dôvera je základom vodcovstva. Craig
Weatherup vysvetľuje: „Dôveru si
nebudujeme tým, že o nej rozprávame.
Získavame ju dosahovaním výsledkov,
neustálou bezúhonnosťou a tým, že
preukazujeme skutočnú úctu voči
ľuďom s ktorými pracujeme.“
Ak má vodca pevný charakter, ľudia
mu dôverujú a dôverujú aj jeho
schopnosti uvoľniť ich potenciál. To im
dáva nielen nádej do budúcnosti, ale
posilňuje to tiež ich dôveru v samých
seba a v ich organizáciu.
I
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Cirkevné dejiny

Origenes (185-254)
Nebezpečenstvo filozofie
Origenes, jeden z
najvýznamnejších
cirkevných otcov,
bol grécky cirkevný učiteľ a
teológ. Od 2.
storočia sa vyprofilovali dve najvýznamnejšie školy
výkladu Biblie,
ktoré predstavovali dva protipóly: alexandrijská a antiochijská. Alexandrijská
škola bola viac filozoficky zameraná,
vysvetľovala Bibliu alegoricky, naproti
tomu antiochijská škola zdôrazňovala
doslovný výklad Písma.
Najznámejším a najvýznamnejším
predstaviteľom alexandrijskej školy bol
práve Origenes. Bol to geniálne nadaný
muž s neobmedzenými schopnosťami a
usilovnosťou. Dal si veľkú úlohu
vybudovať kresťanskú vedu, ktorá by
mohla súťažiť s gréckou filozofiou.
Narodil sa pravdepodobne v Alexandrii
okolo roku 185 po Kr. v kresťanskej
rodine. Jeho otec Leonidas zomrel
v roku 202 za prenasledovania
mučeníckou smrťou a matka len
s ťažkosťami a násilím zabránila
Origenovi, aby svojho otca nenasledoval (údajne mu skryla všetky
šaty). Rodinný majetok bol zabavený
štátom, a tak Origenes ako najstarší syn
živil svoju rodinu výučbou. V 18 rokoch
ho biskup Demetrios poveril výučbou
katechumenov a vedením školy
v Alexandrii.
Origenes vzal doslovne (napriek
tomu, že inak vysvetľoval Písmo
alegoricky!) text z Matúša 19:12 a
vykastroval sa. Celkovo mal mučenícke
a asketické sklony. V súvislosti s jeho
sporným vysvätením za kňaza a s jeho
kastráciou ho alexandrijský biskup
Demetrios exkomunikoval. Útočisko
našiel v Palestíne, kde miestny biskup
ignoroval alexandrijskú exkomunikáciu
a Origenes tu založil novú školu, slávnu
katechetickú školu v Cézarei. Po mučení
za Deciovho prenasledovania podľahol
16
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zraneniam v Týre v roku 254 (niektorí
uvádzajú rok 251 alebo 253).
Z jeho diela sa zachoval iba zlomok,
možno preto, že na 2. konštantinopolskom koncile bol Origenes
posmrtne odsúdený, v dôsledku čoho
bolo mnoho jeho diel zničených.
Jedným z jeho najvýznamnejších diel
bola Hexapla, text Starej zmluvy
v šiestich jazykových verziách:
hebrejský text, grécky fonetický prepis
hebrejského textu a štyri grécke
preklady vrátane Septuaginty. Pracoval
na nej 30 rokov.
Čo sa týka výkladu, v biblických
textoch hľadal viac mystický než
doslovný zmysel. Pod vplyvom gréckej
filozofie a židovského mysliteľa Filóna
Alexandrijského vypracoval učenie
o troch zmysloch. Každý text Písma má
vraj tri zmysly (doslovný, duševný a
duchovný), podobne ako sú tri zložky
človeka (telo, duša a duch). Každý
kresťan je vyzvaný, aby prenikol až
k tomu tretiemu, duchovnému zmyslu,
ktorý dáva život a odhaľuje pravdu.
Tvrdí, že ľudia telesní nerozumejú
Písmu vôbec, ľudia duševní rozumejú
iba doslovnému zmyslu a jedine ľudia
duchovní sú schopní rozoznať aj skrytý,
alegorický zmysel. Napriek tomu
Origenes zastáva náuku o slovnej
inšpirácii Písma.
Napísal komentáre skoro k celej
Biblii, zachovalo sa však z nich málo.
Z apologetických spisov na obranu
kresťanstva je najznámejší spis Kata
Kelsú (Proti Kelsovi). Najvýznamnejším teologickým dielom je Peri
archón (O základoch), čo je vlastne
najstaršia
systematická
teológia
v dejinách kresťanstva. Dovtedy sa
cirkev zaoberala skôr jednotlivými
aspektmi svojej viery a nesnažila sa
usporiadať ich do systému. Z praktických spisov je asi najznámejší spis
O modlitbe.
Origenova teológia má viaceré
vážne problémy. Zdá sa, že ich má na
svedomí jeho príliš pozitívny postoj
k filozofii. Viditeľný je uňho najmä
vplyv platonizmu. Jeho predstava
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

o svete vyzerá asi takto: Bohu sú
podriadené od večnosti Logosom
stvorené duchovné bytosti, ktoré všetky
až na jednu odpadli od Boha. Boh potom
stvoril hmotu a tieto bytosti potrestal
existenciou v tele podľa stupňa ich
priestupku (anjeli, ľudia, démoni).
Vykúpenie spočíva v tom, že Logos sa
stal človekom, spojil sa s dušou, ktorá sa
neprevinila odpadnutím od Boha a je
teda bohočlovekom. Vykúpenie uskutočnil prostredníctvom príkladu, učenia
a smrti. Origenes vyučuje, že ľudské
duše existujú od večnosti (preexistencia), pričom každá duša padla do
hriechu ešte pred narodením. Po smrti
duše čakajú svoj očistný oheň,
blahoslavenstvo alebo peklo, ale nové
svety budú nanovo podrobené skúške.
Origenes nepozná večné tresty pre
hriešnikov, iba tresty dočasné, čiže
očisťujúce. Kristov kríž platí aj pre
démonov a nakoniec sa všetky bytosti
(vrátane diabla) vrátia
k Bohu. Treba
však dodať, že Origenes v skutočnosti
nepozná takéto konečné zavŕšenie,
pretože pod vplyvom platonizmu
zástava názor, že po sebe nasledujú stále
ďalšie svety. Teda na konci tohto sveta
po obnovení opäť dôjde k hriechu,
pretože večné ľudské duše majú stále
možnosť slobodnej voľby, zhrešia, Boh
ich oblečie do hmoty a celý príbeh
začína znova.
Jeho odklon od zdravého učenia sa
prejavil aj v učení o Kristovi. Práve
Origenes je autorom myšlienky, že bola
doba, keď Syn nebol. Tým postavil Syna
na úroveň nižšiu v porovnaní s Otcom
a stal sa tak predchodcom ariánov a
dnešných unitárov či Svedkov
Jehovových. Jeho príbeh je varovaním,
ako môže ľudská múdrosť a filozofia
napriek dobrému úmyslu uviesť človeka
do bludu.

Zdroje: www.wikipedia.org
Pavel HANES: Dejiny kresťanstva
Stránku pripravil Tomáš Počai

Inzercia

Európska konferencia v Uppsale 2008
25-ročné jubileum Slova života
Tohtoročnej týždňovej konferencie v Uppsale, ktorá bola
zároveň obhliadnutím sa za 25-ročnou históriou práce Slova
života, sa zúčastnilo viac ako tridsať Slovákov. Je nemožné
niekoľkými vetami opísať, čo možno zažiť počas dvadsiatich
zhromaždení, na ktorých káže štrnásť kazateľov z celého sveta.
Nabudúce to musíte zakúsiť na vlastnej koži. Ulf Ekman,
hostiteľ tejto konferencie, tentoraz opäť pozval Johna Bevera,
ktorý je známy svojimi vynikajúcimi vyučovaniami na tému
posvätenia. Témou jeho kázní bolo rešpektovanie autorít a o
uprednostnení vecí, ktoré súvisia s nebeským kráľovstvom,
pred tými pozemskými. Kong Hee priniesol nové správy zo
svojho rastúceho zboru City Harvest Church. Vyučoval o tom,
ako musíme byť na svete, aby sme ho mohli zmeniť, ale
nesmieme byť zo sveta, aby sme mu neboli podobní. Kľúčom
k tomu je duchovná disciplína. Inak sa môže ľahko prihodiť, že
nám náš talent prinesie povýšenie, ale nedostatok nášho
charakteru nakoniec spôsobí náš pád. Pastor Matthew Barnett
zo zboru Dream Center v Los Angeles priniesol svedectvo o
tom, ako každý týždeň slúžia 40.000 ľuďom vo svojom meste.
Nikoho nemohlo nechať chladným, keď počul, ako slúžia

narkomanom, prostitútkam a zachraňujú tých najbiednejších.
Pravidelne každý týždeň čistia ulice a celé sídliská. Záznam
z jeho druhého zhromaždenia sme pre vás aj so slovenským
dabingom pripravili na DVD. Je to posolstvo o tom, že v cirkvi
je miesto pre každého. Keď cirkev miluje stratených a dá im
pocítiť, že niekam môžu patriť, ľudia sa obrátia a začnú
nasledovať Spasiteľa.
Neodmysliteľnou súčasťou konferencie sú vystúpenia
známych kresťanských hudobníkov. Tentoraz to bola skupina
Blue eyes soul, vynikajúca speváčka Maya Morhaim z Izraela
(vedúca worshipovej skupiny mesiánskeho zboru v Izraeli
a zároveň populárna speváčka, ktorej kariéra odštartovala po
absolvovaní obdoby Superstar v Izraeli) a talentovaná Sarah
Kelly z USA. Úžasné vystúpenia mal aj Brenton Brown
s kapelou, známy worshipový líder v hnutí Vineyard a
skladateľ piesní. Okrem zbierok na podporu misijnej práce
Slova života sme podporili aj nadačný fond Stephena Sumralla
Feeding the Nations, ktorý zaopatruje ľudí v krízových
situáciách po živelných pohromách a hladomoroch.
Redakcia Slovo života

Vybraná kázeň na DVD
z Európskej konferencie 2008 v Uppsale

český jazyk, tvrdá väzba

F.F. Bosworth
Matthew Barnett
Cirkev – miesto pre každého Kristus Uzdravitel

290,- Sk

290,- Sk

Len na DVD
60 minútové posolstvo pastora zboru z Los Angeles,
ktorý týždenne kŕmia 30.000 ľudí.

Pravdy, ktorými sa zaoberá táto kniha, spolu s
modlitbou viery, priniesli uzdravenie tisícom
veriacim po celom svete

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

Evanjelizačný partner

Pomôžte nám vydávať Víťazný život
Toto číslo vychádza v náklade 2 200 kusov a znova
na dvadsiatich stranách! Pokračujeme vo farebnej
obálke a vo zväčšenom formáte! Verím, že tieto
zmeny budú prínosom. Časopis rozposielame
zadarmo už na viac ako 1 200 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.

10.08.2008

Čuřík Peter

Ako žiť pre plnú mzdu na večnosti CD mesiaca

C0808101

69,-Sk

03.08.2008

Šimko Tomáš

Boh počuje tvoj hla(s)d

C0808031

69,-Sk

27.07.2008

Hunčár Martin

Akú obeť môžeš priniesť Bohu?

C0807271

69,-Sk

20.07.2008

Čuřík Peter

Čo znamená ,,prebývať
v skrýši Najvyššieho?” - CD mesiaca

C0807201

69,-Sk

13.07.2008

Čuřík Peter

Ako sa vymaniť z ,,neplodnosti”

C0807131

69,-Sk

06.07.2008

Čuřík Peter

Akou pôdou je tvoje srdce ?

C0807061

69,-Sk

29.06.2008

Vrábel Vlado

,,Biblický kresťan”

C0806291

69,-Sk

22.06.2008

Hunčár Martin

Boh je tvojou skalou!

C0806221

69,-Sk

15.06.2008

Čuřík Peter

Moc krvnej zmluvy

C0806151

69,-Sk

08.06.2008

Čuřík Peter

Stanov si jasné ciele a naplň ich !

C0806081

69,-Sk

01.06.2008

Čuřík Peter

Nauč sa od Boha prijať ,,rhemu” CD mesiaca

C0806011

69,-Sk

25.05.2008

Cedergårdh P. T.

Vyjdi zo svojej ,,komfortnej zóny” !

C0805251

69,-Sk

24.05.2008

Cedergårdh P. T.

Uzdravenie Božou mocou

C0805241

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
18.05.2008

Hunčár Martin

Si spravodlivý v Kristovi

C0805181

69,-Sk

11.05.2008

Čuřík Peter

,,Potetovaná” myseľ a Boží potenciál -

C0805111

69,-Sk

VÍTAZNÝ
ŽIVOT 3/2008
Registračné číslo
Ministerstva kultúry:
2646/2001
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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
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Vizuálna koncepcia: Matej Wittgruber
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M. Vajdová, A. Krajčovičová, M. Hunčár
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SEMINÁR S PEROM CEDERGÅRDHOM

DETSKÝ TÁBOR SLOVO ŽIVOTA
V PONIKLECI

EURO 2008 – EVANJELIZÁCIE POČAS
FUTBALOVÝCH MAJSTROVSTIEV

EURÓPSKA KONFERENCIA 2008
V UPPSALE

Európska denná
biblická škola
v Bratislave

MODLITBA
UZDRAVENIE
DARY DUCHA
KRVNÁ ZMLUVA
DARY SLUŽOBNOSTI
AUTORITA VERIACEHO
PREHĽAD NOVÉHO ZÁKONA
JEŽIŠOV ŽIVOT A SLUŽBA
INŠPIRÁCIA A AUTORITA BIBLIE
MANŽELSTVO A RODINA
MISIA
VIERA
IZRAEL
V septembri 2008 začína v Bratislave
EVANJELIZÁCIA
európska biblická š
kola s denným
škola
BOŽÍ CHARAKTER
BOŽÍ POHĽAD NA PENIAZE
vyučovaním s účastou
´ tých
PREHĽAD STARÉHO ZÁKONA
š ích učitelov
najlep
védska.
najlepších
Švédska.
´ zo Š
PRINCÍPY PREBUDENIA A RASTU

Organizuje Slovo života Uppsala v spolupráci so
Slovom života Bratislava.

Od 16. septembra 2008 do 15. mája 2009 vždy
od pondelka do piatku od 08.15 do 12.00.

Vyu
čovanie bude v angličtine
angličtine s prekladom do
Vyučovanie
slovenčiny priamo na pódiu.
pódiu.
slovenčiny

Pre podrobnejšie informácie nás kontaktujte na
slovozivota@slovozivota.sk alebo na
telefónnom č
ísle 02-44461192.
čísle

