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Multimediálne
CD obsahuje:
- rozprávku nahovorenú v slovenskom jazyku vo
formáte MP3
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- 6 obrázkov puzzle,
každý z nich v
štyroch stupňoch
čnosti na
náro
náročnosti
poskladanie

Medzi najmenšími si získala kniha Ako Janko Oriešok porazil draka veľkú
obľubu. Aby sme deťom ponúkli ešte niečo viac, v štúdiu Rádia 7 sme nahrali
túto rozprávku v slovenskej i anglickej verzii a pre pobavenie prikladáme
i puzzle na skladanie. Verím, že toto multimediálne CD bude prínosom nielen
pre kresťanské rodiny, ale aj tábory a cirkevné školy. Nech srdcia detí zahoria
túžbou nasledovať Pána Ježiša Krista a nech sa podobne ako Janko Oriešok
stanú malými veľkými hrdinami našej doby.
Martin Hunčár
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Chodíš vierou
alebo videním?
Verím, že v každom veriacom
človeku je úžasný potenciál. Boh
v nás často vidí viac než my sami.
Aby sme dokázali vidieť tak ako
on, potrebujeme s ním rozvíjať
spoločenstvo.
Keď sa Elizeus jedno ráno zobudil,
videl, že celé mesto, v ktorom
býval, obkľúčilo sýrske vojsko.
Predstavte si, sýrsky kráľ vyslal do
Dotánu celú armádu len preto, aby
zajali jedného muža, ktorý chodil
s Bohom. Kedykoľvek sa totiž
sýrsky panovník radil so svojimi
generálmi na tajnom mieste,
Elizeus skrz prorocké videnie
rozpoznal ich plány. Biblia
poznamenáva, že sa to zďaleka
nestalo len raz (2Kráľ 6:10).
Elizeus nepodľahol panike.
Videl viac než len to, čo sa vidí.
Videl aj iné vojsko, ktoré
obkľučovalo celú sýrsku armádu.
Bolo to vojsko Božie. Otázka nie je
koľkí sú proti nám alebo akým
veľkým horám čelíme. Otázka je, či
uprostred toho dokážeme vidieť
Božie víťazstvo. Ešte sa možno
navonok nič nezmenilo, ale
v našom vnútri už môže vládnuť
pokoj. Ešte stále možno nevieme,
ako zachrániť firmu pred krachom,
alebo ako si nájsť prácu, ale vo
svojom srdci už môžeme nosiť
Božie zasľúbenia.
Elizeov sluha však reagoval
inak. Keď si ráno pretieral oči a
vyzeral z okna svojho domu,
uvidel, ako mesto Dotán zviera
vojsko nepriateľa. V panike
zobudil proroka s klasickými
slovami: „Ach, môj pane, čo
budeme robiť?!“ Spoznávate v tom
svoje vlastné slová či myšlienky?
V Novom zákone je napísané:
„lebo chodíme vierou a nie
(2Kor
5:7).
To
videním“
neznamená, že zakrývame oči pred
realitou, ale vidíme aj inú realitu,
ktorá je zastrená fyzickému zraku a
dá sa vidieť iba vierou. Ale nemýľte
sa, vôbec to nie je akási fikcia alebo
snaha o psychologický zábal na
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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ubolenú dušu.
To, čo sa vidí
vierou, je ešte
reálnejšie, než
to, čo vidíme
fyzickými očami. „Lebo veci,
ktoré sa vidia, sú
dočasné; ale tie,
ktoré sa nevidia,
sú večné“ (2Kor
4:18).
pastor Peter Čuřík
V tomto čísle
Víťazného života hovoríme o niekoľkých veciach, ktoré by pred
rokmi boli pre nás nemožné. 15.
mája 2009 sme ukončili prvý
ročník biblickej školy v Bratislave
nádhernou promočnou slávnosťou
za účasti Svanteho Rumara zo
Švédska a ďalších hostí. Pre nás
učiteľov bolo úžasným zadosťučinením vidieť radosť v ich očiach
a vnímať Božiu pečať na ich
životoch. O niekoľko mesiacov
začíname ďalší ročník.
Vraciame sa tiež ku konferencii viery, ktorá tento rok
naozaj predčila naše očakávania.
Jedným z hlavných posolstiev
konferencie bola výzva k smelosti.
Uvidíme, kde budeme organizovať
konferenciu viery 2010, keďže
o bratislavské PKO sa stále bojuje.
Ďalším pozitívnym prekvapením je návšteva pastora Ulfa
Ekmana 18.-20. septembra už
v tomto roku!
Z celého srdca vám želáme, aby
ste chodili blízko Pána. Žijeme
v posledných časoch a jediný
spôsob, ako sa chrániť pred
bezbožnosťou tohto sveta, je žiť
blízko Ježiša. On je svetlom sveta
a jedine ten, kto verí v Neho,
nezablúdi.
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Skutočný príbeh

Bože, vidíš ma?
Príbeh Zuzky Chochulovej
Bála som sa
duchovného
sveta
Nedávno som
si kupovala
nový notebook a pri
inštalácii niektorého programu mi na obrazovke zablikala
požiadavka o pomoc pri vyriešení
odvekej otázky: Čo bolo skôr, sliepka
alebo vajce?
Mne dnes napadá iná otázka...
Hľadala som Boha, alebo On hľadal
mňa? Neviem, čo vraví vaša teológia,
no mňa Boh našiel rozhodne
zaujímavým spôsobom...
Možno to teraz vyznie smiešne, ale
u mňa sa všetko začalo strachom. Deti
majú veľkú fantáziu - a najmä v noci.
Nepamätám si, koľko som mala rokov,
ale viem, že som sa bála duchovného
sveta, aj keď som o ňom prakticky nič
nevedela. Moji rodičia boli ateisti a
k Bohu ma nikdy neviedli. No ja som
akosi intuitívne vedela (alebo som toto
vedomie mala z nejakého filmu), že
modlitba ma ochráni a ja budem môcť
spokojne spať. Začala som sa každý
večer pred spaním modliť a do môjho
vnútra prišiel pokoj. Postupom času sa
z krátkych modlitieb stávali rozhovory a
ja som si začínala uvedomovať Boha.
Vtedy som bola akurát v puberte a za
moju vieru som sa hanbila. Vždy, keď sa
ma niekto spýtal, či verím v Boha,
odpovedala som niečo ako: „Áno,
verím, že nejaká vyššia bytosť nad nami
je, ale či je to práve Boh, neviem.”
Prvé kroky k Bohu
Napriek tomu, povedomie Boha vo mne
stále rástlo, a preto som začala
navštevovať kostol. Nikdy nezabudnem
na ten pocit, keď som doň prvýkrát
vstúpila. Pozerala som sa na kazateľnicu
a v duchu vravela: „Bože, vidíš ma?”
Bola som nadšená a verila som, že Boh
tiež. Hltala som každé kazateľovo
slovo. Učila som sa všetky úkony, ktoré
4
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musí kresťan-katolík zvládnuť. Vstávať
kedy ostatní, kľakať si spolu s nimi,
podať ruku, prežehnať sa a samozrejme,
všetky slovné formulácie, piesne a
modlitby... Hlavne nevybočiť z radu...
Celý priebeh omše som po nejakej dobe
poznala naspamäť, všetko začalo byť
jasné, ale postupne sa to stávalo pre mňa
všedné. Nespoznávala som Boha viac,
bližšie. Moje hľadanie Boha sa
obmedzilo na približne jednu hodinu
týždenne, a čo bolo horšie, mne to tak
vyhovovalo. Nemala som pocit, že by to
malo, či mohlo byť inak. Žiješ, študuješ,
pracuješ a v nedeľu chodíš do kostola,
jednoducho je to ďalšia spoločenská
udalosť. Vyjdeš z kostola a nič sa
CHCELA SOM ZMENU,
CHCELA SOM VIAC,
CHCELA SOM BYŤ
SKUTOČNÝM
KRESŤANOM.
nemení. Ja sa nemením. Rutina. Zvyk.
Keď som mala 16 rokov, tak moja
mama sa spoznala s nejakými ľuďmi,
s ktorými začala chodiť každú nedeľu
na zhromaždenia. V prvom momente
som si myslela, že je v sekte. Modlila
som sa k Bohu, aby ju odtiaľ vytiahol.
Moje obavy však boli zbytočné... Mama
zostala normálna, dokonca sa začala
meniť k lepšiemu. Od nej som prvýkrát
počula o znovuzrodení, o tom, že mám
prijať Ježiša Krista ako svojho Pána a
Spasiteľa. Váhala som, no nakoniec som
si povedala: Prečo nie? Som predsa
veriaca. Pomodlila som sa tak a
navonok sa nič nestalo. Až neskôr som
pochopila, aký to malo význam.
Mama ma stále volala na nejaké
„zhromko” a keďže mi bolo hlúpe
zakaždým odmietnuť, jedného dňa som
privolila. Nasledujúcu nedeľu ráno som
vynechala kostol a vybrala sa s mamou.
Bola som dosť zvedavá na ich “omšu” a
musím priznať, že sa to absolútne
odlišovalo od všetkého, čo som poznala.

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

Začali piesne. Ľudia sa postavili a
chválili Boha radostnými piesňami,
tlieskali, niektorí tancovali, mávali
nejakými vlajkami. Už si nepamätám
nakoľko sa mi to páčilo a nakoľko
šokovalo, ale rozhodne ma to zaujalo. A
potom kazateľ začal kázať. Doteraz si
pamätám, že hovoril o modlách, a že
kázeň vo mne zanechala hlboký dojem.
Z tohto stretnutia som sa vracala iná.
Nevedela som celkom určiť, čo sa
stalo... Myslím, že sa jednoducho menil
môj pohľad na Boha a na kresťanský
život ako taký... Videla som, že to môže
byť aj inak, ako to poznám.
Boh sa mi dal spoznať
Napriek tomuto zážitku, som istú dobu
naďalej navštevovala kostol. Bolo to
predsa len pohodlnejšie a chodili tam
moji známi. No ja som už nebola
rovnaká. Chcela som zmenu, chcela
som viac, chcela som byť skutočným
kresťanom. Chcela som mať to, čo
som videla u tých znovuzrodených
kresťanov a čo mi toľko chýbalo pri
tých “tradičných”, ktorých som poznala.
Veľa som o tom premýšľala a
mojimi zážitkami “pílila” uši mojich
kamarátok.
Začala som chodiť medzi
spomínaných znovuzrodených veriacich, pravidelne sa modliť, čítať si
Bibliu, aj keď pravdu povediac, zo
začiatku sa to pravidelným nazvať
nedalo. Ale predsa len sa mi Boh dával
spoznávať. Boh je dnes realitou
v mojom živote a ja neľutujem ani
jedného dňa, čo som sa rozhodla pre
neho. On ma sprevádza mojím osobným
životom, školou, najprv strednou,
neskôr vysokou, dokonca rieši
problémy v mojej rodine. Naozaj je
pravda, čo hovorí Biblia, že veľa zmôže
modlitba spravodlivého (Jak 5:16b).
V zbore Slovo života Bratislava
spievam v našej worshipovej skupine,
som rada, že môžem slúžiť Bohu. Už
osem rokov žijem s Bohom a verím, že
môj príbeh ešte zďaleka neskončil.

Svedectvo

Aneta Žítková

Ako som sa dostala na
biblickú školu
Jmenuji se Aneta Žítková, pocházím z malého městečka
Nechanice. Vyrůstala jsem ve věřící rodině, takže jsem
nikdy nepochybovala o Boží existenci. V 7. třídě na ZŠ jsem
zažila silný Boží dotyk a rozhodla se následovat Pána Ježíše.
Ale od té doby byl můj křesťanský život jako horská dráha –
žila jsem dvojí život – jiný mezi věřícími přáteli a jiný mezi
nevěřícími. Ale o prázdninách před nástupem na střední
školu jsem se na jedné mládežnické akci rozhodla s tímto
dvojím životem skoncovat a začala jsem Pána hledat. Během
střední školy jsem začala toužit po tom, najít Boží
nasměrování pro můj život. Začala jsem se věnovat dětem
z dětského domova a s lidmi z misijní organizace jsem
začala pořádat tábory pro tyto děti, vedla jsem domácí
evangelizační skupinku pro teenagery a zjistila jsem, že mě
tyto věci naplňují víc než cokoliv jiného.V mém srdci začala
nezadržitelně sílit touha po životě, který není běžný v tomto
světě. Doopravdy jsem moc toužila Boha poznat takového
jaký je a víc se ponořit do Bible a osvojit si biblické pravdy.
Mamka jela na konferenci Ohně a zázraků do Prahy, kde se
setkala po mnoha letech s jedním jejím známým, a aniž by
věděl o mě a mých záměrech, řekl jí o této škole v Bratislavě.
Nechápala jsem, ale brala jsem to jako velký zázrak a věděla
jsem s jistotou, že toto je odpověď na moje modlitby, ve
kterých jsem hledala Boží vedení. Zároveň jsem nabyla
jistoty, že Bůh se postará o všecky potřeby, související
s ročním pobytem v Bratislavě.
Během školy zažívám Boží jednání a Jeho starostlivost
každý den. Začali jsme bydlet v holobytu a teď už máme
ledničku, stoly, nějaký nábytek, během krátké doby jsem si
vybudovala vřelá přátelství, bylo mi umožněno chválit Pána
tak, jak nejlíp umím – na housle, mám skvělou práci a mám
možnost přijímat speciální požehnání na misii v romské
vesnici, kde si mě Bůh chce použít ve službě dětem, k nimž
mi dává takový soucit a lásku, která mě naprosto přemáhá, a
to vše jen a jen z Boží milosti. Je úžasné učit se žít životní
styl vděčnosti. Naplňuje mě to radostí a zakouším v praxi, že
když hledám doopravdy na prvním místě Boží království
a spravedlnost, můj Otec nebeský mě zaopatří vším, co
potřebuji. Je úžasné zakoušet Jeho lásku na každém kroku.
Ve škole se mi líbí víc a víc. Na tento rok jistě nikdy
nezapomenu a budu Pánu navěky vděčná za každého učitele,
skrze jehož vyučování můžu přijímat nové pravdy a poznání
z Božího slova, které mě osvobozují a proměňují od základu
můj život.

Vitaj v Biblickom centre Slova života v Bratislave v roku
2009/10! Pozývam ťa, aby si si sadol k Ježišovým nohám a
jeden rok investoval do prípravy na nové obdobie navštívenia
Ducha Svätého v Európe tým, že budeš študovať jeho Slovo.
Naším cieľom je pomôcť veriacim z rôznych cirkví v tom, aby
naplnili Boží plán vo svojich životoch. Minulý rok sme mali
v Bratislave viac ako 50 študentov zo Slovenska, Čiech,
Rakúska a Bulharska. Aj tento rok sa tešíme na študentov
z rôznych krajín.
Ulf Ekman

Praktické informácie:
Prihlášku musíš poslať najneskôr do 31. augusta 2009.
Občania z krajín mimo Európskej únie sa musia na
štúdium prihlásiť najneskôr do 1. apríla 2009.
Vyučovanie bude prebiehať v angličtine s prekladom
do slovenčiny.

Biblické centrum Slovo života
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, Slovensko
+ 421-2-44461192 wolbc@ulfekman.org
www.ulfekman.org/wolbc-centraleurope
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Z nášho zboru

Študenti biblickej

VIEDEŇ ZAŽÍVA BOŽIE NAVŠTÍVENIE

Pri našej misii sme spolupracovali s Vienna Christian Centre
(VCC), zborom, ktorý v poslednom čase zažíva prebudenie.
Hneď na úvod sme asistovali aj prakticky - pomáhali sme pri
stavbe novej budovy. Zúčastnili sme sa aj na raňajkách pre
bezdomovcov, čo nebolo jednoduché kvôli rečovej bariére.
Bez Božej lásky sa v tejto službe nedá obstáť. Mali sme
príležitosť hovoriť Božie slovo na mládeži, prezentovali sme
biblickú školu na zhromaždení pre nemecky hovoriacich,
viedli chválu počas zbierky na zhromaždení pre anglicky
hovoriacich. A nakoniec sme zažili veľkú radosť počas chvál
na bohoslužbe pre veriacich z Afriky. Pán konal mocne
v našom strede a rovnako si nás používal v službe ľuďom
v zbore aj mimo neho. Na misiu sme šli s modlitbou, aby sme
boli požehnaním a nositeľmi lásky a veríme, že sa tak naozaj
stalo. Náš päťčlenný tím pozostával z ľudí z viacerých cirkví.
Zažili sme, čo to je skutočná nadprirodzená jednota.
A dokonca nás tento zbor požehnal finančným obnosom, ktorý
pokryl všetky naše náklady na misiu. Uvedomili sme si, že
jediné, čo je potrebné, je náš postoj – Bože, použi ma prosím!
Lívia Repková
POLIA V PROSTĚJOVE SA ČOSKORO ROZZELENAJÚ

V krásnom historickom meste Prostějove sme strávili misijný
víkend, počas ktorého sme oslovili vyše 200 ľudí a rozdali
pozvánky na premietanie filmu Ježiš v miestnom zbore Slova
života. Pozvánky nám poslúžili aj na nadviazanie rozhovorov.
Zistili sme, že ľudia sú otvorení k rozhovoru bez ohľadu na to,
či ide o bezdomovcov, študentov, stredoškolákov, ateistov,
manželské páry, či dôchodcov... Vždy, keď sme mali vyraziť
do blízkeho parku alebo do niektorého z pekne upravených
námestí, či trhoviska, sme si v modlitbe pýtali od Pána mnoho
lásky, lebo sme vedeli, že jej je vo svete tak málo a Pán nám jej
dal až nad naše očakávanie. Napriek tomu, že na premiéru
filmu neprišlo veľa ľudí, Pán nás povzbudil k modlitbám za
pôdu, do ktorej bolo slovo zasiate a zasľúbil nám hojnú žatvu
6
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najmä medzi mladými ľuďmi. Spontánnou evanjelizáciou
sestry Hanky práve medzi mladými tento zbor aj vznikol.
V tomto prostredí je svetlom a veríme, že čoskoro bude
viditeľný jeho rast, v počte aj v hĺbke poznania Boha.
.
Mária Kunčáková
V DOMOVE DÔCHODCOV
V KOMÁRNE ZAKÚSILI BOŽIU LÁSKU

Všetky obavy zo mňa spadli hneď po príchode. Bolo vidieť, že
naše modlitby už pripravili srdcia prítomných starších ľudí.
Náš program, pozostávajúci zo svedectiev, modlitieb a básní,
sa hlboko dotkol prítomných. Vedúci tímu, Ľudovít Kucek,
hovoril o nádeji, ktorú jeho manželka mala na večný život aj na
smrteľnej posteli, Janka mala čerstvé svedectvo o svojom
uzdravení z leukémie a modlila sa s dôchodcami modlitbu
spasenia. Všetci prítomní to prijali s nadšením a boli dojatí
vierou, ktorá jej pomohla prekonať ťažkú chorobu. Ja som
potom viedla prítomných k pokániu – k vyznávaniu hriechov a
k odpusteniu. Pre niektorých bolo ťažké odpustiť tým, ktorí im
ukrivdili, ale modlitby lámali aj bariéry neodpustenia. Básne,
ktoré predniesli Evka a Miloš boli tiež prijaté so záujmom.
Ešte pred odchodom sme navštívili tých dôchodcov, ktorí
ležali na izbách. Otvorenosť, s akou som sa tu stretla, ma
celkom zmenila. Určite nie som v dome dôchodcov
poslednýkrát. Večer sme dali nádhernú bodku za našou misiou
účasťou na bohoslužbe Slova života, kde sme tiež mali
možnosť vystúpiť.
Vierka Vráblová
MEDZI RODÁKMI V SRBSKU

Počas nášho krátkeho misijného výjazdu v Srbsku sme
navštívili Srbov a slovenských kresťanov vo Vojvodine,
severnej časti Srbska – v Báčskej Palanke, Báčskom Petrovci
a Despotove, kde sme slúžili predovšetkým modlitbami
a chválou, ale aj svedectvami a Slovom. Vedúci nášho tímu,
Ivan Čonka, dal priestor aj ostatným. Som rada, že aj ja som
mohla týmto ľuďom povedať, ako ma Boh zázračne uzdravil
z rakoviny. Spolu s misijným tímom z Nemecka sme zavítali aj
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školy na misii

do blízkeho Iloku v Chorvátsku, kde sme sa modlili za lokálny
zbor, celý národ i vzťahy medzi Srbmi a Chorvátmi, ktoré boli
poznačené nedávnou občianskou vojnou. Stretli sme sa
s nádhernými bratmi a sestrami, ktorí nás prijali ako svoju
blízku rodinu. A skrze ich prijatie sme mohli poznávať nové
hlbiny Božej lásky a štedrosti. Pán nás zaopatroval nad mieru a
vyučoval nás, že v práci pre Neho môžeme nachádzať
skutočnú radosť, pokoj a odpočinutie.
Zuzana Petrová
NÁDEJ PRE SRBSKO

Náš tím navštívil dve mestá v Srbsku – Pančevo a Belu Crkvu.
V piatok večer sme sa zúčastnili domácej skupiny v dome
pastora Damira, kde sme mali vzácny čas s miestnymi bratmi a
sestrami pri modlitbách, v zdieľaní svedectiev a Slova
Pánovho. Neskoro večer sme sa presunuli do 80 km
vzdialeného mesta Bela Crkva, kde nás prijal do svojho domu
brat Miloslav, pastor zboru Crkva Božija. Sobotný deň sme
začali modlitbou na vrchu, z ktorého je výhľad na celé mesto.
Potom sme zamierili do mesta, kde sme pozývali ľudí na
evanjelizačný večer so svedectvami a chválami. Oplatilo sa.
V ten večer sa piesne chvál striedali s našimi svedectvami
o Božej láske a spasení. Božie slovo bolo zasiate do sŕdc
nových ľudí, ktorí prišli. V nedeľu sme sa zúčastnili
zhromaždenia, kde sa Peter z nášho tímu zdieľal so slovom
o Božom vedení a zaopatrení, o dôležitosti byť vernými a
o hľadaní Božieho kráľovstva na prvom mieste.
Maroš Parák
NEZABUDNITE NA UKRAJINU!

Prvé miesto našej zastávky bolo mesto Ľvov, ktoré leží asi 250
km od hraníc a má asi milión obyvateľov. Cirkev Slovo života
tam začala svoje pôsobenie len začiatkom apríla 2009. Zbor
vedie pastor Alexander, ktorý sa sem prisťahoval so svojou
rodinou a s niekoľkými dobrovoľníkmi. Spolu s nimi sme
rozdávali kresťanské noviny a pozývali na nedeľné
zhromaždenia. Stretli sme sa s rôznymi reakciami, avšak

celkovo môžeme povedať, že ľudia v Ľvove sú otvorení počuť
Božie slovo. Keďže väčšina nášho tímu neovládala ruštinu, ani
ukrajinčinu, viackrát sme museli použiť najlepší misijný jazyk
– úsmev. Pokračovali sme v Zaričeve, ktoré leží len 20 km od
slovenských hraníc. Po absolvovaní biblickej školy tu nedávno
pastor Vladimír Vladimirovič založil cirkev, ktorá sa pripojila
k Slovu Života. Na nedeľnom zhromaždení sa zišlo asi 20-35
Rómov, deti, mládež, i starší. Každý člen tímu vydal svoje
svedectvo o obrátení a o tom, čo Boh vykonal v jeho živote.
Chvály viedli rómske deti a mládež. Vrúcnosť, s akou chválili
Boha, otvárala aj naše srdcia. Verím, že Boh sa v tú nedeľu
ráno radoval. Na konci sa niektorí z nás modlili za chorých,
rozprávali sa s ľuďmi a aj navštívili priamo rómsku osadu.
Domáci nás prosili, aby sme nezabudli na Ukrajinu a uistili nás
o tom, že sme tam kedykoľvek vítaní.
Martin Barus
SMETISKO DETSKÝM IHRISKOM

V Berehove na Ukrajine sme zažili neopakovateľné zážitky a
skúsenosti, ktoré v nás zanechali hlbokú stopu. Je až
zarážajúce, aká chudoba vládne len pár kilometrov od našich
hraníc. Výplaty tu dosahujú len 45 € mesačne. Najmocnejší
zážitkom bola pre nás návšteva a služba v detskom domove.
Žijú tam opustené deti z ulice, zanechané napospas osudu.
Stretli sme tam napríklad dievčatko, ktoré bolo vo svojich
dvoch rokoch znásilnené vlastným otcom... Ich srdiečka kričia
a sú hladné po láske, prijatí, domove. Navštívili sme aj Rómov,
žijúcich na smetisku v hrozných podmienkach. Zarábajú si
triedením odpadu a ich deťom je smetisko ihriskom. Jedno
z nich, keď uvidelo Bibliu v mojej ruke, sa ma spýtalo: „Ty
vieš čítať?“... Zamilovali sme si týchto ľudí, ktorí nemajú
žiadnu nádej na zlepšenie svojej situácie. Máloktorý z nich vie,
že Ježiš prišiel na tento svet spasiť všetkých ľudí a vyslobodiť
zajatých. Títo ľudia potrebujú vyslobodenie od alkoholu,
vnútorné uzdravenie, prijatie a lásku. Žatva je tam veľká, práce
mnoho. Koho môže Boh poslať?
Ladislav Czibor
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PRIATEĽSKÁ ATMOSFÉRA V NITRE A GALANTE

JIHLAVA - VETŘELCI Z JINÉ PLANETY?

Náš program sa začal účasťou na domácej skupine v Nitre, kde
nás veľmi srdečne privítali. Modlili sme sa za mesto, za vzťahy
a spoluprácu medzi zbormi a za službu. Pritom nás Boh
občerstvoval, uzdravoval a potešoval. Popoludní sme vyrazili
do Galanty, kde sme sa zúčastnili pouličnej evanjelizácie. Boli
sme príjemne prekvapení otvorenosťou ľudí, s ktorými sme
zdieľali evanjelium. V nedeľu sme slúžili chválou, slovom
i modlitbami v zbore Slovo života v Galante. Priniesli sme tam
posolstvo o Božej láske k človeku a o nebeskom obraze, ktorý
má Boh o nás a ktorý máme mať aj my o sebe aj o druhých
ľuďoch. Táto misia bola pre nás potvrdením, že pokiaľ
budeme hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, všetko
ostatné nám bude pridané a Boh bude potvrdzovať svoje slovo.
Ďakujeme Bohu za jeho vedenie a milosť, manželom
Minárovým a sestre Zuzke za pohostinnosť a priateľstvo.
Jarka Fialová

Zažili jsme, jak se na mládeži a na nedělním shromáždění
Duch svatý dotýká lidí. Bylo tam takové pomazání, že lidé
měly slzy v očích. Modlili jsme se za uzdravení a lidé byly
uzdravováni i z vnitřních zranění a Pán jim dával nové
povzbuzení do života s Ním. Při pouliční evangelizaci jsme
potkali mnoho otevřených lidí a jedna babička dokonce přijala
Pána jako svého Spasitele. Ale asi největší zážitek byl
z dětského domova v Telči. Měli jsme nacvičenou
evangelizační scénku, která obsahovala i vtipné části. Díky
Pánu to prolomilo ledy, protože zezačátku si nás děcka
prohlížely jako nějaké vetřelce z jiné planety. Potom
následovala dvě svědectví a k našemu údivu děcka byly jako
pěny a dávaly pozor. Věřím, že k nim Pán skrze to mluvil.
Potom jsme s nimi hráli hru, a nakonec jim Jirka Šenigl –
pastor místní a jihlavské církve Slovo života – pustil DVD
z dětské církve Hillsong a měl krátkou prezentaci o tom, že
chce takové podobné setkání v menším provedení dělat pro
děti i v Telči. Děti cítili, že máme o jejich životy opravdový
zájem a že je přijímáme takové jaké jsou.
Aneta Žítková

DETI V ARADE, ČO ŽIJÚ NA ULICI

Cieľom našej cesty bol Arad, mesto v Rumunsku neďaleko
maďarských hraníc. Prijali nás veľmi srdečne, pastor Samuel
nás informoval o duchovnej situácii v meste a ťažkostiach,
s ktorými sa potýkajú. To sme pocítili hneď v prvý deň, keď
sme mali hrať evanjelizačnú drámu v parku. Hodinu pred
začiatkom nám to starosta zrušil, hoci ešte deň pred tým nič
nenamietal... No nenechali sme si zobrať radosť a entuziazmus. Na ďalší deň sme išli slúžiť deťom žijúcim na ulici.
S veľkým očakávaním sa ich zišlo približne päťdesiat.
Nechceli sme ich sklamať, a tak dostali i jedlo, i duchovný
pokrm. S týmito deťmi sme sa aj modlili. Pri lúčení sa nám tisli
slzy do očí. Počas celého pobytu sme pre zbor, ktorý nás prijal,
boli povzbudením a občerstvením. Urobili sme si s nimi
spoločný piknik, na ktorom náš vedúci, Martin Shehab, kázal.
Miška z nášho tímu mala prorocké slovo a keď sme sa modlili
za mladých ľudí, tak tam bola veľká Božia prítomnosť.
Vyvrcholením našej misie bolo večerné nedeľné
zhromaždenie, na ktorom sme vydávali svedectvá a dvaja
členovia z nášho tímu kázali. To, čo sme tu zažili, sa dá
slovami len ťažko vypovedať. Odnášame si úžasné dojmy a
skúsenosti.
Katka Krčmárová
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NAJATEISTICKEJŠÍ NÁROD V EURÓPE

Praha nás naozaj uchvátila, je to krásne mesto, no na druhej
strane ukázala aj svoju inú tvár. Počas troch hodín strávených
prechádzkou po večernej Prahe mi šesť ľudí priamo v centre
ponúkalo drogy a ďalších päť mi ponúkalo služby iného druhu.
Keď som sa im prihovoril so slovami „I love Jesus“, jeden na
mňa vytreštil oči a spýtal sa ma či som moslim! Keď sme
v uliciach evanjelizovali a rozprávali sa s ľuďmi o Bohu, často
som vnímal veľkú bariéru, ktorú bolo dosť ťažko prekonať.
Napriek tomu sme mali viacero dobrých rozhovorov, kde sme
svedčili ľudom z rôznych krajín o tom, ako nás Ježiš zachránil.
Za niektorých sme sa tam aj modlili. Na zhromaždení mládeže
a na nedeľných bohoslužbách Slova života sme povzbudzovali
veriacich k evanjelizácii a zmienili sme sa aj o biblickej škole.
V posledný deň misie sme sa zúčastnili na spoločnom
zhromaždení niekoľkých zborov v Betlémskej kapli, ktorá
bola postavená v roku 1391 a kázaval v nej Ján Hus.
V súčasnosti je Česká republika jeden z najateistickejších
národov v Európe. Verím, že sa táto situácia raz zmení.
Tomáš Šimko
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Konferencia viery 2009 v Bratislave

Viac než sme očakávali
Sme veľmi vďační Pánovi za to, čo vykonal v našich
životoch počas Konferencie viery v Bratislave v dňoch
27. – 29. marca 2009. Naozaj sa naplnili slová Písma
o tom, že Pán môže „učiniť nad všetko, nesmierne viac
než prosíme alebo rozumieme“ (Ef 3:20).
To, čo bolo charakteristickým pre túto konferenciu,
bola silná Božia prítomnosť počas uctievania Boha.
Naozaj sme prežívali Božiu blízkosť veľmi intenzívne.
Božie riešenie v čase hospodárskej
krízy
V piatok večer otváral konferenciu jej
hlavný rečník, Carl Gustaf Severin.
Modrá sála DK Dúbravka doslova
praskala vo švíkoch, sme veľmi radi, že
na sobotu sme mali prenajatú Estrádnu
sálu PKO, inak by sme stovky ľudí
museli nechať stáť. Brat Severin
priniesol mocné posolstvo o dôležitosti
Božieho slova v čase hospodárskej
krízy. Nosnou pasážou boli verše
z 2. Kráľov 7, kde Samária zažila úplný
kolaps ekonomiky, ale na Slovo Pánovo
prišiel nádherný obrat k víťazstvu.
Ďalším poučením z tohto príbehu je, že
potrebujeme uveriť Božím zasľúbeniam. Niekedy síce nevieme, ako sa
naplnia (tak ako pri nečakanom
víťazstve nad sýrskym vojskom v tomto
príbehu), ale je dôležité, aby sme verili,
že sa naplnia, uvalili svoje starosti na
Pána a vykročili správnym smerom.
Carl Gustaf uviedol príbeh zo svojho vlastného života o nadprirodzenom
Božom zaopatrení počas štúdia na
biblickej škole. Podal ho, ako vždy,
neopakovateľným spôsobom, ale
uprostred sĺz smiechu, sme sa naozaj
učili dôverovať Pánovi aj v neľahkých
situáciách života.

Jedným z dôvodov bolo modlitebné nasadenie veriacich
za túto konferenciu týždne pred jej začiatkom, ale nemalou
mierou sa o to zaslúžili aj worshipové kapely Slova života
z Bratislavy a Tretieho dňa z Košíc. Pricestovalo mnoho
hostí z celého Slovenska, z Čiech a takisto niekoľko áut
zo Srbska a Chorvátska s veľkým hladom po Božom slove.
V takejto atmosfére viery a očakávania môže Duch Svätý
vždy veľa vykonať.

Na výzvu k spaseniu vystúpilo
dopredu niekoľko ľudí, ktorých sme
v modlitbe s radosťou viedli k Pánovi.
Prielom v novej sále
Na sobotu sme sa presunuli na celý deň
do PKO. Bolo to vynikajúce
rozhodnutie. Estrádna sála je zrekonštruovaná a aj po stránke akustickej
na vynikajúcej úrovni. Zabezpečovali
sme teplú stravu a občerstvenie, mali
sme prenajaté priestory reštaurácie,
balkón pre účinkujúcich, kvalitnú
aparatúru, priestory pre detskú službu i
predaj kresťanskej literatúry. Všetko
bolo pripravené tak, aby si hostia
konferencie mohli celú sobotu užiť
plnými dúškami.
Deň sme začali polhodinovou
modlitbou a potom nám slúžil slovom
hostiteľ konferencie, pastor Peter
Čuřík. Hlavnou témou bolo volanie, aby
cirkev zostala cirkvou. Dietrich
Bonhoeffer bol jedným z mála pastorov
v nacistickom Nemecku, ktorý sa
verejne odvážil postaviť proti fašistickej
ideológii a volal cirkev k tomu, aby
zostala verná svojmu biblickému
poslaniu. Čítali sme zo Skutkov 3. a 4.
kapitoly o smelosti, odvahe a jednoduchej viere prvých kresťanov. Jedno
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

z mocných vyhlásení, ktoré zaznelo
v kázni pastora Petra a stále v nás
rezonuje, bolo toto: „Možno nedokážeme zmeniť celý svet, ale každý
z nás dokáže zmeniť celý svet pre
jedného človeka.“ Kresťanstvo je
predsa o službe blížnemu.
Na výzvu na prijatie krstu Ducha
Svätého prišlo dopredu možno 50 ľudí.
Pastor Peter, spolu s ostatnými
prítomnými služobníkmi, kládli ruky na
veriacich a mnohí prijali moc Ducha
Svätého.
Poobede sme privítali ďalšieho
rečníka konferencie, pastora z Jönkopingu, Stefana Salmonssona. Bol to
práve on, kto nám pred štyrmi rokmi
priniesol prorocké slovo z Genezis
26:22 o Rechobóte – priestranstve.
V tom čase sme nevedeli, že Boh má pre
nás pastorský kurz pre kresťanských
služobníkov zo 16 krajín sveta ani
biblickú školu s denným vyučovaním
pre strednú Európu.
Pastor Stefan kázal o búrkach
života a ako v nich obstáť. Hovoril o
tom, ako nám takéto búrky môžu byť na
požehnanie, ak sa v nich správne
zachováme. Mimo iného spomenul aj
uzdravenie svojej manželky z rakoviny
a zdôraznil spôsob, akým sa k diagnóze
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postavila. Hneď potom, ako sa
dozvedela od lekára o svojom stave, si
išla kúpiť tamburínu, aby mohla doma
oslavovať Pána. Nie preto, že takú
chorobu dostala, ale skôr napriek tomu
s dôverou, že Pán je dostatočne mocný
na to, aby zasiahol v jej prospech. Dnes
je zdravá a spolu s manželom sú jednými z najžiadanejších služobníkov
evanjelia v celej Škandinávii.
Predvečer konferencie sme mali
špeciálnych hostí, Mira Tótha a kapelu
Tretí deň z Košíc. Už v sobotu ráno
slúžili chválami, ale o 16.30 sme s nimi
naplánovali samostatný koncert. Sála sa
postupne viac a viac napĺňala a srdcia
veriacich stúpali k Bohu. Miro nám
potom slúžil slovom z Jána 21 s jednoduchým názvom posolstva: „Ty poď
a nasleduj ma!“ Kázal veľmi uvoľneným spôsobom, zrozumiteľným aj
pre mladú generáciu. Štyri body jeho
kázne vystihujú veľa: 1. Nasledovanie
Krista je niečo medzi tebou a Bohom
(potrebuješ zjavenie z prvej ruky).
2. Nasleduj Krista aj keď ho druhí
nasledujú lepšie. 3. Nasleduj Krista aj
keď ho druhí nasledujú horšie.
4. Nezabúdaj na rovnováhu (rešpektuj
Božích služobníkov a ich rady).
Vyvrcholenie konferencie
Všetko sa pripravovalo na hlavné
zhromaždenie konferencie v sobotu
večer. Odhadujeme, že v sále mohlo byť
650-700 ľudí v nádhernej atmosfére
priateľstva a očakávania na Božie
konanie. Bolo nádherné sledovať, ako
Boží ľud z rôznych krajín, miest
a denominácií chváli Boha v jednote
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ducha. Presne ako je napísané v Žalme
133: „Hľa, aké dobré a aké milé je to,
keď bratia prebývajú jednomyseľne
spolu... Lebo tam prikázal Hospodin
požehnaniu, životu až na veky.“
Severin nám pred dvomi rokmi
hovoril, že má zoznam asi dvesto párov,
ktorí nemohli mať deti, ale po modlitbe
v mene Ježiš boli uzdravené a mohli
otehotnieť. Na ostatnej konferencii sme
vydávali svedectvo o ďalšom páre zo
Slovenska, ktorý „pribudol“ do tejto
šťastnej galérie. V sobotu večer sme
mohli dať Bohu znova slávu, lebo
koncom roku 2008 sa týmto manželom
narodilo druhé bábätko.
Po zbierke na misiu, kedy sme si
uvedomovali, že môžeme dávať aj za
hranice našich vlastných potrieb či
zborov, sme na pódium pozvali opernú
speváčku Katarínu Krčmárovú spolu
s pianistkou pani Štrofekovou a
husľovým sprievodom pani Andelovej.
Mnohé srdcia boli dotknuté, keď slečna
Katarína hovorila o tom, ako Ježiš
Kristus zmenil jej život a vyviedol ju
z citovej krízy. Potom zaspievala
Mozartom zhudobnený Žalm 117
v latinčine a Žalm 23 od Antonína
Dvořáka.
Hlavnou témou večera bola
kresťanská smelosť; Kálefova generácia, ktorá znova povstáva pre Boha,
aby zabrala zasľúbenú zem. Nebolo to
len vynikajúce posolstvo, ale vnímali
sme, ako Boh do cirkvi v Európe znova
vkladá odhodlanosť bojovať za Božie
kráľovstvo. Carl Gustaf Severin sa
potom modlil za desiatky prítomných
pastorov a služobníkov evanjelia.
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Neskôr pozval dopredu tých, ktorí sú
nevyliečiteľne chorí a tých, ktorým
diagnostikovali rakovinu. Celé zhromaždenie volalo k Bohu za zázraky
uzdravenia. Sú zhromaždenia, ktoré sa
ťažko dajú vyrozprávať slovami, a toto
bolo jedno z nich. Očakávame, že
ovocie toho, čo Pán medzi nami konal,
bude bohaté a trvalé. Slovami brata
Severina, „je dôležité, aby sme žili tak,
aby sme za sebou zanechali dlhý tieň,
ktorý bude mať vplyv aj na ďalšiu
generáciu.“
Triezve slovo pre cirkev
V nedeľu ráno sme sa vrátili do DK
Dúbravka, ktorého sála bola znova
naplnená stovkami kresťanov. V nedeľu
ráno počas konferencie Pán už tradične
hovorí k cirkvi a nebolo tomu inak ani
tento rok. Pastor Salmonsson hovoril o
dôležitosti intímneho vzťahu s Bohom.
O tom, ako sa potrebujeme vysporiadať
aj so „skrytou vlažnosťou“ a odstrániť
všetky prekážky zo vzťahu s Pánom,
ktoré nám bránia v behu za Božím
povolaním. Mnoho ľudí urobilo dôležité
rozhodnutia, nasledujúc Jabecovu
modlitbu z 1. Paralipomenon 4:9,10.
Na nedeľnej bohoslužbe sme prijali
aj potvrdenie smerovania, ktoré nám
Boh ukázal na Silvestra 2008, o dôraze
na mladú generáciu.
Všetky zhromaždenia sú nahrané na
CD nosičoch a vybrané zhromaždenia
máme aj na DVD (sobota o 10.00, o
14.00 a 18.30). Nech nám Pán dá
milosť, aby sme zostávali verní v tom,
čo sme na tejto konferencii prijali.
Peter Čuřík

Rozhovor

Rozhovor s pastorom

Stefanom Salmonssonom
Dôležitosť mladej generácie
Keď si bol u nás pred štyrmi rokmi,
priniesol
si
prorocké
slovo
o Rechobóte (priestranstve). Prijali
sme ho celým srdcom a Boh nám
neskôr naozaj „upriestranil“. V roku
2006/7 sme mohli hostiť pastorský
kurz pre strednú Európu a teraz aj
medzinárodnú biblickú školu. Aké
dojmy si odnášaš z tejto návštevy
Bratislavy?
Mali ste nádhernú konferenciu. Je
zrejmé, že ste vystúpili na vyššiu
úroveň. Zvlášť sobota večer bola
výnimočná, v atmosfére bolo cítiť
úžasné očakávanie na Pána. Boh vo
vašom strede robí niečo nové, verím, že
po tejto konferencii uvidíte veľkú žatvu.
Verím, že Boh vám otvára nové
teritórium, mali by ste doň smelo
vkročiť.
Podľa čoho rozpoznávaš, že Boh nás
vedie do novej úrovne?
Vnímam to vo svojom srdci.
Niekedy to nie ľahké vyjadriť slovami
alebo vysvetliť, ale neskôr uvidíte
ovocie. Z konferencie bolo zrejmé, že
chvála a uctievanie veľmi porástli, bola
tam veľká sloboda a bolo to silné. Ľahko
sa kázalo i slúžilo v Duchu, pretože na
konferencii bola ešte väčšia otvorenosť
než predtým. I to, že ste sa odvážili
prenajať si väčšiu sálu, je krokom viery,
ktorý v duchovnom svete niečo
znamená. Navyše to vnímam aj ako
prorocký krok, pretože je dôležité, aby
sa cirkev z času na čas vymanila
z „komfortnej zóny“. Ste povolaní
k národu, a preto aj takéto rozhodnutia
sú dôležité. Nie každá miestna cirkev
má takéto povolanie, ale keď ho

vnímate, musíte byť
dostatočne smelí,
aby ste niekedy
„riskovali“ a vykročili do nových
vecí.
V nedeľu ráno nám
Boh cez teba potvrdil smer, ktorý
nám ukázal na začiatku
tohto roku ohľadne dôrazu na mladú generáciu.
Ako môžeme zlepšiť túto
prácu?
Je to už vlastne vo vás. Udržte si
radostnú chválu, spôsob kázania a
milujte mladých. Staršia generácia má
niekedy svoje predstavy, ktoré vie dať
najavo, zatiaľ čo mladá generácia je
oveľa otvorenejšia a bez zabehaných
koľají, a práve preto je niekedy cirkvou
zanedbaná. Kážte preto naďalej
radikálne posolstvo evanjelia a zasvätenie Pánovi, pretože mladí ľudia to
nielenže potrebujú, ale aj chcú počuť.
Mladí sú budúcnosťou národa. Vďaka
Bohu za mnohých mladých ľudí,
ktorých máte v zbore, ale Boh vám pridá
ďalších.
Po mnoho rokov si bol sám pastorom
mládeže v Slove života Uppsala.
Mládež vtedy vzrástla z niekoľkých
desiatok na viac ako tisíc. Môžeš sa
s nami zdieľať o tomto období?
Tí, ktorí pracujú s mládežou,
potrebujú mať správne porozumenie
cirkvi ako celku. Je dôležité, aby táto
služba bola podriadená líderstvu
miestnej cirkvi. Takýmto spôsobom tam
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

bude neustále tiecť pomazanie z vízie a
mandátu cirkvi a tiež to zabráni tomu,
aby sa mládež stala akýmsi izolovaným
ostrovčekom v kresťanskom zbore. Aby
mohli lídri uplatňovať biblickú autoritu,
potrebujú zostávať pod autoritou a len
vtedy môžu neustále čerpať z toho
zdroja pomazania.
Druhou stránkou služby je to, že do
nej musíš vložiť celé svoje srdce. Keď
som bol pastorom mládeže v Uppsale,
vydal som tomu celý svoj život; táto
služba sa stala hlavnou a v podstate
jedinou náplňou mojej práce. Každý
služobník Boží by mal dávať svoje
najlepšie, ale obzvlášť tí, ktorí pracujú
s mládežou. Na druhej strane však
potom vidíš úžasné ovocie.
Aj v našom zbore v Jönkopingu
rozvíjame prácu s mládežou veľmi
intenzívne. Nado všetko sme povolaní
postaviť pódium pre Ducha Svätého.
Keď to budeme robiť, on urobí zvyšok.
Chceme ho zahrnúť do všetkého, čo
robíme, do nášho kázania, piesní,
uctievania, práce s ľuďmi.
I
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Rozhovor

Takisto rozumieme tomu, že Boh
buduje svoje dielo okolo daru, ktorý dal
jednotlivým lídrom. Preto je dôležité,
aby na správnych miestach boli kľúčoví
ľudia. Keď sa k Bohu modlíme, aby
nám dal kľúče k nejakému mestu,
potrebujeme sa modliť, aby nám dal
kľúčových ľudí pre to mesto. Pozrime
sa na Pavla, Timotea, Ježišových
učeníkov, Dávida, Abraháma. Boh si ich
povolal, aby cez nich otvoril mestá a
národy. Boh má takýchto kľúčových
ľudí aj pre nás a verím, že ich privedie
nadprirodzene skrz pomazanie.

Mohol by si znova pre našich
čitateľov zopakovať to úžasné
zjavenie zo sobotného kázania o troch
kategóriách ľudí, ktorých v živote
stretávame?
Prvá kategória sú ľudia, ktorí sú za
teba. Ak budeš mať aspoň pár takýchto
ľudí, si požehnaný človek. Takíto
spolupracovníci pri tebe ostanú aj keď ti
je ťažko. To sú ľudia, ktorí ťa navštívia,
aj keď si vo väzení jednoducho preto,
lebo sú „za teba.“ Ak by som to
pripodobnil k vodičovi autobusu, tak
potom takíto ľudia sa ťa nebudú
neustále pýtať „kam to ideš?“, ale skôr
„môžeme ísť s tebou?“ Pre nich je vízia
len sekundárnou vecou. Na prvom
mieste im ide o teba a nie o to, čo nesieš.
Ako Jonatán a Dávid. Každý líder musí
nájsť svojho Jonatána a potom si ten
vzťah vážiť nadovšetko.
Druhou kategóriou sú ľudia, ktorí
v skutočnosti nie sú za teba, ale sú za to,
za čo si aj ty. Páči sa im to, za čo bojuješ
a chcú bojovať spolu s tebou. Musíš sa
naučiť rozpoznávať rozdiel medzi
12
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týmito dvoma kategóriami, pretože aj
títo ľudia, podobne ako tí z prvej
kategórie, budú investovať veľa času a
energie do tvojho života. Na prvý
pohľad to nie je ľahké rozoznať,
väčšinou sa to ukáže až vtedy, keď sa
dostávame do križovatiek života. Vtedy
však už býva neskoro. Práve v tých
chvíľach ťa často opustia, pretože nie sú
za teba, ale iba za to, za čo si bol aj ty.
Ľahko si nájdu iných, ktorí sú tiež za to,
za čo sú aj oni. Ich lojalita totiž nebola
voči tebe, ale len voči vízii, ktorú si
nosil.
Treťou kategóriou sú ľudia, ktorí
nie sú ani za teba, ani nie sú za to, za čo
si ty, ale sú proti tomu, proti čomu si aj
ty. To tiež nebýva najlepšia motivácia.
Podobne ako pri druhej kategórii, aj
u týchto ľudí to väčšinou zistíš až pri
nejakej „odbočke“ alebo zmene plánu.
Takíto ľudia rýchlo strácajú svoju
identitu, lebo ju mali v nesprávnych
hodnotách. Hneď ako je ten spoločný
„nepriateľ“ porazený alebo sa začneš
koncentrovať iným smerom, znervóznejú a odrazu nemajú motiváciu
ďalej spolupracovať.
Toto sú v zásade tri typy vzťahov,
s ktorými sa v živote stretneš. Pred
mnohými rokmi som sa rozhodol, že
chcem, aby tí, ktorí mi budú najbližšie,
boli ľudia z prvej kategórie. Teda tí,
ktorí sú za mňa. Keď sa ti podarí nájsť
vzťahy tejto kvality, potom je tvojou
zodpovednosťou, aby si ich chránil,
budoval a dal im prioritu. Niekedy však
nie je ľahké rozpoznať ani túto
kategóriu ľudí, pretože to budú práve
oni, ktorí ti dokážu povedať pravdu do
očí. Môžu klásť veľmi jasné otázky, ale
nie preto, aby ťa zrazili k zemi, ale práve
preto, že sú naozaj za teba. Nebudú ťa
ohovárať, ale budú voči tebe čestní, lebo
im na tebe záleží.
V nedeľu ráno si kázal veľmi
jednoduché ale mocné posolstvo
o tom, ako chodiť blízko s Pánom a
odstrániť prekážky, ktoré nám v tom
bránia.
Áno verím, že keď sa na konci
všetko podčiarkne a zráta, to, na čom
naozaj záleží, je, aby sme rozvíjali
blízky vzťah s Pánom. Platí to aj pre
služobníkov evanjelia. Nesmú sa stať
„profesionálmi“ a robiť len to, čo sa
naučili. Pánovi to nestačí. Potrebujeme
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

ostať vrúcni duchom a ak spozorujeme
veci, ktoré nám v tom bránia, musíme sa
vedieť s nimi vysporiadať. Stále veríme
tomu, že Boh nás chce požehnať, ale
uprostred toho si potrebujeme vždy
udržať správne priority.
Povedz nám, aké boli hlavné míľniky
v tvojom kresťanskom živote, ktoré ti
pomohli prísť do miesta Božieho
povolania.
Určite to bola na prvom mieste
biblická škola. Spolu s mojou
manželkou sme boli jednými z prvých
študentov, ktorí boli na školu prijatí, a
biblická škola doslova zmenila naše
životy. Zapálila v nás Boží oheň a veľmi
skoro, ešte počas školského roka, sme
začali pre Pána v cirkvi pracovať.
Najprv som viedol chválu a potom
mládež. Bolo úžasné, že pastor Ulf vo
mne uvidel dar, o ktorom som ani sám
nevedel, že ho mám a začal doňho
investovať. Až ako som sa vydal tou
cestou, začal som sám vidieť, že Boh do
mňa vložil dar kázať Božie slovo a
komunikovať evanjelium takým
spôsobom, že mu mladí ľudia rozumejú.
Od tej doby ma Boh viedol krok za
krokom a čelil som mnohým výzvam.
Aj teraz vnímam, že sa ako Telo
Kristovo nachádzame na prahu niečoho
nádherného, čo Boh pre nás pripravil.
Nech nám Pán dá milosť, aby sme do
toho dokázali vstúpiť.
Bol si v Bratislave v októbri 2005
a teraz skoro po štyroch znova. Čo by
mala urobiť cirkev na Slovensku, aby
mohla ísť ďalej?
Myslím si, že byť ste mali byť
smelí! Kážte evanjelium a pokračujte
v tom, čo vám Boh už dal. Biblická
škola bude hrať tiež veľmi dôležitú
úlohu. Veľmi povzbudzujem ľudí, aby
prišli do biblickej školy, zvlášť mladá
generácia. Príďte sa učiť Božie slovo,
zistite, aké máte obdarovanie, ale tiež
získajte zbožné návyky a disciplínu. Pre
mnohých to bude to najlepšie, čo tento
rok môžu urobiť – investovať svoj čas
do štúdia Božieho slova.
Ďakujeme za rozhovor a tešíme sa na
tvoju ďalšiu návštevu
Otázky kládol Peter Čuřík
(v nedeľu po konferencii)

Správy zo sveta

Tajná cirkev v Mekke
Kresťania založili podzemnú cirkev v Mekke,
ktorú moslimovia považujú
za „najsvätejšie mesto
islamu“. K bohoslužbám sa
prostredníctvom internetu
pripájajú aj desaťtisíce
ďalších saudskoarabských
kresťanov. „Nie je jasné,
koľko ľudí navštevuje
cirkev v Mekke, nakoľko
ľudia sa boja o tom
otvorene hovoriť,“ povedal Jaap Bönker, riaditeľ Arabskej
svetovej misie so sídlom v Holandsku, ktorá má blízke
kontakty s veriacimi v moslimských krajinách.

Správa o tejto tajnej cirkvi sa dostala na povrch napriek
prísnym pravidlám, ktoré zakazujú nemoslimom čo len
vstúpiť do Mekky. Okrem toho, ako povedal Bönker, okolo
70 000 ľudí sa zúčastňuje bohoslužieb v tzv. saudskoarabskej „Skype“ cirkvi, nazvanej podľa internetového
programu, ktorý umožňuje ľuďom komunikovať cez
relatívne zabezpečené pripojenie.
Tento vývoj je súčasťou rastúceho kresťanského hnutia
„v srdci islamu“ napriek správam o prenasledovaní. V šírení
kresťanstva v arabských krajinách zohrávajú kľúčovú úlohu
satelitné rozhlasové a televízne programy, internet, ako aj
sklamanie z tamojšieho náboženstva, ale najmä videnia a
sny. Arabská svetová misia skúma spôsoby, ako pomôcť
novým kresťanom v Saudskej Arábii, aby mohli lepšie
porozumieť svojej viere. Jasne však vidieť, že Boh sám
buduje ľudí cez svojho Ducha, dodal Bönker.
Zdroj: Worthy News

Kresťanskí darcovia dávajú viac aj napriek kríze
Silná ekonomická kríza, ktorá udrela, podľa štatistík britskej
organizácie Stewardship nezabránila kresťanským darcom
v podpore rôznych projektov. Táto kresťanská finančná
služba zistila, že počas posledných šiestich mesiacov
dávanie medziročne vzrástlo o 3 %. Od októbra minulého
roka 30 000 majiteľov účtov Sovereign Account darovalo
viac ako 24 miliónov libier na podporu charitatívnych
organizácií, cirkví a misijných pracovníkov.

Riaditeľ organizácie Stewardship David Jones
poznamenal: „Naši klienti k dávaniu pristupujú s plánovaním. Preto je menej pravdepodobné, že by sa na to dívali
ako na výdavok navyše, ktorý by v ťažkých časoch odsekli.“
Organizácia však predsa varuje, že zahraniční misijní
pracovníci, ktorí sú podporovaní z Británie, pociťujú
nedostatok, nakoľko klesajúca hodnota libry spôsobila
v niektorých krajinách pokles ich príjmu až o 30 %.
Zdroj: Christian Today

Pohľad na prvých 100 dní Obamu
Koncom apríla uplynulo 100 dní od nástupu Baracka
Obamu do kresla amerického prezidenta. O Obamovej
celkovej práci sa napísalo veľa, väčšina z toho sa týkala
ekonomiky. Ale čo určité sociálne otázky? Pre
konzervatívnych evanjelikálov sa môže jeho prvých 100 dní
zdať ako 40 rokov putovania po politickej púšti.
Ako kandidát hovoril Obama o svojej viere a jeho
avizovaná snaha o zníženie počtu potratov vyzerala sľubne,
na čo mnohí evanjelikáli reagovali kladne.

Frank Page, jeden z mála konzervatívnych
evanjelikálov v rade prezidenta pre otázky viery, hovorí, že
hoci nie je prekvapený z krokov, ktoré Barack Obama
podnikol, nečakal, že sa udejú tak rýchlo. Obama povolil
americkým daňovníkom posielať peniaze zahraničným
skupinám podporujúcim potraty, povolil výskum kmeňových
buniek embryí, pravdepodobná je aj zmena klauzuly o
výhrade v svedomí ohľadne potratov, ktorá môže významne
ovplyvniť kresťanských lekárov. Na čelo ministerstva
zdravotníctva má nastúpiť jedna z najvýznamnejších
protagonistiek umelého prerušenia tehotenstva.
Zdroj: CBN News

O 10 rokov môže byť Čína kresťanskou krajinou
Pri súčasnom raste cirkvi v Číne misijná organizácia Global
Advance predpokladá, že tento komunistický národ by sa
v priebehu desiatich rokov mohol stať kresťanským.
Viceprezident Global Advance Jonathan Shibley hovorí, že
počet kresťanov významne rastie, najmä v čínskych
podnikateľských kruhoch. „Zrazu tu máme stovky, ak nie
tisíce malých podnikateľských spoločenstiev, a to vo
veľkých čínskych firmách, ale aj v domácnostiach,“ píše
Mission News.
Shibley hovoril na misijnej konferencii organizácie
Global Advance v Číne, ktorá bola zameraná na vystrojenie

čínskych kresťanských podnikateľov, aby boli schopní
ďalej šíriť kresťanský vplyv
v tejto krajine. Hovorí, že
hoci čínska vláda má obavy
z rastúceho počtu kresťanov
v podnikateľských kruhoch,
nepodniká proti nim nič
okrem pokarhania za ich
vieru. Podľa neho je to preto, lebo vláda vie, že kresťanskí
podnikatelia sú poctivejší, menej skorumpovaní a
prispievajú k blahobytu Číny.
Zdroj: Christian Today
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Izrael

Konferencia pod záštitou
Spojených národov – fórum na
šírenie antisemitizmu?
20. – 24. apríla 2009 sa v Ženeve konala konferencia pod záštitou OSN, ktorá dostala
názov Durban II, pretože tematicky nadväzovala na konferenciu z Durbanu v roku
2001. Tieto dve konferencie sú v modernej povojnovej histórii precedensom, ktorý
nemá obdoby a len poukazujú na to, že antisemitizmus je možno oveľa väčšou
hrozbou, než si pripúšťame.

Lennart Fjell

V čase, kedy sa predseda OSN Ban Ki-moon snaží obhájiť funkčnosť a zmysluplnosť svojej
organizácie, zorganizuje konferenciu, ktorej hlavnou témou je “Sionizmus je rasizmus;
holokaust je otázny!“ Irán, ktorý bol menovaný za podpredsedu výkonnej rady pre Durban II,
v prípravnom procese konferencie zohrával vedúcu úlohu. Výsledkom bolo prijatie vyhlásenia,
ktoré môže byť zhrnuté nasledovne: „Židovské právo na sebaurčenie, či sionizmus sú prejavmi
rasizmu. Izrael nesie vinu za apartheid a množstvo Židov, ktorí boli zavraždení počas
holokaustu je taktiež otázne.“ Jednotlivé európske štáty neboli schopné pozdvihnúť svoj hlas
za ochranu ľudských práv, či akýmkoľvek spôsobom zmeniť zreteľný zámer konferencie.
Mnohí kresťania sa modlili, aby konferencia nemala úspech. Pri prejave iránskeho
prezidenta mnoho diplomatov a zástupcov európskych štátov demonštratívne opustilo sálu.
Vďaka Bohu aj za takýto protest. Okrem modlitieb však kresťania spolu s mnohými
proizraelskými organizáciami zorganizovali aj verejný protest a paralelnú konferenciu, na
ktorej chceli jasne odmietnuť rastúci antisemitizmus a podporiť „právo Izraela na život.“
Prinášame vám správu z tohto podujatia od jedného z jej organizátorov, Lennarta Fjella.

Mal som privilégium so sebou priviesť
skupinku izraelských priateľov zo
Švédska, aby sa spolu so mnou
v Ženeve zúčastnili na konferencii za
ľudské práva a pokoj, ktorá sa konala
v tom istom čase ako konferencia
Durban II., ktorej organizátorom bola
Organizácia spojených národov.
Zámerom ženevskej konferencie
bolo zoskupiť čo najväčšie množstvo
proizraelských priateľov z celej Európy,
aby sme Spojeným národom, Európskej
únii i predstaviteľom Európskeho
parlamentu, médiám a všetkým ostatným dokázali, že Izrael nie je osamotený v čase, keď sa v celej Európe rozmáha antisemitizmus, ale že na našom
kontinente sa nachádzajú stovky tisícov
ľudí, ktorí ho podporujú a odkazujú mu:
“Izrael – nie si sám; stojíme za tebou!”
Okolo tisícpäťsto ľudí, nielen
z Európy, ale z celého sveta sa
zhromaždilo pred ženevským sídlom
Spojených národov, aby protestovali
proti antisemitizmu, ktorý bol zjavne
manifestovaný na konferencii Durban
II. začiatkom týždňa.
14
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Hlavným rečníkom protestujúcich
bol Natan Sharansky, Rus, ktorému
predstavitelia bývalého režimu nedovolili opustiť krajinu. Tento bojovník za
ľudské práva sa neskôr stal zástupcom
izraelského premiéra. K ďalším rečníkom patrili aj rôzni vládni predstavitelia
z niekoľkých iných krajín – z Francúzska, Talianska a z Kanady.
Dav pred budovou Spojených
národov vytvorili nielen židia a
kresťania, ale ľudia z celého sveta, ktorí
o sebe tvrdili: “Som sionista”, keď
kanadský professor Gil Troy vyhlásil, že
je hrdý na to, že Izrael je krajinou, ktorá
prijíma utečencov z Darfuru a minulý
týždeň ich prijal ako hostí na
veľkonočnej hostine.
Protestu pred úradom Spojených
národov predchádzala celodňová
konferencia za ľudské práva a pokoj
v centre Ženevy. Jej hlavným hovorcom
bol harvardský professor Alan
Dershowiz. Hlavnou témou konferencie
bol Izrael a jeho multikulturálna a
humanitárna tvár.
Konferencia sa ďalej zameriavala
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

na pomoc, ktorú Izrael poskytuje
krajinám po celom svete, moslimské
krajiny nevynímajúc a na izraelský
zdravotnícky program, vďaka ktorému
môžu deti v núdzi z krajín celého sveta
podstúpiť operáciu srdca, vrátane
palestínskych detí.
Ako kresťan žijúci v Európe
dneška, vnímam, že je veľmi dôležitou
súčasťou môjho kresťanského života
postaviť sa za Izrael a za židovský ľud,
ako aj za judeokresťanské hodnoty a
dedičstvo, na ktorých je celý európsky
kontinent postavený. Preto považujem
za svoju povinnosť bojovať proti
povstávajúcemu antisemitizmu a proti
zanedbávaniu kresťanských hodnôt
v Európe súčasnosti, a to tak, že
preukážem, že mi na Izraeli záleží
svojím aktívnym prístupom v európskej
politickej agende a politickej agende
môjho národa!
Lennart Fjell
Medzinárodný riaditeľ
Operácie Jabotinsky
www.ulfekman.org

Nová kniha už v predaji

17 zákonov tímovej práce
Vybudovať úspešný tím nie je jednoduchá úloha. Dokonca aj ľudia, ktorí svoje tímy priviedli až
na vrchol, len ťažko dokážu svoj úspech zopakovať. Aké nástroje sú potrebné na vybudovanie
úspešného tímu? Expert na tému vodcovstva John C. Maxwell sa s nami delí o princípy tímovej
spolupráce v podnikaní, v rodine, v cirkvi či v akejkoľvek inej organizácii. Pravdy a skúsenosti,
obsiahnuté v tejto knihe, budú neoceniteľnou inšpiráciou nielen pre riadiacich pracovníkov, ale
aj pre zamestnancov, trénerov, hráčov, učiteľov či študentov.

9,92 EUR 268 strán, tvrdá väzba
HODNOTA TÍMOVEJ PRÁCE
Jedno čínske príslovie hovorí: „Za
schopným človekom stoja vždy ďalší
schopní ľudia.“ Tímová práca je
kľúčom k veľkým výsledkom. Otázka
nie je, či tímy majú hodnotu. Otázka je,
či si tento fakt pripustíme a staneme sa
lepšími tímovými hráčmi. Preto tvrdím,
že jeden človek je príliš málo na
dosiahnutie veľkých výsledkov. Nič
naozaj hodnotné nemôžete urobiť sami.
Tak znie Zákon nevyhnutnosti.
Skúste porozmýšľať, či nájdete
v histórii ľudstva čo len jeden naozaj
významný čin, ktorý by vykonala
osamelá ľudská bytosť. Môžete
spomenúť, čo len chcete, zistíte, že
v tom vždy bol zapojený tím. Preto
prezident Lyndon Johnson povedal:
„Neexistujú žiadne problémy, ktoré by
sme nemohli vyriešiť spolu, no je len
veľmi málo takých, ktoré môžeme
vyriešiť sami.“
C. Gene Wilkes si vo svojej knihe
Ježiš o vodcovstve všíma, že sila tímov
nie je viditeľná len v dnešnom svete
moderného obchodu, ale má hlbokú
históriu, ktorá je viditeľná už aj v biblických časoch. Wilkes hovorí, že:

- Tímy si delia uznanie za víťazstvá aj
vinu za prehry. To podporuje pravú
pokoru a autentické spoločenstvo.
Jednotlivci prijímajú uznanie aj vinu
sami. To podporuje pýchu a niekedy
pocit zlyhania.
- Tímy robia lídrov zodpovednými za
ciele. Jednotlivci, ktorí nie sú s nikým

„NEEXISTUJÚ ŽIADNE
PROBLÉMY, KTORÉ BY
SME NEMOHLI VYRIEŠIŤ
SPOLU, NO JE LEN VEĽMI
MÁLO TAKÝCH, KTORÉ
MÔŽEME VYRIEŠIŤ SAMI.“
LYNDON JOHNSON

spojení, môžu meniť ciele
akejkoľvek zodpovednosti.

- Jednoducho, tímy dokážu viac ako
jednotlivci.

- Tímy zapájajú do činnosti viac ľudí, čo
znamená viac prostriedkov, nápadov a
energie ako v prípade jednotlivca.
- Tímy maximalizujú potenciál lídra a
minimalizujú jeho slabosti. Silné aj
slabé stránky sú zraniteľnejšie, keď je
človek sám.
- Tímy poskytujú viac pohľadov, ako
naplniť potrebu či dosiahnuť cieľ, čím
sa v každej situácii dá rozvinúť viac
alternatív. Náhľady jednotlivca na
riešenie problémov majú málokedy takú
šírku a hĺbku ako náhľady skupiny.

bez

John Maxwell

Ak chcete dosiahnuť svoj potenciál
alebo pokúsiť sa o zdanlivo nemožné –
napríklad komunikovať svoje posolstvo
aj o dvetisíc rokov po vašom odchode –
musíte sa stať tímovými hráčmi. Môže
to znieť ako klišé, ale aj tak je to pravda:
Hrať sa môžeš aj sám, no na
majstrovstvách vyhrávajú tímy.
Nikto netvorí celý tím... Potrebujeme sa navzájom. Ty potrebuješ
niekoho a niekto potrebuje teba. Nie
sme izolované ostrovy. Aby sme
naplnili svoje životné poslanie,
potrebujeme oporu a pomoc. Potrebujeme vzťahy a správne reakcie. Dávať a
brať. Vyznávať a odpúšťať. Načiahnuť
sa, uchopiť a spoľahnúť sa. Keďže nikto
z nás nie je úplný, nezávislý,
sebestačný, superschopný, všemocná
kapacita, prestaňme sa správať, ako
keby sme takí boli. Život je dosť
osamelý aj bez tejto bláznivej hry. Hra
sa končí. Spojme sa.
Pre toho, kto sa snaží robiť všetko
sám, sa hra naozaj končí. Ak chcete
urobiť niečo veľké, musíte sa spojiť s
druhými. Jeden je príliš málo na
dosiahnutie veľkých výsledkov. Tak znie
Zákon nevyhnutnosti.

JOHN MAXWELL je medzinárodne uznávaným expertom
na vodcovstvo, rečníkom a autorom. Predalo sa už viac ako
13 miliónov jeho kníh. Je zakladateľom organizácií EQUIP a
INJOY Stewardship Services, ktoré po celom svete
vybudovali viac ako dva milióny lídrov. Každoročne
prednáša v najúspešnejších obchodných spoločnostiach.
Patrí medzi 25 autorov a umelcov, ktorých spoločnosť
amazon.com zapísala do svojej Siene slávy. V slovenskom
jazyku vyšla jeho kniha 21 zákonov vodcovstva.

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

Kappadočania (4. storočie)
Prínos v učení o Duchu Svätom
V
tomto
článku
si
predstavíme
trojicu cirkevných otcov známu ako kappadócki otcovia
alebo Kappadočania. Sú to bratia Bazil
Veľký a Gregor z Nyssy a ich blízky
priateľ Gregor z Nazianzu. Ide
o významné postavy v dejinách
cirkevných otcov, ktoré významne
prispeli k ranej kresťanskej teológii, a
preto sú vysoko vážení vo východnej
i západnej cirkvi. Ich najväčším
prínosom bolo uspokojivé riešenie
otázky Božej Trojice, ktoré sa napokon
presadilo na 1. konštantínopolskom
koncile v roku 381, čím sa ukončili
dlhotrvajúce spory v tejto otázke.
Všetci traja mali aristokratický
pôvod a vyrastali v konzumnej kultúre.
Možno aj preto ich všetkých priťahoval
mníšsky ideál. Bazil Veľký bol okrem
teologickej práce známy svojou
starostlivosťou o chudobných a znevýhodnených. S Gregorom z Nazianzu sa
spriatelil na platónskej Akadémii
v Aténach a neskôr spolu žili nejakú
dobu v kláštore. Gregor z Nyssy bol
mladší brat Bazila Veľkého a dobrý
priateľ Gregora z Nazianzu. Bol
biskupom v Nysse v Kappadocii.
Cirkev sa v 4. storočí dostala do
veľmi zvláštnej situácie. Kým ešte
začiatkom storočia čelila jednému
z najtvrdších prenasledovaní za cisára
Diokleciána, ku koncu storočia už bolo
kresťanstvo „štátnym náboženstvom“ a
prenasledovanými sa stali pohania.
Mnohí historici i teológovia sa zhodujú
v tom, že spojenie cirkevnej a štátnej
moci, ku ktorému došlo, bolo pre cirkev
veľmi nešťastné.
Ďalším negatívnym vývojom,
ku ktorému však došlo už skôr, bol
veľký prienik gréckej filozofie do
kresťanstva. Podľa Biblie kresťanská
viera má svoje korene v židovskej viere
a je jej naplnením. Ako však kresťanstvo
prenikalo do grécky mysliaceho sveta
16
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Rímskej ríše, mnohí videli potrebu
vysvetliť či obhajovať ho prostriedkami
zrozumiteľnými danej kultúre, čo bolo
do istej miery určite správne, no zdá sa,
že už kresťanskí apologéti v 2. storočí sa
príliš uchýlili k filozofickým prostriedkom. Zároveň čoraz viac opúšťali
židovské korene kresťanskej viery.
Táto metóda dosiahla určité úspechy, privodila však aj nové problémy.
Tie sa ukázali, keď zrazu bolo treba
teologicky a filozoficky definovať
otázky, ako je napr. Božia Trojica. Ako je
možné, že je tu Otec, Syn aj Duch Svätý,
každý z nich je Boh, a predsa je len jeden
Boh?
V dlhej teologicko-filozofickej
diskusii, pri ktorej sa často samotné
evanjelium akoby dostávalo do úzadia,
sa na jednej strane objavili postavy,
ktoré Ježiša Krista (ani Ducha Svätého)
nepovažovali za skutočného Boha
(Árius, predchodca dnešných Svedkov
Jehovových), a na druhej strane zas
postavy, ktoré Otca, Syna aj Ducha
Svätého stotožňovali ako jednu osobu,
ktorá iba v každom veku pôsobí v inej
forme (Sabellius).
Vzhľadom na vyššie spomenuté
spojenie cirkvi so štátom tieto otázky
nadobudli význam aj pre jednotu celej
ríše, a teda logicky boli v centre záujmu
panovníkov. To bol určite jeden z významných dôvodov, prečo cisár
Konštantín r. 325 zvolal cirkevný
koncil do Nicey (v dnešnom Turecku).
Na tomto koncile sa riešila predovšetkým otázka božstva Ježiša Krista.
Bola zodpovedaná v podstate biblicky
správne, bola však definovaná nebiblickým pojmom homoúsios (Ježiš je tej
istej podstaty ako Otec). A práve tento
pojem sa stal na niekoľko desaťročí
predmetom horúcich sporov.
Akoby zmätku nebolo ešte dosť,
niektoré pojmy sa používali tak, že
v rôznych geografických oblastiach mali
odlišný význam. A práve tento problém
pomohli odstrániť kappadócki otcovia.
Kappadočania definovali Trojicu
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

ako tri osoby (hypostates) v jednej
podstate (úsia) a zjednotili používanie
týchto pojmov, ktoré sa predtým
používali zameniteľne. Dokázali tak
opísať rozdiel medzi Otcom a Synom,
ktorý na nicejskom koncile nebol jasne
definovaný, a zároveň zdôrazniť ich
jednotu. Tým do veľkej miery prispeli
k zjednoteniu všetkých smerov, ktoré
verili, že Ježiš Kristus je Boh. To
znamenalo porážku klasickej ariánskej
pozície, ktorá Ježiša považovala len za
akéhosi „nižšieho boha“, bytosť
stvorenú Otcom.
Druhým významným príspevkom
Kappadočanov je, že upozornili na
osobu Ducha Svätého, ktorá sa
v trojičných sporoch dostala úplne do
úzadia. Klasická ariánska pozícia
považovala Ducha Svätého tiež za
stvorenie, ktoré bolo podriadené Synovi
tak ako Syn Otcovi. Skupina tzv.
macedoniánov (nasledovníkov konštantínopolského biskupa Macedonia)
dôrazne bojovala proti myšlienke, že
Duch Svätý je Boh (boli známi aj ako
pneumatomachiáni – „bojovníci proti
Duchu“). Proti tomu kappadócki otcovia
na čele s Bazilom jasne zdôraznili
božskú podstatu Ducha Svätého ako
tretej osoby Božej Trojice. Na 1.
konštantínopolskom koncile v r. 381
malo ich stanovisko veľkú váhu a jasne
bolo potvrdené, že Otec, Syn aj Duch sú
rovnakej božskej podstaty.
Nezodpovedanou otázkou zostáva,
či takéto definovanie Trojice bolo vôbec
potrebné. Nevieme, čo by sa dialo, keby
sa kresťanskí apologéti a cirkevní
otcovia neboli pustili cestou filozofie.
No napriek tomu môžeme jasne vidieť
Božiu ruku v tom, že aj keď sa do
kresťanstva dostalo priveľa filozofie,
základné prvky pravej biblickej viery
boli pre nás uchránené, a to aj zásluhou
kappadóckych otcov.
Zdroje: Wikipédia –
slobodná encyklopédia
Encyclopedia Britannica
Stránku pripravil: Tomáš Počai

Inzercia

Ponúkame záznam z Konferencie viery 2009 v Bratislave
C.G. Severin
Slovo Hospodinovo do ekonomickej krízy
Cirkev zostaň cirkvou!
P. Čuřík
M. Tóth
Ty poď za mnou!
S. Salmonsson
Búrky života majú aj pozitívne stránky
C.G. Severin
Povstáva generácia smelých veriacich
S. Salmonsson
Odstráň prekážky zo vzťahu s Bohom
Celá konferencia viery 2009 na MP3

DVD

CD

-

2,29 EUR
2,29 EUR
2,29 EUR
2,29 EUR
2,29 EUR
2,29 EUR

8,30 EUR
8,30 EUR
8,30 EUR
-

Našiel som svoj osud
Ulf Ekman

4,61 EUR

Cena : 6,49 € / 195 Sk

Vydáme sa po stopách Ulfa Ekmana od jeho detstva, ktoré prežil v Goterborgu, až k vzniku cirkvi
Slovo života v Uppsale, ktorá je dnes strediskom kresťanského vzdelávania, evanjelizácie, misie
a reformácie vo Švédsku i po celom svete. Je to pútavé prerozprávanie histórie cirkvi Slovo života.
Nájdete v nej príbehy o Božích zázrakoch uprostred misie v bývalom Sovietskom zväze a
v juhovýchodnej Európe, svedectvá o odpovediach na modlitby pri stavbe cirkevnej budovy či
počiatkoch práce Operácie Jabotinský.
130 strán

Detský tábor Slovo života
Nástup: 4.7. 2009 o 17:00 pred večerou
Odchod:11.7. 2009 o 12:30 po obede
Kde: Penzión Huncokar, Modra - Piesky (200 m za Zochovou chatou)
Organizátor: Slovo života Bratislava. Program zabezpečujú učitelia nedeľnej školy. Plánujeme
zhromaždenia s kreatívnym zvestovaním Božieho slova, hry, šport, relax, ručné práce, výučbu
angličtiny, výlety do lesa
Areál a ubytovanie: Ubytovanie bude v Penzióne Huncokar a v rekreačnom areáli Iuventa
(hlavná chata a v chaty Liptov, Zemplín, Karpaty). Rozdelenie na izby určujeme my. Priamo v areáli
sa nachádza ohnisko, posilňovňa, stolný tenis, menšie futbalové ihrisko. Neďaleko odtiaľ je tenisová
hala, letná bobová dráha, hvezdáreň (plánujeme ju navštíviť), hrad Červený kameň, hneď za chatou
les. Viac info o areáli na www.huncokar.sk. Viac info a záväzná prihláška na www.slovozivota.sk.

Cena:

100 Euro/osobu. Je to jednotná cena pre deti a dospelých. V cene je zahrnuté ubytovanie,
plná penzia počas siedmych dní, starostlivosť o vaše dieťa, sladkosti a odmeny.
Ak idú na tábor súrodenci, tak prvé dieťa platí plnú sumu, ale každé ďalšie má nárok na 20 % zľavu.

Kto sa môže zúčastniť: Školopovinné deti 6 - 15 a mládežníci rozhodnutí pomôcť
v programe pre deti. Menšie deti alebo deti so špeciálnymi požiadavkami môžu prísť len v sprievode
rodičov alebo ich blízkych, ale len po našom odsúhlasení.
Podrobnejšie informácie: Martin Hunčár, 02-44461192
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Pomôžte nám vydávať Víťazný život
Toto číslo vychádza v náklade 2 500 kusov 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

Evanjelizačný partner
1. Pravidelne mesačne prispieva sumou, ktorú
si sám určí (5€; 10€; 20€; 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.

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

Víťazný život môže požehnať aj vašich priateľov,

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

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

Objednajte si kázania na CD
2009-05-10

Čuřík Peter

Ako možeš v modlitbe "predniesť svoje dôvody"

C0905101

2,29 Eur

2009-04-26

Čuřík Peter

Horlivá modlitba mení okolnosti

C0904261

2,29 Eur

2009-04-19

Gerdmar Anders

Židovska otázka na Slovensku vo svetle
histórie a Písma

C0904191

2,29 Eur

2009-04-18

Gerdmar Anders

Význam a moc Ježišovej krvi

C0904181

2,29 Eur

2009-04-12

Hunčár Martin

Ako sa v živote správne rozhodnúť - CD mesiaca

C0904121

2,29 Eur

2009-04-05

Čuřík Peter

Kresťanská smelosť premieňa spoločnosť

C0904051

2,29 Eur

2009-03-29

Salmonsson S.

Odstráň prekážky zo vzťahu s Bohom

C0903291

2,29 Eur

2009-03-28

Severin C.G.

Povstáva generácia smelých veriacich

C0903284

2,29 Eur

2009-03-28

Tóth Miro

Ty poď za mnou!

C0903283

2,29 Eur

2009-03-28

Salmonsson S.

Búrky života majú aj pozitívne stránky

C0903282

2,29 Eur

2009-03-28

Čuřík Peter

Cirkev, zostaň cirkvou!

C0903281

2,29 Eur

2009-03-27

Severin C.G.

Slovo Hospodinovo do ekonomickej krízy

C0903271

2,29 Eur

2009-03-22

Čuřík Peter

Ako riešiť konflikty Biblickým spôsobom - CD
mesiaca

C0903221

2,29 Eur

2009-03-15

Čuřík Peter

Správne rozhodnutia uprostred skúšok

C0903151

2,29 Eur

2009-03-08

Lundin Micael

Ako sa vysporiadať s vlastnou telesnosťou

C0903081

2,29 Eur

2009-02-22

Šimko Tomáš

Skutoční supermani nelietajú

C0902221

2,29 Eur

2009-02-15

Hunčár Martin

Evanjelizácia a misia je pre každého

C0902151

2,29 Eur

2009-02-08

Čuřík Peter

Abrahám a Božie požehnanie

C0902081

2,29 Eur

2008-12-11

Čuřík Peter

Biblický spôsob ako nájsť životného partnera 2CD

C0812111

3,32 Eur

2009-04-30

Shehab Martin

Od Mohameda k Ježišovi

C0904301

2,29 Eur
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PRAVIDELNÉ
NEDEĽNÉ
BOHOSLUŽBY
DK Dúbravka, modrá sála,
Saratovská 2/A
Elekrička č.5; autobus č. 83
Nedeľa o 10.00 hod.
(súbežný program pre deti)
PRÍDTE A ZAŽITE ČERSTVÝ
BOŽÍ DOTYK
Veríme, že JEŽIŠ je stále
OZAJSTNÝM RIEŠENÍM na
BEŽNÉ PROBLÉMY
úplne obyčajných a
NORMÁLNYCH ĽUDÍ.
On zachraňuje, uzdravuje a
vyslobodzuje. Poďme Ho spolu
chváliť a oslavovať.
Kliknite na www.slovozivota.sk:
Stará adresa, ale nový imidž a nové informácie. Pravidelný „update“
akcií v našom zbore, zaujímavé
rozhovory, knihy na čítanie , kázne
on-line, e-shop s najnovšími
produktmi.

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

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

ŠPECIÁLNE
ZHROMAŽDENIA MLÁDEŽE
Jazyková korektúra: L. Bašnárová
Vizuálna koncepcia: Matej Wittgruber
Fotografie:
M. Vajdová, A. Krajčovičová, študenti
biblickej školy
-Nepredajné

Berehovo, Ukrajina

Prostějov, Česká republika
Ľvov, Ukrajina

Praha, Česká republika

Ľvov, Ukrajina
Komárno

Komárno

ŠTUDENTI BIBLICKEJ ŠKOLI NA MISII
Arad, Rumunsko

Bela Crkva, Srbsko
Bela Crkva, Srbsko

Arad, Rumunsko
Nitra
Viedeň, Rakúsko

Jihlava, Česká republika

Galanta

Báčska Palanka, Srbsko

Konferencia bratislavských zborov
Hlavným rečníkom bude Ulf Ekman
18. – 20. 9. 2009

Športová hala Pasienky, Bratislava

Návšteva Ulfa Ekmana v Bratislave v máji 2007 bola pre náš národ veľkým
požehnaním. Po dva a pol roku k nám príde znova, z čoho sa
veľmi tešíme. Jeho program býva na 2-3 roky dopredu plný, a tak tomu
bolo aj tentoraz, ale z Božej priazne sa napokon všetko podarilo.

Ulf Ekman je pastorom cirkvi Slovo života v Uppsale vo Švédsku, riaditeľom biblickej školy a zakladateľom univerzity. Napísal
desiatky kníh, ktoré boli preložené do viac ako tridsiatich jazykov a
jeho služba má celosvetový dosah. Misijná práca Slova života
v bývalom Sovietskom zväze vyústila do rozvoja viac ako
2 000 kresťanských zborov. Súčasťou vízie tohto hnutia je vybaviť
Boží ľud slovami viery. V mnohých krajinách sveta preto založili
biblické školy s denným štúdiom, ktoré za 26 rokov svojej existencie
vychovali už vyše 27 tisíc študentov (jedna z takýchto škôl je aj
v Bratislave). Veríme, že na konferencii v Bratislave sa zídu tisíce
kresťanov z celého Slovenska a očakávame mocné Božie konanie.
O podrobnejšom programe a ďalších hosťoch konferencie vás
budeme informovať na stránkach www.slovozivota.sk,
www.krestaniavmeste.sk a v nasledujúcom čísleVíťazného života,
ktorý vyjde koncom augusta.

Ulf Ekman

Európska konferencia
v Uppsale 26. júla až 2. augusta
Ulf Ekman, Kong Hee, Suliasi Kurulo, Göran Skytte,
Charles Whitehead, Hans Weichbrodt, Mark Conner,
Stephen Sumrall, Jonathan Bernis, Jonathan Bernis
Pridajte sa k nám a leťte s nami do Švédska. Čím skôr
zareagujete, tým lepšiu cenu letenky získate.
Odporúčame vám samostatne objednávať napríklad cez
www.ryanair.sk alebo www.flyniky.com
Celú konferenciu prekladáme do slovenského/českého
jazyka. Ďalšie informácie o konferencie ohľadne
ubytovania, stravovania a rezervácie prekladacích
zariadení nájdete na www.ulfekman.org

Ulf
Ekman

Stephen
Sumrall

Kong
Hee

Mark
Conner

Evanjelista
Per Cedhegård
bude na
Slovensku
14. – 23. augusta 2009

Per káže evanjelium v moci Ducha Svätého a veľa ľudí
prijíma cez jeho službu Božie uzdravenie. Pochádza
z Jeteborgu a je vyštudovaným architektom. Per
Cedhegård spoznal Ježiša pred 45 rokmi a bol súčasťou
charizmatického prebudenia. Už viac ako tridsať rokov
cestuje po celom svete s posolstvom evanjelia, navštívil
krajiny ako India, Ukrajina, Arménsko, Španielsko,
Kanada, Thajsko, Indonézia, či Papua Nová Guinea.
Pri jeho návštevách na Slovensku sme boli svedkami
mnohých uzdravení, jedno z nich sme publikovali aj
vo Víťaznom živote 1/2009.
O jeho bližšom programe vás budeme informovať
priebežne na našej webovej stránke.

