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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 navrátili k Božiemu slovu a znova mu
začali dôverovať. Každý týždeň môžete na satelite sledovať jeho televízny
program Another Day of Victory (Ďalší víťazný deň). Ulf Ekman je autorom viac
ako štyridsiatich knižných titulov, ktoré boli preložené do tridsiatich jazykov.
V slovenskom jazyku vyšli jeho knihy Tvorivá myseľ, Apoštolská služba,
Zrodený pre víťazstvo a Našiel som svoj osud.

John Wesley, metodistický prebudenecký kazateľ, raz povedal:

„Boh nerobí nič bez modlitieb veriacich.“

Z TÚŽBY PO PREBUDENÍ SA RODÍ TÚŽBA PO MODLITBE
Keď si uvedomujeme
dôležitosť modlitby, náš
modlitebný život sa stáva
zmysluplným. Prináša
nám rovnakú radosť a
vytrvalosť, akú mal Pavol
a tisícky ďalších
modlitebných hrdinov
v dejinách.
V knihe Modlitba mení
národy Ulf Ekman vyučuje,
čo je charakteristické pre
obdobie pred prebudením,
akú prácu treba vykonať
a ako môže Duch Svätý
zmeniť každého veriaceho
na smelého modlitebného
bojovníka. Živo opisuje,
ako sa jednoduchí ľudia
viery modlili tak, že zmenili národy a uvoľnili
prebudenie.
Táto kniha vás inšpiruje
k tomu, aby ste sa mohli
horlivo prihovárať, na
chvíľu zabudnúť na vlastné potreby a želania,
a zamerať sa na spasenie
a duchovné obnovenie
v našej krajine.
mäkká väzba, 132 strán

7,90.- EUR
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Som rád, že sa vám znova môžem
prihovoriť prostredníctvom tohto čísla
Víťazného života . Myslím si, že
nakoľko to dovoľuje jeho rozsah, je
znovu veľmi bohatý a bude pre vás
požehnaním.

spomínať do konca
života.“ Nech je za
to Bohu sláva!
Blíži sa aj uzápastor Peter Čuřík
vierka zájazdu do
Izraela, intenzita prihlášok v posledných mesiacoch rapídne stúpla.
Zo Slovenska nás pôjde určite viac ako
tridsať, bolo by úžasné, keby sme mohli
naplniť jeden autobus. Verím, že tento
zájazd má v sebe aj prorocký náboj,
vzhľadom na to, že sa dvetisíc
kresťanov doslova z celého sveta zíde
v Jeruzaleme práve v čase, keď Izrael
stráca mnohých spojencov, a keď
svetové spoločenstvo rokuje o rozdelení Jeruzalemu ako jedinej možnej
alternatíve, presne ako o tom prorokoval prorok Zachariáš. Je dôležité,
aby kresťania v týchto časoch duchovne
nepospali.

V časopise sa ohliadame za
niekoľkými udalosťami, ktoré sme
nedávno úspešne ukončili, akými sú
Konferencia viery 2010, univerzitný
kurz a druhý ročník biblickej školy
v Bratislave. Vždy si myslíme, že po
nich bude nasledovať určité zvoľnenie
tempa práce, ale zdá sa, že prázdne
miesto vždy rýchlo napĺňajú nové
plány, ako zveľaďovať Božie kráľovstvo. Aj toto leto bude v Slove života
veľmi rozmanité, vrelo vás pozývame,
aby ste ho, podľa vašich možností,
strávili spolu s nami.
Koncom mája sme slávnostne
ukončili ďalší ročník biblickej školy.
Sme nadšení z toho, čo Pán v životoch
študentov vykonal a tešíme sa na hojné
ovocie tejto práce. Nasledujúci ročník
otvárame v septembri 2011, ale už teraz
na našej stránke nájdete všetky
potrebné informácie, videoklip či
prierez dianím ostatného ročníka.
Študenti vydali krásnu ročenku, kde sú
zaznamenané mnohé odpovede na
modlitby, ich dojmy, pokánia, víťazstvá, prekladateľské „brbty“, zážitky
z misijného poľa a veľa iného.
Dovoľte mi aspoň niekoľko citátov
z ročenky: „Sláva Pánovi za sesternicu,
ktorá mala byť v bolestiach, ale nie je.“
„Ďakujem ti Pane za bicykel... a ešte raz
za bicykel, ale pozor (!) toto je iná
vďaka ako včera.“ Alebo ďalšie poďakovania Pánovi za „chladničku,
nádherné požehnanie“, „za notebook,
ktorý len tak padol do rúk“, či „čapicové
požehnanie“ a „75% zľavu na topánky“. Nado všetko biblická škola premieňala životy: „...nečakala som, že za
tých pár mesiacov ma tu Pán môže tak
radikálne zmeniť.“ „BŠ mi dala nových
kamarátov, zážitky, nové zjavenia,
ktoré som dosiaľ nevidel vo svojom
živote. Je to rok, na ktorý budem
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Artur Simonyan kázal pred
niekoľkými týždňami v Uppsale na
podobenstvo o desiatich pannách
z Matúša 25. Nielenže vyzdvihol
známu pravdu, že päť nerozumných si
zabudlo vziať olej a potom „o polnoci“,
nemali dosť duchovnej bdelosti, aby
obstáli, ale poukázal na to, že päť
múdrych panien s dostatkom oleja
„pospalo“ tiež. Mnohým z nás sa
dostalo privilégium poznať Božie
slovo. Európske kresťanstvo netrpí na
nedostatok známosti alebo pomazania,
skôr je ospalé a apatické. Je čas, aby
zaznela polnica, pretože ženích
prichádza.
Aj na Slovensku stojíme pred
vážnymi výzvami, ako je spochybňovanie základných morálnych noriem
spoločnosti, ekonomická neistota a
v neposlednom rade parlamentné
voľby. Nech nám Boh dá múdrosť, ako
pozdvihnúť hlas v našej spoločnosti a
nebáť sa zabojovať o lepšiu budúcnosť
našich detí i národa.
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REPORTÁŽ
Rozšíril som si poznanie. Je to veľkým
povzbudením pre moju službu a okrem
toho som získal veľa nových priateľov.
Carl Fredrik Ness, Nórsko.
Tento kurz bol pre každého z nás
výzvou. Musel som investovať veľa
času a úlohy neboli ľahké. Dostal som
však oveľa viac než som dal: múdrosť
od Boha, ako sa pripravovať, ako slúžiť
so správnymi motívmi, hlbšie
porozumieť cirkvi a žiť každodenne
život posvätenia.
Anton Videnov, Bulharsko.

Promócia pastorov
a kazate
ľov v Uppsale
kazateľov
Opätovná evanjelizácia Európy
a nové charizmatické prebudenie
V októbri 2007, krátko po ukončení pastorského kurzu v Bratislave, Slovo života
otvorilo ďalšie univerzitné teologické štúdium v spolupráci s najväčšou letničnocharizmatickou univerzitou na svete, Oral Roberts University (ORU). Misijná
práca Slova života sa rozrástla do veľkých rozmerov a potreba budovať pastorov a
lídrov ešte nikdy nebola taká akútna. Napriek tomu záujem o toto štúdium prekonal
všetky očakávania: prihlásilo sa okolo 240 služobníkov z celej Európy (Švédska,
Nórska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Poľska, Srbska, Albánska,
Španielska, Islandu či Faerských ostrovov) a tiež z Ruska, Ukrajiny a
Azerbajdžanu. Štúdium unikátnym spôsobom prepájalo vysoký akademický
štandard a charizmatický život a službu.
Trojročný univerzitný kurz sa konal tri až štyrikrát ročne v prekrásnom
prostredí horskej chaty blízko Viedne, v Guttensteine. Po roku bol však nápor
študentov - kazateľov taký veľký, že
časť sa musela presunúť do Moskvy,
Teologický seminár Livets Ord
a tak paralelne prebiehali dva
v spolupráci s americkou ORU
programy.
ponúka ďalšiu možnosť
Záverečný kurz spojený so
vzdelávania, tentoraz v Brne
seminárom
pastora Ulfa Ekmana a
v Českej republike. Tieto semináre
slávnostnou ceremóniou sa konal
sú otvorené aj pre nových
v Uppsale. Univerzitný kurz
záujemcov. Prvý modul s názvom
z Guttensteinu úspešne ukončilo
Biblická hermeneutika bude vyučo98 kresťanských pracovníkov.
vať Dr. Anders
Slávnostná promócia s odovzdáGerdmar a
vaním diplomov z pastoračnej
uskutoční sa
starostlivosti sa konala 16. mája
v dňoch 29.11.
až 3.12. 2010.
2010 v Uppsale na bohoslužbe
Viac info na
Slova života za účasti asi 2500
www.loteol.se a
hostí, prezidenta univerzity pastora
info@loteol.se
Ulfa Ekmana a dekana Teologického seminára Livets Ord,
Brno
Dr. Andersa Gerdmara.

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

Objavil som poklady zjavenia, ktoré
boli dané celej Cirkvi. Naučil som sa
vážiť si aj iných bratov a sestry z iných
častí Tela. Spoznal som úžasných ľudí
a inšpiroval ma ich príklad.
Marcin Baran, Poľsko.
Zažili sme tu spoločne veľa zábavy a
naučili sme sa, ako prepojiť teológiu
s osobnou vierou a prácou v cirkvi.
Erik Tragan, Česká republika.
Je to len nedávno, čo som premýšľal
o teologických kurzoch. Boh ma
povzbudzoval, aby som študoval
teológiu. Myslím si, že by takýto kurz
mal absolvovať každý pastor. Služba
pastora je rozhodnutím na celý život,
je to veľká zodpovednosť, preto je
teologické vzdelanie nevyhnutné.
Sergej, Odessa, Ukrajina.

dekan Teologického seminára Livets Ord,
Dr. Anders Gerdmar
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REPORTÁŽ

Rast Božieho
krá
ľovstva
kráľovstva
Konferencia viery 2010 v Bratislave
Veľmi sa radujeme z toho, čo Pán konal na
Konferencii viery 2010 koncom marca v Bratislave.
Boli to výnimočné zhromaždenia, na ktorých k nám
Boh naozaj mocne prehováral. Odhadujeme, že
konferenciu celkovo navštívilo okolo 600 ľudí, ale
predovšetkým si uchovávame vo svojom srdci Slovo,
ktoré nám Pán poslal a vzácnu Božiu prítomnosť,
ktorú sme spolu s veriacimi z celého Slovenska
prežívali.

V piatok večer otvoril konferenciu Carl Gustaf Severin,
ktorého služba na Slovensku za ostatné roky nesie úžasné
ovocie. Bolo to silné posolstvo s mnohými príkladmi z jeho
života a služby. Hlavnou témou večera bolo „Ako čeliť
strachu a starostiam v krízach života“. Boh oslobodzoval ľudí
z rôznych fóbií aj prostredníctvom slova poznania.
Na celú sobotu sme sa potom presunuli do PKO
v Bratislave. Chceli sme vytvoriť príjemné prostredie pre
všetkých hostí konferencie, aby sme sa spoločne mohli plne
sústrediť na kázané Božie slovo, chvály a spoločenstvo
s Božím ľudom. Mali sme nádherné jarné počasie,
zabezpečenú celodennú stravu a bohatý sprievodný program
pre deti. Znova sme okrem hosťujúcich rečníkov pozvali aj
kresťanských umelcov, aby poslúžili darmi, ktoré dostali od
Boha. V piatok večer spievala operná speváčka Katka
Krčmárová s klavírnym sprievodom Laca Kaprinaya.
V sobotu slúžila hudobná skupina z AC Bratislava s líderkou
Jankou Šinkovou a večer začal chválami pod vedením Ivetky
Viskupovej s vynikajúcimi spevákmi z The Hope Gospel
Singers and Band. Počas celej konferencie nás do Božej
prítomnosti viedla worshipová skupina Slova života a pre
mnohých z nás boli práve tieto chvíle tými najvzácnejšími,
s očami upretými na Spasiteľa.
Sobota ráno začala modlitbami a potom sme počuli
dôležité posolstvo od pastora Petra Čuříka na tému
konferencie „Viera, ktorá premáha tento svet“. Naše víťazstvo
nestojí iba na vyznávaní Božieho slova či správnych
myšlienkach (i keď aj ony sú dôležitými biblickými
ingredienciami), no v plnosti sa začína manifestovať až vtedy,
keď sme „ukrižovaní spolu s Kristom“. Naučili sme sa, že
tým najšťastnejším miestom v živote nie je ani manželstvo,
ani vynikajúca pozícia v práci, či finančná hojnosť, ale
pozícia v Galaťanom 2:20.

Ďalším kazateľom bol Johnny Foglander zo Švédska,
ktorý na našej konferencii slúžil po prvýkrát. S učiteľským
pomazaním, ktoré je v jeho službe nepopierateľné, kázal
o biblickej jednote v Tele Kristovom. Na záver jeho druhého
zhromaždenia hovoril tiež o dôležitosti daru jazykov ako
modlitebného nástroja, ale aj jednotiaceho prvku. Mnohé
biblické miesta pre nás pri jeho službe doslova ožívali a
dostávali novú čerstvosť.
Sobota večer bola výnimočná. Verím, že kázanie Carla
Gustafa Severina (na základe Slova, ktoré mu Boh dal pre rok
2010) môžeme aj my prijať ako prorocké pre naše zbory a
osobné životy. Severin kázal o raste Božieho kráľovstva, a to
v piatich oblastiach: Boh túži po tom, aby sa kresťania nebáli
mať viac detí (!), aby sme verili za kvantitatívny rast v cirkvi,
rast vo financiách, rast v láske a rast v dlhosti dní
(dlhovekosti).
V nedeľu ráno Carl slúžil aj na našej pravidelnej
bohoslužbe v DK Dúbravka. Jeho služba bola veľmi
dôležitým zakončením celej Konferencie viery 2010, pretože
témou bola misia! Ak cirkev minie tento aspekt svojho
veľkého poslania, míňa zmysel svojej existencie. Boh nás
uzdravuje, posväcuje, učí nás, ako budovať vzťahy, či narábať
s financiami, s jedným finálnym zámerom – aby sme boli
svedkami jeho zmŕtvychvstania nielen v našom meste, ale až
do posledných končín zeme. Severin je misionárom telom
i dušou a počuť jeho zážitky z misijného poľa a posolstvo
o misii z jeho úst je vždy nesmierne inšpirujúce. Okrem iného
nám ukazoval zábery z Mongolska (kde jeden zo študentov
biblickej školy založil v hlavnom meste Ulanbátar zbor Slova
života, ktorý má dnes 1600 členov a je najväčším
evanjelikálnym zborom Mongolska), aj z „podzemnej“
čínskej cirkvi, kde sme mohli jasne vidieť horlivosť a
modlitebné nasadenie. Desiatky ľudí v sále reagovali na
výzvu ohľadne krátkodobej misie alebo misie ako
celoživotného povolania. Boli to nezabudnuteľné chvíle,
ktorých dôležitosť raz odhalia až nebeské záznamy.
Veľmi si vážime všetkých, ktorí na konferenciu
pricestovali a vytvorili nádhernú atmosféru viery, očakávania
a bratskej lásky. Sme veľmi vďační aj všetkým služobníkom
z nášho zboru, ktorí sa do prípravy konferencie nasadili a
pomohli tak prezentovať Božie kráľovstvo čo najlepším
spôsobom. Kázania z Konferencie si môžete objednať na CD
nosičoch ako MP3 alebo audio záznam na strane 18.
Pastor Peter Čuřík
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ROZHOVOR

ˇ
Cirkev bude rástť
aj napriek kríze
a opozícii
Rozhovor s Carlom-Gustafom Severinom
Carl-Gustaf, stalo sa už akousi tradíciou, že každoročne
slúžiš na našej Konferencii viery tu v Bratislave. Každá
z nich je však trošku iná. Ako vnímaš tú tohtoročnú?

Všeobecne si považovaný za akéhosi „rodeného
misionára“. Počas tých 25 rokov svojej služby si už
precestoval desiatky krajín. Kde slúžiš v súčasnosti?

Áno, je to naozaj pravda (Smiech). Slovensko sa stalo tak
trochu aj mojím druhým domovom. Samozrejme, že každá
takáto konferencia je dobrá a prináša úžasné požehnanie, no
musím povedať, že tento rok to bolo naozaj výnimočné!
Verím, že posolstvá, ktoré tu odzneli, sú aktuálne pre Cirkev
v celom národe. Zvlášť tento rok sme totiž mohli vnímať
úžasnú jednotu medzi kresťanmi z rôznych cirkví a
denominácií. Boh to potvrdzoval aj cez slovo, ktoré v sobotu
priniesol Johnny Foglander. Ďalším dôležitým posolstvom je
zasľúbenie o náraste. Boh chce priniesť rast nielen v oblasti
financií, ale aj v láske a sile. Toto platí pre celú Cirkev, ale je
to zvlášť dôležité vo vašej krajine, ktorá predstavuje akési
premostenie medzi Východom a Západom. Verím, že aj tu si
Boh vybuduje silnú cirkev, ktorá sa stane požehnaním pre
celé Telo Kristovo. Pán ku mne v poslednom čase veľmi silno
prehováral o tom, že práve rok 2010 bude predstavovať rok
nárastu. O raste hovoril pred viacerými rokmi aj pastor Ulf na
jednej z našich konferencií. A medzičasom sme to naozaj
začali vidieť. Boh totiž vo svojom slove nepovedal „Ak sa
rozmôžeš....,“ ale „Keď sa rozmôžeš...“ (Carl-Gustaf sa
odvoláva na text z Deuteronomia 8:12-14, pozn.
prekladateľa). Verím, že práve toto je posolstvo, ktoré chce
v súčasnosti Boh priniesť svojej Cirkvi. Nemáme sa
umenšovať, ale rásť! Dnes vidíme, ako mnohí kresťania a
cirkvi idú práve opačným smerom. Sú slabí, sklesnutí a
stratili akúkoľvek víziu. Cirkev však bude rásť! Každý jeden
veriaci i celá Cirkev! A to aj napriek kríze a opozícii.
Dokonca aj na Slovensku!

Misia je naozaj moja srdcová záležitosť. Je to vec, pre ktorú
žijem. Niekedy som smutný z toho, keď vidím, že cirkvi na
misiu zabúdajú. Štatistiky hovoria, že v cirkvi až 90% našich
zborových príjmov investujeme do platov, administratívy a
iných oblastí a len 10% podporujeme misijnú prácu. Ešte
smutnejšie je, že približne len 1% našich financií posielame
do oblastí nezasiahnutých alebo najmenej zasiahnutých
evanjeliom. Chápem, že výdavky na fungovanie cirkvi nie sú
práve najmenšie, ale takéto prerozdelenie zdrojov určite nie je
správne a mali by sme premýšľať o zmene.
Čo sa týka krajín, v ktorých momentálne slúžim, tak sa
nám otvorili nové dvere. V minulosti som cestoval hlavne po
štátoch bývalého Sovietskeho zväzu a po Ukrajine. Za
posledné roky sme však začali pracovať aj v ďalších
krajinách, ako sú napríklad Mongolsko, Mjanmarsko (bývalá
Barma, pozn. prekladateľa), Vietnam, India a Čína.
Len v samotnej Číne žije viac ako tretina svetovej
populácie. Rád hovorievam, že Boh musí Číňanov veľmi
milovať, keď ich stvoril tak mnoho (Smiech). Čína sa dnes
naozaj stáva svetovou veľmocou. Prognostici hovoria, že
možno už o 20 rokov sa bude nachádzať na vedúcich
priečkach finančného trhu. Hoci sa nevyplatí do Číny vyvážať
tovar, môžeme im priniesť Krista a Božie Slovo, lebo to
potrebujú najviac. Číňania sú naozaj úžasní. Neviem, či som
vôbec niekedy videl tak priateľských a veselých ľudí. Zvlášť
to platí o tých, ktorí prijali Ježiša. Sú to zrejme tí najhorlivejší
modlitebníci na svete s úžasnou citlivosťou na Božiu
prítomnosť. Možno to nejako súvisí aj s ťažkými životnými
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podmienkami a
prenasledovaním jednoducho by to bez
modlitby nezvládli. Tu na
Západe máme pokojný
život a pomerne dobré
materiálne zabezpečenie.
To nás vedie k mylnej
predstave, že sa až tak
veľmi modliť nepotrebujeme a že veci k nám
prídu akosi samé od seba.
Číňania však nič za
samozrejmé nepovažujú.
Veľmi dobre poznajú moc
modlitby. Majú mnohé
nepretržité modlitebné
reťazce, keď sa horlivo
celé hodiny modlia a
volajú k Bohu. A to až
dovtedy, kým nepríde
k prielomu. Sú naozaj
veľmi smelí. A Boh ich
žehná. Keď som tam
nedávno bol, ukázali mi
krásnu budovu s kvalitným vybavením a 2300
sedadlami. No nie sú
Carl-Gustaf Severin
požehnaní len materiálne.
Napríklad hnutie „Späť do
Jeruzalema“ („Back to Jerusalem“) chce vyslať 100 000
misionárov do Európy a následne do Jeruzalema. (Cieľom
tohto hnutia je priniesť evanjelium späť do Jeruzalema,
podobne ako kedysi evanje-lium odtiaľto vyšlo do celého
sveta – pozn. prekladateľa.)
Spomínal si, že najnovšie sa otvorili pre vašu cirkev aj
dvere do takých krajín ako Mongolsko či Vietnam, ktoré
boli po mnoho rokov pre evanjelium uzatvorené.
Ako k tomu prišlo?
S Mongolskom sa spája veľmi smutný príbeh. Vieme o tom,
že Džingischán zhruba pred 800 rokmi prišiel so svojimi
vojskami do Európy. Jeho vojenská filozofia bola taká, že ak
sa mu národ vzdá, nechá ich nažive. Ak by sa mu však niekto
odvážil postaviť na odpor, zabil by všetkých – dospelých a
deti bez rozdielu. Takýmto spôsobom sa mu podarilo zabrať
celé Rusko aj Európu. Keď bol v Európe, tak sa tu po
prvýkrát stretol s kresťanstvom. Keď si vypočul zvesť
evanjelia, oslovila ho. A to až do takej miery, že požiadal
cirkvi v Európe, aby mu do jeho krajiny poslali misionárov,
ktorí by tam šírili kresťanskú vieru. „Pošlite mi vašich
misionárov a sľubujem, že sa všetci staneme kresťanmi,“
povedal. Tragédiou je, že roky čakal úplne márne. Žiadni
misionári neprišli. Ani jeden. V Európe sme na túto výzvu
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neboli pripravení, a tak je dnes Mongolsko moslimskou
krajinou. Dokonca ešte pred dvadsiatimi rokmi tu neboli
žiadne kresťanské zbory. Boh má však svoje cesty. Asi pred
10 rokmi prišli na biblickú školu do Uppsaly študovať šiesti
študenti z mongolského Ulánbátaru. Títo sa o rok nato vrátili
domov a jeden z nich tam založil zbor. Dnes je to najväčšia
cirkev v krajine s 1600 členmi. Dokonca si boli schopní kúpiť
vlastnú budovu. Keď som Ulánbátar navštívil v minulom
roku, tak sme mali konferenciu pre 300 vedúcich. A to
v takejto krajine nie je vôbec málo! Osobne som sa s týmto
mladým mužom stretol a veľmi ma povzbudilo, čo
prostredníctvom neho Boh vykonal. Cez jediného brata, ktorý
absolvoval biblickú školu, Boh zmenil celý národ. Hoci
v krajine nepôsobí veľa zahraničných misionárov, práca na
Božom kráľovstve tu neuveriteľne rastie. Kresťania totiž
vytrénovali vedúcich a služobníkov spomedzi miestnych
kresťanov. Totiž, misijná práca neznamená ani tak niesť
ovocie, ako skôr zasadiť strom, ktorý to ovocie ponesie.
A zaznelo to aj v nedeľu ráno, keď si hovoril o Veľkom
poslaní a vyzval si tých, ktorí vnímajú povolanie na misiu,
aby vyšli dopredu.
Úprimne verím, že je to pravda. Každý kresťan by mal byť do
misie určitým spôsobom zapojený. Niekde ale treba začať.
Naozaj vás povzbudzujem, pustite sa do toho. Aj v našom
zbore sme začali úplne od základu. Vždy je dobré vysielať
tímy – najprv do malých dediniek či oblastí a zdieľať sa
s evanjeliom. Práve prostredníctvom vysielania misijných
tímov sa misijné povedomie stalo súčasťou aj našej cirkvi.
Dnes je to cirkev s akousi „misijnou DNA“. Počas nedeľnej
kázne sme hovorili o dvoch typoch cirkví – „nemocničného“
a „letiskového typu“. Práve pre tú druhú sú príznační dvaja
„zelení bratia“ (piktogramy označujúce núdzový východ –
pozn. prekladateľa). Členovia takéhoto zboru sú totiž na ceste
von, nezostávajú sedieť na zhromaždení so založenými
rukami. Keď vidím takúto cirkev, viem, že je zdravá.
Mnoho rokov si v službe spolupracoval s Lesterom
Sumrallom. Môžeš nám povedať, čo pre teba a tvoju
službu tento výnimočný Boží muž znamenal?
Lester bol jedinečný vodca, ktorý vytrénoval mnohých
služobníkov. Dal mi úžasné rady, z ktorých čerpám duchovnú
múdrosť ešte aj dnes. Bol pre mňa naozaj vzácny. Keď
zomrel, veľmi som plakal. Dva týždne pred svojou smrťou mi
zavolal a prosil ma, aby som ho prišiel navštíviť, lebo sa cítil
veľmi osamotený. Vo svojej nerozumnosti som si myslel, že
kvôli nabitému programu nebudem mať časť ho navštíviť.
Keď som za ním konečne dorazil, mal som dvojtýždňové
meškanie. Vtedy som sa dozvedel, že práve zomrel. Možno
mi Boh chcel ešte niečo prostredníctvom neho odovzdať, no
ja som to premeškal. Preto je tak veľmi dôležité, aby sme
neminuli Božie cesty, ktorými nás vedie.

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

INZERCIA

V knize Duch svatý - zjevení a průlom vás známý evangelista Reinhard
Bonnke zve, abyste rozlomili svá pouta a setkali se se zázraky Ducha a
pochopili jeho význam. Neváhejte – toto setkání změní váš život a bude
inspirací pro vaši víru. A co je ještě důležitější, uvolní Ducha, aby skrze
vás nesl světu poselství neuvěřitelné Boží slávy a nekonečné lásky.

Duch Svatý zjevení a průlom
Reinhard Bonnke

Mezinárodně uznávaný evangelista REINHARD BONNKE pořádá
již přes 30 let evangelizační tažení v Africe, Asii a po celém světě. Od
počátku nového tisíciletí zareagovalo při těchto kampaních na výzvu
evangelia více než 55 milionů lidí. Reinhard Bonnke je autorem mnoha
knih (více než 185 milionů výtisků), uvádí sérii filmů, televizní vysílání
a internetový studijní kurs evangelizace.

Cena : 8,50 Eur
256,07 Sk
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Všetky zhromaždenia sa prekladajú
do češtiny.

Benny Hinn

Počas konferencie prebieha kreatívna
služba deťom.

John Bevere

Letenky si kupuje každý samostatne.

Tass Saada

Steve Hill

Ohľadne stravy, ubytovania a
registrácie prekladacieho zariadenia
kontaktujte prosím www.ulfekman.org

V

Ron Luce
Ulf Ekman
Joakim Lundqvist
Carl-Gustaf Severin

Detský tábor

Suchozemci
Odkaz Filipänom
Súkromná škola v prírode –
Rekreačné zariadenie „Planinka“

Nástup:

10.7.2010 o 17:00 pred večerou

Odchod:

17.7.2010 o 12:30 po obede

Organizátor
Slovo života Bratislava. Program zabezpečujú skúsení učitelia nedeľnej školy. Plánujeme zhromaždenia
s kreatívnym zvestovaním Božieho slova, hry, šport, výučbu angličtiny, výlety do lesa a iné prekvapenia.

Planinka
leží v malebnom lesnom prostredí na úpätí Malých Karpát neďaleko obce Dechtice – okres Trnava.
Dominantná je budova kaštieľa, v ktorom sa budeme stretávať na spoločný program. Ubytovacie priestory sa
nachádzajú v dvojpodlažnej murovanej budove s kapacitou 100 lôžok v 2- , 3- a 4-posteľových izbách. Viac info
o areáli na www.planinka.sk Viac info o tábore spolu so záväznou prihláškou nájdete na www.slovozivota.sk

Cena
100 EUR na osobu – rovnako pre deti i dospelých. V cene je zahrnuté ubytovanie, plná penzia počas siedmich
dní, starostlivosť o deti, sladkosti aj odmeny.
Ak idú na tábor súrodenci, tak prvé dieťa platí plnú sumu, ale každé ďalšie má nárok na 25 % zľavu.

Kto sa môže zúčastniť
Školopovinné deti vo veku 6 – 15 rokov a mládežníci rozhodnutí pomôcť. Menšie deti alebo deti so
špeciálnymi požiadavkami môžu prísť len v sprievode rodičov alebo ich blízkych a len po odsúhlasení
organizátorom tábora. Podrobnejšie informácie získate na čísle 02-44461192.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Misijné dobrodružstvo
študentov biblickej školy
22.-26. apríla 2010

Misijný tím v Srbsku

SRBSKO, PRÍSLOVEČNÁ
POHOSTINNOSŤ
Náš tím smeroval do Srbska, kde
navštívil zbory a domáce skupiny
v mestách Padina a Bačka Palanka.
Mali sme možnosť slúžiť slovom a
modlitbami na zhromaždeniach
i domácich skupinách. Navštívili sme
aj viaceré domácnosti, kde sme
povzbudzovali veriacich. Zo všetkého
na nás najväčší dojem urobila priateľská atmosféra a bratské spoločenstvo
kresťanov. Bolo to, akoby sme sa
preniesli do čias skutkov apoštolov.
Nedá sa nespomenúť typickú
srbskú pohostinnosť s ich vychýrenými
špecialitami, ako sú napr. „ljuta
kobasica“ či „bjely hleb“. Viacerí
z nášho tímu stáli po prvýkrát pred
väčšou skupinou ľudí, ale i napriek
tomu sme vnímali nadprirodzenú
smelosť a pomazanie k službe ako
i posilnenie počas náročného programu.
Zhodli sme sa na tom, že tých pár dní
nás určite zmenilo. Sme presvedčení
o tom, že každý kresťan by mal horieť
pre misiu!
Stanislav Kundrát
ČESKÁ REPUBLIKA, BRNO –
SLUŽBA SENIOROM
Navštívili sme Brno, kde sme slúžili
prevažne starším občanom v domovoch
dôchodcov. Desiatkam opustených ľudí,
ktorí tu dožívajú svoj život, sme mali
možnosť priniesť cez piesne, básne a
svedectvá posolstvo o nádeji a
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Pravdepodobne nejestvuje väčšie naplnenie ako to, keď poslúchneme Veľké
poslanie, ktoré nám dal náš Pán Ježiš Kristus. Túto úžasnú radosť mohlo
zakúsiť aj 31 študentov biblickej školy Slovo života v Bratislave, ktorí navštívili
Rumunsko, Srbsko, Rakúsko, Českú republiku a Ukrajinu. Po siedmich
mesiacoch každodenného počúvania Božieho slova boli vyslaní na misijné
pole. Nakoľko drvivá väčšina nich nemala žiadne podobné skúsenosti, bola to
pre nich veľká výzva. Tu sú aspoň v skratke príbehy jednotlivých tímov:
odpustení. Navštívili sme aj oddelenie
pre tých, ktorí sú pripútaní na lôžko, a
modlili sa za ich posilnenie a
uzdravenie. Dokonca aj samotný
personál bol veľmi otvorený pre
rozhovory a osobné modlitby. Na hrade
Špilberg, ktorý sa počas nacistickej
okupácie v roku 1939 smutne preslávil
ako stredisko pre politických väzňov,
sme vyznávali hriechy národa a modlili
sa za Božie odpustenie a požehnanie
nielen pre Českú republiku, ale i celú
Európu. Máme veľkú radosť z toho, ako
nás Boh viedol a bol stále s nami.
Ľuboslava Mihalovičová

„Vždy som obdivovala ľudí, ktorí
dokážu byť bláznami pre Krista. A to
som netušila, že aj ja sa ním stanem,☺“
hovorí Janka. Všade vládla úžasná
otvorená atmosféra a ľudia boli
nesmierne hladní po Bohu. Ovocie tejto
evanjelizácie sa prejavilo hneď na druhý
deň, keď na nedeľné zhromaždenie

ČESKÁ REPUBLIKA, PRAHA –
EVANJELIZÁCIE NA
VÁCLAVÁKU
Náš tím išiel do Prahy, kde zažil naozaj
dobrodružnú evanjelizáciu. V spolupráci
s domácim zborom cirkvi Slovo života
sme sa predstavili s naším programom
priamo na známom Václavskom
námestí. A ako to už pri takýchto
aktivitách býva, nie všetko fungovalo
tak, ako má. Reproduktory jednoducho
vypovedali poslušnosť. To nás však
vôbec neodradilo, práve naopak. Snažili
sme sa z uvedenej situácie vyťažiť
maximum. Nie nadarmo nám na
biblickej škole pripomínali, že musíme
byť flexibilní. Po chválach a dráme,
ktorú predviedli domáci, sme teda začali
evanjelium jednoducho „kričať“. V to
popoludnie sa námestím rozliehalo
evanjelium a slová „Ježiš vás miluje!“

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

Misijný tím v Prahe

prišlo až sedem nových ľudí, ktorí
počuli evanjelium na námestí. Haleluja!
Pán si nás použil i napriek tomu, že
sami sme niečo takéto robili po prvýkrát
a necítili sme sa vôbec odvážni či
skúsení. Celá táto misia bola pre nás
svedectvo o tom, že Pán nepoužíva
výhradne schopných, ale zmocňuje
ochotných!
Jana Hrivnáková
RAKÚSKO, VIEDEŇ –
PREKVAPIVÁ OTVORENOSŤ
Úžasné veci sme zažili aj my, ktorí sme
navštívili Viedeň. Okrem iného sme sa

REPORTÁŽ

napríklad zúčastnili večernej pouličnej
evanjelizácie na námestí Schwedenplatz
v centre mesta. Tu sme rozdávali

hlad. Vôbec nechceli odísť a viackrát sa
za nami vracali. Rumunsko jednoducho
zostalo v našich srdciach!
Jayne Alison Godfrey
UKRAJINA, ĽVOV –
EVANJELIZAČNÉ TRAKTÁTY

Misijný tím vo Viedni, Rakúsko

traktáty, prezentovali biblickú drámu a
kázali evanjelium. Boli sme prekvapení
z otvorenosti ľudí voči evanjeliu.
Viacerí k nám totiž prichádzali a chceli
sa rozprávať o Bohu. Jeden z nich aj na
mieste prijal spasenie. A keď sme potom
neskoro večer ponúkali okoloidúcim na
tom istom námestí zdarma kávu,
o návštevníkov sme naozaj núdzu
nemali. Stačilo len kričať: „Káva
zadarmo!“ Počas ďalších dní sme sa
modlili za mesto, pomáhali v kancelárii
zboru, slúžili mladým ľuďom a aj
bezdomovcom. Práve s touto skupinou
viedenská cirkev (VCC, Vienna
Christian Center) v posledných rokoch
intenzívne pracuje a už majú aj mnohé
výsledky.
Viera Liebe
RUMUNSKO, ARAD – JEDINEČNÁ
SLUŽBA DEŤOM
Miestom našej služby v Rumunsku bolo
mestečko Arad a hlavne miestna
letničná cirkev River Revival Church.
Hoci tento zbor nie je veľký, veriaci
úprimne milujú Pána a chcú mu slúžiť.
Za posledné obdobie rozvinuli najmä
prácu medzi nezasiahnutými deťmi a
mládežou. Určite nezabudneme na to,
ako sme v uliciach mesta prezlečení za
klaunov oslovovali deti a pozývali ich
na detské zhromaždenie. Nakoniec
prišlo asi 12 detí, ktoré sme oslovili.
Hltali každé slovo a neboli vôbec
unavené či unudené. Hoci s deťmi
pracujem už viac ako 20 rokov, nikdy
som nestretla také, ktoré by mali takýto

Aj ukrajinské mestečko Ľvov zažilo
Božie požehnanie. Už niekoľko rokov
tu funguje mladý zbor cirkvi Slovo
života. Naše skúsenosti sa možno trochu
líšia od tých, ktoré zažili ostatné misijné
tímy či už vo Viedni, alebo v Prahe.
Napríklad aj také veci ako preprava tu
môžu byť problémom, a to hlavne kvôli
kvalite vozovky, či nepresným údajom
na informačných tabuliach popri
cestách. Vnímali sme však
nadprirodzenú navigáciu Ducha
Svätého. Ak sme si napríklad neboli istí
kadiaľ ísť, jednoducho sme sa modlili a
nakoniec sme urobili správne
rozhodnutie. Čo sa týka služby, tak to
boli predovšetkým pouličné
evanjelizácie, ktoré sme organizovali po
dva dni spolu s miestnymi veriacimi.
Najviac sa nás dotkla otvorenosť
domácich. Hlad, s akým čítali
evanjelizačné traktáty, bol ohromujúci.
Mnohí z nich aj zavolali na telefónne
číslo, ktoré bolo uvedené na zadnej
strane, aby sa o Bohu dozvedeli niečo
viac.
Ivana Laurovičová

tímu mala len mizivé znalosti
maďarčiny. Boh vylieval svoju lásku
tak, že napríklad po službe deťom
v rómskej osade Váry nás deti vôbec
nechceli pustiť preč a niekoľko minút
bežali ešte aj za naším rozbehnutým
autom. Žijú tam v nesmierne biednych
ekonomických podmienkach a mnohé
sa živia len triedením odpadu
z miestneho smetiska. Po rozdaní
darčekov boli nesmierne dojaté. Veľa
krát zabúdame na to, že veci
a hračky, ktoré sú pre naše deti úplnou
samozrejmosťou, ony nikdy ani
nevideli. Asi najviac nás oslovilo
sebavydanie mladých ľudí Ježišovi
a to i napriek tomu, že mnohí majú
smutné a zložité osudy, nielen kvôli
nepriaznivej ekonomickej situácii, ale aj
preto, že rodičia mnohých z nich
prepadli alkoholu. Svojou službou sme
však nepožehnali len deti, či mládež, ale
aj desiatky dospelých po okolitých
dedinkách. Bolo pre nás úžasným

UKRAJINA, BEREGOVO –
SLUŽBA NÚDZNYM A HLAD
PO BOHU
Náš tím vyslaný na Ukrajinu slúžil v
malom mestečku Beregovo na
ukrajinsko-maďarských hraniciach.
Služba bola zameraná prevažne na deti.
Zažívali sme jeden zázrak za druhým.
Prvý z nich bol už to, koľko darčekov a
sladkostí sme dokázali umiestniť do
nášho malého auta, ktoré má veľmi
malý kufor. Ďalším bola nadprirodzená
ochrana na cestách plných nástrah
a výmoľov. A určite nie najmenším
zázrakom bolo to, ako nás Pán
nadprirodzene zmocnil komunikovať
v maďarskom jazyku, ktorým sa v tejto
oblasti prevažne hovorí, hoci väčšina

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

Misijný tím v Beregove, Ukrajina

povzbudením a zadosťučinením, keď sa
s nami na záver lúčili a z hĺbky srdca
nám ďakovali za to, že sme k nim prišli
a priniesli vôňu Kristovu. Nie je vôbec
ľahké opísať veci, ktoré sa počas týchto
niekoľkých dní odohrali. Skutočnú
hodnotu práce, ktorú sme vykonali,
pozná len sám Pán. Avšak veríme, že to,
čo sme vykonali, bolo na slávu Božiu.
Zároveň si však uvedomujeme, že títo
ľudia nepotrebujú len jednorazové
evanjelizačné ťaženia, ale ľudí, ktorí ich
prijmú do svojho srdca a budú sa im aj
naďalej venovať.
Miriam Vajdová
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NOVÁ KNIHA UŽ V PREDAJI

Ulf Ekman

Modlitba
mení
národy

7,90 Eur

Prebudenecký kazateľ Charles G. Finney raz povedal
Bohu o jednom meste toto: „Hádam nechceš povedať, že
tu prebudenie mať nemôžeme?“ Finney to povedal bez
akejkoľvek arogancie. Mal intímny, úprimný vzťah k Bohu,
ktorý mu dal smelosť, aby žiadal, čo Boh prisľúbil.
Finney veril, že že Svätý Duch musí poriadne zatriasť
cirkvou aspoň raz za päť rokov. Po mocnom Božom
navštívení cirkvi určité nadšenie a horlivosť z Ducha
Svätého pretrvá nejakú dobu, no po čase oheň začína
vyhasínať. Nemalo by nás to frustrovať, tak to už v živote
chodí. Každý oheň zhasne, ak neprikladáme nové
polienka. Modlitba je jedným zo spôsobov, ktorým Svätý
Duch nabáda ľudí k roznieteniu vyhasínajúcich uhlíkov.

Čo predchádza prebudeniu
Zasejte si spravodlivosť, žnite ovocie
milosrdenstva, preorte si úhor. Je čas
hľadať Hospodina, až kým nepríde a
nezavlaží vás spravodlivosťou (Hoz
10:12).
Hozeášove slová o hľadaní Hospodina boli aktuálne v jeho dobe a sú stále
aktuálne aj dnes. A ak je čas hľadať
Hospodina, môžeme si byť istí, že
v duchovnej rovine zla je niečo, čo nám
v tom bude brániť. Diabol nechce, aby sa
kresťania snažili a aby sa približovali
k Bohu. Chce, aby boli nečinní a pasívni a
aby bojovali jeden proti druhému. Radšej
vidí, ako sa navzájom ohovárajú, než keď
spoločne vyvyšujú živého Boha.
No keď Duch Svätý začne pôsobiť
v srdciach ľudí, niečo sa v nich pohne a
povedia: „Je čas hľadať Pána, je naozaj
najvyšší čas!“Vtedy zlí duchovia hromžia a bijú na poplach, pretože diabol sa
bojí tých, ktorí zotrvávajú na modlitbe.
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Pravdepodobne ste si všimli, že celý
život sa skladá z určitých období.
Podobne ako vo fyzickej rovine, aj
v duchovnom svete existujú obdobia.
Každý poľnohospodár vie, že semeno
nemôže siať v zime. Namiesto toho sa
venuje opravám a údržbe strojov a
zariadení. Keď pôda rozmrzne, môže ju
pripraviť a zasiať semeno bez toho, aby
musel niečo riešiť a opravovať.
Rovnako je to aj v našich životoch,
zboroch či mestách. Preto je dôležité, aby
sme rozpoznali v ktorom duchovnom
období žijeme a ktoré na nás ešte len
čaká. Potom nebudeme vystresovaní a
znechutení z toho, že nevidíme prebudenie hneď teraz. Vieme, že je pred
nami a pripravujeme sa naň. Vidíme, čo
sa deje v duchovnej rovine, tomu
prispôsobujeme svoj duchovný život a
sami žijeme v prebudení, hoci v tejto
chvíli ho ešte nevidíme v našom okolí.

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

Vieme, že Svätý Duch akoby ostrí svoje
nástroje, robí údržbu strojov a pripravuje
ich na to, čo prichádza. Čoskoro budeme
vedieť, že je čas poorať pôdu a siať, a
potom, v stanovený čas, príde úroda.
Keď si toto všetko uvedomíme,
v našom duchu povstane očakávanie.
Očakávať znamená mať nádej a nádej nás
privádza bližšie k viere. Vo viere vidíme,
že jedného dňa budeme môcť žať úrodu
z vlastného poľa!
Život medzi vrcholmi
Svätý Duch vie o tomto svete a o ľuďoch
viac ako my. Pozná časy a obdobia,
v ktorých žijeme, a pozná tiež obdobia,
ktoré prídu. Preto nás pripravuje, aby sme
si zachovali silu na to, čo je pred nami. Dá
sa to ilustrovať na príklade maratónskeho
bežca. Ak tento bežec vie, že má pred
sebou 42 kilometrov, rozvrhne si preteky

NOVÁ KNIHA UŽ V PREDAJI

inak, ako keď beží krátky šprint.
Maratónec nebeží naplno, kým
neprebehne aspoň šestnásť kilometrov.
Šetrí si sily, aby mohol vytrvalo bežať až
do konca preteku.
Aj prebudenie, aj obdobie pred
prebudením vyžadujú vytrvalosť. Písmo
hovorí, že pre vieru a trpezlivosť sme
dedičmi prisľúbení (Heb 6:12). Doba,
ktorá leží pred nami, bude krásna a
vzrušujúca, no tiež náročná a odlišná od
toho, na čo sme zvyknutí. Pravdepodobne
ste čítali knihy o prebudení. V niektorých
sa píše len o tom veľkolepom, čo sa
udialo počas prebudení, o fantastických
modlitebných zhromaždeniach, kampaniach, obráteniach a zázrakoch. Možno
ste ale až tak často nečítali o tom, čo sa
dialo pred dosiahnutím týchto veľkolepých vecí, o tom, čo tomu predchádzalo.
Keď hovoríme o prichádzajúcom
prebudení, niektorí ľudia sú frustrovaní,
lebo nevidia, že by sa dialo to, o čom sa
píše v knihách. Preto musíme duchom
rozlišovať, v ktorom období žijeme, aby
sme videli Božie znamenia a chápali, čo
sa deje. Ak to nebudeme takto posudzovať, môžeme zostať zmätení,
znechutení a zúfalí. Môžeme stratiť chuť
bojovať, keď ju budeme najviac
potrebovať. Ale ak vieme, kto sme a kde
na tej ceste sa nachádzame, dostávame
silu a energiu od Ducha Svätého. Vďaka
tomu zvládneme ťažšie chvíle a napokon
dosiahneme tie veľkolepé veci, o ktorých
sme snívali. Porozumieme, že zámerom
všetkého, čo Boh robí, je voviesť nás do
života, ktorý nás na tieto vrcholy vyvedie.
Boh chce, aby sme pochopili, čo je
prebudenie a ako k nemu dochádza.
Chce, aby sme rozumeli dôležitosti
modlitby a mali vieru a očakávanie, že
prebudenie prichádza, a istotu, že prichádza aj do nášho národa.
Správny človek na správnom mieste
v správnom čase
Hospodine, počul som o Tebe zvesť a
videl som Tvoje dielo, Hospodine. Oživ
ho v najbližších rokoch. V najbližších
rokoch urob ho známym (Hab 3:2 EV).
Preklad New King James Version

(v slovenčine evanjelický preklad, pozn.
prekl.) používa slovo oživiť, ktoré
znamená „prebudiť, priviesť späť
k životu“. Pochádza z neho aj anglické
slovo revival, slovensky prebudenie.
Toto slovo je odvodené z latinského slova
revivo, čo znamená „späť k životu“.
Niekto privádza k životu to, čo kedysi
život malo. Keď Habakuk prosí Pána, aby
opäť urobil skutky, ktoré robil
v minulosti, vlastne sa modlí za
prebudenie. Keď príde ten pravý čas,
Duch Svätý vloží do ľudských sŕdc túžbu
po prebudení a ľudia sa začnú modliť.
Práve to sa stalo s Danielom počas
zajatia židovského ľudu v Babylone.
Daniel slúžil v priebehu rokov
niekoľkým vládcom a bol váženým
mužom s vysokým postavením, ktorý
vykonal mnoho mocných činov viery.
Ale v jeho živote prišiel čas, kedy si čítal
v Písme proroctvo Jeremiáša a uvidel tam
Boží prísľub, že po uplynutí sedemdesiatich rokov sa ľud Izraela bude môcť
vrátiť do svojej domoviny. Duch Svätý
mu ukázal, v akom období žije: že roky
zajatia sa čoskoro skončia.
Aj keď Boh prisľúbil, že svoj ľud po
sedemdesiatich rokoch vyslobodí, aby to
mohol urobiť, potreboval odovzdaného
človeka, ktorý by sa postavil do trhliny za
tento ľud. Za čias Ezechiela nenašiel
nikoho. Keď som spomedzi nich hľadal
aspoň jedného muža schopného vystavať
múr a postaviť sa do trhliny pred moju
tvár za krajinu, aby nebola zničená,
nenašiel som nikoho (Ez 22:30). No keď
hľadal takéhoto muža za čias Daniela,
našiel ho. Keď si Daniel čítal Jeremiášovo proroctvo, začal sa nad ním
modliť.
Keď sa začal modliť, jeho modlitba
uvoľnila v nebeskej sfére ohromnú
aktivitu. Čoskoro nastal čas, aby Boh pre
svoj ľud urobil, čo urobiť chcel: aby ho
obnovil, vyslobodil a priviedol deti
Izraela späť do ich krajiny. Chcel ich
navrátiť do pozície, ktorú pre nich
plánoval od samého začiatku, ktorú však
oni opustili.
Duch Svätý chce urobiť to isté aj
dnes. Hovorí, že je čas začať sa modliť za
pozíciu, ktorú Boh plánoval pre cirkev od
samého začiatku. Chce, aby sme išli hore
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do Pánovho chrámu, do Jeho prítomnosti,
kde budeme môcť vidieť Jeho slávu a
chváliť živého Boha. Táto sláva potom
príde na Boží ľud a svet bude vidieť, že je
tu živý Boh a že Ježiš je Mesiáš.
Oslobodenie začína modlitbou
Daniel porozumel Božiemu plánu pre
Jeho ľud, keď sa modlil, a práve preto sa
okolo neho rozpútalo hotové peklo.
Daniel vnímal boj v duchovnej oblasti,
ktorý jeho modlitba spôsobila. V Danielovi 10:2-3 opisuje, čo prežíval: V tých
dňoch som ja, Daniel, trúchlil tri týždne.
Nejedol som chutný pokrm, ani mäso a
víno sa mi nedostalo do úst. Vôbec som sa
nepomazal olejom, až kým neprešli tri
týždne.
Potom ho Boh povzbudil, keď mu
ukázal, čo sa počas týchto troch týždňov
dialo. Pri brehu rieky Tigris sa mu ukázal
anjel a povedal mu, že Boh počul jeho
modlitby od prvého dňa, ale že spôsobili
trojtýždňový boj medzi anjelom a
perzským kniežaťom.
Opäť sa ma dotkol ten, čo vyzeral ako
človek, a dodal mi silu. Povedal: Neboj
sa, vzácny človeče! Pokoj s tebou!
Vzchop sa! Buď pevný! Keď takto ku mne
hovoril, vzchopil som sa a povedal som:
Hovor, môj Pán, lebo si ma posilnil (Dan
10:18-19).
Každý, kto niekedy začal naozaj
hľadať Boha, vie, ako sa Daniel cítil.
Niekedy môže v duchovom svete
prebiehať taký boj, že úplne stratíme
orientáciu v tom, čo sa deje. Potom však
príde Boží dotyk, ktorý môžeme cítiť až
fyzicky. Vracia sa pokoj a sila a
dostávame moc pokračovať ďalej
v modlitbe za oslobodenie Božieho ľudu,
práve tak, ako to robil Daniel.
Za oslobodenie Božieho ľudu sa treba
modliť a treba o ňom aj kázať. Ak budeme
o ňom iba kázať, napokon z toho zostanú
len prázdne slová a sklamanie, ale ak sa
budeme modliť aj kázať, stane sa to
realitou v životoch ľudí. Všetko, čo Boh
chce, sa musí zrodiť v modlitbe.
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Miesto utrpenia a hrôz,II. časť
Stručná história koncentračného a pracovného tábora v Seredi
(pokračovanie z Víťazného života 1/2010)
Mgr. Ján Hlavinka

Mgr. Ján Hlavinka (1979) - pracuje v Dokumentačnom stredisku holokaustu a je doktorandom Historického ústavu
SAV. Vo výskume sa zameriava na problematiku holokaustu. Je autorom niekoľkých vedeckých štúdií a monografií
Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 – 1945 (2007); Spory o biskupa Vojtaššáka (spoluautor Ivan
Kamenec, 2008) a Pracovný a koncentračný tábor v Seredi 1941 – 1945 (spoluautor Eduard Nižňanský, v tlači).
Po odchode posledného transportu sa
tábor, ako pracovný tábor pre Židov,
venoval výrobnej činnosti. V najväščej
dielni sústredili stolárskych majstrov
židovského pôvodu, ktorí dokázali
rozbehnúť výrobu stavebného
i nábytkového stolárstva a produkovali
kvalitné výrobky. Dielňu stabilizovala
objednávka na výrobu drevených
schodísk pre novo-budovanú štvrť tzv.
robotníckych domov v Bratislave.
Ďalšia dielňa sa zaoberala výrobou
betónových rúr, ktorých bol vtedy na
Slovensku nedostatok, a vyrábali v nej
aj kvádre a škridly. Fungovalo tu aj
zámočníctvo, hodinárstvo a pod. Keďže
v Seredi boli sústredené celé rodiny,
ženy a starí ľudia pracovali v dielňach
na výrobu hračiek (z odpadu stolárskej
dielne), vo veľkej konfekčnej dielni, či
v tzv. pletiarni a sieťkarni, kde sa
vyrábali napr. tašky, alebo
v poľnohospodárskej výrobe.
Experimentálne tu spustili chov
hodvábnika (priadky morušovej) a

angorských zajacov, z vlny ktorých sa tu
plietli svetre a ďalšie módne doplnky.
Postupom času sa seredský tábor stal
najproduktívnejším zo židovských
pracovných táborov na Slovensku.
Celkový ročný obrat tábora v roku 1943
bol približne 17 000 000 korún. Tábor
bol sebestačný a dosahoval zisk okolo
2 000 000 Ks.
Väzenské pomery v tábore
Život v tábore však bol tvrdý a podobal
sa väzenským pomerom. Židov zo
seredského tábora označili za
„zaradencov tábora“. Podliehali
neúprosnému táborovému poriadku,
ktorého súčasťou bol prísny pracovný
režim, málo voľného času a rôzne tresty.
Stiesnené priestory barakov, krutosť
gardistov, nedostatok základných
potrieb - to všetko vplývalo na psychiku
„zaradencov“.
V roku 1943 povolilo ministerstvo
vnútra organizáciu táborovej
samosprávy a v jej rámci ustanovilo

Pohľad na seredský tábor.

Výroba v stolárskej dieľni v roku 1943.

Židovskú radu. Práve Židovská rada
v spolupráci s Ústredňou Židov
dokázala zriadiť v tábore jasle a školu
pre deti tu zavretých Židov, organizovať
zdravotnú starostlivosť i zabezpečiť
zásoby potravín, šatstva či obuvi. Jej
členovia zároveň organizovali výrobu
dielní.
Na jar 1944 odvolalo ministerstvo
vnútra veliteľa tábora Imricha Vašinu a
gardistov v tábore vymenili žandári.
Pomery sa značne zlepšili. Na konci
augusta 1944 žilo v tábore už 1181
Židov.
V momente vyhlásenia Slovenského
národného povstania (29. augusta 1944)
sa zdalo, že tábor definitívne zanikne.
Žandári otvorili brány a opustili ho.
Väčšina väzňov tábor, z pochopiteľných
príčin, tiež opustila.
Tábor pod vedením SS
Kým pre tábory v Novákoch a Vyhniach
nastal v momente vypuknutia Povstania
koniec, tábor v Seredi po niekoľkých

Baraky seredského tábora v roku 1943.
Zdroj: SNA
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dňoch obnovili. Tentoraz do podoby
koncentračného tábora pod vedením
nemeckých bezpečnostných zložiek. Už
12. septembra prišlo do Serede 33
príslušníkov SS. Opäť tu sústreďovali
stovky Židov, ktorých nacisti pochytali
na postupe západným Slovenskom.
Esesáci rozpútali v Seredi teror, ktorého
súčasťou bolo aj vraždenie.
Organizovali dlhé nočné pochody, počas
ktorých bili vysilených väzňov a
vraždili tých, ktorí nevládali
pochodovať. Jeden z takýchto pochodov
sa uskutočnil v noci z 23. na 24.
septembra. Tú noc nazvali
„Bartolomejskou nocou“.
Na prelome septembra a októbra
1944 prevzal tábor v Seredi nový

veliteľ. Bol ním SS-Hauptsturmführer
Alois Brunner, ktorý patril medzi
organizátorov deportácií Židov
v Európe a bol spolupracovníkom
Adolfa Eichmanna. Ako Eichmannov
podriadený organizoval deportácie
Židov z gréckeho Solúna v roku 1942 a
v roku 1943 z francúzskeho Drancy.
Na Slovensko ho poslali preto, aby
zabezpečil deportácie tých Židov, ktorí
tu ešte žili.
Brunner zo seredského tábora urobil
centrum organizácie transportov. Na
základe nedávno nájdených pozostatkov
evidencií seredského tábora môžeme
konštatovať, že nových väzňov prijímali
až do 30. marca 1945. Od 30. septembra
1944 do 31. marca 1945 opustilo Sereď

11 transportov s viac ako 11 500
väzňami. Smerovali do Osvienčimu,
Terezína, ale aj iných táborov na území
Tretej ríše. Okrem tisícov Židov v
tábore väznili aj približne 500 – 600
účastníkov Povstania. Približne 44 ľudí
nacisti zavraždili priamo v tábore alebo
jeho blízkom okolí. Identifikovať sa
podarilo len niekoľko obetí.
Históriu seredského tábora uzatvoril
posledný transport opúšťajúci Sereď
dňa 31. marca 1945. O deň neskôr prišla
Červená armáda. Najdôležitejšie
budovy seredského tábora dnes ešte
stoja. V dohľadnej dobe by malo na
tomto mieste vzniknúť múzeum
holokaustu s celoslovenskou
pôsobnosťou.

POĎTE SPOLU S NAMI V ROKU 2010 DO IZRAELA!
31. AUGUSTA – 8. SEPTEMBRA 2010
V spolupráci so Slovom života
Jeruzalem a Uppsalou chystáme historicky najväčší zájazd do Izraela pre
2000 kresťanov z celého sveta. Od roku
1987 sa takýchto zájazdov organizovaných Livets Ord zúčastnilo až
12 000 kresťanov. Okrem Ulfa Ekmana
a ďalších svetoznámych kresťanských
rečníkov budú vašimi hostiteľmi skúsení
sprievodcovia, ktorí v Izraeli po mnoho
rokov žili, poznajú miestne zvyky a hovoria hebrejsky. K dispozícii budeme
mať klimatizované autobusy, na celý
týždeň je pripravený bohatý program,
koncerty, konferencia, stretnutia s poprednými predstaviteľmi Izraela i mesiánskymi Židmi.

NAVŠTÍVIME VŠETKY
KĽÚČOVÉ BIBLICKÉ
MIESTA AKO

A
CEN

1080,-

USD

CENA JE BEZ LETENKY

OLIVOVÁ HORA
GETSEMANA

AK CHCETE, ABY SME VÁM ZAKÚ
PILI AJ LETENKU,
PROSÍM KONTAKTUJTE NÁS ČO
NAJSKÔR.

BETLEHEM
MÚR NÁREKOV
CHRÁMOVÁ HORA
KAFARNAUM
HORNÁ MIESTNOSŤ
A MNOHÉ ĎALŠIE
MIESTA

V UVEDENEJ CENE JE ZAHRNUTÉ:
- ubytovanie v hoteli (posteľ v dvojlôžkovej izbe)
- polpenzia; denne raňajky a večere (bez obeda)
- všetka preprava po Izraeli, vrátane transferu
z letiska do hotela a z hotela na letisko
- vstupné podľa stanoveného harmonogramu
- profesionálny sprievodca

Prihláste sa čo najskôr, o forme platby a časoch odletu a príletu vás budeme včas informovať. Píšte na:
slovozivota@slovozivota.sk, do predmetu dajte „Zajazd do Izraela“ alebo volajte na: 02-44461195. Informácie i so záväznou
prihláškou nájdete aj na www.slovozivota.sk.
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SPRÁVY ZO SVETA

Modlitba v jazykoch
pomohla nájsť
nezvestné dievča

Mladú autistku, jedenásťročnú Nadiu
Bloom, ktorú štyri dni márne hľadali
v oblasti plnej aligátorov, našiel neďaleko
jazera Jesup živú James King, člen cirkvi
Metro Church v oblasti Orlanda na
Floride. Do tejto cirkvi chodí aj Nadia a
jej rodina.
Podľa vlastného vyjadrenia sa James
modlil v jazykoch v Duchu Svätom a
natrafil priamo na ňu. Štyri dni predtým
Nadia zaparkovala bicykel na chodníku a
odišla do lesa. Celý ten čas nikoho
nestretla a zjavne sa stratila uprostred
močiarov. Zbor držal za Nadiu modlitby,
pôsty a nočné bdenia. Po jej záchrane
zástup zhromaždený v cirkvi začal spievať
chvály. Našli ju v poslednej chvíli, keďže
hrozilo, že zomrie na dehydratáciu.
Zdroj: Charisma Magazine

Reinhard Bonnke
70-ročný

V apríli sa svetoznámy evanjelista
Reinhard Bonnke dožil okrúhleho jubilea
70 rokov. Reinhard Bonnke už vyše 50
rokov káže evanjelium a vyše 30 rokov
slúži prostredníctvom vlastnej organizácie
Kristus pre všetky národy (CfaN). Jeho
práca je zameraná predovšetkým na
africký kontinent, ale navštevuje aj ďalšie
miesta po celom svete s cieľom prebudiť
cirkvi k evanjelizácii. Na jeho
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zhromaždenia pravidelne prichádzajú
stovky tisíc ľudí a deje sa množstvo
zázrakov uzdravenia. V posledných
rokoch je jeho spolupracovníkom mladý
evanjelista Daniel Kolenda, kazateľ piatej
generácie, ktorý už ku Kristovi tiež
priviedol niekoľko miliónov ľudí.
V roku 2007 Daniel Schott na
Juhoafrickej univerzite obhájil doktorskú
prácu, v ktorej sa zaoberal službou
Reinharda Bonnkeho. Hoci bol zo
začiatku skeptický, jeho práca potvrdila
pravosť a trvácnosť rozhodnutí pre Krista
a zázrakov uzdravenia, ktoré sa na týchto
zhromaždeniach dejú. „Môj kritický
postoj sa zmenil na obdiv,“ povedal.
Zdroj: CfaN

Sudkyňa vyhlásila Národný
deň modlitieb
za protiústavný

Moslim sa stavia proti
útokom na kresťanov
v Británii
Moslimský imám Taj Hargey z Veľkej
Británie sa postavil na obranu kresťanov,
ktorí vo vlastnej krajine čelia útokom.
Predchádzala tomu séria mnohých
prípadov, keď kresťania čelili
prenasledovaniu za vyjadrovanie svojej viery na pracovisku. „Existuje tu skryté
nepriateľstvo voči náboženstvu a najmä
proti kresťanstvu, keďže kresťanstvo
je koniec koncov hlavným vierovyznaním v tejto krajine,“ povedal.
Na vieru moslimských pracovníkov
sa berie ohľad, v prípade kresťanov však
nie. „Očakával by som, že vedúci cirkví,
či už arcibiskup, biskupi alebo laickí
pracovníci, budú razantnejšie
upozorňovať na skutočnosť, že ich viera
je vytláčaná,“ povedal Hargey. Podľa
neho by aj moslimovia mali rešpektovať,
že kresťanstvo je v Británii historickým
náboženstvom a nemali by sa snažiť
presadzovať moslimské zákony.
Zdroj: CBN

Americká federálna sudkyňa Barbara B.
Crabbová vydala rozhodnutie, že Národný
deň modlitieb je protiústavný. Vo svojom
66-stranovom stanovisku uviedla, že deň
modlitieb je porušením odluky štátu od
cirkvi, keďže pri ňom nejde len o uznanie
náboženstva, ale jeho zámerom je
„povzbudzovať všetkých občanov k zapojeniu do modlitby, do vyložene náboženskej činnosti, ktorá v tomto kontexte
neslúži žiadnej sekulárnej funkcii.“
Za podaním podnetu stojí nadácia
Sloboda od náboženstva, ktorá sa
vyjadrila, že: „Na deň modlitby sa ako
nenáboženské osoby cítia vylúčení a že to
vytvára dojem, akoby vláda
uprednostňovala Američanov, ktorí sa
modlia.“ Americké centrum pre právo
a spravodlivosť (ACLJ) plánuje podať
odvolanie: „Národný deň modlitieb je
príležitosťou pre všetkých Američanov,
aby sa modlili dobrovoľne a podľa svojej
viery,“ povedal právny poradca Joel Oster.
Zdroj: Charisma Magazine

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

Kresťania zachránili
13-ročné dievča nútené
k prostitúcii
Na základe informácií od Indickej
záchrannej misie (IRM), kresťanskej
sociálnej organizácie, polícia v indickom
meste Pune v apríli vnikla do verejného
domu, odkiaľ zachránila Kavitu (meno
zmenené z bezpečnostných dôvodov),
13-ročné dievča, ktoré tam predali a nútili
k prostitúcii.
Zámerom IRM najprv bolo zachrániť
iné 15-ročné dievča, ale počas zásahu
našli vo verejnom dome zúfalo plačúcu
Kavitu. Člen tímu sa snažil zistiť dôvod a
Kavita mu vyrozprávala svoj príbeh, ako
jej pred rokmi zomrel otec, matka ju
neskôr opustila, išla bývať s iným mužom
a ju spolu s mladšou sestrou nechala u
príbuzných. Keď mala 13 rokov, niekto jej
sľúbil vybaviť prácu v domácnosti, no
potom ju predal do tohto verejného domu.
Majiteľku verejného domu v súvislosti
s týmto prípadom zadržali.
Zdroj: Christian Telegraph

CIRKEVNÉ DEJINY

Ján Chrysostomos (345-407)
zvaný Zlatoústy
Ján Chrysostomos, konštantínopolský arcibiskup, vykladač
Písma a kazateľ bol významným cirkevným otcom. Žil
v časoch, kedy cirkev už mala v Rímskej ríši veľký vplyv a bola
tým čoraz viac negatívne ovplyvnená. Bol známy svojou
výrečnosťou v kázaní a svojím bojom proti zneužívaniu autority
zo strany cirkevných aj politických vodcov. Grécke priezvisko
Chrysostomos (Zlatoústy) dostal po smrti (podľa niektorých
zdrojov ešte kým žil) práve pre svoju výrečnosť.
Pochádzal z bohatej rodiny z Antiochie. Jeho otec, vojenský
dôstojník, krátko po Chrysostomovom narodení zomrel a
vychovávala ho iba matka Anthusa, ktorá sa venovala jeho
vzdelávaniu. Študoval u sofistu Libánia, pohanského učiteľa,
priateľa cisára Juliána, a nejaký čas pôsobil ako právnik. Od
Libánia získal rečnícke zručnosti a lásku k jazyku a literatúre.
Neskôr sa však hlbšie odovzdal kresťanskej viere a išiel
študovať teológiu k Diodórovi z Tarzu, zakladateľovi
antiochijskej školy. Podľa kresťanského historika Sodzomena
Libánius na smrteľnej posteli údajne povedal, že Ján by sa bol
stal jeho nástupcom, „keby nám ho kresťania neboli vzali.“
Roku 368 ho pokrstili. Okolo r. 375 sa stal mníchom a
v jaskyni neďaleko Antiochie viedol asketický život, no jeho
slabé zdravie prerušilo tento prísny režim. Po tom, čo bol
v r. 368 Meletiom z Antiochie ordinovaný za diakona a r. 386
biskupom Flaviánom I. Antiochijským za presbytera, stal sa
kazateľom v Antiochii. V tomto postavení zotrval do r. 398, keď
sa stal konštantínopolským patriarchom. Za dvanásť rokov
získal širokú popularitu vďaka svojej výrečnosti a najmä vďaka
inšpirujúcim výkladom biblických textov a vyučovaniu
o morálke. Zdôrazňoval dobročinné dávanie a duchovné aj
materiálne potreby chudobných. Staval sa tiež proti
zneužívaniu bohatstva.
V roku 398 Jána požiadali, aby nastúpil na miesto
konštantínopolského arcibiskupa. S nevôľou prijímal, že ríšsky
protokol mu teraz prisudzoval práva väčšie, než akými
disponovali štátni úradníci. Kým pôsobil v Konštantínopole,
odmietal okázalé spoločenské udalosti, vďaka čomu získal ešte
väčšiu popularitu medzi ľudom, no bohatým mešťanom a kléru
sa to nepáčilo.
V roku 401 dav pod Chrysostomovým vedením definitívne
zničil chrám bohyne Artemis. Išlo o jeden zo siedmich divov
sveta, ktorý bol predtým už viackrát zničený a znovu
vybudovaný. Ján Zlatoústy v Konštantínopole založil viacero
zariadení starostlivosti o chudobných.
Chrysostomos si vďaka svojim nekompromisným postojom
získal aj nepriateľov. Patrila medzi nich aj cisárovná Eudoxia,
manželka východorímskeho cisára Arkádia, ktorá si jeho kritiku
extravagantného obliekania žien (možno oprávnene) vztiahla
na seba. Na jej pokyn ho zadržali, ale v tú noc prišlo
zemetrasenie, čo si Eudoxia vysvetlila ako znamenie Božieho
hnevu, a tak ho prepustila. Mier však vydržal len krátko.
Na konštantínopolskom námestí Augustaion neďaleko

katedrály totiž zakrátko vyrástla
strieborná socha Eudoxie. Chrysostomos to, samozrejme, nenechal
tak a tvrdo sa proti tomu postavil:
„Herodias znova zúri, znova má
problémy; znova tancuje a znova
túži dostať Jánovu hlavu na
podnose.“ Vyslúžil si za to vyhnanstvo na Kaukaze v Arménsku.
Ján aj z vyhnanstva písal listy,
ktoré mali v Konštantínopole
naďalej veľký vplyv. Výsledkom
bolo, že bol vyhostený ešte ďalej na územie súčasného
Gruzínska. Nikdy sa tam však nedostal, lebo cestou zomrel.
Jeho posledné slová údajne boli: „Sláva Bohu všetkého.“
Keďže Chrysostomos bol predovšetkým kazateľ, zachovalo
sa po ňom množstvo kázní – stovky výkladových kázní z Novej
zmluvy (najmä z Pavlových listov), ale aj zo Starej zmluvy
(najmä Genezis). Kázne zapisovali poslucháči a potom kolovali
medzi ľuďmi. Ich štýl bol priamy a do veľkej miery osobný, bol
však formovaný aj rétorickými zvyklosťami oných čias. Ján
Zlatoústy je považovaný za najvýznamnejšieho kazateľa
gréckej cirkvi.
V protiklade k alegorickému výkladu Písma, ktorý bol
typický pre alexandrijskú školu, používal doslovný výklad
(antiochijská škola), vďaka čomu boli jeho výklady Písma
praktické a hovorili do každodenného života.
Jednou z pravidelných tém jeho kázní bolo pohanstvo
v konštantínopolskej kultúre a otvorene vystupoval proti
obľúbeným pohanským zábavám. Zvlášť kritizoval preteky
vozov, ktoré boli životu nebezpečné. Raz povedal: „Ak sa
spýtate [kresťanov], kto je Ámos alebo Obadiáš, koľko bolo
apoštolov alebo prorokov, zmĺknu; ale keď sa ich spýtate na
kone a jazdcov, odpovedia vám s väčším potešením ako sofisti
alebo rečníci.“
V čase, keď bol presbyterom v Antiochii (386 – 387) kázal
sériu ôsmich kázní, v ktorých vystúpil proti Židom a kresťanom
s judaistickými tendenciami. Diskutuje sa, či boli namierené
proti samotným Židom, alebo proti kresťanom, ktorí chodili na
židovské sviatky a obrady. Novšia teória hovorí, že išlo
o židovských kresťanov, ktorí si po stáročia držali spojenie
s judaizmom a Chrysostomos sa ich snažil presvedčiť, aby si
vybrali buď judaizmus, alebo kresťanstvo. V každom prípade
v týchto kázňach používa nevyberané slová a bez ohľadu na
úmysel je isté, že prispeli k posilneniu antisemitských postojov
v kresťanstve.

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

Zdroje: Wikipedia – otvorená encyklopédia
Pavel Hanes: Dejiny kresťanstva
Stránku pripravil Tomáš Počai
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Evanjelizačný partner
1. Pravidelne mesačne prispieva sumou,
ktorú si sám určí (5 Eur, 10 Eur, 20 Eur,
inú).

Toto číslo vychádza v náklade 2 500 kusov ale teraz
na dvadsiatichštyroch stranách! Pokračujeme vo
farebnej obálke a vo zväčšenom formáte! Verím, že
tieto zmeny budú prínosom. Časopis rozposielame
zadarmo už na viac ako 1 300 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

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.: 68434112/0200, variabilný symbol: 20
Upozornenie!
Naďalej podporujte svoju miestnu cirkev
duchovne a finančne.

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

Víťazný život môže požehnať aj vašich priateľov,

STÁLE ZADARMO!

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

stačí, ak si ho objednajú na doleuvedenej adrese.

OBJEDNAJTE SI KÁZANIA NA CD
16.05.2010

Miroslava
Miškovicová

Očakávaj veľké veci od Boha a konaj
veľké veci pre Neho!

C1005161

2,30 Eur

09.05.2010

Tomáš Šimko

Poďte za mnou

C1005091

2,30 Eur

02.05.2010

Peter Čuřík

Olej pomazania na posledné časy

C1005021

2,30 Eur

25.04.2010

Peter Čuřík

Kvitni tam, kde si zasadený
CD mesiaca

C1004251

2,30 Eur

18.04.2010

Martin Hunčár

Kresťania naplnení Ducom Svätým idú na misiu !

C1004181

2,30 Eur

11.04.2010

Peter Čuřík

Nedovol strachu aby ťa zotročil

C1004111

2,30 Eur

04.04.2010

Vladimír Vrábel

Tri princípy ako nevyhorieť

C1004041

2,30 Eur

28.03.2010

C. G. Severin

Nakoľko ti leží na srdci misia?

C1003281

2,30 Eur

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.

KONFERENCIA SŽI
27.03.2010

C. G. Severin

Božie slovo pre rok 2010 : " Rast ! "
CD mesiaca
KONFERENCIA SŽI

C1003274

2,30 Eur

27.03.2010

Johnny Foglander

Babylonské prekliatie verzus Letničné požehnanie.
KONFERENCIA SŽI

C1003273

2,30 Eur

27.03.2010

Johnny Foglander

Biblické porozumenie jednoty

C1003272

2,30 Eur

On zachraňuje,
uzdravuje a
vyslobodzuje. Poďme
Ho spolu chváliť a
oslavovať.

KONFERENCIA SŽI
27.03.2010

Peter Čuřík

Najúžasnejšie miesto v živote - Gal. 2:20
KONFERENCIA SŽI

C1003271

2,30 Eur

26.03.2010

C. G. Severin

Môžeš byť slobodný od strachu v ťažkých časoch.
KONFERENCIA SŽI

C1003261

2,30 Eur

21.03.2010

Peter Čuřík

Rozhodnutia v živote robíš podľa toho
čo naozaj "vidíš”

C1003211

2,30 Eur

14.03.2010

P. T. Cedergårdh

Aké miesto má disciplína v živote kresťana

C1003141

2,30 Eur

07.03.2010

Peter Čuřík

Vieš si na ceste za svojimi cieľmi užívať aj tú
cestu? CD mesiaca

C1003071

2,30 Eur

28.02.2010

Peter Čuřík

Radostné srdce je výborným liekom

C1002281

2,30 Eur
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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

Vizuálna koncepcia: Matej Wittgruber
Fotografie: M. Vajdová, J. Melko, P.
Hvizdoš, M. Machata a študenti BŠ
Prešlo jazykovou korektúrou.

MISIJNÝ VÝJAZD ŠTUDENTOV BIBLICKEJ ŠKOLY

KONFERENCIA VIERY 2010

Evanjelizačné turné s evanjelistom
Perom Cedergårdhom
12. – 22. augusta 2010
Per káže evanjelium v moci Ducha Svätého a veľa ľudí prijíma cez jeho službu
Božie uzdravenie. Pochádza z Jeteborgu a vyštudoval architektúru. Per Cedergårdh
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, Papua
Nová Guinea. Pri jeho návštevách na Slovensku sme boli svedkami mnohých
uzdravení, jedno z nich sme publikovali aj vo Víťaznom živote 1/2009.

Podrobnejšie informácie ohľadne jeho programu nájdete
postupne na www.slovozivota.sk.
Predpokladaný program:
12. – 14.8.
15. – 16.8.
17.8.
18.8.
19. – 20.8.
21. – 22.8.

štvrtok, piatok, sobota
nedeľa, pondelok
utorok
streda
štvrtok, piatok
sobota, nedeľa

Sereď
Bratislava
Komárno
Nitra
Banská Bystrica
Banská Štiavnica

Eurotour 2010
STO MLADÝCH KRESŤANOV ZO ŠVÉDSKA VYSTÚPI
POČAS SVOJHO EURÓPSKEHO TURNÉ EUROTOUR
V POĽSKU, ČESKU, RAKÚSKU, NEMECKU A AJ
V BRATISLAVE NA SLOVENSKU. PRÍĎTE SA
POZRIEŤ NA PESTRÝ PROGRAM RÔZNYCH
HUDOBNÝCH ŽÁNROV, TANCA A DRÁMY.

Klip z turné v roku 2008 nájdete
na www.ung.nu.

Nedeľa 8. augusta
Pondelok 9. augusta
Iba v Bratislave
Bližšie informácie ohľadne ich programu v Bratislave
hľadajte na www.slovozivota.sk

Vystúpenie mladý
c
h kresťanov
zo Švédska

