č a s o p i s

p r e

v š e t k ý c h

k r e s ť a n o v

ˇ
Ý
VÍTAZN
ŽIVOT
3/2011

Moja skutočná
rozprávka
Skutočný príbeh
[4-5]

Sila Božieho
uzdravenia!
Evanjelizačné turné
s Perom Cedergårdhom
po Slovensku

Misia v Ugande

[6-8]

Zázraky bežných ľudí

Moc manželových
modlitieb

[14-15]

Stormie Omartian
[10-11]

SLOVO

ŽIVOTA

Stormie Omartian:
Moc manželových modlitieb
Predalo sa viac ako 10 miliónov autorkiných kníh o modlitbe.

Určite svoju manželku milujete a chcete pre ňu to najlepšie.

Tak sa za ňu modlite!

Rady i osobné skúsenosti známych
kresťanov vás inšpirujú a usmernia
v modlitbe, aby ste vo svojom manželstve
zažili radosťa plnosťBožieho
požehnania. Nájdete tu návod, ako sa
modliťza manželku v oblastiach:
emócie a nálady
duchovný rast
materstvo
priority
sexualita
Po prečítaní tejto knihy si uvedomíte, že
ak do svojho manželstva pozvete Pána
Boha, aj tá najbezradnejšia situácia sa
môže zmeniťk lepšiemu. Stormiin
manžel, hudobník Michael Omartian, sa
vyjadril takto: „Modlitba za zmenu
v životoch našich manželiek umožňuje
Bohu, aby konal veľké veci aj v nás.“ Od
tejto úspešnej autorky, matky troch
dospelých detí, už vyšla v slovenskom
jazyku kniha Moc manželkiných
modlitieb.

Objednávať môžete už teraz s 15 % zľavou za akciovú cenu 7,23 Eur cez eshop na
www.slovozivota.sk alebo na 02-44461195.
Od 20.10. 2011, kedy kniha vychádza, bude cena 8,50 Eur.
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Žijeme v časoch, keď vôbec nie je
ľahké nájsť životné istoty. Eurozóna
sa potáca v problémoch, Spojené štáty
americké si odhlasovali zdvihnutie
stropu zadĺženosti krajiny, aby si
mohli požičiavať ešte viac, Grécko je
na pokraji bankrotu. 11. septembra
sme si pripomínali desiate výročie
tragédie v New Yorku a len krátko
predtým slovenskú verejnosť šokoval
pád Jaku 42 s hokejistami na palube,
medzi ktorými bol aj náš Pavol
Demitra. Realita pominuteľnosti
života sa znova predrala aj na povrch
sekulárnej spoločnosti 21. storočia.

Toto letné vydanie Víťazného
života prináša
správy o tom, ako
sa Boh dotýkal
ľudských životov.
Či sa jednalo o deti
pastor Peter Čuřík
počas letného tábora „Na skale“, alebo chorých ľudí
na evanjelizačnom turné po Slovensku, či o siroty a chudobných v Ugande, ktorá sa roky zmieta v občianskych vojnách a AIDS. Všade tam
prichádzal Ježiš Kristus, aby priniesol
zmierenie, uzdravenie, radosť, zaopatrenie a používal si na to „bežných“
veriacich.

Keď bol apoštol Pavol na ceste do
Korintu, zastavil sa v Aténach, kde sa
k nemu mali pripojiť ďalší spolupracovníci. Písmo hovorí, že keď si prezeral mesto, „roznecoval sa v ňom
jeho duch, keď videl, že je mesto plné
modiel.“ Nakoniec dostal príležitosť
prehovoriť na Areopágu. Kázeň začal
uznaním toho, že Aténčania sú
„neobyčajne nábožní ľudia“; nemyslel tým, že by boli kresťanmi, ale
vyzdvihol ich túžbu poznať odpovede
na otázky večnosti. Po celých Aténach
našiel rôzne oltáre a posvätné miesta,
ktorým vzdávali božskú česť, a predsa
sa zdalo, že im to neprinášalo uspokojenie. Pri svojej prehliadke mesta
v ňom totiž Pavol nakoniec našiel aj
jeden zvláštny oltár s nápisom „Neznámemu bohu“. Na tejto myšlienke
postavil svoju kázeň, ktorej kľúčovým vyhlásením bolo: „Toho teda,
ktorého ctíte bez toho, aby ste ho znali,
toho vám ja zvestujem“ (Sk 17:23).

V úsilí pomôcť ľuďom spoznať Boha
nechceme poľaviť. V polovici septembra navštívila Ružomberok známa
kresťanská formácia z Austrálie
Hillsong; uctievať Ježiša prišli tisíce
ľudí. 24. septembra prichádza do Brna
Daniel Kolenda, ktorý slúži po boku
Reinnharda Bonnkeho – hala Rondo
bude praskať vo švíkoch, už sa
zaregistrovalo 7700 účastníkov. 7.-9.
októbra budú na Pasienkoch v Bratislave evanjelizácie s Ulrychom Parzánym, kde vydajú svedectvo o svojej
viere v Krista aj Alena Čermáková,
známa šansoniérka či Zuzana Štefečeková, majsterka sveta a strieborná
olympijská medailistka. 21.-23.
októbra vycestujeme slúžiť na konferenciu do Srbska a hneď potom, 26.30. októbra privítame pastorov a kazateľov z Južnej Ameriky, ktorí prejdú
Slovenskom s mocou evanjelia.
Boh niečo robí aj v strednej Európe
a my nechceme ostať pasívni. Keď
apoštol Pavol dokončil svoju kázeň
v Areopagu, neobrátili sa zástupy. Ale
uverilo niekoľko mužov, medzi ktorými bol aj Dionýzius Areopagský
(Sk17:34). Eusebius, jeden z prvých
kresťanských historikov, zaznamenáva, že Dionýzius bol sudcom v Areopágu, a teda vplyvným človekom. Na
kázeň apoštola Pavla sa obrátil a
neskôr sa stal biskupom Atén. Nech
vás Boh žehná pri zvestovaní cností
toho, ktorý vás povolal z tmy do
svetla!

Je naším privilégiom, aby sme ľuďom zvestovali Krista. Apoštol Peter
hovorí, že zvestujeme cnosti toho,
ktorý nás povolal z tmy do svetla.
Nekážeme posolstvo o neznámom bohu, ale kážeme Ježiša Krista, a to toho
ukrižovaného. Poznáme jeho cnosti a
vieme, čo v našom živote vykonal.
Nie je to šedé, zahmlené evanjelium,
ale jasné posolstvo o zmŕtvychvstalom Pánovi nebies i zeme. O tom,
ktorý „učinil svet a všetko, čo je na
ňom“ a „ktorý dáva všetkému život a
dych a všetko“ (v. 24, 25).
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Moja skutočná
rozprávka
Laci a Samira Ácsoví sú už niekoľko rokov manželia. Laci
dnes pracuje ako špecialista technickej podpory v jednej
softvérovej firme a spolu vychovávajú dcérku Sárku. Každý
z nich sa dostal k Bohu celkom inak, no predsa zázračne.
Mnohí, ktorí poznajú Samiru osobne, týmto riadkom takmer
nebudú veriť. Boh však premieňa srdcia ľudí a robí z nás
nové stvorenia. Staré pominulo a všetko je nové.

Vyrastala som v detskom domove
Narodila som sa v Bratislave do
neúplnej rodiny. Otec bol Arab, ktorý
zahynul vo vojne. Videla som ho len na
fotkách. Mama si užívala život
nezodpovedne, akoby ma ani nemala.
Bývali sme so starými rodičmi,
alkoholikmi. Z týchto dôvodov som sa
dostala ako trojročná do detského
domova, kde mali manželia okrem
svojich detí na zodpovednosti ďalších
14 detí. No napriek tomu sa vychovávatelia o nás dobre starali, učili sa s nami,
viedli nás k čistote, zodpovednosti a
k dobrým medziľudským vzťahom.
Naučila som sa tam štrikovať i vyšívať.
Dokonca sme mali vlastnú záhradu a
dobytok. Mala som to veľmi rada. Cez
víkendy sme chodievali do mesta, do
lesa alebo sme športovali. Ja som sa
aktívne venovala spevu, ľudovému
tancu a plávaniu. Viackrát sme
vystupovali v Bratislave, Piešťanoch,
Trenčíne. Aj v plávaní sa mi darilo.
Vyhrávala som prvé a druhé miesta.
Spev sme mali na spoločných besiedkach, kde som spievala s viacerými
deťmi. Počas letných prázdnin sme
s vychovávateľmi cestovali do táborov,
väčšinou do Vysokých Tatier, ktoré som
vďaka tomu dobre spoznala. Vychovávatelia nás vodili do kostola, kde sa
mi páčilo. Ničomu som síce poriadne
nerozumela, okrem toho, že Boh naozaj
je, ale prijala som tam aj prvé sväté
prijímanie.
Opäť doma
Raz za mesiac ma prišla pozrieť moja
rodina. Hoci mi tam bolo v podstate
dobre, vždy som sa pýtala domov.
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Mama to nakoniec začala riešiť súdnou
cestou. Počas leta si ma zobrala na pár
týždňov k sebe, ale keď som sa vrátila
späť, veľmi ma trápilo, prečo nemôžem
zostať doma. Medzitým sa mama
vydala a porodila dcéru. Keď som mala
jedenásť, súd napokon rozhodol, že sa
môžem vrátiť späť domov. Bolo mi
ľúto, že opúšťam detský domov, skvelú
rodinu a deti, na ktoré som si celkom
zvykla, no zároveň som sa tešila, že
budem konečne aj s vlastnou rodinou.
Snažila som si zvyknúť na nové
prostredie, ale mala som rozpačité
dojmy. Chýbali mi rodinné rozhovory,
prechádzky, istota, ciele do budúcnosti,
poriadna výchova a najmä láska. Keď
som chodila do základnej školy, rodičia
ma nejako obzvlášť nekontrolovali.
Vtedy mi to nevadilo, myslela som si, že
to tak má byť. Chodievala som von so
spolužiakmi, dokonca ma mama pustila
na detské diskotéky. Počas strednej
školy som natrafila na zlú partiu, kde sa
pilo, fajčilo a brali aj ľahké drogy.
Nanešťastie som rýchlo medzi nich
zapadla. Bála som sa doma priznať, ale
aj tak to čoskoro vyšlo najavo. Raz som
prišla domov opitá, dostala som mesiac
zákaz ísť von. Mama so sestriným
otcom však tiež pili a fajčili, potulovali
sa po podnikoch, bili sa, hádali. Nemala
som žiadny vzor, len zlý príklad. Začala
som brať ľahké aj tvrdé drogy, zo školy
som mala veľa zameškaného a aj
prospech sa mi zhoršil. Ale našťastie
som sa aspoň vyučila. Na pokračovanie
v štúdiách som nedokázala ani len
pomyslieť. Navyše ma nikto k takému
kroku neviedol. Doma sa situácia
naďalej zhoršovala, veľmi mi chýbala

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

láska, cítila som sa zranená. Chvíľkové
uspokojenie som našla v drogách, no
netrvalo dlho a stala som sa závislou.
Moja rodina to postrehla až keď som už
kradla a mávala halucinácie. Toto obdobie môjho života bolo najhoršie. Totálne som sa skazila. Nepoznala som skoro
nijaké hranice, zásady, morálnosť, a
vôbec som si neuvedomovala hodnotu
života a ignorovala druhých ľudí.
Konečne som našla Boha!
Stále to so mnou išlo dolu vodou. Kvôli
svojej neskúsenosti som otehotnela.
Povedala som si, že aspoň kvôli dieťaťu
to skúsim znova. Všetko zlo som sa
snažila opustiť. Vtedy som začala
prosiť Boha, aby moje dieťa bolo
zdravé. Keď už bola dcéra na svete,
starala som sa o ňu najlepšie, ako som
vedela. No po dvoch rokoch som opäť
podľahla alkoholu, drogám a cigaretám... Skončila mi materská dovolenka
a ja som musela nastúpiť do práce. Na
moje veľké prekvapenie mi kolegyne
zvestovali evanjelium. Prišla som aj do
cirkvi, kam ma pozvali, ale bola som
veľmi nestála, zdalo sa mi, že mi to nič
nedáva, nedokázala som tam chodiť
pravidelne. V tej istej firme som však
v tom čase spoznala aj môjho
milovaného manžela. Začali sme spolu
chodiť. Vtedy som mávala depresie a
keď som ich už nezvládala, napísala
som kolegyni, aby mi pomohla.
Zavolala ma na konferenciu, kde som
odovzdala svoj život Ježišovi. Som
rada, že som sa odhodlala na toto
dôležité rozhodnutie. No i tak to pre
mňa nebolo ľahké. Mala som veľmi
rozbitý život a len postupne som bola

SKUTOČNÝ PRÍBEH
uzdravovaná a oslobodzovaná od
závislostí. Dnes viem, že žijem iba
vďaka Bohu. Teraz už nepijem, nefajčím ani nedrogujem. Som uzdravená
z depresií. Stala som sa horlivou
kresťankou a zároveň členkou bratislavského zboru Slova života. Mám
v ňom službu modlitebníčky. Som
šťastná, plánujem si spraviť školu,
nájsť si prácu, ktorá ma bude baviť, a
s manželom plánujeme ďalšie deti.
Žijem bez strachu, neobávam sa, že sa
mi stane nejaké nešťastie. Viem, že ma
Pán nikdy neopustí a ja mu chcem byť
tiež verná. Viem, že moja minulosť je
uzavretá a zabudnutá kapitola. Keď si
pomyslím, čím všetkým som prešla,
pripadám si ako v rozprávke. Nielenže
to má dobrý koniec, ale fantastické na
tom je to, že je to skutočnosť.
Oslobodený od nadávok
Narodil som sa do harmonickej
katolíckej rodiny, kde som zažíval
lásku aj prísnu výchovu. Vždy som mal
výborný vzťah s rodičmi aj súrodencami. Prežil som šťastné detstvo,

chodieval som pravidelne do kostola,
dokonca som tam aj miništroval. Bol
som si istý, že Boh je, ale môj obraz
o ňom bol značne skreslený. Často som
počul, ako mi hovorili: „Ak nepôjdeš do
kostola, Boh ťa potrestá. Ak nebudeš
robiť toto, Boh ťa potrestá...” Zdalo sa
mi to trochu čudné, že Boh je taký krutý
a úplne ma prestalo baviť chodiť do
k o stola. Aby som však zabránil
konfliktu s rodičmi, chodil som tam aj
naďalej. Keď som mal šestnásť rokov,
môj odpor ku kresťanstvu, aké som
poznal, len narastal a začal som mať
pocit, že všetko o Bohu je vlastne len
výmysel, bájky. Počas štúdií na
univerzite som brigádoval v jednej
firme, kde som spoznal svoju manželku. Začali sme spolu chodiť. Ona sa
priatelila s jednou našou kolegyňou,
ktorá bola kresťanka, a zaviedla ju raz
na bohoslužbu. Po niekoľkých týždňoch som tam šiel s ňou. Myslel som
si, že musela niečo o mne prezradiť
pastorovi, lebo slovo o Ježišovi, ktorý
je dobrý a obetoval sa za nás, sa ma
veľmi dotýkalo. Vo vnútri to vo mne
vrelo. Ešte v ten týždeň sme boli na

mládežníckom stretnutí, kde som prijal
Krista za svojho Pána a Spasiteľa.
Po tomto dni sa môj život začal
rapídne meniť. Prvou veľkou zmenou
bolo oslobodenie od nadávok. Od troch
rokov som mal veľmi vulgárnu slovnú
zásobu, ktorá mi spôsobovala značné
problémy a hanbu. Nikdy sa mi
nepodarilo s tým prestať, až keď som
s vierou poprosil Pána v mene Ježiša
Krista, aby mi pomohol odvyknúť si od
nadávok. Nielenže som si od nich
odvykol, začalo mi vadiť, keď druhí
nadávali. Túto zmenu si hneď všimli aj
moji vtedajší kolegovia a zostali veľmi
prekvapení. Radosť Pánova, ktorá mi
napĺňala (a stále napĺňa) srdce, bola
badateľná aj pre mojich kamarátov na
univerzite. Pán ma vyliečil aj z kŕčových žíl a aj z iných chorôb. Ďakujem
Mu za požehnanú manželku aj dcérku a
za Jeho nekonečnú milosť a nepodmienenú lásku. Neviem a ani si
nechcem predstaviť život bez Pána a
želám si, aby v každej oblasti nášho
života sme vždy žili podľa Jeho slova a
kráčali po ceste, ktorá sa volá Ježiš
Kristus.

Trpeli, ale Boh ich uzdravil
Svedectvá ľudí uzdravených počas
augustového turné s Perom
Cedergårdhom

Sereď
Banská Bystrica
Topoľčany
Ÿ Pod pani Etelkou sa prepadol železný

poklop, spadla do šachty a zranila si
ľavú nohu a kríže. Po modlitbe bolesti
zmizli a ona sa s radosťou o tento Boží
zázrak podelila s okolostojacimi.
Ÿ Pani Darina od narodenia trpela

deformáciou chrbtice. Trpela silnými
bolesťami kolena a jednu nohu mala
asi o 3cm kratšiu a chudšiu . Na
vlastné oči videla, ako jej noha
dorástla, bolesti kolena ustúpili a
pocítila aj úľavu na chrbtici.

Ÿ Staršia žena po modlitbe za jej nohu
Ÿ Mladú ženu Boh uzdravil z vysokej

horúčky. V priebehu zhromaždenia sa
jej postupne znižovala a na záver už
mala teplotu úplne normálnu.

prijala uzdravenie v oblasti členka.
Ÿ Pán Tomáš trpel päť rokov bolesťami

chrbtice. Absolvoval
mikrochirurgický zákrok, po ktorom
sa mu však stav ešte zhoršil. Veril
Bohu za zázračné uzdravenie a po
modlitbe už bolesť necítil.

Ÿ Muž niekoľko rokov trpiaci

migrénami prijal uzdravenie.
Ÿ Muž, na ktorého spadol kôň a v dô-

sledku čoho trpel silnými bolesťami
krčnej chrbtice, bol zázračne
uzdravený.

Ÿ Pani dvadsať rokov žijúca v Nemecku

prišla na zhromaždenie do Serede.
Per sa modlil za jej uzdravenie z
depresie a za krst Duchom Svätým.
Začala hovoriť novými jazykmi a
celkovo sa cítila lepšie, radostnejšie.

Ÿ Najmenej u piatich ľudí bolo

badateľné, ako im o pár centimetrov
dorástli nohy.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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REPORTÁŽ

Sila Božieho uzdravenia!
Koncom augusta sme usporiadali veľmi úspešné
evanjelizačné turné s Perom Cedergårdhom po týchto
slovenských mestách: Komárno, Banská Bystrica,
Banská Štiavnica, Topoľčany, Sereď a Bratislava.
Okrem misionára Cedergårdha prišiel aj tím bratov
z Jeteborgu; diakon zboru Johann, vedúci chvál
jeteborského zboru Johann II., (tak sme ho nazvali pre
rozlíšenie od prvého Johanna) a brat Paolo, pôvodom
z Brazílie. Myslím si, že zanechali vynikajúci dojem a
boli príkladom toho, ako má misijný tím vyzerať. Jedna
z návštevníčok z Bratislavy nám po kampani poslala
takýto milý mail: „Nedá mi nenapísať vám – že som
nadšená z úžasnej služby bratov zo Švédska, ktorí boli
v Bratislave minulý víkend. Nielenže slúžili v moci – ale
bolo vidno, že sú zbudovaní v charaktere, horiaci pre
Božie veci, modlitebníci..., a bolo cítiť jednotu medzi
nimi – a v tom je veľká sila!“ Myslím si, že to hovorí za
všetko.
Johann II. vynikajúco učil Božie slovo a
mal veľmi vnímavého ducha, diakon
Johann bol horlivým modlitebníkom a
pravým služobníkom, ktorý napĺňal
potreby druhých. Brata Paola sme u nás
privítali po prvýkrát a boli sme nadšení
jeho službou, ktorá bola doslova
neopakovateľná. Bolo to najmä počas
evanjelizácií na Hviezdoslavovom
námestí v Bratislave, kde vyrozprával
svoj životný príbeh o tom, ako vyrastal
v chudobe s ďalšími ôsmimi súrodencami, ako ho znevažovali spolužiaci,
ako sa vypracoval na majstra Brazílie
v džiu-džicu i ako padol do drogovej
závislosti a života v pouličnom gangu.
Z toho všetkého ho pred deviatimi
rokmi vytiahol Ježiš a daroval mu nový
život. Jeho nadšenie pre Krista bolo
nefalšované a chytľavé. Paolo je už
niekoľko rokov súčasťou tímu evanjelistov s názvom „Alpha force“, ktorí
svoje svedectvo o obrátení sprevádzajú
dramatickým vystúpením „silných
mužov“. Dokázal spojiť „trhanie
telefónnych zoznamov“ (tri zlepené
dohromady) s posolstvom o tom, ako
bol cez zástupnú obeť Ježiša Krista
roztrhnutý záznam našich hriechov, či
prelomenie tehlovej steny s posolstvom
o tom, ako Pán zbúral bariéry a
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Evanjelizačné turné s Perom Cedergårdhom

prekážky, ktoré nás delili od Boha.
Reakcia Bratislavčanov a turistov
v piatok a v sobotu večer bola veľmi
pozitívna. Stovky ľudí sledovali náš
program, ktorého súčasťou bolo aj
vystúpenie gospelovej kapely Slovo
života i kázeň Pera Cedergårdha
s ilustráciou slovenskej zástavy. Keď
sme na záver ponúkli možnosť modliť
sa, prekvapilo nás množstvo ľudí, ktorí
na ňu reagovali. Odhadujeme, že na
každom z oboch večerov sme sa
kladením rúk modlili približne za 50
ľudí, z ktorých niekoľko prežilo
okamžité uzdravenie. Pán Ježiš povedal, že polia sa belejú, len ich žať. Ak
vyjdeme k tým, ktorí trpia, nájdeme tam
Boží súcit a jeho pomazanie.
Ako Boh konal v slovenských
mestách
Celé turné začalo v Komárne, kam sme
sa presunuli priamo z letiska. Na
zhromaždenie prišlo niekoľko nových
ľudí, ktorí po prvýkrát zažili prebudeneckú bohoslužbu. Per Cedergårdh
kázal jednoduché, ale pritom mocné
posolstvo kríža, ktoré Pán potvrdzoval
aj duchovným darom slova poznania a
uzdravením chorých. Tu je len niekoľko prípadov uzdravení Božou mocou,
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ktoré zaznamenala naša redaktorka:
“Pani Zdenka mala od mladosti problémy s dýchavičnosťou a závratmi,
ktoré sa prejavovali pri zvýšenej
námahe. So svojím stavom už bola
zmierená. Keď však prišlo slovo
poznania o jej situácii, pocítila veľké
uvoľnenie pri srdci, a padla pod Božou
mocou. Potom už cítila len ľahkosť a
vďačnosť Bohu za uzdravenie. Pani
Eva mala asi pred rokom úraz nosa
naštiepila si nosnú prepážku. Odvtedy
sa nemohla dobre nadýchnuť a v noci sa
často budievala na to, že jej tečie z nosa
krv. Aj to zjavil Boží Duch cez slovo
poznania. Potvrdila nám, že do desiatich minút pocítila úľavu a mohla sa po
dlhšom čase zhlboka nadýchnuť. V tú
noc spala konečne pokojne. Ježiš sa
dotkol aj ďalšej panej, ktorá mala silné
bolesti zubov. Po modlitbe bolesť
okamžite ustúpila.”
Sereď je mesto, ktoré dlhodobo
zápasí s vysokou kriminalitou, a práve
preto potrebuje počuť a zažiť plné
evanjelium v praxi. Stretli sme sa tam
s nádhernými ľuďmi, ktorí boli otvorení
pre Božie slovo. Pavol Varga ml., jeden
z vedúcich tamojšej skupiny Slova
života, píše: „Ľudia boli dotknutí, už pri
vstupe do sály bolo cítiť veľmi veľké

REPORTÁŽ/ROZHOVOR
očakávanie. Na začiatku, po privítaní
domácich aj zahraničných hostí, sme
strávili čas popretkávaný úžasnými
chválami spolu so skupinou Slova
života z Bratislavy na slávu Božiu.
Cítili sme veľkú prítomnosť Ducha
Svätého, ktorý oživil celú atmosféru.
Počas Perovej služby prišli slová
poznania, ako napríklad: 'Sú tu ľudia po
autonehode s bolesťou nohy' alebo
'ľudia s dierou v srdci' (na čo dopredu
vystúpili aj hostia z iných miest, ktorí sa
o akcii dozvedeli z internetu), či výzva
pre tých, ktorí mali problémy so
žalúdkom, krčnou chrbticou alebo
potrebovali uzdravenie zranenej duše.
Zhromaždenie končilo až okolo 23:15,
no napriek tomu prichádzali za pastorom aj zatiaľ nespasení ľudia a hovorili
s veľkým nadšením, že konečne videli a
zažili realitu cirkvi, realitu Božieho
slova, realitu modlitby. Sme veľmi
nadšení a vďační, že Pán má mnoho
vyvolených v tomto meste. Sme uspokojení, že Boh naozaj odpovedá a
počuje naše modlitby. Sme v strede
Božieho plánu, a to nás poháňa do
ďalších aktivít pre jeho kráľovstvo.“
V Banskej Bystrici prichádzalo na
zhromaždenia 120-140 ľudí, viacerí aj
preto, lebo pred rokom prijali uzdra-

venie na podobnom turné. Jeden mladý
muž, ktorý sa na zhromaždení po
prvýkrát obrátil ku Kristovi, bol aj hneď
uzdravený. Chrbtica sa mu napravila so
sprievodným dôkazom dorastania
nohy. Mário Kubík, vedúci Slova života
v Banskej Bystrici, dodáva: „Bolo
zjavne vidieť jeho údiv a radosť z Božej
moci. Viacerým ľuďom sa napravili
chrbtice a aj nohy sa dorovnali. Veľa
týchto uzdravení bolo očividných, čo
posmelilo ostatných ľudí prísť dopredu
po modlitbu za uzdravenie.“
V Topoľčanoch sa po dlhšom čase
konalo väčšie zhromaždenie, na ktoré
pricestovali aj hostia z okolitých miest.
Pastor Cedergårdh kázal dôležité
posolstvo o odpustení, ktoré otvorilo
celú atmosféru pre ďalšie konanie
Ducha Svätého. Brat Janko Vimpeľ
z Topoľčian hovorí o zhromaždení toto:
„Potom dal Per možnosť prísť na
modlitbu každému, kto mal nejakú
potrebu alebo zdravotný problém.
Dopredu vystúpilo veľa ľudí s rozličnými potrebami. Bol tam jeden muž na
vozíku, ktorý mal nejaké ochorenie
mozgu a bol čiastočne ochrnutý,
nemohol sa postaviť a po modlitbe brata
Pera a Paola sa postavil a začal s pomocou bratov chodiť, čo predtým

nemohol. Pán úžasným spôsobom
konal a jednej sestre dorástla noha,
ktorú mala kratšiu od detstva asi o 4 cm,
osobne ju veľmi dobre poznáme a
vieme o tom, že roky krívala a teraz po
modlitbe chodila pekne rovno, vďaka
Pánovi!“
Do Banskej Štiavnice vycestoval aj
tím mládeže z Bratislavy a bol veľkým
povzbudením pre domácich. Okrem
športového dňa sa konali aj dve večerné
zhromaždenia. Veľmi požehnanou
skúsenosťou z celého výjazdu bola
nádherná spolupráca a obetavosť
mnohých ľudí z našich zborov. Naším
cieľom bolo zvestovať evanjelium
Ježiša Krista a zároveň budovať Telo
Kristovo. Neboli to len evanjelisti,
ktorých si Pán používal, ale aj speváci,
hudobníci, technici, vodiči, uvádzači,
modlitebníci. Myslím si, že o tom je
cirkev; zadarmo sme prijali, zadarmo
chceme dávať druhým. Na záverečnom
posedení so slúžiacimi sme sa nemohli
ubrániť dojatiu. „Hľa, aké dobré a milé
je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu!... Lebo tam prikázal
Hospodin požehnaniu, životu až na
veky“ (Ž 133:1,3).

Pera Cedergårdha azda väčšine čitateľov Víťazného života netreba zvlášť
predstavovať. Svojou službou na Slovensku si získal srdcia mnohých. Boh
jeho službu potvrdzuje mnohými uzdraveniami, o to vzácnejšie je vidieť
v živote tohto Božieho muža pokorného ducha. Napriek tomu, že v živote
prešiel aj údoliami, žiari radosťou a nechýba mu ani svojský humor. Biblia
náš povzbudzuje, aby sme sa učili od starších viery, aj preto sme bratovi
Cedergårdhovi položili niekoľko otázok. Do vašej pozornosti tiež dávame
jeho kázeň z 28.8.2011, na tému lenivosti, ktorú si môžete objednať na
našom e-shope. Bolo to veľmi zdravé a vyvážené posolstvo, ktoré vás
posunie bližšie k Pánovi.
Per, tvoja návšteva na Slovensku bola pre nás veľkým
požehnaním! Ľudia boli
veľmi otvorení prijať modlitbu a moc uzdravenia. Aké
dojmy si z tejto kampane
odnášaš ty?
Obe návštevy Slovenska, minulý aj tento rok, boli z môjho
hľadiska jednoznačne tým
najlepším, čo som ako kazateľ
kedy zažil! Počas týchto výjaz-
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dov som sa sám veľa naučil. Som si plne
vedomý toho, že ľudí sa nedotýkajú ani
tak moje slová, ale mocná pravda
jednoduchej zvesti evanjelia Ježiša
Krista. Ľudia na Slovensku majú naozaj
hlad po Bohu. Zároveň vidím, že sú plní
očakávania, ktoré je kľúčom k uvoľneniu Božej uzdravujúcej moci. Keď sa
osobne modlím za ľudí, mám hlboké
presvedčenie o tom, že Pán ich bude
uzdravovať. Kampane na Slovensku
v rokoch 2010 a 2011 boli pre mňa
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nesmiernym požehnaním a s veľkou
radosťou som slúžil Pánovi aj Slovákom.
Často hovoríš, že Slovákov miluješ.
Tento rok to bola už tvoja siedma
návšteva u nás, a preto si myslím, že
nás začínaš spoznávať. Ako by si
popísal slovenskú mentalitu a ako
k Slovákom pristupovať?
Vaša história jasne ukazuje, že kresťanstvo u vás vždy hralo významnú rolu a aj
preto má veľa ľudí aspoň základné
znalosti o Bohu. Je preto oveľa ľahšie
prinášať vám zvesť o Ježišovi. Našou
snahou bolo ukázať, aké jednoduché je
nadobudnúť osobný vzťah s Ježišom
Kristom. Myslím si, že presne po tom
ľudia v skutočnosti túžia. Za tie roky, čo
som mal príležitosť k vám cestovať,
moja láska k Slovákom iba rástla. Som
v takom štádiu, že Slovensko považujem za svoju domovinu a vašu
cirkev za svoju domovskú cirkev.
V ktoromkoľvek meste som slúžil, vždy
som stretol veľmi otvorených ľudí a
nadviazal nové priateľstvá.
Pred mnohými rokmi si zo Svätého
Písma prijal porozumenie o uzdravujúcej a oslobodzujúcej moci Ježiša
Krista. No tvoje prvé pokusy priniesť
túto zvesť druhým neboli veľmi
úspešné. Čo by si poradil tým, ktorí
v tejto oblasti podobne zápasia?
Absolútnou prioritou pre každého z nás
je zostávať blízko Ježiša. Iba on je
Uzdraviteľ! Jedine on nám môže
ukázať ako a kedy slúžiť mocou uzdravenia. Čím viac si uvedomujeme, že
Boh miluje každého človeka bez
rozdielu, tým ľahšie sa stávame
kanálmi pre jeho uzdravujúcu moc.
Vlastnou silou nedokážeme „vyprodukovať“ uzdravenie, zázraky sa dejú
výlučne mocou Ducha Svätého a jeho
pomazaním.
Ako vnímaš uzdravenie z teologického hľadiska? Prečo sú niektorí
ľudia uzdravení okamžite, zatiaľ čo
iní až postupom času?
To je otázka, ktorá by si vyžadovala
väčší priestor, no pokúsim sa na ňu
odpovedať stručne. Základné porozumenie uzdravenia sa musí vracať
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ku krížu a k vykúpeniu. Ježiš zaplatil
cenu za naše spasenie, ale takisto za
naše uzdravenie. „Jeho sinavicou
(ranami) sme boli uzdravení!“ je
vyhlásenie z 1. Petra 2:24. Apoštol
Peter sa pozerá späť na kríž a uznáva
plnosť nášho vykúpenia. Cena bola
zaplatená, netreba už nič viac pridať
alebo urobiť preto, aby sme mohli byť
uzdravení. Keď jasne porozumieme
tomuto zjaveniu, potom sa za ľudí
smelo modlíme v mene Ježiš, stojac na
zasľúbeniach, ktoré nám Boh dal
vo svojom Slove.
Kedy sa uzdravenie prejaví v plnosti
závisí len od Boha. Na tomto evanjelizačnom turné sme
videli, ako jedni boli
uzdravení okamžite,
iní o tom svedčili o
deň neskôr a niektorí
budú možno musieť
počkať ešte nejaký
čas. Nevieme presne,
čo všetko sa v človeku
odohráva a tiež musíme rešpektovať, že
každý sme na inej
úrovni viery. Veľmi
zaujímavé je, a v ostatnom čase sme toho častejšie
svedkami, že veľa neveriacich ľudí
prijíma uzdravenie hneď, ako sa za nich
pomodlíme. Nemajú osobnú vieru, ale
ak prejavia ochotu prijať modlitbu,
potom je dôležité, aby za Boží dotyk
veril ten, kto sa modlí. Takmer každý
z nich je po následnom prejave uzdravenia pripravený prijať Krista. Ale
pamätajme na to, že pre nás veriacich je
viera kľúčovým faktorom pre uzdravenie, lebo „nechodíme videním (alebo
pocitmi), ale vierou.“
Je nejaký príbeh či svedectvo, ktoré
na teba najviac zapôsobili?
Udialo sa naozaj niekoľko zázrakov a
uzdravení a ani by som sa ich neodvážil
hodnotiť alebo kategorizovať. Najviac
sa ma dotýkalo, ako som pri modlitbách
za ľudí vnímal nesmiernu lásku, ktorú
k nim cíti Boh. Biblia to nazýva
súcitom. Prežívam ho pri službe po
celom svete. Niekedy mi Duch Svätý
dával slová poznania o situáciách,
v ktorých sa ľudia nachádzali; vtedy
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som s istotou vedel, že všetci, ktorí
zareagujú, prijmú uzdravenie. Ďalej na
mňa zapôsobili láska a prijatie, ktoré
som vnímal od ľudí, s ktorými som sa na
Slovensku stretával. Pre mňa je nezabudnuteľným zážitkom prežívať lásku
od tých, za ktorých sa modlím.
V nedeľu si v bratislavskom zbore
kázal o tom, ako si poradiť s lenivosťou. Myslím si, že je to niečo, s čím
musia zápasiť predovšetkým kresťania v Európe.
Áno, no netreba zabúdať, že to posolstvo som kázal aj sebe samému.
Myslím si, že každý z nás má akúsi

„komfortnú zónu“, v ktorej sa neusilujeme priblížiť sa k Pánovi a prestávame
od neho očakávať väčšie veci. Byť
učeníkom (anglicky „disciple“,
poznámka prekladateľa), znamená aj
to, že vo svojich životoch musíme
dodržiavať určitú disciplínu. Je teda
našou úlohou ostávať v Slove, modlitbe
a v živom spoločenstve s naším Pánom a
Spasiteľom. Nie je to nič zákonnícke
alebo nezvládnuteľné, je to jednoducho
spôsob, ako si rozvíjať vzťah s Ježišom,
do ktorého sme povolaní (1Kor 1:9).
Lenivosť je len jednou z pascí, do ktorej
môžeme upadnúť. Je dôležité, aby sme
sa neporovnávali s druhými, ale boli
úprimní sami pred sebou i pred Pánom.
V Starej zmluve musel na oltári horieť
oheň neustále; nikdy nesmel vyhasnúť.
Podobne aj my musíme v našich
životoch roznecovať oheň Ducha
Svätého, aby sme dokázali obstáť
v skúškach, pokušeniach alebo slabostiach nášho tela.
Otázky kládol Peter Čuřík

SPRÁVY ZO SVETA

Desiatky ľudí prijali Krista po uzdravení
ochrnutej ženy
V jednu sobotu sa Mohan a šesť študentov istej biblickej školy v Laose
vydali na neobvyklé miesto – chceli sa podeliť o Ježišovu lásku
s väzňami a strážnikmi v štátnej väznici. Napriek pôvodnému plánu sa
tam ale nedostali. Namiesto toho skončili v dedine, ktorej obyvateľstvo
pozostávalo výlučne z policajtov a strážnikov pracujúcich vo väznici.
Študenti sa ocitli v domácnosti jedného zo strážnikov, ktorý sa volal
Adesh. Ten im otvorene vyrozprával zvláštny príbeh. Jeho manželka Kirti bola už dva mesiace pripútaná na lôžko, ochrnutá.
Začalo to, keď Adesh jedného dňa sťal v džungli strom. Na základe svojho náboženstva bol presvedčený, že omylom sťal
strom obsadený diablom, a že preto jeho manželka zostala chorá. Keď si študenti vypočuli Adeshov príbeh, opýtali sa, či by sa
mohli za Kirti pomodliť. Pán okamžite odpovedal na ich modlitbu a začal ju uzdravovať. Študenti povedali Adeshovi, že Ježiš
má väčšiu moc ako bohovia, ktorých uctieva. Podelili sa s ním o dobrú správu evanjelia a Adesh bol taký nadšený, že chcel,
aby si to vypočuli aj ostatní. Keď sa dedinčania dozvedeli, čo sa stalo s Kirti, začali sa o jej príbeh zaujímať. A tak študenti
vedú každú nedeľu bohoslužby pre 25 strážnikov a policajtov, ktorí chcú vedieť o Pánovi viac.
Zdroj: Charisma News

Etiópske zbory expandujú napriek
prenasledovaniu
Hoci hlad zúri, hlas islamu je silný a krajinu opúšťa mnoho
utečencov, evanjelikálne zbory v Etiópii sú jednotné a silné ako ešte
nikdy. Organizácia Global Advance v lete usporiadala v hlavnom
meste Etiópie Addis Abebe Konferenciu pastierov v prednej línii, kde
sa posilnila jednota pastorov, ktorí absolvovali tréning v oblasti rastu
cirkvi, zakladania zborov a misie. Prijali povzbudenie v osobnom
živote s Pánom a mnohí sa rozhodli, že v priebehu nasledujúcich 12
mesiacov založia nový zbor. V rozvojových krajinách ako Etiópia je toto pravdepodobne jediný tréning svojho druhu, ktorý
majú pastori k dispozícii. David Shibley z organizácie Global Advance o Etiópii hovorí: „Je to jedno z mála miest na svete, kde
všetky evanjelikálne zbory – takmer 100 % – spolupracujú a vzájomne sa povzbudzujú.“ Marxistické prenasledovanie
v minulosti a aj súčasné ťažkosti etiópsku cirkev len posilňujú. „Je tu jednota, ktorá sa zrodila počas rokov marxizmu, keď
mnohí pastori trpeli, boli väznení a mnohí aj umučení pre svoju vieru v Krista,“ hovorí Shibley. Od pádu marxizmu v roku
1974 počet znovuzrodených kresťanov vzrástol z 5 percent na dnešných temer 20 percent. Etiópska cirkev reaguje na situáciu
hladu a pomáha núdznym so všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii. Uprostred toho všetkého sa evanjelium šíri a
ľudia v utečeneckých táboroch prijímajú Krista.
Zdroj: Charisma News

Lekárka z Kene sa modlí za pacientov a Boh odpovedá
Doktorka Zippora W.W. Ngumi, predsedníčka konferencie Svetovej kresťanskej siete
lekárov (WCDN), ktorá sa bude konať v roku 2012 v Keni, hovorí o dôležitosti modlitby
pre pacientov. Doktorka Ngumi sa ohliadla za tohtoročnou konferenciou WCDN
v austrálskom Brisbane a nazvala ju veľkou príležitosťou svedčiť o Božích zázrakoch.
Bude možnosť vypočuť si svedectvá o vedecky overených uzdraveniach. Ngumi pozná
veľa prípadov, keď boli ľudia uzdravení, pretože sa niekto modlil. Vyjadrila vďačnosť za
iniciatívu usporiadať takúto konferenciu, kde sa môžu kresťanskí lekári aj kazatelia deliť o skúsenosti s nadprirodzeným
uzdravením, a vyjadrila nádej, že kresťanskí lekári budú povzbudení, aby sa viac modlili za svojich pacientov a že aj zbory a
pastori sa budú modliť za chorých a nebudú sa vzdávať. V krajinách so slobodou vierovyznania je možné sa modliť za každého
pacienta, samozrejme, s jeho dovolením. „Ja osobne sa modlím za všetkých svojich pacientov a Boh odpovedá. Ľudia v kríze
majú tendenciu obracať sa na Boha; nemajú sa čoho iného chytiť, a tak požiadajú o modlitbu.
Zdroj: Christian Telegraph
Spracoval: Tomáš Počai, všetky správy sú redakčne krátené.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Moc manželových
modlitieb

Stormie Omartian

Po vydaní bestselleru Moc manželkiných modlitieb prichádzame
s knihou od tej istej autorky adresovanej mužom: Moc manželových
modlitieb. Stormie sa sprvoti veľmi bránila napísať túto knihu, ale po
mnohých prosbách, ktoré opakovane zaznievali od mužov na
rôznych konferenciách a súhlasu jej manžela, sa k tomuto kroku
napokon odhodlala. Výsledok stojí za to – manželia máte sa na čo
tešiť (a premodlené manželky tiež). Prinášame vám úryvok z jednej
kapitoly.

Päť spôsobov, ako byť manželom podľa Božieho srdca
Biblia hovorí: „Napokon všetci buďte
jednomyseľní, súcitní, plní bratskej
lásky, milosrdní a pokorní“ (1Pet 3:8,
Ekum. pr.). Ak sa zameriate na týchto 5
bodov, váš život a manželstvo sa môžu
zmeniť a stanete sa mužom a manželom
podľa Božieho srdca. Za to sa určite
oplatí modliť.
1. Buďte jednomyseľní
Keď máme nezhody v manželstve,
cítime sa mizerne, odrazí sa to v každej
oblasti života. Hovorí sa, že vtedy
zažívame peklo na zemi. Ježiš nás
upozorňuje: „Každé kráľovstvo
vnútorne rozdelené spustne a nijaké
mesto ani dom vnútorne rozdelené
neobstoja“ (Mat 12:25, Ev. pr.). To je
desivá predstava. Modlitba je tým
prostriedkom, ktorým si udržíme
jednotu v manželstve.
Ak manželia žijú úplne nezávisle od
seba, zaplatia za to vysokú cenu – pocit
neúplnosti. „V Pánovi ani žena nie je
bez muža, ani muž nie je bez ženy“ (1Kor
11:11, Ev. pr.). Keďže sa muž a žena od
seba líšia, často sa stáva, že sa vydajú po
rozdielnych cestách. Majú inú prácu,
záujmy a aktivity, ale ak sa za seba
pravidelne modlia, naladia sa na
rovnakú vlnovú dĺžku. Bez vzájomnej
jednoty ducha a duše, ktorú modlitba
poskytuje, ľahko si zvykneme na
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Pri objednávke do 20.10.
zľava až 15%!

neprítomnosť partnera. Ak sa k tomu
ešte pridá hnev, manželia sa odcudzia
na psychickej, fyzickej či emocionálnej
úrovni bez toho, aby si to uvedomili.
Otázka viery je veľmi dôležitá: ak
v tejto oblasti nie ste jednotní, ohrozí to
celý vzťah. Ak, napríklad, nie ste
členmi rovnakej cirkvi, prípadne
chodíte do zboru, v ktorom sa jeden
z vás necíti dobre, alebo tam vôbec
nechodí, spôsobuje to nejednotnosť.
Ak vám prídu na um iné oblasti,
ktoré vo vašom manželstve prinášajú
rozpory, modlite sa za ne. Proste Pána,
aby zmenil vaše srdce, ak je to potrebné,
aby ste prežívali jednotu. Ak si zmenu
vyžadujú postoje a názory vašej
manželky, modlite sa za to, aby bola
schopná zmeniť ich. Ak budete
jednomyseľní, vaše manželstvo sa
stane silným nástrojom v konaní dobra.
2. Majte súcit
Videli ste už niekedy svoju manželku
trpieť a nevedeli ste jej pomôcť?
Niektorí muži sú v takej situácii
netrpezliví, iní majú pocit zlyhania a
neschopnosti, preto sa utiahnu. Ak
s tým mávate problém, proste Boha, aby
vám dal súcitné srdce. Byť milosrdným
znamená, že voči manželke prejavíte
súcit v oblastiach, ktoré ju najviac
trápia a pokúsite sa zmierniť jej bolesť.

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

Súcit možno jednoducho prejaviť
sústredeným počúvaním. Vaša manželka neočakáva, že vyriešite všetky jej
problémy, ale potrebuje vedieť, že vás
zaujíma, ako sa cíti.
Kedysi ma manžel dokázal počúvať
maximálne tri sekundy (stopovala som
si to), a potom odišiel z miestnosti. Ak
som chcela, aby si vypočul celú vetu,
musela som buď bežať za ním, alebo ju
dokončiť, až keď sme sa znovu stretli.
Dokonca aj vtedy, keď sa mi podarilo
donútiť ho sadnúť si a pozerať sa na
mňa, kým som hovorila, nedokázal sa
sústrediť na dlhšiu dobu. Stále som
potrebovala uistenie, že ma počúva, a
tak som mu zvykla hovoriť: „Žmurkni,
ak ma vnímaš.“ Ak to spravil, vedela
som, že aspoň zachytil môj hlas. Teraz
ma už počúva so záujmom a snaží sa
porozumieť mi. Chvíle, keď mi venoval
pozornosť a prejavil súcit boli pre náš
vzťah veľmi uzdravujúce.
Proste Pána, aby vám dal súcitné
srdce a schopnosť trpezlivo počúvať
svoju manželku, keď to bude potrebovať. To je umenie, ktoré sa oplatí
rozvíjať, pretože pomáha prehlbovať
vzťah.
3. Buďte plný lásky
Ježiš nás miluje čistou, vernou, stálou a
vášnivou láskou, a to bez ohľadu na

NOVÁ KNIHA
našu nedokonalosť. Ak muž nemiluje
manželku rovnakým spôsobom,
zneužíva svoju autoritu a vedúce
postavenie v rodine a nakoniec aj ju
samu. Vy a vaša manželka ste jedno,
preto sa k nej musíte správať ako
k vlastnému telu. Určite by ste dobrovoľne nerobili nič, čo by vám
ublížilo, pretože máte rád svoje telo a
staráte sa oň. „Muž má milovať svoju
ženu ako seba samého“ (Ef 5:33, pr.
Nádej pre každého).
Jack Hayford, ktorý je naším
pastorom už 23 rokov, hovorieva, že
žena, ktorú manžel skutočne miluje, je
z roka na rok krajšia. Stáva sa to vtedy,
keď muž objaví jej vnútornú krásu,
ktorá časom nevyprchá, ale, práve
naopak, rozvíja sa do krásy.
Neviete si ani predstaviť, čo pre
manželku znamená vaša láska. Ak ju
prestanete prejavovať, určitým spôsobom svoju ženu stratíte. Biblia
hovorí: „Neodopieraj dobrodenie
tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej
moci vykonať to“ (Pr 3:27, Ev. pr.).
Proste Pána, aby vám dal väčšiu lásku
voči manželke a schopnosť prejavovať
ju, aby bola čoraz krajšia.
4. Buďte milosrdný
Prekáža vám niečo na svojej manželke?
Hovorí, alebo robí niečo, čo vám vadí?
Chceli by ste na nej niečo zmeniť? Čo sa
stane, ak sa pokúšate zmeniť ju? Ako
reaguje, keď navonok prejavíte svoju
podráždenosť? Vzdali ste sa už a
povedali: „To nemá zmysel, ona sa
nikdy nezmení?“
Pravdou je, že každý z nás sa len
ťažko mení, a to bez ohľadu na to, koľko
úsilia na to vynaložíme. Jedine Boh
dokáže v našom vnútri spôsobiť trvalé
zmeny. Iba Jeho moc nás môže
premeniť! Preto je modlitba najúčinnejším a zároveň najjemnejším
spôsobom, ako to dosiahnuť.
Napríklad: dobieha vaša manželka
všade na poslednú chvíľu, kým vy sa
snažíte byť presný? Zrejme to nerobí
n á r o č k y. M o ž n o l e n n e d o k á ž e
odhadnúť čas, alebo chce toho spraviť
príliš veľa. Proste Pána, aby jej
pomohol lepšie organizovať čas, nebrať

si viac povinností, než koľko zvládne a
získať jasnejšiu predstavu o čase.
Dbajte o to, aby sa do vašich postojov
nevkradol hnev, tvrdosť alebo ponižovanie. Kritikou nič nedosiahnete.
Jediný prostriedok, ktorý funguje, je
modlitba.
Nestrácajte trpezlivosť s manželkinými slabosťami, ale proste Pána
o milosrdné srdce, aby ste sa za ňu
dokázali modliť. Nezabúdajte na to, že
to, čo máte spoločné, vás zjednocuje, a
to, čím sa líšite, dodáva vášmu
manželstvu korenie zaujímavosti.
5. Buďte zdvorilý
Rozprávate sa niekedy s manželkou tak,
že podobný spôsob komunikácie voči
priateľovi alebo obchodnému partnerovi by bol považovaný za drzý? Ste
voči každému na pracovisku prívetivý,

balzam.
Nechcem tým povedať, že sa s manželkou nemáte zhovárať otvorene a
úprimne. Práve naopak, odhaľujte jej
svoje pocity a myšlienky. Nedovoľte
však, aby sa z vašich slov stali zbrane
kritiky, ktoré ničia to, čo by ste chceli
chrániť. Netrpezlivosť a únava môžu
vašim slovám ubrať na zdvorilosti, aj
keď to tak nemyslíte. Pamätajte na to, že
„kráľovstvo Božie nie je v reči, ale
v moci“ (1Kor 4:20, Ev. pr.). Skutočný
vplyv nemajú slová samé, ale je to
Božia moc, ktorá prostredníctvom nich
pôsobí. Ak sa pomodlíte prv, než budete
hovoriť o citlivej téme, vaše slová budú
mať moc a budete ich vedieť vysloviť
správnym spôsobom.
Boh stvoril vašu manželku, aby vás
dopĺňala. „Ani nebol stvorený muž kvôli
žene, ale žena kvôli mužovi“ (1Kor
11:9, Ev. pr.). Ak to chcete naplno

Jack Hayford, ktorý je naším pastorom už 23 rokov,
hovorieva, že žena, ktorú manžel skutočne miluje, je z roka
na rok krajšia.
ale keď prídete domov, vylejete na
svoju manželku všetok hnev, vyčerpanie a znechutenie? Kritizujete
manželku pred inými ľuďmi? Ako vaša
sestra v Pánovi, ktorej záleží na vás a
vašej manželke, chcem vám povedať
iba tri slová: PRESTAŇTE S TÝM!
Nič nie je pre manželstvo horšie ako
to, keď je jeden z manželov nezdvorilý,
krutý alebo bezohľadný. Nedostatok
zdvorilosti zo strany partnera v nás
burcuje tie najhoršie vlastnosti a udúša
dôveru. Počula som o mnohých
manželstvách, ktoré sa rozpadli kvôli
tomu, že manželka znášala hrubé
zaobchádzanie takú dlhú dobu, až sa
z nej stala zatrpknutá a zúfalá žena plná
hnevu. Ak vám záleží na svojej
manželke, prestaňte robiť veci, ktoré ju
zraňujú.
Mužský hlas je úžasný – silný,
hlboký a prenikavý. Myslím si, že
mužský zborový spev patrí k najkrajším
zvukom na zemi. Na druhej strane, hlas
muža môže byť pre ženy a deti desivý.
Jeho slová majú moc tvoriť, ale aj ničiť;
môžu byť ostré ako nôž, ktorý zraňuje a
zabíja, alebo upokojujúce ako liečivý

prežívať, musíte sa k nej správať ako
k Božiemu daru. Vtedy zistíte, že je
vaším najväčším požehnaním. Biblia
hovorí: „Dostaneme od neho všetko,
o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa
jemu páči“ (1Jána 3:22, Kat. pr.). Proste
Pána, aby vám pomohol zhovárať sa
s manželkou zdvorilým spôsobom.
Modlitba za týchto päť oblastí zmení
váš život i manželstvo. Bez ohľadu na
to, ako dobre sa vám v manželstve darí,
Boh chce, aby to bolo ešte lepšie.
Pozýva vás k premene (Rim 12:2), čo
znamená, že stále existuje priestor pre
zlepšenie. Z toho vyplýva, že ak
budeme pracovať na sebe, ako
jednotlivcoch, prejaví sa to aj na
manželskom vzťahu. Najväčšie dary,
ktoré môžete manželke dať, sú: vaša
láska a integrita. Boh vás obdaril silou,
autoritou a múdrosťou. Proste Pána,
aby vám pomohol používať ich správne
a na Jeho slávu, aby ste s manželkou
vždy tvorili víťazný tím.

Vychádza 20.10. 2011. V predpredaji si ju môžete kúpiť už teraz. Bližšie informácie nájdete na strane 2.
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Misia v Ugande
Zázraky bežných ľudí
e
na netradičnej dovolenk
Uganda je nádherná krajina v centre východnej Afriky s prevažne
tropickým podnebím. V podstate sú tam len dve ročné obdobia. Buď leje
ako z krhly, alebo dlhší čas neprší vôbec. Takmer polovica populácie je
mladšia ako 14 rokov. Priemerný vek je 15 rokov. Môžu za to najmä
občianska vojna a AIDS, ktoré sa dotkli takmer každej rodiny, a milióny
detí preto nemajú rodičov. Je tam viac ako 50% nezamestnanosť a veľmi
zlá infraštruktúra. Hlavné mesto Kampala má síce niekoľko miliónov
obyvateľov, ale pripomína jednu veľkú zanedbanú dedinu.
Celý tento príbeh sa začal ešte pred naším odletom, keď mi
Pán dal na srdce, že sa mám 40 dní postiť. Môj manžel Hannes
sa týždeň postil so mnou. Vtedy som ešte netušila, čo nás čaká
a aký má s nami Pán zámer. V tom čase nás zaujal leták
organizácie Feed the Hungry (Kŕmte hladných). Obaja sme
sa zhodli, že tentoraz nemáme pomôcť len finančne, ale
máme ísť priamo do Afriky. Rozhodli sme sa, že z plánovanej
dovolenky pri mori bude nakoniec neplánovaná „dovolenka“
niekde na africkom kontinente.
Po pár dňoch sa mi podarilo skontaktovať sa s českým
zástupcom Feed the Hungry. Odchytila som ho na letisku

dní sme sa dozvedeli, že pôjdeme do Ugandy. Pastor
Solomon, ku ktorému sme mali ísť, nás poprosil, či by sme
nedokázali zohnať nejaké počítače. Manžel to spomenul
v práci a na jeho prekvapenie mu hneď venovali tri úplne
nové počítače. Pani z marketingového oddelenia mu k tomu
ešte pridala 200 balónov a gumové medvedíky. Dva dni pred
odchodom sa nám podarilo urobiť peňažnú zbierku, vďaka
ktorej sme mohli kúpiť projektor a ešte ostalo dosť peňazí aj
na neskorší nákup potravín. Je až neuveriteľné, ako sa Pán o
všetko postaral.
Prvé stretnutia s realitou Ugandy
Pastor Solomon nám po prílete povedal, že ich modlitebníci
volali k Bohu, aby im Pán poslal ľudí z Európy. Hoci sme si
dovtedy kládli otázky, kam sme sa to vlastne vybrali,
uvedomili sme si, že sme odpoveďou na ich modlitby. Hneď
v prvý deň sme navštívili sirotinec. To, čo sme uvideli, sa
nedá slovami ani opísať. Deti sa tam modlili celé týždne a
mesiace, aby im Pán poslal jedlo! Vypočuli sme si svedectvo
manželského páru, ktorý viedol tento ústav. Keď bol
Christopher ešte malý, na vlastné oči videl, ako si jeho
rodičia museli najprv vykopať hroby, v ktorých ich zabili.
Keď jeho mama umierala, povedala mu, že ho tam necháva
s Ježišom. Christopher sa ocitol na ulici, pretože rebeli im
zhabali aj dom. Jedného dňa povedal Pánovi, že ak Pán
zariadi, aby už viac nebol na ulici, tak on sa potom bude raz
starať presne o také deti, ako je on. Dnes je z neho učiteľ a zo
svojho platu živí okrem vlastných dvoch detí aj ďalších 40
detí z ulice. V čase nášho príchodu nejedli už niekoľko dní,
lebo nemali peniaze. A keby ste videli, ako spávajú! V jednej
posteli aj tri-štyri deti.

niekde v Afrike. Nevedel o nás absolútne nič, ale napriek
tomu povedal, že môžeme prísť, pretože práca sa tam pre nás
určite nájde a každá pomoc bude vítaná. Hneď na ďalší deň
sme sa boli dať zaočkovať, hoci sme netušili, kam presne
pôjdeme, vedeli sme len, že to bude Afrika. V priebehu pár
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Nečakané príležitosti
Na druhý deň som kázala v cirkvi, ktorá má asi 2000 ľudí.
Keď som hovorila o odpustení a uzdravení, na výzvu prišli
takmer všetci. Spoločne sme sa za nich modlili. Ďalší deň sme
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cestovali na hranicu s Kongom do mesta Fort Portal, kde sme
navštívili ďalší detský domov. Tam to vyzeralo o niečo lepšie
ako v Kampale. Pred príchodom do domova sme boli nakúpiť
jedlo na tržnici, kde to vyzeralo hrozne a nebezpečne. Deti
boli neuveriteľne nadané a mali pre nás pripravený aj
program. Neskôr sme kázali v jednej malej cirkvi, kde sme
našli vrúcnych kresťanov, diali sa veľké vyslobodenia.
Vzhľadom na to, že ja som mala črevné problémy a nikde
v blízkosti nebolo ani WC, nesmierne som sa čudovala, ako
napriek mojej telesnej slabosti Duch Svätý činil divy a
zázraky. Nevychádzali sme z úžasu.
V ten večer sme mali odtiaľ odísť, ale pastor ochorel, a tak
sme tam museli ostať. Využila som čas a pripravovala sa na
ďalšie kázanie. Hannes medzitým našiel na ulici pár detí a
hral s nimi futbal. Zrazu počul, že dolu pred domom je nejaká
evanjelizácia a prehovoril ma, aby sme sa tam išli pozrieť.
Neskôr sme sa dozvedeli, že v tejto oblasti ešte nikdy žiadna
evanjelizácia nebola. Pod stromami sa usadili veriaci a
zbiehali sa ľudia z celého okolia, chválili Pána a tancovali.
Zrazu sme tam čírou náhodou stretli pastora z tej cirkvi, kde
sme naposledy kázali, ktorý vôbec netušil, kde bývame.
Hneď navrhol, že Hannes a ja budeme kázať a slúžiť ľuďom,
aby boli vyslobodení. Po našom príhovore prišli ľudia
dopredu a dokonca šli domov a priviedli celé rodiny. Bolo to
fantastické, modlili sme sa tam za nich až do noci.
Ďalšiu nedeľu kázal v cirkvi Hannes. Veľmi sme tam cítili
Božiu prítomnosť. Neobvyklý zázrak sme zažili, keď nám
nemal kto tlmočiť, a ja som zrazu asi na pätnásť minút
rozumela ich miestnej reči a prekladala to manželovi. Hannes
si to išiel hneď overiť a pýtal sa, či naozaj hovorili o tom, čo
som mu tlmočila. Ľudia mu to potvrdili. Všetci sme z toho
boli užasnutí.

Levy a slony – Boh sa stará
Jeden deň sme mali voľno, a tak sme sa rozhodli, že vezmeme
pastora aj s rodinou na výlet do národného parku. Najprv sme
mali obavy z nebezpečných zvierat, ale pastor nám veľmi
rýchlo a jasne vysvetlil, že nie je dôvod na obavy, pretože
ľudia takmer všetky zvieratá od hladu už zjedli... Vyrazili

sme neskoro, a tak bola len malá pravdepodobnosť, že nejaké
zvieratá aj uvidíme. Veľmi som chcela vidieť leva a slona, tak
sme sa za to pomodlili. Zrazu sa pri nás na ceste zastavil
nejaký nákladiak a ľudia z neho nám kričali, že sa máme
kúsok vrátiť, že na strome je lev. Tak sme si ho mohli

zo vzdialenosti asi 5 metrov aj fotiť a natáčať. Pastor povedal,
že to bol veľký zázrak, lebo on tam žije už roky, a také niečo sa
mu ešte nestalo. Keď sme sa už vracali, uvideli sme aj čriedu
slonov! Bolo to nádherné. O čokoľvek sme počas tejto misie
prosili, sme aj dostali.
Oko hurikánu
Zdalo sa nám až zvláštne, že nezažívame žiaden stres, žiadne
veľké útoky (až na to, že som raz stratila hlas a mala vysoké
horúčky, ktoré po modlitbe zmizli), a tak sme sa Pána pýtali,
ako je to možné? Dostali sme odpoveď, že sme v oku
hurikánu, v ktorom je síce kľud, ale všade naokolo nič
nezostane tak ako predtým.
V nasledujúcich dňoch sa nám podarilo rýchlo nájsť
vhodný voľný pozemok na kúpu, čo nie je v Ugande bežné,
lebo veľká časť pozemkov je nevysporiadaná. Vďaka
štedrým darcom (peniaze prichádzali aj počas nášho pobytu)
sme boli schopní kúpiť hektárový pozemok pre budúci
detský domov. Tamojší ľudia si vypália tehly z hliny priamo
na pozemku, budovu postavia svojpomocne, budú tam môcť
pestovať zeleninu či chovať zvieratá a budú tak v podstate
sebestační. Na viaceré deti sa v týchto dňoch pokúšame
zohnať darcov, ktorí by si ich adoptovali na diaľku.
Ďakujeme za modlitby, až tam sme pochopili, aké úžasné
je, keď sa za vás priatelia modlia. Som presvedčená, že takýto
druh misie Pán pripravil pre všetkých, nielen pre kazateľov.
Keď nás Pán vyšle a robíme to, k čomu nás povolal, sprevádza
nás a koná. Všetko sa potom zdá ľahké. Čo nás Pán povolal
robiť? Ohlasovať radostnú zvesť a mariť skutky diabla. Nie
však vo vlastnej sile, ale v moci Ducha Svätého. Vykročme
teda vo viere a zistíme, akému veľkému Bohu slúžime!
Viera Liebe

Ak chcete pomôcť detským domovom v Ugande, kliknite na novú stránku, zriadenú na tento účel:
www.goodfuturehope.com. Ďalšie informácie o pomoci chudobným v Afrike nájdete na www.krmtehladove.cz.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Vnútorný
život lídra
Ježišova priorita
Mar 1:23-34 popisuje jeden veľmi bohatý deň Ježišovho života a služby. Večer
sa končil tak, že pri dverách jeho domu sa zhromaždilo celé mesto! (v. 33);
(podľa historických odhadov to mohlo byť okolo 3000 ľudí).
Ježiš uzdravoval chorých a oslobodzoval poviazaných až do neskorého večera.
Jeho služba bola veľmi „úspešná“. Napriek tomu (alebo práve preto) čítame:
„A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa
modlil“ (v. 35).
Ježiš nežil z okolností, ale z rozhodnutí:
Diagram č.11

Nenabádam ťa, aby si okolnosti ignoroval, prehliadal alebo bagatelizoval.
Mnohokrát môžu niečo signalizovať alebo ich jednoducho musíš zahrnúť do
svojho rozhodovacieho procesu. Ale na prvom mieste by si sa nemal rozhodovať
iba na základe zváženia všetkých okolností; mal by si ich na modlitbe predniesť
Pánovi (Fil 4:6) a uprostred nich hľadať Božie vedenie; zvlášť pokiaľ sa jedná o
životne dôležité rozhodnutia.
MÚDROSŤ: Čím sme zrelšími ľuďmi, kresťanmi a lídrami, tým viac sú naše
životy vedené rozhodnutiami, ktoré si slobodne zvolíme a nie okolnosťami, ktoré
nás k nim prinútia.

Rozhodnutia

Okolnosti

Zrelosť človeka/kresťana/lídra

a) Ježiš vedel, že zdroj jeho sily je
v Bohu a nie vo „výkone“. Veríme
Bohu za „úspešnosť“ a požehnanie,
ale nie sme tým vedení. Ak sme
vedení poslušnosťou, „úspešnosť“
sa skôr či neskôr dostaví. Opak
zďaleka neplatí automaticky (nie
každá „úspešnosť“ je produktom
poslušnosti).
b) Ježiš na modlitbe prijal ďalšie
inštrukcie pre svoju službu; „A
keď ho našli, povedali mu: Všetci ťa
hľadajú. A povedal im: Poďme aj
inde, do susedných mestečiek, aby
som i tam kázal, lebo na to som
vyšiel“ (v. 38).
Výsledky prieskumu medzi niekoľkými stovkami služobníkov, ktorí
stratili svoju integritu kvôli kompromisu alebo hriechu, ukázali, že
hlavnými úskaliami bolo to, že2:
1) Prestali tráviť čas s Bohom osamote
každý deň.
1
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2) N emali povinnosť niekomu sa
zodpovedať za svoje skutky.
3) Nikdy si nemysleli, že by sa ten druh
zlyhania mohol stať práve im.
1) Tvoj čas s Bohom
Ÿ Osobný čas s Pánom ti pomáha

v tom, aby si mal čerstvý oheň a
udržiaval si či rozvíjal svoju prvú
lásku. Nezriedka sa môže stať, že
pracujeme horlivo pre Pána, ale
pritom zabúdame na prvú lásku:
„Znám tvoje skutky aj tvoju prácu aj
tvoju trpezlivosť... a pracoval si pre
moje meno a neustal si. Ale mám
proti tebe to, že si opustil svoju prvú
lásku“ (Zj 2:2-4). Neznižuje však
význam skutkov, tie sú dôležité.
Všetkým siedmim zborom v Zjavení Jána hovorí: „Znám tvoje
skutky...“ Nebolo to niečo, čo by
Ježiša nezaujímalo, ale nechce, aby
sa skutky stali náhradou za lásku
k nemu.

Pán tu napomína efezský zbor,
ktorý bol jedným z najmenej
„problémových“ zborov v ranej
Cirkvi, a predsa im vyčíta, že pri
všetkej svojej práci opustili prvú
lásku. Božím riešením je „činiť
p ok ánie a činiť znova prvé
skutky“ (v. 5). Skutky, ktoré pre
Pána robíme, by mali vychádzať
z našej lásky k nemu a nie
naopak.
Ÿ Osobný čas s Pánom ti pomáha
nadobudnúť jasnú myseľ pre rozhodnutia, ktoré ťa čakajú:
Každodenne sa musíme rozhodovať. Raz sú to rozhodnutia
bežné, inokedy zásadnejšie. Tak
či onak, pokiaľ nebudeme mať
myseľ obnovenú Božím slovom,
môže sa stať, že urobíme rozhodnutia, ktoré sa neskôr ukážu
ako nesprávne:
„A nech pokoj (duševná harmónia, ktorá pochádza) z Kristovej

Maxwell, John, Million Leaders Mandate, Spracované podľa diagramov z Příručka třetí, str. 6 a Příručka pátá str. 36
2
Maxwell, John, Million Leaders Mandate, Příručka třetí, str. 9
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vlády (neustále koná ako rozhodca) vo vašich srdciach
[rozhodujúc a s konečnou platnosťou usmerňujúc všetky otázky, ktoré povstávajú vo vašich
mysliach, v stave pokoja], do
ktorého ste, ako [údy Kristovho]
jediného tela, boli tiež povolaní
(aby ste v ňom žili)” (Kol 3:15a,
rozšírený, Amplified preklad).
Ÿ Osobný čas s Pánom ti pomáha
udržať si správne priority.
Žijeme také uponáhľané životy,
že pokiaľ si neoddelíme čas na
stíšenie sa pred Pánom, rýchlo
stratíme prehľad o tom, čo je
prioritou.
Ÿ Osobný čas s Pánom ti dáva silu
prekonávať pokušenia.
Ježiš dobre poznal slabosť
padlého človeka. V Getsemane
povedal svojim učeníkom:
„Bdejte a modlite sa, aby ste
nevošli do pokušenia! Duch je
síce hotový, ale telo je krehké“
(Mat 26:41). Sám sa modlil asi

tri hodiny, aby obstál v skúške,
ktorá bola pred ním, a pretože
strávil čas na modlitbe, ostal
verný svojmu povolaniu aj v hodine najväčšej temnoty.
Ÿ Osobný čas s Pánom ti pomáha mať
osobnú disciplínu. Gal 5:22 vymenúva deväť ovocí Ducha/ducha,
z ktorých jedno je sebazaprenie
alebo sebadisciplína.
MÚDROSŤ: Je ľahké osvojiť si
zlé návyky, ale ťažšie sa s nimi
žije; je ťažšie osvojiť si dobré
návyky, ale o čo ľahšie sa s nimi
žije.
John Maxwell uvádza niekoľko dôvodov, prečo sú vzťahy pre lídra dôležité3:
- Každý líder má svoje slabosti.
- Líder stojí v prednej línii, a preto je
vystavený duchovným útokom
(rovnako aj väčšiemu tlaku na
psychiku a čas).
- Lídri sa ľahko môžu stať „hladnými
pekármi“, ktorí sú zaneprázdnení
servírovaním chleba druhým, pri-

-

-

čom sa sami nikdy nenajedia.
Lídri sa môžu stať ľahko slepými
k pokušeniam moci a popularity.
Lídri sú často veľmi zaneprázdnení
a preto ich duchovný život môže
trpieť najviac.
Lídri často len „reagujú“ na potreby a netrénujú ostatných pre
budúcnosť.

Týmto pasciam sa môžeme vyhnúť tak,
že budeme zdravo rozvíjať vzťahy
v týchto oblastiach4:
1) vzťah s Bohom ako s nebeským
Otcom a najlepším priateľom,
2) vzťahy v rodine (zvlášť vzťah so
životným partnerom a deťmi),
3) vzťah s „Pavlom“ (mentorom),
4) vzťah s „Barnabášom“ (partnerom
vo vykazateľnosti),
5) vzťah s „Timotejom“ (učeníkom,
ktorý ťa nasleduje).

3

Maxwell, John, Million Leaders Mandate,
Příručka třetí, str. 9
4
Ibid.

O vydaní knihy vás budeme informovať mailom (alebo sledujte náš eshop na www.slovozivota.sk).
Knihu "Líderstvo nie je udalosť ale proces" chceme vydať ešte v decembri tohto roka.

Na skale
Druhý júlový týždeň sa takmer 80 detí,
vedúcich a rodičov stretlo „NA
SKALE“ – letnom tábore Slova života
v Račkovej doline. Väčšia skupina detí
cestovala spoločným autobusom z Bratislavy na chatu Račkova spolu s niekoľkými vedúcimi, kde ich už čakali
ostatní. Po privítaní a ubytovaní sme sa
navečerali a zišli na úvodnom večernom zhromaždení. Deťom sme
predstavili pravidlá tábora a spoločne
sme súťažili v identifikácii jednotlivých vedúcich podľa ich fotiek z detstva. Druhý deň nás vítalo slnečné
počasie a na rannom zhromaždení sa
nám predstavili dve záchranárky, z ktorých jedna sa volala ZÁCHRA a druhá
NÁRKA.
Tie dve veselé, ale trochu popletené
záchranárky sa nás každý deň snažili
uviesť do príbehu o Petrovi, ktorý sa
týkal jednotlivých dní. Nedokázali si

však poradiť samé, a tak sa k nim vždy
pridal aj samotný Peter. Po raňajšom
stretnutí sa deti rozdelili do vopred

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

určených skupín a spoločne so svojimi
vedúcimi rozoberali život apoštola
Petra a jeho konanie v určitých
životných situáciách. Mnohým skupinám nestačil vymedzený čas, ktorý
mali, pretože deti kládli svojim
učiteľom veľké množstvo otázok a
zaujímali sa o to, ako riešiť rôzne
životné situácie. Po krátkej desiatej
pokračoval program rôznymi workshopmi, ktorých bolo tento rok až 6 a to:
dielne, hry, kurz prežitia, chvály,
„prekvapenie“ a divadlo. V dielňach
deti vyrábali výrobky z rôznych
materiálov. Na workshope hier sa hrali
rôzne netradičné i tradičné hry. V kurze
prežitia sa mali záujemcovia naučiť
rôzne tipy a triky, ako prežiť v prírode
za každého počasia, v rôznych situáciách. Na chválach sa deti venovali
hudobnej teórii, spevu a hraniu na
hudobných nástrojoch. Divadelný
I
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workshop si pripravil rôzne vtipné, ale
aj poučné scénky a na workshope
„prekvapenie“ sme natočili spoločne
s deťmi niekoľko rozprávok na
biblické, ale aj nebiblické témy. Tieto
rozprávky sa potom premietali počas
večerných zhromaždení. Nesmieme
tiež zabudnúť, že každý deň sa všetkým
účastníkom tábora prihovárala rosnička „Frederika“, ktorá prinášala
aktuálnu predpoveď počasia z rôznych
táborových miest a stala sa neodmysliteľnou súčasťou kolektívu.
Večerné zhromaždenia začali
príbehom o páde lietadla na ostrov
uprostred oceánu, ktorý prežila len
skupinka čudných ľudí. Ako sa neskôr
ukázalo, tento príbeh bol len snom
mladého kresťana Petra, ktorý sa
k nemu vracal každý večer a prostredníctvom tohto sna sa snažil pochopiť
význam veršov v Matúšovi 7:24-27,
ktoré hovorili o dome na skale a dome
na piesku. Práve táto skupinka čudných
ľudí, ktorú tvorili Filoména – lekárka,
zaťažená na peniaze, starší pán
McDodgy, James – lenivý, flegmatický

šachista a Phil – futbalista, ktorého
vyhodili z klubu, sa rozhodla prijať
ponuku od strýka Sama na postavenie
hotela pre boháčov. Kameňom úrazu
však bolo to, že ako miesto vhodné na
stavbu, si vybrali piesok. Nepomohla
im ani dohoda s miestnymi indiánmi a
nerovnomerné rozdelenie práce. Ich
hotel nakoniec dopadol presne tak, ako
o tom hovoria verše v Matúšovi 7:2427.
Oproti minulému roku sme sa však
nezdržiavali len na mieste konania
nášho tábora. Podnikli sme krátku
vychádzku ku vstupu do Račkovej
doliny, navštívili sme skanzen v Pribyline a vo štvrtok sme absolvovali výlet
na Štrbské Pleso. Skupinka asi 30 detí a
vedúcich sa dokonca vydala na túru na
Popradské pleso. Druhá skupinka
hlavne menších detí sa zatiaľ prešla
okolo Popradského plesa a využila
možnosť nákupov drobností a darčekov. Nádherné slnečné počasie tento
výlet len vylepšilo a všetci sme si z Vysokých Tatier odniesli veľa zážitkov.
Okrem výletov boli pre deti zorga-

Ako teda zhrnúť tohtoročný tábor?
Vďaka stovkám hodín, ktoré sme do prípravy tábora
investovali my vedúci, bol tento tábor úžasný a plný
Božej prítomnosti. Za tých osem dní, ktoré sme mohli
spoločne stráviť v nádhernom prostredí Západných
Tatier, sa vzťahy medzi nami utužili, vytvorili sa nové
priateľstvá a naše srdcia hlboko zasiahla Božia láska.
Myslím si, že za všetkých vedúcich môžem povedať,
že Boh nám aj vďaka deťom mnohonásobne vrátil to,
čo sme do toho investovali a už teraz sa tešíme na
budúci rok.

A ako sa na letný tábor pozerajú
deti?
Ráchel: Ďakujem za tento tábor. Je mi
ľúto, že už musíme odísť. Týždeň je
dosť krátky čas, kým sa môžeme dostať do blízkosti Pána a byť s kamarátmi. Najviac sa mi páčili 2 zhromaždenia denne a na zhromaždeniach chvály
a scénky. Vedúcim patrí veľká vďaka
za program a námahu, ktorú si dali.
Ešte raz ďakujem za krásny týždeň.

16

ˇ
VÍTAZNÝ
ŽIVOT I

3/2011

I

nizované rôzne hry a súťaže ako:
„Gangstri“, stavba típí, ale najväčšej
obľube, hlavne u chlapcov, sa tešil
futbalový turnaj „PetraCup“, ktorý
v piatok odohrali zmiešané chlapčensko-dievčenské družstvá na ihrisku
v neďalekom Liptovskom Hrádku.
Piatok bol však výnimočný aj
niečím iným. Ako to už býva, aj tento
rok do nášho tábora zavítal pastor Peter
Čuřík, ktorý nám priniesol posolstvo
o Petrovej službe a o Božej moci
v živote kresťana. Toto jednoduché
posolstvo sa nás dotýkalo a počas
spoločných modlitieb sme pociťovali
úžasnú Božiu prítomnosť. Boh
premieňal naše srdcia a menil naše
postoje. Duch Svätý k nám hovoril a
ukazoval deťom správny smer, ktorým
sa majú vydať. Mnohí z nás skončili na
kolenách a v slzách. Táto nádherná
Božia prítomnosť v nás ostávala aj
počas posledného dňa a deti odchádzali
domov premenené.

Naďka Jančárová

to, akú
Monika: Veľmi som vďačná všetkým deťom za
úžasnú lásku som prijala.
je na
Stanko: Veľmi ma teší vidieť, ako Boh pracu
ram,
detských srdiečkach, hlavne cez vzťahy a prog
ktorý je pripravený.
tícia
And rejka : Tento tábor bola najle pšia inves
voľného času!
Detičky
Marianna (Blonďa): Toto bol úžasný tábor.
ky boli
Detič
boli super, hry, výlety, súťaže, program.
veľmi
požehnané, atmosféra úžasná. Boh sa nás
dotýkal. Jedným slovom: Super!

Henryk: Páčili sa mi workshopy, výlety a rôzne aktivity. Celý tábor.
Páčili sa mi stretnutia, jedlo mi chutilo. Mal som sa tu dobre.
Kornélia: ...veľmi sa mi páčil tento tábor, určite prídem aj nabudúce,
ešte neviem, ale určite prídem. Najviac sa mi páčil posledný večer, keď
sme mali v jedálni párty.
Janko: Najúžasnejší tábor, na akom som doteraz v živote bol. Veľmi sa
mi páčili aktivity, ktoré počas týždňa prebiehali.
Anonym: Bolo to výborné. Najlepší z vedúcich bol Amos. Posledný
večer nám Amos kázal do 23:30 hod.
Helenka: Tábor bol super. Nemám k tomu čo dodať. Na budúci rok by
mal byť 2 týždne.
Dominik: Som veľmi rád, že som mohol byť na tomto tábore. Ďakujem
všetkým lídrom, aj Martinovi, že dobre kázal.
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Simeon Nový Teológ (949–1022)
Osobná duchovná skúsenosť
Simeon Nový Teológ bol byzantský mních, ktorý po
apoštolovi Jánovi a Gregorovi z Nazianzu (ktorý zohral
významnú úlohu pri formovaní učenia o Duchu Svätom) ako
tretí dostal oficiálny titul „teológ“. Tento titul sa nechápe
v modernom akademickom zmysle, ale označuje skôr
niekoho, kto hovorí zo svojej osobnej skúsenosti a
duchovného vnímania Boha. Prívlastok „nový“ mu dali
pôvodne jeho oponenti, ktorí boli presvedčení, že prináša
nové, nepravé učenie.
Simeon sa narodil v byzantskej šľachtickej rodine a získal
tradičné vzdelanie. Keď mal štrnásť rokov, stretol sa
so Simeonom Starším, konštantínopolským mníchom, ktorý
ho motivoval, aby venoval svoj život modlitbe a striedmosti.
Skôr než sa stal mníchom, na odporúčanie Simeona Staršieho
slúžil v dome istého patricija. Napriek tomu, že cez deň žil
svetským životom, po večeroch si údajne čítal spisy, ktoré
dostal od svojho duchovného otca, a práve vtedy prvýkrát
zažil skúsenosť s Bohom, ktorú neskôr opísal v Rozpravách:
Tak som vstúpil na miesto, kde som sa obvykle modlieval a
pamätajúc na slová svätého muža [Simeona Staršieho] som
začal hovoriť „Svätý Bože“. A ihneď som bol pohnutý k slzám
takou veľkou túžobnou láskou po Bohu, že slovami
nedokážem opísať radosť a potešenie, ktoré som cítil. Padol
som tvárou k zemi a naraz som uvidel, ako veľké svetlo
nehmotne na mne žiariace uchopilo a pojalo celú moju myseľ
i dušu, takže som bol ohromený neočakávaným divom a bol
som akoby vo vytržení. „Či v tele, či mimo tela,“ [2
Korinťanom 12,2], rozprával som s týmto svetlom. To svetlo
samo to dokázalo; rozptýlilo všetky nejasnosti v mojej mysli a
vyhnalo všetky pozemské starosti. Vypudilo zo mňa všetku
hmotnú nechápavosť a ťarchu telesnosti, ktorá otupovala a
spútavala moje údy… Do mojej duše sa vliala neopakovateľná podoba veľkej duchovnej lásky a vnímania a
ľúbeznosti presahujúcej ľúbeznosť akéhokoľvek viditeľného
objektu spolu s oslobodením a zabudnutím všetkých
myšlienok viažucich sa k tomuto životu.
Napriek tomuto zážitku opäť upadol do svetského
spôsobu života. Keď mal 27 rokov, vstúpil do kláštora a úplne
sa oddal učeníctvu u Simeona Staršieho. Simeon Starší nebol
vysväteným kňazom, bol to jednoduchý mních, ktorého
mnohí považovali za svätého. Keď mal 30 rokov, bol už
opátom v kláštore sv. Mammasa a na tejto pozícii zotrval
dvadsaťpäť rokov. Okrem priamej skúsenosti s Božou
milosťou kládol dôraz na to, aby bol človek podriadený
vedeniu svojho duchovného otca. Jeho najvýznamnejšie
spisy sú Hymnusy o Božej láske, Etické rozpravy a
Katechetické rozpravy. Jeho najznámejším učeníkom bol
Niketas Stethatos, ktorý napísal dielo Život Simeona.
Medzičasom sa však Simeon dostal do sporu so svojimi
vlastnými mníchmi, ktorí pokladali jeho režim za príliš
tvrdý, a potom aj s biskupom Štefanom z Nikomédie,

oficiálnym dvorným teológom a
inými príslušníkmi
cirkevnej vrchnosti.
Nezhody so Štefanom viedli k jeho
dočasnému vyhnanstvu od roku 1009.
Štefan bol bývalý
politik a diplomat,
ktorý mal výborné
teoretické poznatky
z teológie. Ku kresťanskému učeniu
skôr filozofický a
abstraktný postoj,
zatiaľ čo Simeon
zastával spirituálny postoj, keď kládol dôraz na to, že človek
musí mať osobnú skúsenosť s tým, o čom hovorí. Zároveň
uznával autoritu Písma a raných cirkevných otcov. Okrem
toho išlo aj o rozpor medzi „inštitucionálnym“ a
„charizmatickým“ prístupom. Simeon sa nevzpieral
oficiálnym cirkevným autoritám, učil však okrem iného, že
krst nemá cenu, ak nenesie ovocie v podobe svätého života.
Bol nepriateľom formalizmu, kresťanstva len podľa mena,
ktoré neznamená zmenu života. Kázal pokánie a obrátenie
k Ježišovi Kristovi, zdôrazňoval moc Svätého Ducha, ktorá
premieňa človeka a uvádza ho do duchovnej jednoty
s Bohom, čo je konečným cieľom svätého života. Učil, že po
krste vodou je potrebný ešte krst v Duchu Svätom, ktorý
znamená osobnú skúsenosť s Bohom a prináša život
v poslušnosti. Bol presvedčený, že kresťanstvo skĺzlo do
formálnych rituálov, v ktorých sa priama skúsenosť s Bohom
stratila. Skúsenosť s Bohom nemá byť len pre vyvolených,
dokonca sa neobmedzuje len na mníchov, ktorí jej môžu
venovať všetok svoj čas, ale je pre všetkých kresťanov.
Štefan ho za toto učenie obvinil z herézy, na čo Simeon
odpovedal, že skutočnou herézou je popierať možnosť
každého človeka mať priamu skúsenosť s Bohom. Simeon
Nový Teológ je zaiste veľmi zaujímavým zjavom na prelome
10. a 11. storočia, keďže zdôrazňoval význam viacerých
aspektov, ktoré sú veľmi podobné súčasnému evanjelikálnemu a letnično-charizmatickému hnutiu – obrátenie,
osobná skúsenosť s Bohom, krst Duchom Svätým, čo
ukazuje, že tieto majú svoju nadčasovú hodnotu.
Zdroje: Wikipedia – otvorená encyklopédia
Tony Lane: Dějiny křesťanského myšlení
Spracoval Tomáš Počai
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INZERCIA

Podporte misiu v Indii a
staňte sa „evanjelizačným
partnerom“!

POMÔŽTE NÁM VYDÁVAŤ
ˇ
ˇ
Ý
VÍTAZN
VÍTAZN
Ý
ŽIVOT
ŽIVOT

Misia India

Toto číslo vychádza v náklade 2 400 kusov. 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,
variabilný symbol 11.
Prosíme vás tiež, aby ste nás informovali
o prípadnej zmene vašej adresy. Ďakujeme.

Ďakujeme vám za vašu štedrú podporu
misijného pobytu v Indii.
Po roku pobytu sa práca veľmi rozšírila,
boli založené ďalšie biblické školy a
misionárku vysielame znova.
Práca Slova života zahŕňa aj ďalšie
projekty ako prekladanie kníh do ôsmich
jazykov, zakladanie kresťanských škôl,
humanitárna služba a iné.
Vašu podporu môžete poukázať na náš
účet: VÚB Bratislava-centrum, 68434112/0200, pričom použite variabilný
symbol 99.

Evanjelizačný partner
Pokiaľ chcete byť naším „evanjelizačným
partnerom“ a podporiť misiu na Slovensku,
použite variabilný symbol 20. Za „evanjelizačných partnerov“ sa pravidelne:
- Modlíme
- informujeme o dianí v našom zbore
- ponúkame špeciálne zľavy z nášho
vydavateľstva.

OBJEDNAJTE SI KÁZANIA NA CD
11.09.2011

Hannes a Viera
Liebeovci

Misia v Ugande: Dobrodružstvo viery

C1109111

2,30 Eur

04.09.2011

Martin Hunčár

Tvojím zdrojom je Boh.

C1109041

2,30 Eur

28.08.2011

Per Cedergårdh

Nedovoľ aby ťa lenivosť odtiahla od Pána

C1108281

2,30 Eur

21.08.2011

Peter Čuřík

Tajomstvo triumfu: Modlitba spojená s pôstom

C1108211

2,30 Eur

14.08.2011

Peter Čuřík

Prečo "žena s krvotokom" vedela prijať svoje
uzdravenie?

C1108141

2,30 Eur

07.08.2011

Peter Čuřík

Prečo Boh niektoré skúšky dopúšťa?
CD - mesiaca

C1108071

2,30 Eur

31.07.2011

Martin Hunčár

Nebuď kaktus ale bambus!

C1107311

2,30 Eur

17.07.2011

Peter Čuřík

Prečo Boh niektorým ľuďom neustále žehná?
CD - mesiaca

C1107171

2,30 Eur

10.07.2011

Peter Čuřík

Kedy Ježiš odpovie: "Dnes musím zostať v tvojom
dome "?

C1107101

2,30 Eur

03.07.2011

Peter Čuřík

Vzťahy: pokorný duch a pravda v láske

C1107031

2,30 Eur

26.06.2011

Peter Čuřík

Biblické východiská z kríz života.

C1106261

2,30 Eur

19.06.2011

Andrej Rudolf

Nekempuj pri svojom smútku, je čas ísť ďalej.

C1106191

2,30 Eur

12.06.2011

Peter Čuřík

Osoba Ducha svätého a letničná skúsenosť dnes
CD - mesiaca

C1106121

2,30 Eur
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Časopis pre všetkých kresťanov. Obsahuje články,
svedectvá, reportáže a oznamy o nových knihách,
audio a videokazetách a kresťanských podujatiach.
Vydáva: Slovo života international Bratislava
Adresa: Slovo života int., P. O. Box 17
814 99 Bratislava, tel./fax: 02-44 46 11 95
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PRAVIDELNÉ
NEDEĽNÉ
BOHOSLUŽBY
DK Dúbravka, modrá sála,
Saratovská 2/A
Elekrička č.5; autobus č. 83
Nedeľa o 10.00 hod.
(súbežný program pre deti)
PRÍDTE A ZAŽITE ČERSTVÝ
BOŽÍ DOTYK
Veríme, že JEŽIŠ je stále
OZAJSTNÝM RIEŠENÍM na
BEŽNÉ PROBLÉMY úplne
obyčajných a NORMÁLNYCH
ĽUDÍ.

On zachraňuje,
uzdravuje a
vyslobodzuje. Poďme
Ho spolu chváliť a
oslavovať.
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, Viera Liebe, Naďka Jančárová

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

Vizuálna koncepcia: Matej Wittgruber,
Stanislav Kundrát
Fotografie: M. Vajdová, H. Liebe,
J. Melko, M. Machata, Naďka Jančárová,
Roland Kiss
Prešlo jazykovou korektúrou.

DETSKÝ TÁBOR NA SKALE 2011

MISIA V UGANDE

Impressionante 2011
Juhoamerickí kazatelia na Slovensku

Koncom októbra na Slovensku privítame
pastorov a kazateľov z Argentíny,
Kolumbie a USA. V týchto krajinách
zažívajú duchovné prebudenie a vidia aj
veľa zázrakov uzdravenia. Organizátorom
celého turné je známy Carlos Jimenéz,
ktorý slúžil v Bratislave na konferencii
v roku 2010. Carlos má apoštolskú službu
a je rešpektovaným služobníkom.
V češtine vyšla jeho kniha Compaňero
Julián, v ktorej popisuje svoje obrátenie
z rebela a militantného partizána na
odovzdaného kresťana a služobníka
evanjelia.

Streda 26.10. Bratislava 18:30, DK Petržalka
Štvrtok 27.10. Bratislava 18:30 DK Petržalka
Piatok 28.10. Bratislava 18:30 DK Dúbravka
Sobota 29.10. Bratislava 18:30 DK Dúbravka
Nedeľa 30.10. Bratislava 10:00 DK Dúbravka

V ďalších mestách na Slovensku:
Streda 26.10. Sereď
Štvrtok 27.10. Galanta
Piatok 28.10. Topoľčany
Sobota 29.10. Banská Štiavnica
Nedeľa 30.10. Banská Bystrica

Bližšie informácie o pripravovaných stretnutiach aj s modlitbou za chorých nájdete na našej stránke
www.slovozivota.sk, prípadne na telefónnom čísle 02-44461195.

