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Už v predaji!

Dobrodružná kniha, ktorá
zaujme každého tínedžera
Myslím, že každý, kto knihu zoberie do rúk a zahryzne
sa do nej, bude čítať s napätím a hladom. Je to naozaj
dobrý pokrm. Nenásilne a vtipne poukazuje na človečinu
v nás a na pravdu o Božom slove, ktoré je nenahraditeľné.
Nápadito sú tu zreálnené príbehy, ktoré sa naozaj stali,
a čitateľ je priam vtiahnutý do Biblie.
Ján Buc, katolícky kňaz a riaditeľ TV Lux

8,90 €

Autorovi sa podarilo to, čo sa podarí len majstrom: píše pútavé knihy, ktoré v dobe elektronických médií deti rady čítajú.
Dokonca ich so záujmom čítajú aj moji synovia, a to je už čo
povedať! Želám si, aby si týmto novým dobrodružstvom získal
srdcia tínedžerov. Nech sa celá nová generácia dostane
„za Bránu Slova“!
Miroslav Tóth, krestanskecentrum.sk, lead pastor

6,90 €

pri objednaní
rodinného
balíčka

l viac ako 270 strán, 33 ilustrácii Juraja Martišku, tvrdá väzba

Využite ponuku výhodného rodinného balíčka!
Pri objednaní obidvoch kníh naraz do 31.10. 2012 dostanete
na každú z nich zľavu 22 %. Objednávajte cez náš eshop na
www.slovozivota.sk alebo volajte na 02-44461195.

Už v predaji!

Dôležitá kniha, ktorá
zaujme každého rodiča
Prečo nechať život dieťaťa na náhodu,
keď ho môžete vložiť do Božích rúk?
Stať sa modliacim rodičom je to najlepšie, čo môžete pre svoje deti urobiť. Výchova detí prináša mnohé radosti, no môže
spôsobiť aj mnohé bolesti. V žiadnej oblasti života nebudete
prežívať také hlboké uspokojenie ako práve pri výchove detí,
no na druhej strane nikde inde nepocítite taký osteň zlyhania
a sklamania, ako keď sa vám v tom nebude dariť. Zápasy
o životy našich detí sa odohrávajú na kolenách. Nemodliť sa
je ako nečinne sedieť a z diaľky sa prizerať, ako na vojnovom
poli dopadajú na naše deti strely zo všetkých strán.

8,50 €

6,60 €

pri objednaní
rodinného
balíčka

Naučte sa, ako svoje dieťa odovzdať do Božích rúk
v týchto oblastiach:
u ochrana a bezpečie
u priatelia
u rozvoj charakteru
u vzťah s Bohom
u tlak od rovesníkov
u vzťahy v rodine
u škola
u puberta a dospievanie
u manželstvo
u výber zamestnania
l 168 strán, mäkká väzba
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Skutky
neviditeľného
Boha
Biblia hovorí o Bohu, že „má nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle“.
Boh sa však dáva spoznať každému,
kto ho hľadá. Keď sa po prvýkrát
z vesmíru vrátil Gagarin, víťazoslávne vyhlasoval, v duchu socialistickej
ideológie, že tam Boha nestretol. Keď
sa z kozmu vrátil americký kozmonaut,
vyhlásil, že ani on, ale keby si vyzliekol
skafander, ocitol by sa priamo pred
ním...
Boha je však možné spoznať aj
dnes! V starej novele The Invisible
Man (Nevideľný muž) H. G. Wells
popisuje príbeh z ríše science fiction,
keď sa vedcovi podarí urobiť človeka
neviditeľným. Napriek tomu tohto
človeka nakoniec chytia, pretože po
ňom ostávajú skutky. Boha dnes nemožno vidieť fyzickými očami, no je
ešte reálnejší než čokoľvek viditeľné. Jedného dňa ho spoznáme tvárou
v tvár. Ľudia, ktorí prežili klinickú
smrť, alebo boli vytrhnutí do neba
a vrátili sa späť, hovoria, že vždy
chceli Bohu položiť množstvo otázok.
Keď však prišli pred jeho tvár, jediné, na čo sa zmohli, bolo uctievať ho.
Boh je jednoducho nádherný! Dnes
môžeme Boha spoznávať podľa jeho
skutkov a podľa lásky, ktorú nám dáva prežiť prostredníctvom Ducha Svätého alebo našich blížnych. Možno si
dostal povzbudzujúcu sms správu od
svojho priateľa, možno sa ťa niekto
zastal v spore, alebo ťa navštívil, keď
ti bolo ťažko. To všetko je prejav Božej
lásky k tebe.
Aj my chceme byť nástrojom, cez
ktorý sa Boh dáva ľuďom spoznať.
Na turné s Perom Cedergårdhom
Boh uzdravoval mnohých ľudí. Netvrdíme, že fyzické či duševné uzdravenie je to najdôležitejšie, ale
vďaka Bohu, Ježiš zomrel aj preto,
aby sme boli „jeho ranami uzdravení“. Uzdravenia sú skutky, podľa
ktorých spoznávame charakter neviditeľného Boha.

Na konferencii v Uppsale sa nás
veľmi dotkla služba Tommyho Barnetta, ktorý po celom svete zakladá
strediská Dream Center. Dáva v nich
ľuďom, ktorí sú zabudnutí a nechcení
spoločnosťou, šancu, aby mohli znova snívať svoj sen. Nedávno som si
prezeral odkazy na sociálnych sieťach,
ktoré tam zanechali ľudia, ktorých
si vážim. Našiel som tam aj citát od
C. S. Lewisa, ktorý ma veľmi oslovil.
V preklade znie: „Pokora neznamená
myslieť si o sebe menej, ale myslieť
o sebe menej.“ Aby si postrehol ten
rozdiel, musíš si to asi prečítať ešte raz.
Mnohí ľudia považujú za pokoru to,
keď o sebe premýšľajú s dešpektom;
keď majú o sebe nízku mienku. Ale to
nie je biblická pokora! Boh nás spasil
a vykúpil z večného zahynutia. Spasenie je síce zadarmo, ale vôbec nebolo
lacné. Boh musel za každého z nás
zaplatiť životom svojho milovaného
Syna. Ak je nejaký tovar v obchode
vyrobený z kvalitných materiálov, cena
bude vyššia. Čím kvalitnejší tovar, tým
vyššia cenovka. Boli sme kúpení za tú
najvyššiu cenu, krvou jednorodeného
baránka – Krista. To hovorí jasnou rečou o našej hodnote. Nikdy sa nepodceňuj, nikdy o sebe nehovor pohŕdavo.
Jedno africké príslovie hovorí: „Ak si si
niekedy o sebe myslel, že si príliš malý
na to, aby si spôsobil rozdiel, potom
si ešte nikdy nestrávil noc s africkým
komárom v jednej izbe.“ Nech sa cítiš
akokoľvek malý, v Bohu máš obrovský
potenciál a šťastnú budúcnosť.
Začítajte sa do príbehov obyčajných
ľudí, ktorí stretli neobyčajného Boha.
Dočítate sa o mladom mužovi, ktorý
vyrastal v kresťanskej rodine, ale prešiel obdobím vzbury a hľadania identity, dozviete sa o ceste viery Zuzky
Štefečekovej, striebornej medailistky
v trape, či o Perovi Cedergårdhovi, ktorého dnes Boh používa v daroch uzdravenia. Boh má skvelý plán aj pre tvoj
život. Odváž sa ho objavovať a spoznáš
skutky neviditeľného Boha.
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Príbehy zo života

BenjamÍn Andel

Život s vedomím večnosti
Benjamin Andel je mladý muž, ktorý sa chystá študovať na vysokej
škole v Nemecku. Aktívne sa zapája do práce s mládežou v Slove
života Bratislava. Je zodpovedný
a v kolektíve obľúbený. Hoci vyrastal v kresťanskej rodine, jeho
cesta k Bohu vôbec nebola taká
jednoznačná, ako by sa mohlo zdať,
istý čas zápasil so vzburou a dva
razy bol na prahu života a smrti.
Začal som so samými jednotkami
V mojom prípade všetko začalo v roku
1991, keď som sa narodil :). Mám staršieho brata Samuela a mladšie sestry
Leu a Helenku. Svoju rodinu mám veľmi, veľmi rád :). Naši rodičia nás od
malička vodili na bohoslužby a vštepovali do nás kresťanské a morálne
hodnoty. Doteraz si pamätám na spoločne strávený čas, obrázkové Biblie
a neuveriteľné starozákonné príbehy.
Na základnej škole sme boli so súrodencami vždy najlepší žiaci. Domov sme
nosili iba samé jednotky. Bývali sme
na vidieku, v rodinnom dome, takže
o zábavu nikdy nebola núdza. Tvorili
sme s kamarátmi celkom „slušnú bandu“, na detstvo mám dobré spomienky.
Triedny šašo a bitkár
Keď som mal desať rokov, stalo sa niečo, čomu som v tom čase veľmi nerozumel. Odišli sme od otca a presťahovali
sme sa do Bratislavy. Tu som sa dostal
do úplne novej školy a úplne nového
prostredia. Svoje meno som si chtiacnechtiac vybudoval ako „triedny šašo“,
ktorý všetkých zabáva, a bitkár, ktorý
nikomu nič nedaruje. Asi to malo veľa
spoločného s tým, čo som prežíval
vo vnútri. Takto som sa dopracoval
k množstvu poznámok a zápisov v triednej knihe. Raz som mal aj dvojku zo
správania. Na základnú školu som chodil so súrodencami a učitelia, ktorí tak
radi porovnávajú, mi vždy dali na vedomie, že nikto z mojich súrodencov sa
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a postupne som sa zapojil do zborových
aktivít, do kreatívneho tímu. Pomáhal
som v nedeľu so zapájaním techniky
a začal som sa zaujímať o hudbu.

nespráva tak neprimerane, ako ja. Počas bohoslužieb som chodil do nedeľnej
školy, neskôr som sedel na kázaniach,
ale v podstate ma to veľmi nezaujímalo.
Správal som sa podľa toho, ako sa mi to
hodilo. Ako tínedžer som bol v kolektíve
celkom obľúbený, pretože som sa vždy
staral o zábavu. Odvrával som učiteľom, rodičom a vlastne každému. Ničoho som sa nebál, alebo skôr, bolo mi
to úplne jedno. Kresťanstvo ma nikdy
nelákalo, lebo som vyrastal v cirkvi
a všímal som si aj tie rozhodnutia
kresťanov, ktoré neboli správne. To ma
odpudzovalo. Bolo pre mňa absolútne
nezaujímavé stať sa súčasťou nejakej
„formy“, používať kresťanskú terminológiu alebo inými slovami – žiť obmedzene. Na druhej strane, nelákali ma ani
alkohol, ani cigarety. Vždy som vedel,
že to nechcem, aj keď príležitosti na to
boli. Myslím si, že sú to tie „neviditeľné modlitby“ rodičov a priateľov, ktoré
v takých chvíľach zaberú. Rád som
chodil bicyklovať alebo hrávať futbal
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Otvorene o Bohu
V mojich 14tich rokoch sme prišli do
Slova života. Mama sa vrátila z jednej konferencie a postavila nás pred
hotovú vec – aby sme chodili do tohto
zboru. To sa mi, samozrejme, absolútne
nepáčilo, lebo som tam zatiaľ nemal
priateľov. Trvalo to nejaký čas, kým
som sa adaptoval. Po skončení základnej školy som začal navštevovať obchodnú akadémiu. Počas strednej školy
som sa začal postupne meniť. So súrodencami sme chodili na domácu skupinu
k Tomášovi Šimkovi. Na to som sa vždy
tešil. Spolužiakom som hovoril o Bohu
veľmi otvorene. Dokonca som sa na túto
tému rozprával aj s učiteľmi. V podstate
s každým. Mali sme veľa dobrých a zaujímavých rozhovorov. So spolužiakmi
mám stále dobré vzťahy. Oni pochopili,
že ma „nepokazia“ a ja som pochopil, že
mojou úlohou nie je ich „opravovať“.
Mám ich rád a dôverujem Bohu, že urobí
to, čo človek vo svojej snahe nedokáže.
Mal som veľmi vysoké teploty so
zápalom pľúc, zvracal som krv,
mal som problémy s obličkami,
s ťažkosťami som vnímal okolité
prostredie. Tri dni ma nevedeli
stabilizovať. Bol som na infúziách, aby som mal aspoň nejakú výživu, od bolesti som nevedel
spať.

Na prahu života a smrti
V týchto dňoch sa pripravujem na štúdium na ekonomickej vysokej škole
v Nemecku. Pre mňa je to ďalší veľký
zázrak. Verím, že Boh má pre mňa
správne miesto aj tentoraz. Hľadám
v týchto rozhodnutiach Božiu tvár. Som
veľmi vďačný Bohu za Jeho milosť,
dáva sa mi spoznať v rôznych oblas-

www.slovozivota.sk

rozhovor
tiach života. Chránil ma pri autonehode,
kde som skoro ochrnul na ruky. Verím,
že stál pri mne a nedovolil, aby sa mi
poškodila miecha. Nesmel som chodiť.
Prenášali ma pomocou vzduchových
vankúšov, ktoré okolo mňa nafúkli, aby
sa moje telo nepohlo. Minulý rok som
v priebehu pár dní ochorel tak, že lekári tvrdili, že ak by som do nemocnice
došiel o deň neskôr, tak už neprežijem.
Mal som veľmi vysoké teploty so zápalom pľúc, zvracal som krv, mal som
problémy s obličkami, s ťažkosťami
som vnímal okolité prostredie. Tri dni
ma nevedeli stabilizovať. Bol som na
infúziách, aby som mal aspoň nejakú
výživu, od bolesti som nevedel spať.
Ležal som na áre, a keď už bolo absolútne zle, jediné, čo mi napadlo, bol
text piesne od košického Mira Tótha:
„Aj keby nekvitol fík, aj keby nerodila
zem, aj keby nebesá nedoniesli svetlo
v nové ráno, áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály...“
V tú noc som spal výnimočne veľmi
dobre a od ďalšieho rána sa môj zdravotný stav začal viditeľne zlepšovať.
Doktori doteraz nerozumejú, prečo som
bol tak kriticky chorý, a ani dôvodu,
prečo sa to tak zrazu začalo zlepšovať.
Verím, že Boh ma uzdravil. Vypočul
modlitby môjho otca, mamy, súrodencov a blízkych priateľov. Povedal mi:
„Nie, takto sa to neskončí.“ :)
Žiadne výhovorky
neobstoja
Uvedomil som si, že nemôžem žiť
v odsúdení z vecí, ktoré sa mi nevydarili, no na druhej strane ani v slepej samospravodlivosti, s pocitom, že ja som
predsa „dobrý“. Prišiel čas, keď som si
uvedomil, že musím vedieť, čo vlastne
v živote chcem. Zrazu som pochopil, že
mi vôbec nepomôže, že moji rodičia sú
kresťania. Došlo mi, že toto rozhodnutie musím urobiť sám. Alebo nemusím...
Vedel som, že nemám šancu ospravedlniť sa sám pred Bohom. Uvedomil som
si, že žiadne výhovorky neobstoja a som
zodpovedný za svoj život. Raz sa nás
všetkých bude Boh pýtať, čo sme spravili so svojimi životmi a aké ovocie
sme niesli. Kde strávim večnosť je
dôležité. Chcel by som v ten posledný
deň obstáť. A ty? Si ochotný kráčať
v Božom pláne?

Strieľa sa mi omnoho
ľahšie, keď je Pán so mnou
Strieborná medailistka z olympiády v Londýne,

Zuzana Štefečeková

Zuzana Štefečeková je najúspešnejšou členkou našej výpravy na 30.
olympiáde v Londýne. Získala striebornú medailu v trape a obhájila tak
druhé miesto z olympiády pred štyrmi
rokmi v Pekingu, čo je veľký úspech.
Mnohí z nás pri finálovom rozstrele
sedeli pred televíznymi obrazovkami
a s napätím sledovali ako naša reprezentantka dopadne. Zuzka v tomto
rozhovore popisuje svoje bezprostredné pocity a otvorene hovorí o svojej
viere v Pána Ježiša Krista.
Mala si nejakú slabú chvíľku počas
príprav alebo priamo počas preteku?
V stredu večer prišla taká kríza, mala
som teploty a bola som poriadne frustrovaná, aj keď som si to nechcela pripustiť. Nevedela som, či sa z toho do
pretekov stihnem vylízať.
Ale na pretekoch si už vyzerala v pohode...
Keď som sa vo štvrtok ráno zobudila,
bola som rozhodnutá, že s tým budem
bojovať; vedela som, že nemám na výber, lebo som štyri roky tvrdo pracovala na tom, aby som sa na olympiádu
dostala, tak to teraz nevzdám. No myslím si, že ma pozdvihli hlavne modlitby z domu. Mala som jeden voľný
deň, keď som išla po mamu asi desať
minút pešo olympijskou dedinou a tak
to na mňa celé doľahlo, že som sa pri
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mamine trochu zosypala a vyplakala
sa. Vrátila som sa ešte v teplotách, no
večer sme sa znova všetci zišli a myslím si, že aj to mi psychicky pomohlo.
Finále si rozbehla šiestimi presnými
zásahmi. Ako si prežívala tri chyby
ktoré potom nasledovali?
Priznám sa, že som mala krízu, lebo
ten spôsob, ktorým sa strieľa finále,
mi už dlhšie nesedí. Hovorila som si
niečo v štýle: „Jaj Pane, len nie zase zlý
výsledok, nechcem to znova pokaziť.“
Nevýhodou bolo to, že za sebou nasledovali tri rovnaké terče, takže som trikrát opakovala tú istú chybu. Potom
som sa pozrela na trénera, že čo sa deje,
a on mi ukázal. Štvrtý terč už išiel inam,
takže som sa potom skonsolidovala.
Čo ti pomohlo udržať hlavu v pokoji práve pri takýchto vypätých situáciách?
V týchto situáciách som sa celý čas
modlila len za to, aby bol Pán so mnou,
a aby mi dal pokoj do duše, aby som
mohla robiť to, na čo viem, že po technickej stránke mám. Modlila som sa
k Pánovi pri každom nabití, aby som
mala pevnú ruku a Jeho pokoj. Strieľa sa mi omnoho ľahšie, keď je Pán
so mnou.
Čo by si odkázala ľuďom, ktorí chcú
víťaziť – buď v športe, alebo v živote?
Čo robí víťaza víťazom?
Hovorí sa „čo športu dáte, to vám šport
vráti“, takže určite je nevyhnutná tvrdá
drina. Ale to, čo robí víťaza víťazom,
je myslím si sebavedomie, hlava, psychická pohoda a proste dôvera v to, že
robím svoju prácu dobre, lebo som sa
poctivo pripravovala a technicky na to
mám. Dnes som od vás dostala na torte
verš z Filipänom 4:13 a ten istý verš mi
počas pretekov poslala priateľka Barborka. „Všetko vládzem v tom, ktorý
ma posilňuje, v Kristovi.“ A v tom bol
ten rozdiel, všetky baby boli dobré, ale
ja som mala so sebou aj svojho Boha.
Otázky kládla Mirka Vajdová

www.slovozivota.sk
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reportáž

Uzdravenia priamo pred našimi očami!
Turné s Perom Cedergårdhom 2012
Turné s Perom Cedergårdhom 2012 bolo jedným z najlepších, ktoré sme v ostatných rokoch poriadali. Nielenže bolo
najdlhšie, keďže trvalo celých štrnásť dní počas ktorých sme
navštívili až osem slovenských miest, ale predovšetkým sme
videli mnohé okamžité uzdravenia a v každom meste ľudia
vydávali životy Pánovi Ježišovi. Bolo udivujúce vidieť rady
ľudí, ktoré sa tvorili na modlitbu za uzdravenie. V Bratislave
sme boli dva dni na Hviezdoslavovom námestí a rad ľudí,
ktorí čakali v piatok večer na modlitbu trval až tri hodiny!
Keď sme spievali piesne oslavujúce Boha, hrali divadlo
o tom, ako moc Ježiša oslobodzuje z pút hriechu, či rozprávali naše vlastné príbehy o Božej dobrote, prizerali sa so
záujmom stovky ľudí. Napriek tomu, že sekularizácia spoločnosti je na vzostupe, ľudia ešte stále hľadajú zmysel života
a ešte stále trpia problémami, ktoré nedokáže vyliečiť ani
moderná medicína. Ježiš je však pripravený pomôcť každému, kto k nemu pristúpi s dôverou. Ochota a láska, s ktorou
sa desiatky dobrovoľníkov účastnili tejto misie, sa ma hlboko
dotýkali. Nech vám Boh bohato odplatí!
Peter Čuřík
Dovoľte nám, aby sme vám priblížili turné očami misijných
vedúcich, návštevníkov stretnutí, či ľudí, ktorí osobne svedčili
o Božej uzdravujúcej moci.
Topoľčany
Niektorí mi povedali, že ísť v Topoľčanoch na námestie
s ohlasovaním evanjelia je odvaha. My však veríme, že ľudia
potrebujú počuť dobrú zvesť. Po nádherných piesňach mnohí z nášho tímu vydávali svedectvo o obrátení. Podobne aj
dvaja muži z rehabilitačného strediska Teen Challenge zo Serede, ktorí boli vyslobodení z drog, alkoholu a iných závislostí. Nakoniec Božím slovom slúžili bral Mattias a Per. Ľudia
boli posolstvom oslovení a štyria pozvali Ježiša do svojho
života. Osobná služba modlitbou trvala potom až tri hodiny.
Bola tam žena, ktorá bola šestnásť rokov poviazaná zlým duchom, no po modlitbe bola oslobodená. Starší pán po ťažkej
autonehode chodil o dvoch pomocných paličkách, no o týždeň
sme ho videli už chodiť bez nich.
Veríme, že sa niečo udialo v duchovnej sfére a že Boh dá
veľkú žatvu aj v našom meste!
Janko Vimpeľ
Žilina
Pán Ježiš požehnal celé stretnutie a priviedol ľudí zo Žiliny
a okolitých častí a dedín nad naše očakávania. Na výzvu na
spasenie vystúpila dopredu asi polovica z prítomných 180
návštevníkov.
Per sa niekoľko hodín modlil za osobné potreby ľudí a za
ich uzdravenie. Keďže bolo potrebné opustiť sálu do 22:00,
presunuli sme sa na parkovisko hotela, kde modlitby trvali
až do 23:15! Ľudia chválili Pána Ježiša a vnímali prítomnosť
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Ducha Svätého. Mnohí boli uzdravení z rôznych chorôb.
Medzi prvými bola uzdravená žena, ktorá mala brucho plné
vody (vyzerala akoby bola tehotná) a v priebehu modlitby sa
jej brucho viditeľne zmenšilo. Uľavilo sa mnohým, ktorí trpeli
bolesťami chrbtice a skoliózou. Prikladáme niekoľko ďalších
osobných svedectiev.
Patrik Varmecký
„15.8. som bol na evanjelizačnom stretnutí s Perom Cedergårdhom v hoteli Slovakia. Bol som zapojený v okultných praktikách, z toho som mal zdravotné problémy ako
mentálna anorexia, porucha osobnosti, videl som zlého
ducha, ktorý ma nútil robiť zlé veci. Okrem toho som
mal zdravotné problémy – skoliózu a kratšiu nohu. Keď
sa Per za mňa modlil, bol som úplne oslobodený. Teraz
som novým človekom a mám Kristovu myseľ. Skončili sa
všetky moje psychické problémy, mentálna anorexia, dorovnala sa mi noha o 2 cm a odišli bolesti chrbtice. Celkom sa mi uzdravilo trávenie, môžem všetko jesť a psychické problémy sú už minulosťou. S vďačným srdcom
Bohu za uzdravenie od Neho, svedčím, že som bol oslobodený a uzdravený.“ pán Ivan z Kysuckého Nového Mesta
Pani Magdaléna zo Žiliny mávala po úraze silné bolesti
v členkoch. Bezprostredne po modlitbe ešte bolesti stále
mala. No po pár dňoch si uvedomila, že bolesti zmizli
úplne a viac sa nevrátili.
Pani Anna z Martina trpela bolesťami krížov. Po modlitbe
Pán Ježiš bolesti vzal a jej uzdravenie trvá.
Pán Ladislav z Martina mal po úraze bolesti chrbta a migrény a nemohol nosiť ťažké bremená. Po modlitbe Pán
Ježiš uzdravil chrbticu a hlavu, môže dvíhať záťaž a uzdravenie trvá.
Pán Rastislav zo Žiliny mal skoliózu, s ktorou súviseli bolesti chrbta a nevládal chodiť dlhšie trasy. Po modlitbách
ho Pán Ježiš uzdravil. Bolesti ustúpili a o pár dní si uvedomil, že chodil niekoľko hodín bez prestania a nepociťoval absolútne žiadne bolesti.
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Komárno
Na zhromaždenie v Komárne niektorí priviedli svojich známych či rodinných príslušníkov. Mnohí sa vyjadrili, že ešte
také niečo nepočuli, a boli prekvapení zo svedectiev hosťa
zo Švédska. Na modlitbu za uzdravenie si počkalo asi 80 %
prítomných a Per sa modlil rad-radom za ľahšie aj ťažšie
choroby. Jedna sestra zo zboru svedčila o uzdravení zo svetloplachosti. Per zdôrazňoval, že niektoré uzdravenia potrebujú
dlhší proces, verím, že mnohé z nich ešte len uvidíme. Mnohí
pochopili, že Boh chce a dokáže byť veľmi blízko ku každému
z nás a ak ho o niečo prosíme, túži naše prosby naplniť, čo je
jedným z najkrajších postojov jeho lásky.
Erich Bitter
Nitra
V Nitre sa uskutočnili dve večerné stretnutia v kongresovej
sále Agroinštitútu. Počas prvého večera po službe Pera
Cedergårdha vyšlo na výzvu odovzdať svoj život do Božích
rúk sedem ľudí a následne okolo tridsať ľudí prišlo dopredu
na modlitbu za uzdravenie. Druhý večer prijali Pána Ježiša
do srdca dvaja ľudia a slúžili sme znova desiatkam tých, ktorí
chceli byť uzdravení. Počas modlitieb sme boli svedkami
toho, ako sa niektorým dorovnali nohy, resp. sa vyrovnala
chrbtica, iní boli zbavení bolesti, alebo pocítili okamžitú
úľavu. Návštevníci zhromaždení potvrdzovali, že zakúšali
Boží dotyk a mnohí prežili uzdravenie duše a nadprirodzený
Boží pokoj.
Jaro Minár
Sereď
Naše srdcia sú opäť naplnené vďačnosťou Pánovi za to,
že nás navštívil. Ľudia boli milo prekvapení, že až takto sa
môže a chce dotýkať ich životov. Na jednom stretnutí vyšlo
dopredu na výzvu prijatia Krista osem ľudí – bolo zjavne
vidieť, ako veľmi sa ich Ježiš dotkol. Mnohí návštevníci boli
u nás po prvýkrát a po modlitbe cítili okamžité uzdravenie.
Istá pani mala dlhoročné bolesti chrbta v oblasti platničiek,
no po modlitbe si mohla sadnúť aj vstať zo stoličky bez bolesti. Minulý rok sa Per modlil za pani s bolesťou kolena, ktorá
mala ísť na operáciu. No keďže Pán ju „operoval“ dokonale,
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na operáciu nemusela ísť. Tento rok prišla
s bolesťami ramena a tráviacimi problémami.
Znova odchádzala domov uzdravená a na druhý nemala žiadne žalúdočné kŕče a konečne
sa mohla tešiť z dobrého jedla!
Pozdravujeme aj hrdinov zo zboru v Bratislave, nech vám Pán oplatí podľa vašich
skutkov!
Pavol Varga ml.
Banská Štiavnica
Sme veľmi vďační Pánovi, že Per Cedergårdh
mohol už po štvrtýkrát navštíviť naše mesto.
Jeho služba je pre nás vždy veľkým oživením a oslovuje čoraz viac ľudí. Vidíme, ako
služba uzdravenia ľahko prekonáva bariéry
a láme ľady. Na piatkovom zhromaždení
naša miestnosť praskala vo švíkoch. V sobotu sme mali zhromaždenie vonku, na futbalovom ihrisku. Desať ľudí reagovalo na
výzvu prijať Ježiša Krista ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Oba večery sa Per
modlil za mnoho ľudí, aby prijali uzdravenie.
Na mieste sme videli viacero prípadov dorastených nôh, v mnohých prípadoch ešte nepoznáme výsledky, ale na tvárach ľudí bola
vidieť spokojnosť a vďačnosť. Veríme, že sa
ešte s odstupom času dozvieme viaceré svedectvá o uzdravení podobne, ako tomu bolo
minulý rok.
Tomáš Počai
Banská Bystrica
Boli sme veľmi povzbudení Perovou službou, lebo sme videli aj veľa zázračných uzdravení. Celý mesiac sme rozdávali časopisy
s pozvánkami na stretnutie a dúfali sme, že
prídu hlavne hľadajúci. Vďaka Bohu, prišlo
veľa ľudí a hlavne mnohí z nich boli uzdravení.
Bol to úžasný čas Božej milosti! Chceme sa
aj poďakovať za výpomoc chváliacej skupine
z Bratislavy. Prikladám jedno konkrétne svedectvo pána Jána.
„Na uzdravujúce zhromaždenie som prišiel až zo Žiliny, pretože som cítil, že potrebujem obnoviť svoj vzťah s Ježišom, a veril som,
že sa ma tu v Banskej Bystrici môže dotknúť.
Vyšiel som na výzvu dopredu, aby som prijal Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa.
Mával som aj silné bolesti hlavy a od narodenia som mal kratšiu nohu o 7 cm, a preto som
stále dostupoval na špičku. Keď sa za mňa
modlil Boží služobník, prežil som uvoľnenie
od bolesti hlavy a dorástla mi noha. Som neskutočne šťastný a vďačný Bohu za uzdravenie. Som rád, že som bol v cirkvi Slovo života a že život s Bohom pre nich nie je len
náboženstvom.“
Mário Kubík
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Tu je krátky rozhovor s naším
hosťom, ktorý sme s ním nakrútili niekoľko dní po skončení
turné:
Per, toto bola tvoja ôsma návšteva na Slovensku a za tie
roky si si naozaj získal naše
srdcia. Čo urobilo na teba
z tohto turné najväčší dojem?
To, že Slovensko je totálne
otvorené pre evanjelium Ježiša
Krista! Je pre mňa úžasnou skúsenosťou vidieť v centre Bratislavy trojhodinový rad ľudí, ktorý
čakajú na modlitbu. To napĺňa moje srdce obrovskou radosťou
a túžbou slúžiť ľuďom na Slovensku v ešte väčšej miere.
Mohol by si spomenúť aspoň niekoľko prípadov vypočutých
modlitieb, ktoré ti ostali v pamäti?
Je veľmi ťažké vybrať len niektoré, lebo Ježiš sa dotkol tak veľmi
veľa ľudí! Určite by som spomenul toho mladého muža, ktorý mal
kratšiu nohu až o 10 cm a priamo pred našimi očami sa dorovnala
– to bolo naozaj výnimočné. Alebo tá mladá mníška, ktorá stála pokorne v rade na modlitbu v Bratislave a požiadala o naplnenie Duchom Svätým. Nikdy nezabudnem na to, ako z jej úst začali prúdiť
rieky Ducha Svätého a hovorila v nových jazykoch – priamo na
námestí Bratislavy. Alebo ten mladý muž zo Žiliny, ktorý bol spútaný démonickými silami a trpel okrem iného mentálnou anorexiou,
ale v mene Ježiš bol úplne oslobodený. O pár dní n to cestoval
200 km do Bratislavy, aby bol s nami na evanjelizáciách a úplne
žiaril radosťou. Alebo istá žena, ktorá nemohla prísť na stretnutie
do Žiliny, a tak cestovala do Banskej Štiavnice, kde prijala spasenie,
uzdravenie a bola naplnená Duchom Svätým.
Ako sa na takéto misijné turné pripravuješ?
V podstate je veľmi náročné pripraviť sa na také množstvo zhromaždení, ale to, čo naozaj potrebujem, je žiť „pripravený život“!
Znamená t, tráviť čas v Božom slove a na modlitbe za takúto misijnú
cestu, aby Duch Svätý mohol ku mne hovoriť a pripravil ma špecificky na každé zhromaždenie. Bolo vzrušujúce pozorovať ako Duch
Svätý použil svedectvá, ktoré som prežil s Ježišom, aby hovoril konkrétne k ľuďom, ktorí prišli na stretnutia. Boh odo mňa nadovšetko
vyžaduje, aby som mu dôveroval, že ma bude viesť, bude ku mne hovoriť a, samozrejme, že budem ochotný ho poslúchnuť. Jedným slovom, bola to prenádherná skúsenosť.
Stretol si veľa ľudí z našich zborov, mnohí s tebou cestovali do
jednotlivých miest. Čo by si im chcel odkázať? Čo by si odkázal
ľuďom na Slovensku, čitateľom Víťazného života?
Bol som v mnohých krajinách a rôznych kultúrach sveta, ale žiadna z nich na mňa nikdy neurobila taký dojem ako Slovensko! Skutočne som si Slovensko zamiloval! Mám rád Slovákov a zvlášť si
nesmierne vážim tých, ktorí dali svoj čas a svoje srdcia, aby pomáhali na takýchto misiách. Prešiel som naprieč Slovenskom a našiel
som tam mnohých priateľov. Mnohých z nich si cením ako svojich
najlepších priateľov. Byť súčasťou tohto turné bolo pre mňa tým najväčším privilégiom!
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Evanjelisti z Brazílie na olympijských hrách

Stovky mladých brazílskych kresťanov z Junta de Missões Mundiais (Svetová
misijná rada – JMM) šírili evanjelium na olympijských hrách v Londýne, a to
medzi ľuďmi zo všetkých národov.
175 dobrovoľníkov z tejto kresťanskej skupiny evanjelizovalo v londýnskych uliciach. Dobrovoľníkov viedol pastor Marco Grava, ktorý je tiež
viceprezidentom brazílskej organizácie Athletes of Christ. „Tam, kde budú
ľudia z celého sveta, tam prinesieme Ježišovo evanjelium,“ uviedol Grave
na webstránke.
Intenzívne dvojtýžňové evanjelizačné ťaženie v Londýne bolo len časťou
úsilia tejto skupiny. Mladí brazílski dobrovoľníci sa pred začatím OH 2012
zastavili v Španielsku. Tam svedčili domácim o Božom slove a o tom, ako
láska Ježiša Krista zmenila ich životy. Na socálnej sieti Facebook má táto skupina svoju stránku, kde zverejnila mnoho
príbehov ľudí, ktorí prijali Ježiša Krista za svojho Spasiteľa prostredníctvom evanjelizácie.
Po príchode do Londýna sa strategicky rozdelili po celom meste. Aby to bolo efektívnejšie, spolupracovali s miestnymi cirkvami. Evanjelizácia prebiehala na verejných priestranstvách, v parkoch a na miestach, kde sú najznámejšie historické pamiatky Londýna. Ochotní dobrovoľníci svedčili o Kristovi nielen tisíckam miestnych obyvateľov, ale aj turistom
z celého sveta.
Zdroj: www.global.christianpost.com

Ježiš oslobodil olympijského víťaza z depresie

Vo veku 19 rokov absolvoval svoje prvé olympijské hry v Pekingu. Stal sa atlétom roka 2008
v USA v skokoch do vody a bol na najlepšej ceste k úspešnej športovej kariére. Ale život sa
začal vyvíjať inak. „Počas celého roku 2008 som sa hnal za toľkými vecami, ktoré v podstate
nemali žiadnu hodnotu. Keď som odchádzal z olympijského štadióna v Pekingu, obzrel som sa
okolo seba a položil si otázku: ´Toto je všetko?´“
David Boudia postupne upadol do depresie a začal žiť bohémskym vysokoškolským životom. „Jedného dňa som sa prebudil a nevedel som prečo žiť, život pre mňa strácal zmysel,“
hovorí Boudia. Jeho spolužiak z Purdueskej univerzity ho však zoznámil so svojím trénerom
Adamom Soldatim. Soldati neskôr povedal, že beznádej, ktorú videl v atlétových očiach, je
medzi vrcholovými športovcami pomerne bežná. „Tak veľmi sa ženú za svojím športom, až
im to nakoniec vtlačí určitú identitu. Ale skutočné uspokojenie človek nachádza iba
v Ježišovi.“ Boudia načúval Božiemu slovu vo svojej obývačke a o pár týždňov nato odovzdal svoj život Kristovi a dal sa pokrstiť vo vode. Stal sa z neho nový človek, ktorý už nebol posadnutý honbou za úspechom. Na olympijských hrách 2012 v Londýne bol Boudia spolu s Nicholasom McCrorym bronzový v synchronizovaných
skokoch do vody a v individuálnej disciplíne v skokoch z desaťmetrovej veže dokonca získal zlato!
		
Joel News International, august 2012

Mojou úlohou je milovať, Božou uzdraviť

„Boh mi veľakrát povedal, že mojou úlohou je milovať a jeho úlohou je uzdravovať,“ hovorí
Heidi Bakerová, misionárka v Mozambiku.
Na otázku ako sa modlí za chorých, odpovedá: „Jednoducho k nim idem a milujem
ich. Objímam ich a žehnám im ako vzácnym ľuďom. Potom sa modlím za ich uzdravenie.
Za ostatného tri a pol roka sme videli, ako Boh uzdravil skoro 100 % hluchých v Mozambiku,
za ktorých sme sa modlili. Pri modlitbe za slepých sa uzdravenie zatiaľ prejavilo len pri asi
70 %. Aj preto staviame pre slepých domovy, kde sa o nich staráme.“ Heidi na záver dodáva:
„Je to o rozdávaní lásky a súcitu. Niekedy sa tak veľmi zaujímame o výsledný efekt, že
zabúdame na človeka, o ktorého vlastne ide. Ak ľudí milujeme a máme s nimi súcit, vtedy
sme skutočne zvíťazili.“
		
Joel News International, jún 2012
Spracovala Barbora Vačková
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nová kniha
Nová kniha už v predaji

168 strán, Mäkká väzba, 8,50 Eur
Využite 22 % zľavu pri objednaní rodinného balíčka
(viac na str.2)
Keď sme pred rokom vydali Moc manželkiných modlitieb a následne
Moc manželových modlitieb, netušili sme, že tieto knihy sa stanú
v kresťanských kruhoch na Slovensku bestsellermi. Dôležité a praktické
vyučovanie pomohlo vyriešiť nejednu manželskú krízu. Prichádzame
s ďalšou novinkou od Stormie Omartian – Moc modlitby rodiča. Autorka
knihu rozdelila do 31 kapitol, každá z nich pojednáva o jednej oblasti
života dieťaťa. Jednu kapitolu, Úcta k rodičom a odmietanie vzdoru, vám
ponúkame aj v tomto čísle nášho časopisu.

Úcta k rodičom a odmietanie vzdoru
Zdá sa nám zvláštne chcieť od niekoho,
aby si nás ctil, však? Ak je to skutočná
úcta, mali by ju preukazovať bez toho,
aby sme o to žiadali. Môže to platiť
o ostatných ľuďoch v našom živote, ale
nie o našich deťoch. Tie musíme k tomu
viesť.
Písmo hovorí: „Deti, poslúchajte
rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé. Cti si otca i matku, – to je prvé
prikázanie s prisľúbením – aby sa ti
dobre vodilo a dlho si žil na zemi“
( Ef 6:1-3, Ekum. pr.). Ak naše deti
tento Pánov príkaz neposlúchnu, môžu sa pripraviť o všetko, čo pre ne
Boh má. Biblia hovorí: „Kto zlorečí
svojmu otcovi alebo matke, toho svieca zhasne, keď nastane tma“ (Pr 20:20,
Ev. pr.). Skutočnosť, že môžeme ovplyvniť kvalitu života našich detí, je
dostatočným dôvodom pre to, aby
sme sa za ne modlili, učili ich a viedli k poslušnosti. Okrem toho musíme
včas rozoznať a odmietnuť akýkoľvek
vzdor, ktorý by sa chcel vkradnúť do
ich mysle a spôsobiť, že by plnili iné
ako Božie príkazy.
Vzdor je v podstate pýcha uvedená
do praxe. Môžem si robiť, čo chcem
a to bez ohľadu na to, čo si o tom myslí
Boh alebo ktokoľvek iný. Písmo však
hovorí: „Lebo vzbura je taký hriech ako
čarodejníctvo“ (1Sam 15:23), pretože
na jej úplnom konci je totálna opozícia
voči Bohu. Rovnaký verš uvádza, že
„svojvôľa je ako modlárstvo a bohovia“.
Pýcha nás k vzdoru privádza, ale svojhlavosť v ňom udržuje. Každý, kto krá-

10

ča cestou vzdoru, má vo svojom živote
nejaký svojhlavý idol. Keď si deti nectia svojich rodičov, je to často prvým
prejavom toho, že idolmi v srdci dieťaťa akéhokoľvek veku je pýcha a sebectvo. Preto sa deti, ktoré nie sú vedené
k tomu, aby poslúchali svojich rodičov,
stávajú vzdorovitými. Hovoria: „Robím
to, čo chcem a kedy chcem.“

Pane, prosím ťa, daj (meno
dieťaťa) srdce, ktoré bude
ochotné poslúchať ťa.
Vlož doňho/nej túžbu tráviť
čas s tebou v modlitbe, v Slove
a počúvať tvoj hlas. Svojím svetlom posvieť na každé tajomstvo
alebo skrytý vzdor, ktoré sa
pokúšajú zakoreniť v jeho/jej
srdci, aby boli odhalené
a zničené. Pane, prosím ťa, nech
nepodľahne pýche, sebectvu
a vzdoru. V autorite a moci
Ježišovho mena staviam sa
proti „diablovým nástrahám“
v podobe modloslužby, vzdoru,
svojhlavosti a neúcty, nech
v životoch mojich detí nemajú
žiadne miesto.
„Beda odbojným synom – znie výrok
Hospodinov – ktorí kujú plány, ale bezo
mňa, uzavierajú spojenectvo, nie však
podľa môjho ducha, aby tak hromadili
hriech na hriech“ (Iz 30:1, Ev. pr.).
Včasné rozoznávanie a ničenie idolov
pýchy a sebectva prostredníctvom mod-
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litby môže byť kľúčom k prielomu detského vzdoru.
Opakom vzdoru je poslušnosť, alebo
cesta podľa Božej vôle. Poslušnosť
prináša pokoj, istotu a presvedčenie
o tom, že si tam, kde máš byť a robíš
to, čo máš robiť. Biblia sľubuje, že ak
budeme poslušní, budeme požehnaní;
ak nie, zahynieme v temnote pekla. To
pre svoje deti nechceme. Chceme, aby
kráčali v poslušnosti a mali dôveru,
bezpečie, dlhý život a pokoj. Niečo, čo
dieťa musíme naučiť, je poslúchať rodičov a ctiť si ich. Učenie bude ľahšie,
ak pripravíme „pôdu“ modlitbou. Keď
mal môj syn štrnásť rokov, oblepil si
steny svojej izby plagátmi hudobníkov,
ktorých najviac obdivoval. Problém bol
v tom, že odev aj hudba, ktoré mnohé
obrázky prezentovali urážali jeho otca
i mňa a neoslavovali Boha. Keď sme
Christophera požiadali, aby plagáty
odstránil a zdôvodnili prečo, vzpieral
sa, ale potom veľmi neochotne urobil,
o čo sme ho žiadali. O niečo neskôr ich
však nahradil novými plagátmi, ktoré
boli rovnako desivé ako predchádzajúce.
Znova sme to s ním riešili, prijali sme
vhodné disciplinárne opatrenia, ale tentokrát sme ich všetky, namiesto neho,
odstránili my.
Christopher nebol nadšený a my sme
zistili, že máme čo robiť so začínajúcimi prejavmi vzdorovitého ducha. Rozhodli sme sa preto robiť to, čo hovorí
Písmo: „Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla“ (Ef 6:11, Ekum. pr.).
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nová kniha / reportáž
Modlili sme sa, pripojili Božie slovo
a vyznali svoju vieru, že Boh nám môže pomôcť prekonať úskalie. Bojovali
sme v Duchu a boli sme svedkami, ako
Boží pokoj prevzal vládu nad situáciou.
Postoj nášho syna sa zmenil a neskôr
si vyvesil plagáty, aké zodpovedali požiadavkám, ktoré sme stanovili my rodičia. Bol to prejav Božej sily, ktorú
sme privolali modlitbami.
Dnes sa môžu zdať plagáty na stene
drobným problémom, ale vtedy sme sa
museli poriadne popasovať so silnou vôľou, ktorá sa povyšovala nad rodičov, aj

nad Pána. Tým, že sme sa tomuto prejavu vzdoru bránili, boli sme schopní
prekonať ho skôr, než prerástol vo väčší.
Rozhodli sme sa vyhrať ten boj, pretože
sme vedeli, že Boh a jeho slovo sú na
našej strane, ale aj preto, lebo u nášho
syna bol v stávke večný život.
Ak je vaše dieťa už staršie, adolescent, alebo dokonca dospelé a vzdor
je v jeho správaní zreteľný, otázka výchovy a disciplíny bude zložitejšia, ale
stále máte „so sebou“ silu modlitby.
Pamätajte si, že nebojujete so svojím
synom alebo dcérou. „Veď náš boj nie je

proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám
a mocnostiam, proti pánom sveta tejto
temnosti, proti zlým duchom v nebesiach“ (Ef 6:12, Ev. pr.). Vediete boj
s nepriateľom. Dobrou správou je, že
Ježiš vám dal moc „nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí“
(Luk 10:19). Nebojte sa ju využiť!
Vzdor sa vo vašom dieťati prebudí
skôr alebo neskôr. Pripravte sa na to,
že mu budete čeliť modlitbou, Slovom
Božím, spolu s napomínaním a učením.
Nenechajte sa zastrašiť duchom vzdoru!
Ježiš je Pánom i nad ním!

7 biblických divov sveta
Letný detský tábor neďaleko Slovenského raja

P

o úmornej ceste vlakom sme sa
všetci konečne stretli na chate
Július v rekreačnom stredisku
Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej.
Druhý júlový týždeň sme ešte mali
krásne horúce počasie, len ku koncu už
nám pršalo o trochu viac, ako by sme
si priali. Prípravy na tohtoročný tábor
prebiehali už od septembra minulého
roku, postupne sme budovali náš tím,
rozdeľovali úlohy pre jednotlivých lídrov a dolaďovali detaily. Každoročne
máme o niekoľko detí viac, tentoraz už
ich bolo 49, z toho aj päť z Detského
domova Nádej v Bernolákove. Veľmi
sme sa potešili, že tieto deti, ktoré sme

predtým nepoznali, dobre zapadli do
kolektívu.
Stretnutia prebiehali kreatívnou formou. Do programu, práce v biblických
skupinách a starostlivosti o najmenších
sa zapojilo až 20 dospelých. Každý
deň sme sa preniesli medzi popletených
cestovateľov, vedených pánom Šedimúdrym, ktorí sa záhadne vždy ocitli
v neznámej krajine a odhaľovali jednotlivé artefakty týkajúce sa siedmich
biblických divov sveta. Deti sa tak
zoznamovali s pamätihodnosťami na
rôznych kontinentoch (napr. Čínsky
múr) a zároveň objavovali podobnosť
nachádzajúcu sa v Biblii (napr. Jeru-

zalemský múr). Deti raz s Noem (Martinom Hunčárom) oslavovali jeho 600.
narodeniny, inokedy ich povzbudzoval
ako Nehemiáš, aby sa zapojili do stavby
múra. Každé ráno v rámci ranného stretnutia vystupovali tajní agenti MISSI
a ON a IMPO SIBLE, ktorí postupne
nájdené artefakty prinášali do múzea
a zároveň skvele deti zabávali.
Okrem ranných a večerných stretnutí prebiehali počas dňa workshopy,
na ktoré sa deti prihlasovali po rannom
stretnutí. Tento rok mali na výber z tvorivých dielní, plávania, divadla, športového workshopu, tancovania, hudobného workshopu a „Surprise“ (Prekvapokračovanie na druhej strane...
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reportáž
Božiu prítomnosť na našich detských
stanových bohoslužbách. Deň pred jeho
príchodom viaceré deti zakúsili Boží
dotyk a viaceré z nich si obnovili vzťah
s Bohom. Potešili sme sa, keď sme
videli, ako sa staršie dievčatá samy
vrátili na izby, čítali si spoločne Bibliu
a potom nás zahrnuli novými otázkami.
Keď sme sa lúčili, deťom bolo smutno,
že sa s ostatnými tak skoro neuvidia,
keďže sú z iných miest. Jedno dievča
navrhlo, že sa na najbližšom stretnutí
bude modliť, aby tento rok prešiel čo
najrýchlejšie...
Martin Hunčár, Naďka Jančárová
a Jayne Godfrey

penie). Na plávaní sme sa zamerali najmä na začiatočníkov, deti urobili veľké pokroky. Počas hudobného workshopu si deti pripravili hru na hudobné
nástroje a spev a dokonca nás na záver
Prežili sme zaujímavý týždeň.
Počasie bolo priam ideálne
a bazén pre deti ako čerešnička
na torte. Dostali sme k dispozícii aj veľký stan na spoločné stretnutia. Vedúci vytvorili dobrý tím, ktorý na tábore nielen pracoval, ale si ho
aj užíval. Verím, že Božie slovo,
prezentované rôznymi spôsobmi, sa vrylo do všetkých sŕdc
a bude v nich pôsobiť aj naďalej. Odniesli sme si krásne
zážitky a spomienky.
Zuzka Kušnirová, jedna z vedúcich

tábora prekvapili zložením novej piesne. Umelecky nadané deti zhotovovali
rôzne výrobky nielen z papiera, ale aj
z iných materiálov. Deti, ktoré sa zúčastnili divadelného workshopu, mali
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možnosť predviesť svoje predstavenie
na konci týždňa. Krásne divadielko
o horčičnom semienku malo v sebe
silný duchovný náboj. V rámci popoludňajšieho programu prebiehali rôzne
netradičné hry (okrem futbalu a tenisu
aj baseball) a športové súťaže o ceny.
Vyvrcholením bol duatlon, keď súťažili
štafety v behu a plávaní.
Neodmysliteľnou súčasťou bola aj
táborová predpoveď počasia v podaní
Frederiky (Lenky Šimkovej), ktorú
tentoraz vtipne dopĺňala východniarskym nárečím jej príbuzná Akirederf
(Blonďa).
V stredu sme sa vydali na celodenný
výlet do Slovenského raja a navštívili
sme Zejmarskú roklinu, jedinú roklinu
prístupnú z južnej časti. Deti s radosťou
lozili po rebríkoch a užívali si nevšedné dobrodružstvo. Menšie deti a deti
so zdravotnými problémami absolvovali trasu v Stratenskej doline smerom
k vodnej nádrži Palcmanská Maša.
Na konci pobytu nás navštívil aj
pastor Peter Čuřík, ktorý deťom kázal
a modlil sa za to, aby vynikli v oblasti,
do ktorej ich Pán Boh povolal. Ocenil
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Vedúci o tábore
t Som rád, že som mohol pomôcť na letnom tábore a byť tak súčasťou niečoho
užitočného.
Jirko J.
t Bola som tu po prvýkrát a v očakávaní,
aké to bude. Hneď po príchode som vnímala prijatie a cítila som sa s deťmi veľmi
dobre. Páčil sa mi výlet v Slovenskom raji,
detské zhromaždenia (dosť sme sa na nich
nasmiali), aj miesto a vybavenie tábora.
Miška Cannon
Deti o tábore
t Tento tábor bol fakt super! Workshopy
boli super, hlavne „Surprise“. Škoda len,
že posledných par dní pršalo. Bazén bol
najlepší. A bufet ešte lepší.
Terezka
t Tento tábor bol fantastický! Neviem sa
dočkať na budúci rok. Lídri boli skvelí.
Natália Č.
t Najviac sa mi páčil baseballový workshop. A výborné bolo aj to, že sme mali
tenisový turnaj. Zlé však bolo to, že sme
nestihli futbalový turnaj.
Filip A.
t Páčil sa mi bazén, chvály, stretnutia, divadlá, workshopy, hry... aj to, ako sme boli
rozdelení na izbách.
Ester L.
t Kuchárky dobre varili. Bufet by mohol byť
dlhšie otvorený. Namiesto Frederiky by tam
mohol byť aj niekto nový.
Marko
t Najlepšie bolo kúpanie. Páčila sa mi aj
výtvarná, biblické hodiny, stan, chvály aj
divadlo.
Petronelka
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Izrael –

Zájazd
S l o v a ži v ota

2012

jedinečná krajina!

Na tohtoročnom májovom zájazde Slova života do Izraela sa zišlo 470 účastníkov zo 17 krajín sveta.
Navštíviť Izrael je vždy jedinečná skúsenosť. Ak ste v Izraeli raz boli, budete mať túžbu sa tam znova
vrátiť. Čo je na ňom také špecifické?
Po prvé, je to krajina s bohatou minulosťou, kde sa odohrával dej Biblie
a po ktorej kráčal sám Ježiš Kristus,
Boh zjavený v tele. Môžete navštíviť
miesta, o ktorých čítate vo Svätom
písme a uvedomiť si, že kresťanstvo
je náboženstvom, ktoré má pevný historický základ. Môžete navštíviť miesta
ako Kafarnaum, Korazim či Betsaida,
ktorým Ježiš zlorečil pre ich bezbožnosť
a vidieť z nich len ruiny. V Kafarnaume,
ktoré bolo jedným z najbohatších miest
Galiley, keďže bolo situované na dôležitej obchodnej ceste Via Maris, nájdete synagógu, v ktorej Pán učil Božie
slovo. Žida vždy stavali novú synagógu
na základoch tej pôvodnej a neskoršie
vykopávky odhalili čadičové kamene
základov z obdobia Ježiša Krista. Len
pár metrov od nej je Petrov dom, v ktorom uzdravil svoju svokru a kde sa
zhromaždilo také množstvo ľudí, že
chromého museli ku Kristovi dopraviť cez strechu. Jedna z prvých budov
kresťanskej cirkvi bola postavená práve
na základoch Petrovho domu. Aj takto
nám prví veriaci pomohli zachovať historické miesta, ktoré sa neskôr pre archeológov stali zdrojom úžasných objavov.
Izrael je jedinečnou krajinou aj preto, lebo si ju Boh vyvolil za Svätú zem.
Možno majú niektorí s týmto výrazom
problém, ale ak ostaneme pri definícii
slova „svätý“ ako „oddelený pre špeciálny účel“, potom je Izrael bezpochyby
Svätou zemou. Kráčal po nej svätý Boží
syn a všetky jeho kázania zazneli v Galilei či Judsku. Ježiš sa znova vráti – nazývame to druhý príchod – a príde na Oli-

vovú horu v Jeruzaleme. Očakáva sa, že
prejde bránou Golden Gate, aby zasadol
do chrámu. Moslimovia ju preto zamurovali a pred vstupom do nej urobili cintorín, aby zabránili Mesiášovi v návrate.
Nemyslím si, že by tieto opatrenia nášho
Spasiteľa zastavili, čo myslíte vy?
Keď sme počas sabatu navštívili
Západný múr, očakávali sme Božiu
blízkosť. Je síce pravda, že podľa Novej
zmluvy nemusíme chodiť na špeciálne
Izrael je špecifickou krajinou aj
pre svoju budúcnosť. Jeho obnovenie je jedným z najväčších
znamení posledných čias.

miesta na to, aby sme Boha stretli,
a stačí sa mu modliť v duchu a v pravde,
nech sme kdekoľvek; zároveň však rozumieme tomu, že na určitých miestach
je väčšia manifestácia Jeho slávy. Keď
sme išli k Múru nárekov, čítali sme si
verše z 2. Paralipomenon 6:32,33, ktoré
k nám prehovárali veľmi osobne: „Áno
i cudzozemca, ktorý nie je z tvojho ľudu
Izraela, keby prišiel z ďalekej zeme pre
tvoje veľké meno a pre tvoju mocnú ruku
a pre tvoje vystreté rameno, teda keby
prišli a modlili by sa, obrátení k tomuto domu, ty vyslyš z nebies, z pevného
miesta svojho bývania a učiň všetko,
o čo bude ktorý volať k tebe, cudzozemec, aby poznali všetky národy zeme
tvoje meno, a aby sa ťa báli, ako sa ťa
bojí tvoj ľud Izrael, a aby vedeli, že je
tvoje meno menované nad týmto domom, ktorý som vystavil.“
Izrael je špecifickou krajinou aj pre
svoju budúcnosť. Jeho obnovenie je jed-
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ným z najväčších znamení posledných
čias. Od roku 135 po Kristovi, keď bolo
krvavo potlačené povstanie Bar Kochbu, až do roku 1948 Izrael v podstate
zmizol z mapy sveta. Cisár Hadrián ho
nazval Peleštejou (Palestínou), podľa
Filištíncov, úhlavných nepriateľov Izraela, aby ich tak potupil. Až v roku
1898 začal Theodor Herzl sionistické
hnutie, ktoré nakoniec v máji roku 1948
vyústilo do založenia novodobého štátu
Izrael. Tak sa naplnili proroctvá nielen
o rozptýlení Izraela do diaspóry pre ich
neposlušnosť, ale tiež o návrate Židov
a o znovuobnovení ich krajiny. Dnes
má Izrael sedem a pol milióna obyvateľov a od deväťdesiatych rokov minulého storočia zažil exodus nevídaných rozmerov, tak ako to predpovedali proroci Izaiáš a Ezechiel. Izrael je
naozaj krajinou budúcnosti. Mesiáš sa
vráti do Jeruzalema, znova v ňom bude
obnovený chrám, z Izraela povstane
144 tisíc, ktorí sa stanú apoštolmi
počas súženia. Povstanú tam aj dvaja
proroci, o ktorých hovorí kniha Zjavenia, Kristus bude vládnuť tisíc rokov
z Jeruzalema a nakoniec sa odohrá
bitka v údolí Armagedon, v ktorej bude
satan porazený.
Modlite sa za Božie plány na Blízkom východe, proste pokoj pre Jeruzalem, „mesto veľkého Kráľa“. Izrael nie
je zďaleka dokonalou krajinou, ale je
jedinou demokraciou v tomto regióne.
A ak veríte v Bibliu, nájdete mnoho
ďalších dôvodov na to, aby ste túto krajinu bránili a milovali jej ľud.
Peter Čuřík
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Martin Hunčár

Nová kniha už v predaji
Viac ako 270 strán,
33 ilustrácii Juraja Martišku,
tvrdá väzba , 8,90 Eur

Za Bránou Slova

Strýko držal v ruke veľkú šedú škatuľu. Johnny sa už naozaj nevedel dočkať a hľadal čo najúčinnejší spôsob,
ako ju otvoriť. Vždy, keď dostal darček,
vrhol sa naň ako lev a kusy baliaceho
papiera lietali po izbe potrhané na franforce. Strýkov darček však v papieri
zabalený nebol, a vôbec, celá škatuľa
vyzerala akosi záhadne.
„Opatrne,“ napomínal ho strýko, „dávaj pozor, aby sa to nepoškodilo.“
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Využite 22 % zľavu pri
objednaní rodinného balíčka
(viac na str.2)

Johnny prestrihol lepiacu pásku.
Vnútri boli akési zvitky papiera namotané na kotúčoch.
„Čo je to?“ opýtal sa a nedokázal
úplne skryť svoje sklamanie.
„Johnny, to je Biblia,“ povedal nadšene strýko a zahľadel sa na Janka, aby
mu neušla jeho reakcia.
„Veď takýchto kníh máme doma už
niekoľko,“ zahundral Johnny znechutene a tentoraz sa už vôbec nepokúšal
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svoj výzor na tvári nejako maskovať.
Veľmi vzácny dar, pomyslel si. Ako pre
koho.
„Johnny, tieto knihy sú veľmi zvláštne. Ver mi.“
„Prečo? Len preto, že nie sú zviazané, ale zrolované?“ odbil ho Johnny
a vybral jeden zvitok a roztiahol ho.
„A sú napísané akousi hatlaninou...“
„Nový zákon je v gréčtine a Starý
zákon v hebrejčine.“
„Ale ja cudzie jazyky neznášam.
Mám dosť angličtiny a nemčiny v škole.
A Štúr asi nemal čo na práci, keď vymyslel slovenčinu takú ťažkú, aby mali
učky čo robiť. Sorry, ale ja si naozaj
neviem predstaviť, na čo mi toto bude.“
„Páči sa mi, že si úprimný,“ odvetil
strýko a pokračoval: „Z toho mi je jasné,
že ťa dospeláci ešte úplne nepokazili.
Tí by veľmi slušne poďakovali, kyslo
sa usmiali a tým by to bolo vyriešené.
Len som ťa chcel láskavo poprosiť, aby
si to večer skúsil. Stačí, keď si prečítaš
aspoň jednu vetu. Je tam aj návod, ako
sa tie písmenká čítajú.“
„Čo z toho budem mať? Aj tak tomu
predsa nebudem rozumieť.“
„Čaká ťa prekvapenie! Vlastne, prekvapenie je asi slabé slovo, čaká ťa ozajstné dobrodružstvo – Johnny Walnut,“
dodal významne s potmehúdskym výrazom. „Vieš, ja som tie zvitky dostal od
môjho deda, keď som bol asi v tvojom
veku. A prežil som s nimi neskutočné
veci.“
Johnny nechápavo hľadel na zvitky. Čo môže byť na čítaní zvitkov dobrodružné? Možno pred sto rokmi áno,
keď ešte neexistoval internet, premýšľal, no zo slušnosti si ich vzal. Na začiatku sa mu strýko páčil, bol taký originálny, ale teraz sa mu skôr zdalo, že
je šibnutý, lepšie povedané originálne
šibnutý. Nesmiem si robiť veľké nádeje
s týmto darčekom. Ako hovorieva Majo
– rátaj s najhorším, lepšie ťa len poteší.
„No, tak ja idem na chvíľu za tvojimi
rodičmi,“ ozval sa Sam a nechal svojho
synovca v izbe samého.
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Johnny položil zvitky na posteľ
a rozmýšľal, či dohrá začatú hru na
počítači, ale povedal si, že najskôr
zistí, čo znamená to slovo Walnut.
Po niekoľkých kliknutiach to raz-dva
v slovníku našiel: Orech. Čo je to za
blbosť? Johnny Orech? Hneď ako to vyslovil nahlas, napadlo mu, že by sa to
dalo povedať aj inak – Janko Oriešok.
Naskočili mu zimomriavky. V momente sa mu vybavili dávne spomienky
z rozprávkovej krajiny. Tak ho predsa
volali v Požehnanom lese všetky bytosti. Odvtedy však uplynuli už tri roky.
Všetky tie zážitky boli naozaj cool –
ale to bola predsa rozprávka… Alebo
nie? Po pár mesiacoch, keď sa skončili

prázdniny a začala sa škola, to všetko
akosi vybledlo a zapadlo prachom. Po
roku si už ani nebol istý, či sa naozaj
stretol s nejakým mravčekom Hrajkom, holubicou Eunikou či trpaslíkom Zabúdom. Ako by mohol svojim
spolužiakom rozprávať o drakovi, veď
by ho vysmiali! Drakozdrap... Zrazu
mal ten vysoký hrad pred očami, akoby
popri ňom šiel len včera. A tie zážitky
vo výťahu, to bolo niečo!
„Večera!“ ozvala sa z kuchyne mama.
„Ale príďte hneď, lebo to bude studené.“
Johnny ešte chvíľu ostal zahľadený
kamsi do diaľky. Až keď sa opäť ozval
mamin hlas, vstal a bez slova vošiel
do kuchyne. Sadol si za stôl a pustil sa
do jedla. Strýko rozprával akúsi veselú
príhodu z Ameriky. Zdalo sa, že všetci
sa dobre bavia, no Johnny mal hlavu
úplne inde. Vŕtalo mu, odkiaľ mohol
strýko poznať jeho meno. Veď jeho rozprávaniu neuverili vtedy ani rodičia.
Dokonca ho prosili, aby radšej svoje zážitky nikomu nevravel. Najskôr sa na
nich za to hneval, ale potom pochopil
aj sám, že to tak naozaj bude lepšie.
Veď kto už dnes verí v zázraky?

Strýko odišiel do Ameriky ešte pred
tým, než som sa narodil, takže nemohol vedieť, ako ma vtedy doma volali,
uvažoval Johnny. Považoval však za
potrebné uistiť sa, že rozmýšľa správne.
Odrazu sa počul, ako nahlas hovorí:
„Oci, ty si strýkovi hovoril, akú prezývku som mal, keď som bol malý?“
„Nie, určite nie,“ povedal rozhodne
otec. „A ktorú prezývku máš vlastne
na mysli?“
„Cukríček?“ zasmiala sa mama.
„Tuším sme ťa tak volali, keď si bol
trojročný. Ale veď na tom nezáleží. Čo
ti to chodí po rozume?“
Zdá sa, že strýko sa to od nich nedozvedel. Lenže skadiaľ to potom má?
Na chvíľu sa ich pohľady stretli.
Johnnyho oči plné otáznikov a strýkove veselé šibalské oči ako také výkričníky. Johnny rýchlo dojedol, vyhovoril sa, že je unavený, a pobral sa do
postele. Po tom všetkom, čo celý večer
zamestnávalo jeho myseľ, pocítil veľké nutkanie preskúmať strýkov záhadný darček. Zvitky sa navonok podobali,
odlišovali sa od seba len tým, že niektoré boli hrubšie, iné tenšie.
Vybral si jeden z nich a zabalil sa do
periny. Niektoré písmená mu boli známe z matematiky. Napríklad alfa, beta
alebo gama. Dovtípil sa, že je to gréčtina,
a v návode si našiel vysvetlivky k tejto
abecede. Nebolo to také jednoduché,
ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
Musel si zobrať do ruky čistý papier
a prepísať prvú vetu tak, aby ju bol
schopný prečítať pomocou slovenských
písmen. Pri vyslovovaní starodávnej
gréčtiny sa niekoľkokrát zakoktal. Snažil sa totiž jedným okom pozerať na originál a len kútikom druhého čítal svoju
prepísanú verziu. Pri vyslovení posledného slova vety sa však stalo niečo, na
čo do konca života určite nezabudne.
Písmená, na ktoré hľadel, sa najskôr
zväčšili. Roztiahli sa tak, že celé slovo
bolo veľké ako futbalová brána. Najzvláštnejšie však bolo, že Johnny mal
pocit, akoby bol v nejakom hustom
oblaku. Slovo pred ním mu pripadalo
ako nejaké vysoké zábradlie. Podišiel
k nemu a dotkol sa ho. Slovo bolo hladké, ale tvrdé ako oceľ. A predsa, keď sa
ním snažil pohnúť, ohýbalo sa, akoby to
bolo nejaké pevné kovové lano.
Jedno písmeno mu pripadalo ako
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hrazda. Vyskočil hore
a skúsil urobiť zhyb.
Zapáčilo sa mu to,
a tak si dal ešte dva.
Oblak, v ktorom
sa nachádzal, sa
postupne rozplynul. Až teraz si všimol,
že má pred sebou akúsi
krajinu. Keď sa mu pred chvíľou tie
písmená zväčšili, nevidel nič, len ten
nápis. Keď bol však v Slove, otvoril sa
mu nový obzor. Videl to, čo predtým nie.
Na okamih sa zastavil a váhal. Kde
je moja posteľ? A čo sa vlastne stalo
s tým tajomným zvitkom? Zachvátil
ho ten istý pocit ako pred niekoľkými
rokmi na tom hrade, kde naňho v jaskyni čakala holubica hovoriaca ľudskou rečou.
Musel si vybrať. Vedel, že ak sa chce
vrátiť, musí to urobiť hneď. Ale vôbec
sa mu nechcelo späť do postele. Vo svojom vnútri opäť začul strýkove slová:
„Prekvapenie je asi slabé slovo, čaká
ťa ozajstné dobrodružstvo – Johnny
Walnut.“
Je rozhodnuté. Johnny preliezol cez
Slovo a dopadol na trávu.
„Prelína sa tu realita hlavného
hrdinu s realitou biblického sveta, je to akčné, drží to čitateľa
stále v napätí a očakávaní. Štýlom a humorom si dokáže získať
nielen tínedžera, ktorým je aj
hlavný hrdina, ale zaujala aj mňa,
rodiča. Prečítala som ju jedným
dychom za pár hodín. Svojmu
synovi ju určite vrelo odporučím.“
Ľudka Lipovská – spoluzakladateľka
mládežníckeho festivalu Campfest
a manželka vedúceho skupiny Timothy

„Dospievajúce deti si pri čítaní
uvedomia, že biblické príbehy
nie sú nudnými textami, ale záznamom úžasných dobrodružstiev s Bohom, ktoré môžeme
zažívať aj my. Stačí si zamilovať Bibliu a ponoriť sa do jej
príbehov, ktoré nás môžu meniť
podobne ako hlavného hrdinu
Johnnyho.“
Daniel Šobr –
– kazateľ a prekladateľ Biblie

www.slovozivota.sk
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reportáž

Fantastický týždeň
pre celú rodinu
Európska konferencia v Uppsale 2012
Európska konferencia v Uppsale každoročne priťahuje tisíce veriacich z celého sveta. Tento rok sme mali hojnejšie
zastúpenie aj zo Slovenska, a tak uprostred konferencie sme sa všetci, vrátane
tých, ktorí študujú biblickú školu alebo
teologický seminár vo Švédsku, stretli
na spoločnom obede v reštaurácii Dwell.
Vedie ju brat Harsha zo Srí Lanky, ktorý
emigroval do Švédska pred desiatimi
rokmi, a prostredníctvom práce Slova
života medzi utečencami spoznal Krista.
Dnes je z neho horlivý kresťan, ktorý sa
stará o ľudí s podobným osudom, aký
bol ten jeho, či sa jedná o prisťahovalcov
z Afganistanu, Iránu alebo iných krajín.
Európska konferencia viery v Uppsale je naozaj konferenciou pre celú rodinu. Každé ráno a popoludní majú deti
špeciálny program v stane, do ktorého
sa ich zmestí tak 200-300. Divadelné
predstavenia na rôzne biblické témy sa
vo svojej umeleckej kvalite naozaj môžu prirovnať k tomu najlepšiemu, čo sa
dá pre deti pripraviť aj v komerčnej
sfére. Na budúci rok by sme znova tieto zhromaždenia chceli tlmočiť do slovenčiny, porozmýšľajte, či si koncom júla 2013 neurobíte rodinný výlet. Okrem
toho bol pre deti pripravený celý areál
s kolotočom, futbalovým ihriskom, súťažami a mnohými ďalšími atrakciami.
Konferencia bola simultánne tlmočená
až do pätnástich jazykov (!) a dobrou správou je, že nahrávky z konferencie priamo

s prekladom do slovenčiny, budú dostupné na internetovej televízii www.tv7.cz
a vybrané kázne aj na našej webstránke.
Tí, ktorí vedia anglicky, si všetky posolstvá z konferencie môžu znova pozrieť a vypočuť na livetsordplay.se.
„Ak klameš človeku, ktorého
vídaš každý deň v zrkadle,
klameš vlastne Bohu.“
Stephen Sumrall
„Správny druh potreby, ak nemá
pôvod v lakomstve, prináša
nadprirodzené zaopatrenie.“
Tommy Barnett
„Pozícia ťa neurobí veľkým,
ale ty môžeš urobiť svoju
pozíciu veľkou!“ Tommy Barnett
„Ježiš miluje obyčajných ľudí –
preto nás je tak veľa!“
Ulf Ekman, citujúc zosnulého
Lestera Sumralla

Jedným z vrcholov konferencie bola
služba pastora Tommyho Barnetta z arizonského Phoenixu z USA, ktorý je
známy zakladaním stredísk pre tých,
ktorých spoločnosť odmieta alebo im
nevie pomôcť. Ako prvé založil centrá
vo Phoenixe a v Los Angeles (ktoré vedie
jeho syn Matthew) a dnes ich môžete
nájsť už v 250 mestách po celom svete pod menom Dream Center. Tommy
je kazateľom už viac ako päťdesiat rokov a je duchovným pastierom mnohých svetoznámych služobníkov ako

Lester Sumrall – životný príbeh
Dudley Tim

Výjimečný
Bevere John

Fascinujúci životný príbeh Sumralla plný zázrakov,
nadprirodzeného vedenia a humorných situácii.

Život, pro který jste určeni
Mäkká väzba, 14,5 x 21 cm, český jazyk,
266 strán

Mäkká väzba, 13 x 21 cm, slovensky,
184 strán + 24 strán obrazovej prílohy

€ 8.90
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Jeden z najväčších Božích mužov letničnocharizmatického hnutia 20. storočia rozpráva
o svojom živote. Cestoval a kázal po celom svete,
bol vizionárom, mužom veľkej viery a duchovným
mentorom mnohých kazateľov, ktorí dnes majú sami medzinárodné služby. Je autorom desiatok kníh,
jeho kázne boli cez rádio a televíziu prenášané
do celého sveta.
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napríklad Joyce a Dave Meyerovcov.
Barnettova služba vo štvrtok večer
a v piatok ráno skutočne premieňala
životy ľudí. Kázal s úžasným nadšením
a vášňou pre stratených. Svedectvá
o ženách, ktoré boli zachránené zo života nútenej prostitúcie či mužoch, ktorí boli na pokraji samovraždy, nás
usviedčali o moci evanjelia, ktorá funguje aj v tých najťažších a zdanlivo
neriešiteľných životných situáciách.
Veľmi sme sa tešili na návštevu
Johna Bevera, ktorý po prvýkrát pricestoval aj s manželkou Lisou. John
kázal posolstvá zo svojej najnovšej
knihy Relentless o súženiach, ktoré
nás posilňujú v Pánovi, ak nimi dobre
prechádzame, a o odvahe a autorite,
ktorú máme v Ježišovi. Do pozornosti
ešte dávam posolstvo o Izraeli a role,
ktorú hrá cirkev z pohanov v posledných časoch (pastor Wayne Hilsden
z Kanady, ktorý vedie najväčší mesiánsky zbor v Jeruzaleme), excelentné posolstvá od rektora najväčšej letničnej
univerzity sveta ORU Marka Rutlanda
z USA, či kázeň o dôležitosti odovzdávania štafety ďalším generáciám od
Stephana Christiansena z Jesus Church
v Oslo. Obohatením konferencie boli
tiež vystúpenia novozélandskej skupiny Parachute Band a Brentona Browna z USA, ktorý je autorom mnohých
piesní, ktorými cirkev uctieva Pána
po celom svete.
Peter Čuřík

€ 8.90

Uspokojte svoju vnútornú túžbu vymaniť
sa z priemernosti. Či nie je pravdou, že túžime vidieť a konať výnimočné veci? Preto
sa tak často uspokojíme s priemernosťou,
hoci to výnimočné je na dosah ruky. John
Bevere nás volá, aby sme využili ten obrovský potenciál Kristovho života v nás a žili
životom, ktorý sa na prvom mieste ľúbi
tomu, kto nám ho daroval.

www.slovozivota.sk

cirkevné dejiny

Raná scholastika (11. – 12. storočie)

Anselm z Canterbury

Na prelome tisícročí nachádzame
kresťanstvo vo veľmi zvláštnom stave.
Európske národy sú v podstate „kresťanské“, na druhej strane skutočný
duchovný a morálny stav je v mnohých oblastiach na bode mrazu, keď
aj cirkevné úrady sa ocitajú vo veľkej
morálnej kríze.
Zdá sa, že „kresťanská“ Európa už
nepotrebuje misiu a cirkev sa začína viac zaoberať teológiou. A to ani
nie jej formovaním, ale skôr jej filozofickým zdôvodňovaním a vysvetľovaním. Začína obdobie, ktoré nazývame scholastickým. Scholastika dominuje dejinám kresťanstva od 11.
storočia prakticky až do reformácie
začiatkom 16. storočia. Ešte pred
Tomášom Akvinským, ktorý sa v 13.
storočí stal najvýznamnejšou postavou
scholastiky, sa do popredia cirkevného života dostalo niekoľko osobností
tzv. ranej scholastiky.
Anselm z Canterbury býva označovaný za najvýznamnejšieho filozofa a teológa 11. storočia. Pochádzal
zo severotalianskeho Burgundského
kráľovstva z majetnej rodiny, no po
smrti matky odišiel a ako 26-ročný
vstúpil do benediktínskeho kláštora
v meste Bec, kde sa neskôr stal
opátom.
Anselm prišiel s myšlienkou, podľa ktorej skutočnosť, že človek je
Božím obrazom, spočíva práve v tom,
že človek je rozumová bytosť, čo
prinieslo zvýšený dôraz na rozum.

Zaslúžil sa o to, že v kresťanskej teológii získala pevné miesto dialektika, spôsob myslenia, v ktorom určitá
téza a jej antitéza tvoria novú pravdu,
syntézu.
Ďalšia z jeho dôležitých téz bola
„verím, aby som porozumel“, v tejto
otázke sa blížil k Augustínovi. Kresťanské dogmy sú podľa neho síce
nevyvrátiteľnou pravdou, ale treba ich
racionálne zdôvodňovať, aby sa veriaci
človek upevnil vo svojej viere.
Jeho vplyv a uznanie sa potom
šírili veľmi rýchlo, až sa stal jedným z otcov scholastiky, ba napokon v roku 1093 sa stal arcibiskupom
v Canterbury. Je o ňom známe, že bol
proti križiackym výpravám.
Peter Abélard bol francúzsky filozof a teológ, priekopník racionalizmu. Bol zo šľachtickej rodiny, jeho
otec aj bratia boli vojakmi. Bol šarmantný, výrečný a márnivý, s veľmi
kritickými sklonmi, ale v žiadnom
prípade nie bezbožný. Ďalej rozpracoval dialektickú metódu, ktorá sa
stala vzorom scholastiky a spočívala
v osvetlení problému zo všetkých
strán a v snahe o zmierenie zdanlivo
neprekonateľných rozporov. V spore
o vzťahu viery a rozumu sa prikláňal
k racionalizmu: treba chápať, aby
sme mohli veriť, Biblii je nutné rozumieť. Abélard sa stal učiteľom
Petra Lombardského a je považovaný
za predchodcu Tomáša Akvinského.
Jeho názory však často neboli úplne
pravoverné, vyslúžil si nimi povesť
voľnomyšlienkara a odsúdenie na
dvoch cirkevných konciloch. Niektoré
jeho názory boli cirkvou odmietnuté
ako heretické.
Peter Lombardský bol scholastický
teológ, parížsky biskup. Pochádzal z talianskej západnej Lombardie, narodil
sa okolo roku 1100. Neskôr sa pri štúdiu dostal do Paríža, kde sa stretol aj
s Abélardom. Napokon sa Peter v polovici 12. storočia sám stal oslavovaným profesorom teológie. Vtedy začala aj jeho kňazská kariéra a v roku
1159 ho vymenovali za parížskeho
biskupa, no rok nato zomrel.
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Najvzácnejším dielom sú jeho
Štyri knihy sentencií, ktoré sú súhrnom biblických textov, pasáží od cirkevných otcov (najmä Augustína) a od
mnohých ďalších stredovekých mysliteľov, v ktorej sa snažil systematicky zhrnúť základné teologické témy.
Obsahujú tieto okruhy: 1. Božia Trojica, 2. Stvorenie, 3. Kristus – Spasiteľ
a cnosti, 4. Sviatosti a milosť. Tieto
knihy sa stali základným a povinným
čítaním každého študenta teológie až
do 16. storočia na všetkých stredovekých univerzitách. Ešte aj Martin
Luther ako študent k nim písal komentáre.
Aj prostredníctvom scholastiky sa
kresťanstvo postupne pozdvihovalo
z priepasti, v ktorej sa ocitlo na prelome tisícročí. Išlo však skôr o pokrok v oblasti vzdelanosti a vonkajších prvkov kresťanstva. Prínosom
bol vznik a rozvoj škôl. Zároveň to
ale bolo obdobie neslávne známych
križiackych výprav. Upevňovala sa
moc cirkevnej hierarchie a pápežstva,
ktoré v 13. storočí dosiahlo svoj vrchol v postave Innocenta III. Filozofické pretváranie teológie našlo svoje vyjadrenie v učení o transubstanciácii (prepodstatnenie, viera, že chlieb
a víno pri eucharistii sa premieňajú
na skutočné telo a krv Krista), ktoré
bolo oficiálne prijaté na 4. lateránskom
koncile v roku 1215.
Reakcia na upevňovanie svetskej
moci cirkvi a scholastické diskusie,
často veľmi vzdialené bežným ľuďom,
bola v podstate dvojaká. Na jednej
strane vznikli nové mníšske rády, napríklad cisterciáni, dominikáni či františkáni, pričom posledne menovaní
reagovali na veľké majetky cirkvi
extrémnym záväzkom k úplnej chudobe. Na druhej strane vznikali reformné hnutia, ako napríklad valdenskí,
o ktorých si povieme na budúce. Tieto
hnutia postupne dláždili cestu blížiacej
sa reformácii.
Zdroje:
Pavel Hanes: Dejiny kresťanstva
Wikipédia – Slobodná encyklopédia
Spracoval Tomáš Počai
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Pravidelné
nedeľné
Bohoslužby

Evanjelizačný partner
Podporte misijných pracovníkov, misijné výjazdy či vydávanie evanjelizačných
materiálov a zapojte sa do žatvy posledných čias!
Kto je evanjelizačným partnerom?
u modlí sa za obrátenie ľudí na Slovensku
a za evanjelizácie, ktoré usporiadame
u pravidelne, napríklad mesačne, prispieva
sumou, ktorú si sám zvolí (5 €, 10 €, 20 €
alebo inou)
Kam smeruje finančná podpora?
u na evanjelizačné aktivity na Slovensku
(prenájmy, dopravné náklady, pozvánky,
letáky, misijných pracovníkov)
u na misiu v zahraničí (misia v Indii, Srbsku
či ďalších krajinách)

Čo ponúkame?
u pravidelné modlitby za Vás a za Vaše
potreby
u pravidelnú informovanosť o uskutočnených akciách, ďalších plánoch, list
partnerom od pastora zboru
u špeciálne darčeky a zľavy pre každého
prispievateľa počas našich konferencií
Ako platiť?
Poštovou poukážkou alebo bankovým
prevodom na účet:
Slovo života, VÚB BA - centrum, č. ú.:
68434-112/0200, variabilný symbol: 20

DK Dúbravka, modrá sála, Saratovská 2/A
Nedeľa o 10.00 hod.

Nedeľné Bohoslužby od 4.11.2012
na Tomášikovej 30, v priestoroch
areálu Omnia
(súbežný program pre deti)
Príďte a zažite čerstvý
Boží dotyk

Pomôžte nám vydávať

Z našej ponuky kníh:
Nebeský muž
autor: Yun a Paul Hattaway

8.90 €

česky, 288 strán				

Inspirující příběh o hrdinství radikálního křesťana odehrávající se v prostředí čínské ilegální církve. Připravte
se na to, že zažijete hluboké povzbuzení stejně jako drsné
procitnutí. Bůh uchopil mladého, hladovějícího chlapce
z chudé vesnice a použil si jej pro kázaní evangelia
v podmínkách kruté opozice.

Toto číslo vychádza v náklade 2 500 kusov.
Časopis rozposielame zadarmo už na viac ako
1 300 adries. 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.
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.

Objednajte si CD mesiaca
CD mesiaca je vybrané kázanie z bohoslužieb Slova života v Bratislave. Obsahuje dôležité posolstvo od pastora
Petra Čuříka či iných kazateľov. CD mesiaca dostávate v doporučenej listovej zásielke raz za mesiac. Ponúkame
vám však možnosť objednať si CD mesiaca aj na 3, 4 či 6 mesiacov dopredu, čím ušetríte na poštovnom a získate
zľavu. Ak na č. ú. 68434-112/0200 zaplatíte napríklad 16 € a do doplňujúcich údajov uvediete CD mesiaca, meno
a priezvisko s adresou, budeme vám ho posielať pol roka raz mesačne a za poštovné už neplatíte. Prvé CD dostanete v tomto prípade zadarmo! Podrobnosti na www.slovozivota.sk/mulitmedia/CDmesiaca.

26.8.2012

Čuřík Peter

Boh, ktorý môže učiniť ešte viac, než prosíš

2,30 €

C1208261

19.8.2012

Cedergårdh Per

Cena za ozajstné učeníctvo

2,30 €

C1208191

12.8.2012

Čuřík Peter

Božie riešenia v krízach života

CD mesiaca

2,30 €

C1208121

5.8.2012

Čuřík Peter

Suma všetkého, čo si počul – boj sa Boha a dodržiavaj jeho prikázania!

2,30 €

C1208051

29.7.2012

Šimko Tomáš

Nevzdávaj sa!

2,30 €

C1207291

22.7.2012

Čuřík Peter

Ako preukazovať úctu vo vzťahoch

2,30 €

C1207221

15.7.2012

Čuřík Peter

Ako nereptať proti Bohu, keď je tvoja duša unavená

2,30 €

C1207151

8.7.2012

Miškovicová Miroslava

Boh má plán pre tvoj život

2,30 €

C1207081

1.7.2012

Čuřík Peter

Čo sa učíme v skúškach života?

2,30 €

C1207011

24.6.2012

Čuříková Katarína

„Ešte som s tebou neskončil!“

2,30 €

C1206241

17.6.2012

Čuřík Peter

Tiaž Božej slávy v cirkvi

2,30 €

C1206171

10.6.2012

Hunčár Martin

Vzťah k Bohu, talent a služba

2,30 €

C1206101

Čuřík Peter

Ako dostať požehnania z ponebeskej oblasti do reálneho života

2,30 €

C1206101

27.5.2012

Čuříková Katarína

Zmocnenie Duchom svätým činí rozdiel!

2,30 €

C1205271

20.5.2012

Čuřík Peter

Nauč sa od Ježiša ako žiť slobodne a ľahko!

2,30 €

C1205201

3.6.2012

3/2012
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Nové priestory Slova života v Bratislave!
Návšteva misijného vedúceho

Christiana Åkerhielma

25. 11. 2012, Nedeľa o 10.00
Tomášikova 30, areál Omnia
Chceme vás veľmi srdečne pozvať na
slávnostné stretnutie do našich nových
priestorov, ktoré budeme 25. 11.
zasväcovať službe Pánovi. Od novembra
2012 bude Slovo života Bratislava na
Tomášikovej 30, kde budú prebiehať naše
pravidelné nedeľné bohoslužby, sídliť
vydavateľstvo a kancelárie, kde nájdete aj
priestory pre prácu s deťmi a mládežou či
príjemné posedenie pre účastníkov našich
akcií. Navštívte nás aj v túto špeciálnu
nedeľu, kedy medzi nami, okrem ďalších
vzácnych hostí, privítame aj vedúceho
misijného oddelenia Slova
života Christiana Åkerhielma.

