slovo života

drž si jazyk
Na uzde

s božou pomocou dokážeš skrotiť svoj jazyk!

UŽ V PREDAJI!

hovoríš príliš veľa o svojich problémoch? zdá sa ti, že
nemáš jazyk pod kontrolou? Nauč sa ho ovládať a prinesie
ti požehnanie! Nejde však iba o to, aby sme si dali pozor na
prázdne reči, joyce meyer zdôrazňuje, že ak chceme v plnej
miere zažívať božiu moc, musíme vyhlasovať božie slovo
a byť mu poslušní. „Priamo pod nosom máme k dispozícii
obrovskú silu podobnú ohňu, elektrickej či jadrovej energii.
Táto sila môže zabíjať alebo prinášať život – závisí od toho,
ako ju použijeme.“
vďaka knihe pochopíš tieto základné princípy:
w akú moc majú slová,
w ako hovoriť Božím jazykom,
w ako prelomiť putá minulosti,
w ako zvíťaziť.

188 strán
mäkká väzba
13 x 20 cm

8,50 €

JOYCE MEYER patrí k popredným celosvetovo uznávaným kresťanským autorom. Napísala viac než osemdesiat
kníh a brožúr, jej rozhlasové a televízne vysielanie Enjoying
Everyday Life si získalo milióny poslucháčov a divákov po
celom svete. s manželom davom majú štyri dospelé deti
a žijú v st. louis v štáte missouri. v našom vydavateľstve
už vyšli v slovenskom jazyku jej dve knihy: Sila myšlienok
a Ako zvládať svoje emócie.

„ČÍm sKôr“ BaLÍČeK

+

Prvým 100 zákazníkom, ktorí si objednajú na dobierku
drž si jazyk na uzde!, pribalíme úplne zadarmo knihu
naroď sa znova od pastora Petra čuříka.
okrem toho im do balíčka dáme jedno jeho staršie cd
s vyučovaním. táto ponuka platí len do veľkej noci.
volajte na nové telefónne číslo 02-20929311 alebo
objednávajte cez náš eshop na www.slovozivota.sk
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ČO SI
ŽIADAŠ
OD BOHA?
Mnoho veriacich začalo tento
rok modlitbou a pôstom. To samo
osebe je úžasným svedectvom o tom,
že Boh zobúdza svoj ľud. V modlitbe
a pôste si oddeľujeme čas pre Pána
a hľadáme jeho vôľu. Predkladáme
mu svoje žiadosti a očakávame jeho
pomoc. Možno ste zatiaľ ešte nevideli
naplnenie niektorých prosieb, no
dovoľte mi povzbudiť vás slovami
Edwarda Boundsa: „Modlitby sú nesmrteľné. Dokážu prežiť tých, ktorí
ich vyslovili.“ Modlitby vás dokážu
prežiť! Vznášajú sa nad vašimi deťmi, rodinami, cirkevnými zbormi či
mestami aj dlho po tom, ako ste ich
vyslovili.
Keď Elizeus nasledoval Eliáša
a videl úžasnú Božiu prítomnosť v jeho živote, veľmi po nej zatúžil. Slúžil
Eliášovi desať rokov a bol známy ako
ten, „ktorý leje vodu na ruky Eliášove“.
Jednoducho mu verne slúžil a kochal
sa v tom, čo Boh cez jeho službu
robí. Keď prišiel čas, aby bol Eliáš
vzatý do neba, Boží prorok sa opýtal
Elizea, čo by si od neho žiadal. Elizeus
nezaváhal ani na chvíľu. Desať rokov
videl Božie zázraky a zatúžil byť ich
súčasťou. Božie pomazanie sa predsa
nesmie stratiť! Elizeus zvolal: „Nech je
prosím dvojnásobný diel tvojho ducha
na mne!“ (2Kráľ 2:9) To bola prosba!
Eliáš dokázal kriesiť mŕtvych, otvárať
modlitbou rieky, zatvoriť na tri roky
nebesia tak, že nepršalo, zvolať oheň
z neba... A Elizeus si prosí dvojnásobok. Čo si ty žiadaš od Hospodina pre
tento rok? Pre čo horí tvoje srdce?
Keď bol nakoniec Eliáš vzatý do
neba, Biblia popisuje, že mu pritom
spadol plášť. Keď to Elizeus videl,
najprv roztrhol ten svoj a potom
zdvihol Eliášov. Možno si povedal:
„Očakával som na Boha dlhé roky
a verne som mu slúžil. Eliáš je vzatý
do neba, ale Eliášov Boh sa predsa
nezmenil!“ Elizeus „dorástol“ do rozmerov Eliášovho plášťa a to vzácne Božie pomazanie sa nestratilo.

Zvinul svoj nový plášť, udrel ním
o vodu, a tá sa zázračne rozdelila;
Boží Duch na ňom evidentne spočíval. Boh je Bohom Abraháma, Izáka
a Jakoba, je Bohom Eliáša, Elizea
a je aj tvojím Bohom. Jeho plášte sú
pripravené pre každú generáciu, len sa
hľadajú tí, ktorí zaplatia cenu, aby
ich mohli nosiť.
Isto, Boh bude skúšať naše motívy,
podobne ako to bolo v Elizeovom
živote. No keď budú padať Eliášove
plášte, Boh ich chce odovzdať ďalším
generáciám. Nájde takých Elizeov
aj dnes?
Chceme vás veľmi srdečne pozvať na našu konferenciu viery, ktorá
sa tento rok uskutoční 15.- 17. marca.
V piatok začíname v našich nových
priestoroch na Tomášikovej 30 a celú
sobotu a nedeľu budeme v Národnom tenisovom centre. Je to skvelá
príležitosť, ako načerpať novú silu od
Hospodina a nabrať čerstvý vietor do
svojich plachiet. Tento rok privítame
veľmi vzácnych hostí: Carla Gustafa
Severina, ktorý si za tie roky naozaj
získal naše srdcia, Pera Cedergårdha,
ktorého služba nesie úžasné ovocie
zvlášť v oblasti uzdravenia a oslobodenia, Mira a Martu Tóthovcov
z Nitry, ktorí robia skvelú službu
pri budovaní zborov a Emila Adama
so skupinou Maranata zo Spišskej
Novej Vsi, kde sa každú nedeľu stretáva na bohoslužbe viac než osemsto
bielych i Rómov. Príďte s očakávaním,
verím, že nebudete sklamaní.
S radosťou vám predkladáme
toto číslo časopisu, myslím si, že
v ňom nájdete mnoho podnetného
čítania. Pútavé rozhovory s poslancom
Františkom Šebejom a misionárom
Micaelom Lundinom, strhujúci životný príbeh Mariána Hesouna, či kvalitné vyučovanie na tému manželstva
a dôležitosti našich slov. Žehnám vám
nádherný rok 2013 a budem sa tešiť,
keď sa na niektorej z našich akcií
uvidíme aj osobne.
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Príbehy zo života

Na pokraji smrti

Strhujúci príbeh Mariána Hesouna

Manželia Hesounovci žijú v Banskej Štiavnici, kde aj navštevujú
cirkev Slovo života. Majú tri
deti – Zuzku, Majka a Daniela.
Mariánova manželka Zuzana
je momentálne na materskej
dovolenke, on je živnostník. Istý
čas pracoval v Nemecku, momentálne opravuje najmä historické okná v Štiavnici. Jeho
cesta k Bohu nebola jednoduchá,
v mladosti zápasil s drogami a len
tak-tak, že neprišiel o život.
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Nočné mory počas detstva
V našej rodine nemala kresťanská viera
prioritu, o duchovné veci sa moji rodičia
zaujímali len okrajovo. Dali ma pokrstiť
v evanjelickom kostole v Kameňanoch,
v rodnej dedine mojej mamy. Pamätám
si na to, pretože som mal vtedy okolo
osem rokov. S Božím slovom som sa
po prvýkrát stretol na evanjelickej fare
v Banskej Štiavnici, keď som tam začal
chodiť do nedeľnej školy. Tam som sa
aj pripravoval na konfirmáciu a počúval
príbehy o Ježišovi. Dodnes som Bohu
za to veľmi vďačný.
V tom období som mal prvú skúsenosť s Kristom. Ako dieťa som totiž
päť rokov trpel takmer denne nočnými
morami. Zo srdca som kričal k Ježišovi
a prosil ho o pomoc – a on ma vypočul.
Od tej noci som mohol pokojne spávať.

huana, holohlávky, muchotrávky... Úžasné zážitky striedali depresie, chvíľkové
pocity osvietenia a pochopenia všetkého
bytia sa prekrývali s beznádejou a zúfalstvom z nezmyselnosti všetkého okolo
mňa. Drogy ma úplne opantali, môj
život sa točil už len okolo nich. Popritom všetkom mi stále Pán posielal ľudí,
ktorí mi prinášali Božiu lásku. Bolo to
v čase, keď som hazardoval s vlastným
životom.

Keď mi zachutili
muchotrávky...
Prišlo obdobie dospievania a s tým aj
zvedavosť po ďalších veciach. Pamätám
si na jednu cestu vlakom, keď mi otec
kúpil časopis Ufo magazín, ktorého som
sa stal vášnivým čitateľom. Nanešťastie
to bol časopis plný tajomnosti, ezoteriky
a new age. Tieto veci ma veľmi zaujali
a začal som sa nimi viac a viac zaoberať.
Namiesto školy som sa začal zaujímať o meditáciu, čo sa, samozrejme, prejavilo aj na mojom prospechu. V osemnástich rokoch mi tieto veci už nestačili,
vo vnútri som pociťoval čoraz väčšiu
prázdnotu. Nechal som sa zatiahnuť do
prírodných drog. Priťahovala ma mari-

Na pokraji smrti
Vnútorná prázdnota ma hnala ku stále
silnejším zážitkom. Vyvrcholilo to na
jednom stretnutí s kamarátom, kde sme
sa dohodli, že si vyskúšame „šamanskú
dávku holohlávok“. Kamarát pripravil
odvar z veľkého množstva holohlávok
a zvonovcov. Mohlo ich tam byť aj viac
ako dvesto. Dve spolubývajúce nám
nachystali chlebíky obložené sušenými
muchotrávkami. Vypil som značnú časť
odvaru a zajedol muchotrávkami. Najskôr mi prišlo nevoľno, a tak som zhlboka dýchal a dúfal, že sa mi uľaví. Myseľ
som mal navzdory všetkému jasnú, no
telo mi zoslablo a začalo sa to zhoršovať.
Zdalo sa mi, že sa prepadávam niekam

Priťahovala ma marihuana, holohlávky, muchotrávky... Zlo bolo zamaskované
ušľachtilým cieľom – túžbou po väčšom poznaní
a snahou preniknúť hlbšie
do duchovného sveta.
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dole. Stále som bol pri vedomí, oči som
mal otvorené, no bola mi strašná zima.
Zrazu ma prenikol strašný strach a skľúčenosť. Neboli to paranoje, ktoré som
poznal z „nepodareného húlenia“ – bol
to strach zo smrti. Uvedomil som si, že
môj život visí na vlásku a od smrti ma
delí len tenká hranica.
Začal som sa modliť k Bohu, tak ako
som vedel. Prosil som ho, aby ma zachránil, chcel som ostať nažive. Vtom sa
všetko zmenilo, zaplavil ma pokoj a zrazu to všetko bolo preč, akoby to bol len
sen. Hneď nato som tvrdo zaspal. Ráno,
keď som sa zobudil, som si všetko jasne
pamätal a vedel som, že Boh mi v tú noc
zachránil život.
Z umelca kresťan
Od tohto zážitku som sa snažil zmeniť
k lepšiemu. Začal som vytvárať z dreva
rôzne drevorezby. Niektoré sa mi celkom podarili. Chcel som začať žiť dobrý život, ale nebolo to také jednoduché,
ako som si predstavoval. Veľmi som
chcel, ale stále niečo zlyhávalo. Nádej
som si však už nenechal ukradnúť. Na
prekvapenie som začal častejšie stretávať ľudí, ktorí mi hovorili o Kristovi.
Moje srdce „horelo“, ale pýcha, ktorá
ešte stále vo mne vládla, mi nedovolila
priznať si, že majú pravdu.
Deň zlomu však čoskoro prišiel. Po
všetkých tých snahách robiť a žiť dobre sa jedného dňa opäť všetko zrútilo.
V ten večer som bol doma a vyrezával
nejakú drevorezbu. Vo vnútri som bol
úplne zdrvený, kvôli okolnostiam, ktoré

www.slovozivota.sk

Príbehy zo života / reportáž
som prežíval. Vtedy som si spomenul
na svoju modlitbu z detstva. Spomenul
som si, ako ma Ježiš vyslobodil z nočnej mory. Tak som k nemu opäť zavolal
a on prišiel. Nie viditeľne, ani nie ako
nejaký éterický zjav. Padol som na kolená a vyznával svoje hriechy. A keď
som sa opýtal, prečo mám toľko problémov, okamžite prišla odpoveď, že je
to kvôli hriechu. V tú chvíľu som však
zároveň vedel, že mi je odpustené.
Haleluja! Moje vnútro prenikol úžasný
pokoj a všetky okovy a bremená boli
razom preč.
Našiel som si malú Bibliu, založenú
kdesi medzi ostatnými knihami, a začal
čítať. Slová z nej akoby ožili a hovorili
priamo do môjho vnútra. Modlil som
sa k Bohu – bol to nádherný pocit. Tak
veľmi som nechcel stratiť ten pokoj. Po
chvíli v mojom vnútri zazneli slová:
„Choď do cirkvi!“ Okamžite som vedel,
ktorú cirkev Pán myslí. Protestoval som,
myslel som si, že je to sekta. Keď som

však otvoril Bibliu, dočítal som sa tam,
že kto chce ísť za Ježišom, nech zaprie
sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje
ho. Pochopil som, že musím zmeniť
svoj predpojatý názor na cirkev.
Úžasná Pánova blízkosť
Bolo to vo februári 2002, keď som po
prvýkrát vošiel do Kresťanského spoločenstva Banská Štiavnica. Bohoslužby
boli pre mňa celkom nezvyčajné, dosť
sa to líšilo oproti tomu, na čo som bol
zvyknutý z tradičných cirkví. No vedel
som, že ma tam Pán priviedol. V tú
nedeľu pastor Ladislav Píš kázal o Samaritánke pri studni. Kázal tak, akoby
čítal z môjho života. Po skončení bohoslužieb prišiel za mnou, srdečne ma
privítal a opýtal sa ma, či chcem prijať Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa.
Vyrozprával som mu, čo som práve
s Bohom zažil a potom sme sa spoločne modlili modlitbu spasenia. Bolo to
akoby som sa práve narodil, narodil do

šťastia. Keď som vyšiel von na ulicu,
slnko akoby svietilo jasnejšie a vzduch
voňal intenzívnejšie. Všetko naokolo
rozprávalo o Božej sláve.
Odvtedy sa toho veľa udialo. Čelil
som rôznym pokušeniam a prekonával
rôzne prekážky. Pamätám si na jedno
nedeľné dopoludnie, keď som nakladal
lešenárske rúry na nákladné auto. Pán
sa ma opýtal, kde som a čo tu robím.
Pochopil som, že nie som v tom čase na
správnom mieste, a tak som sa rozhodol,
že bez ohľadu na okolnosti, budem každú nedeľu v cirkvi.
Vtedy sa mi začal venovať môj
pastor, dnes už zosnulý, Ladislav Píš.
Stretnutia s ním mi veľa dali, môj život
odvtedy nabral správny kurz. Boh mi
dal moju drahú manželku Zuzku a požehnal nás troma krásnymi deťmi.
S odstupom času môžem len potvrdiť,
že Boh je naozaj verný a láskavý. Vždy
sa môžem naňho spoľahnúť.

Pomôžme sirotám a deťom v núdzi
Nadácia Good Future and Hope (GF&H)
Nadáciu Dobrá budúcnosť a nádej –
Good Future and Hope (GF&H) založili
manželia Liebeovci na jeseň roku 2011.
Bola to ich reakcia na hrozivú situáciu
sirôt v Ugande vo východnej Afrike,
s ktorou sa stretli pri ich prvej návšteve
v lete 2011. Mnohé z detí ostali samé
následkom diktátorského režimu Idiho
Amina či kvôli AIDS. Nadácia je cestou, ako pomôcť sirotám a deťom v núdzi, zabezpečuje im bezpečné dlhodobé
ubytovanie, jedlo, základnú starostlivosť a vzdelanie.
Manželský pár z Kampaly, ktorý
v prenajatom 3-izbovom dome založil
jednoduchý sirotinec, v ktorom sa stará
o deti z ulice, pomohol nadácii podniknúť prvé kroky. Liebeovci po návrate
na Slovensko našli mnohých ochotných
ľudí, ktorí sa rozhodli pravidelne prispievať. Odvtedy sa pomoc rozrástla
natoľko, že v januári 2012 nadácia rozbehla program „virtuálnych adopcií“,
kde vďaka pravidelnej finančnej podpore vzdialených sponzorov, majú deti lepší život. Momentálne nadácia takýmto
spôsobom v Ugande podporuje 30 detí
vo veku od 3 do 14 rokov. Neskôr prišli
Liebeovci s ďalším nápadom – postaviť

nový detský domov. Napriek mnohým
prekážkam našli vhodný pozemok, kúpili ho a začalo sa stavať. Už sú postavené základy troch domčekov, ktoré by
mali byť v lete hotové!
Pri svojich návštevách do Ugandy
Viera a Hannes deťom vždy prinášajú
darčeky od sponzorov a naposledy
tam s nimi strávili Vianoce. Deti majú
obrovskú radosť aj z maličkostí a sú
nesmierne vďačné. Okrem toho majú
blízky vzťah s Pánom, každý večer
si organizujú vlastné bohoslužby, na
ktorých jedno dieťa káže a ostatné vydávajú svedectvá. Samozrejme, nechýbajú pri tom ani úžasné černošské
gospelové piesne v sprievode mnohých bubnov. Jedným z cieľov nadácie
GF&H je rozširovať svoje aktivity aj
do iných krajín, a tak v septembri 2012
navštívili Myanmar. Miestna situácia sa
ich dotkla natoľko, že GF&H momentálne spolupracuje s manželským párom,
ktorý prevádzkuje sirotinec v Rangúne.
Svojho sponzora zatiaľ našlo 18 detí,
ostatné na „virtuálne adopcie“ ešte stále
čakajú. Pre Liebeovcov bolo čoraz ťažšie
organizovať takúto pomoc zo Slovenska,
a tak sa vo februári 2013 po modlitbách
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rozhodli presťahovať na stredný východ,
odkiaľ je to do Ugandy a Myanmaru už
len na skok, aj letenky sú odtiaľ oveľa
lacnejšie. Mnohí sme si poplakali, lebo
nám Liebeovci veľmi prirástli k srdcu.
Ak máte záujem prispieť nadácii GF&H,
všetky potrebné informácie nájdete na
www.goodfutureandhope.com.

www.slovozivota.sk
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rePortáž

Už niekoľko rokov koncom januára organizujeme v spolupráci s ICEJ Spomienkový deň holokaustu.
V minulosti sme na podujatí privítali viaceré významné osobnosti, minulý rok napríklad Fedora Gála,
tentoraz sme pozvali poslanca Františka Šebeja. Jeho vystúpenie bolo nesmierne podnetné a akiste
prekonalo očakávania mnohých.
Hneď na úvod zazneli izraelské piesne v hebrejčine aj v slovenčine, ktoré viedla Danka Vráblová
s worshipovou skupinou Slova života. Bolo to skutočne nádherné! Aj na hostí z rôznych zborov, celkovo
sa nás zišlo okolo 120, veľmi zapôsobili.
Peter Švec potom vo svojom krátkom príhovore skonštatoval, že žijeme v dobe opätovného nárastu európskeho antisemitizmu. Predstavil víziu ICEJ a jej najnovšiu aktivitu –
šíriť pravdu o holokauste na základných a stredných školách
na Slovensku. Niektorým lektorom sa už podarilo osloviť prvé
školy, ako napríklad pastorovi Ivanovi Zuštiakovi v Petržalke.
O návšteve školy povedal: „Riaditeľstvo a vedenie školy moju
ponuku prijali s radosťou, hoci mali obavy, ako sa mi podarí
deti zaujať. Po prednáške za mnou prichádzali študenti, ktorí
boli nadšení z Hitlerovho Mein Kampfu. Bol som rád, že boli
ku mne úprimní, na druhej strane som im takto mohol otvorene
hovoriť o zmysle života. Je dôležité, aby sme si túto históriu
pripomínali, aby sa už nič podobné neopakovalo.“
Pastor Peter Čuřík potom zdôraznil význam Svetového
pamätného dňa holokaustu aj z toho hľadiska, že sa táto iniciatíva šíri na poli Európskeho parlamentu (www.ec4i.org).
Upozornil tiež na aktuálne hrozby, ktoré v posledných mesiacoch eskalovali do reálnej možnosti použitia atómovej bomby.
Ako povedal Benjamin Netanjahu vo svojom prejave na pôde
OSN koncom roka 2012: „Otázka nie je kedy sa Iránu podarí
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vyrobiť atómovú bombu, ale kedy už bude príliš neskoro to
zastaviť.“ Napriek neustálemu antagonizmu medzinárodného
spoločenstva voči Izraelu, sme jasne vyhlásili, čo hovorí Božie
slovo na tému Svätej zeme i jej ľudu. Boh o Sione hovorí, že
tam bude prebývať na veky a že si Židov vybral za zvláštny
ľud (Ž 132:13,14 a 5Moj 7:6).
Nasledovala prednáška Františka Šebeja. Plánovaných
dvadsať minút sa pretiahlo na viac ako hodinu, v ktorej
„skomprimoval“ všetko hodnotné na tému týkajúcu sa ho-

„otázKa Nie je Kedy sa iráNu podarí
vyrobiť atÓmovú bombu, ale Kedy
už bude príliš NesKoro to zastaviť.“
benjamin Netanjahu
lokaustu a dnešného Izraela. Najprv rozprával o tom, ako sa
holokaust dotkol jeho rodiny, keď z otcovej strany vyvraždili
celé príbuzenstvo. Aj intelektuáli si museli prísť na svoje,
lebo v druhej časti jeho prednášky zazneli veľmi hodnotné

1/2013

www.slovozivota.sk

rePortáž / rozhovor

myšlienky. Na tému pôvodu antisemitizmu povedal: „Ľudia
inklinujú k jednoduchým vysvetleniam, hľadajú vinníkov,
obete. Potenciál na páchanie zla monumentálnych rozmerov
si ľudstvo stále nesie so sebou. Ani po druhej svetovej vojne
sme sa nepoučili. V Kongu (bývalom Zaire) bolo dva milióny
mŕtvych, pričom svet neprejavil žiadny súcit, hoci sa jednalo o civilné obete. V Sudáne, v predsieni pekla, padlo tiež
dva milióny mŕtvych. Samozrejme, holokaust je predsa len
výnimočný, lebo v predchádzajúcich prípadoch sa z vraždenia nespravilo nikdy priemyselné odvetvie.“ Veľmi zaujímavo tiež zadefinoval nenávisť: „Vášnivá nenávisť dokáže dať
zmysel prázdnemu životu. Nenávisť je účinnejším sociálnym
lepidlom ako láska, (nemysliac tým Božiu lásku), ktorá je
v podstate párovou záležitosťou. Tí dvaja si v zásade vystačia. Nenávisť sa potrebuje združovať. Preto sa antisemitizmus
takmer nedá vymazať.“ Šebej sa dotkol aj súčasnosti: „Arabský školský systém je taký plný nenávisti voči Židom, že
takúto spoločnosť bude veľmi ťažké vyliečiť.“ Varoval tiež

pred iránskym režimom a jeho pohľad na arabskú jar je veľmi skeptický. „Ľuďom to neprinieslo ani slobodu, ani prosperitu a Izraelu len väčšiu neistotu. Predchádzajúci diktátori
boli aspoň čitateľnejší.“ Pre viacerých menej zainteresovaných poslucháčov mohlo byť veľmi zaujímavé uvidieť mapu
na veľkom plátne, ktorá jasne demonštrovala zložitú situáciu
Izraela, malej krajiny s piatimi miliónmi Židov, obklopenej
zo všetkých strán obrovským arabským územím.
Po príhovore sme si uctili obete holokaustu aj zapálením
symbolických sviečok na menóre a spoločne sme sa, spolu
s prítomnými pastormi, modlili za Izrael. Z celého podujatia
sme pre vás pripravili CD nahrávku, ktorá okrem príhovorov tiež obsahuje nádherné židovské piesne. Po skončení si
všetci pochutnali na výbornej židovskej kuchyni v našej novej
kaviarni – na kanapkách s olivovým sortimentom, s kozím
syrom či pečeným baklažánom. Delikatesou bol aj plnený
vínny list v kyslej marináde.

František ŠEBEJ je profesiou psychológ, výskumník, pedagóg a novinár. Je dlhoročným politikom
a od novembra 1989 členom vrcholových orgánov niekoľkých politických strán pravicového a konzervatívneho zamerania. Bol členom prezídia SAV a niekoľko rokov pôsobil ako redaktor časopisu
TÝŽDEŇ. Dnes je poslancom Národnej rady SR a predsedom zahraničného výboru. Angažuje sa aj
v komunálnej politike v Bratislave.
Ďakujeme Vám za návštevu u nás. Aký je váš dojem z tohto Spomienkového dňa holokaustu?
Pre mňa je to veľmi osobná a citová záležitosť. Ani si neviete
predstaviť, aký som rád, že ste to zorganizovali a že som mal
možnosť vystúpiť. Mám z toho osobne silný zážitok, počul
som židovské piesne v krásnom podaní, vrúcne modlitby za
Izrael a stretol som ľudí, ktorí rozumom a srdcom chápu, čo sa
stalo pri holokauste a čo sa deje v Izraeli dnes.
Mali ste nesmierne plodnú prednášku. Bolo veľmi zaujímavé, ako ste dokázali popísať nielen samotný holokaust, ale aj to, čo mu predchádzalo.
Holokaust začal v slovách, knihách a v propagande, ktorá pri-
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ambície neobmedzujú len na Izrael, predovšetkým sú Arabmi a moslimami, a to ich spája. Žiaľ, Európska politická elita
je z veľkej väčšiny ochotná hrať túto hru.

pravovala pôdu a vyčlenila Židov ako skupinu ľudí, ktorá je
nositeľom škodlivých vlastností. Delegimitizovala ich existenciu poukázaním na ich majetky a pochybné praktiky, vyfabrikovaním obvinení. Šírili sa pochybné bludy, ako napríklad
Protokoly sionských mudrcov. To akoby kolektivizovalo predsudky a nenávisť. Druhým krokom bolo dehumanizovanie,
zbavenie Židov ich ľudskosti, na čo slúžili židovské zákony,
či už nemecké, alebo aj slovenské, ktoré ich zbavili občian-

Holokaust začal v slovách, knihách
a v propagande, ktorá pripravovala
pôdu a vyčlenila Židov ako skupinu
ľudí, ktorá je nositeľom škodlivých
vlastností.
skych práv i majetku, čím vznikla bezprávna, nemajetná skupina ľudí akejsi druhej kategórie. Toto všetko vytvorilo pôdu
pre to konečné riešenie, pre deportácie, hoci ťažko povedať,
koľko Slovákov naozaj tušilo, čo sa v skutočnosti deje.
V každom prípade všetky tie lži a polopravdy stačili na to,
aby sme akceptovali, že našich susedov a známych vyvážali
v dobytčích vagónoch bez nejakých väčších protestov.

Je pre mňa paradoxom, že hanba za holokaust, ktorú si
ako Európania nesieme, nám nedáva akúsi bázeň, aby sme
nezopakovali tú istú chybu. Nedeje sa niečo podobné, ako
sa dialo za Hitlera, keď si Európa radšej zakrývala oči
pred realitou?
Myslím si, že zažívame opakovanie toho druhu slepoty, ktorý
tu vládol v druhej polovici tridsiatych rokov, keď sa k moci
dostal Hitler. Týka sa to Iránu a aj všeobecnej dezinterpretácie hrozby radikálneho islamu. Politická korektnosť zabraňuje pomenovať motívy, tak ako vtedy nikto nebral vážne, čo
Hitler napísal v Mein Kampfe. On to do písmena splnil, len to
vtedy nikto nechcel brať vážne ako slovo, ktoré vyjadruje jasné úmysly. Keby človek načúval argumentácii Iránu, Hamasu,
Al Káidy, tak mu musí byť jasné, čo chystajú. Správame sa, ako
keby iránski duchovní – mullovia, tie veci nikdy nepovedali.
Keby to povedal ktokoľvek iný, napríklad nejaký európsky
líder na adresu iného európskeho národa, tak by sa všetci
zbláznili od zdesenia. Ak to hovorí nejaký islamský duchovný, politik či hodnostár, ako keby sme to nechceli počuť.
Ako vidíte budúcnosť Izraela? Z biblického hľadiska
vidíme, že majú nádej, ako to však vidíte z politického
hľadiska?
Chcel by som to vidieť optimistickejšie, ale v danej chvíli
mám obavy. Neviem, koľko generácií ešte ten tlak vydrží.
Spôsob, akým zaobchádza zvyšok sveta s Izraelom, je hanebný. Izrael je v podstate v tom regióne jedinou demokraciou,
kde majú Arabi občianske práva, lebo vo svojich krajinách
ich v skutočnosti nemajú. Je nespravodlivé vystaviť Izrael
takej kritike, ako keby to bola krajina zločinu, pričom svet
si nevšíma krajiny, ktoré majú priamo v litere zákona porušovanie ľudských práv – od Saudskej Arábie, cez Severnú
Kóreu až po Sudán. Neviem ako dlho dokáže izraelský ľud
toto zaobchádzanie ustáť, dúfam že na veky, mám nádej, no
zároveň aj obavy.
Otázky kládol Peter Čuřík

Pohybujete sa v zahraničnej politike. Dá sa niečo urobiť
v tom, aby Európska únia nejako prehodnotila svoj negatívny vzťah voči Izraelu a vôbec svoj postoj k tomu, čo
sa deje na Blízkom východe?
Dá sa a musí sa dať niečo urobiť. Časť Európy otvorené oči
má a časť sa snaží z celej sily oči zatvárať a uši zapchávať.
No veľká časť Európy podľahla tlaku a legitímnosť Izraela
čoraz viac spochybňuje. Už len slovníkom, ktorý sa zaviedol
v politických kruhoch, ako napríklad okupované územia,
Izrael ako agresor či práva palestínskeho ľudu na sebaurčenie, hoci tí sa ako národná entita začali spomínať až v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Cieľom Hamasu nie
je právo Palestínčanov na vlastný štát, cieľom je vymazanie
Izraela z mapy a podľa možnosti aj so Židmi a zavedenie šaríe – islamského práva v hocijakých hraniciach. Oni svoje
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              Peter Čuřík

Štyri princípy riešenia
konfliktov v manželstve

Niekto raz poznamenal, že keď sleduješ v reštaurácií muža a ženu, ako sedia za jedným
stolom a spoločne večerajú, no už dlhší čas neprehovorili ani slovo, je skoro isté, že sú
manželmi. Čo sa stalo? Pravdepodobne sa za roky ich manželstva nahromadilo príliš veľa
nevyriešených konfliktov a nedorozumení, ktoré spôsobili rany na duši, a tak vytvorili zdanlivo neprekonateľnú bariéru v komunikácii. Komunikácia je však pre lásku tým istým, čím je
krv pre život. Tak ako krv prináša do celého tela kyslík a tým ho oživuje, podobne zdravá
komunikácia prináša do manželstva potrebnú vitalitu a dáva mu dostatočnú imunitu proti
„chorobám“ zvonku.
Bez ohľadu na to, ako sú vzťahy kvalitné, pri ich budovaní
sa nevyhneme trecím plochám. Konflikty sú neoddeliteľnou
súčasťou vzťahov. Samotný konflikt však ešte nemusí byť
problémom, otázkou je, ako ho dokážeme spracovať. Tu sú
štyri princípy riešenia konfliktov v manželstve.
1. Prejav úctu
Ak stratíš úctu k svojmu nadriadenému, pastorovi, manželovi
alebo manželke, konflikty, ktoré v týchto vzťahoch nastanú,
sa riešia omnoho ťažšie. Keď si si svojho životného partnera
bral, považoval si ho za to najlepšie, čo ťa v živote postretlo.
Micael Lundin na seminári pre manželov vtipne poznamenal,
že pri zamilovaní sme akoby pod vplyvom drog, menovite
pod vplyvom hormónu dopamín. Nedokážeme jasne myslieť

Ak stratíš úctu k svojmu nadriadenému, pastorovi, manželovi
alebo manželke, konflikty, ktoré v týchto vzťahoch nastanú,
sa riešia omnoho ťažšie.
a často nevidíme plnú realitu. Ale tak to asi má byť, tak to
Boh zariadil. No počas životných peripetií, ktorými spoločne
v manželstve prechádzame, môžeme postupne k životnému
partnerovi strácať úctu. Už ho nevidíme tak ako predtým.
Odrazu ho vnímame cez prizmu jeho slabostí a chýb a naše
reakcie pri konfliktoch budú tomu aj zodpovedať. Zrazu
nájdeme sami seba, ako kričíme na toho, koho sme ešte
pred pár rokmi neskonale milovali. Ako to v „Príbehoch
lásky... ktoré sa skutočne stali“ od Garyho Chapmana zaznamenala jedna z pisateliek: „Na ulici zneli škaredé a urážlivé slová. Nadávky vybuchovali ako petardy, ich ozvena
znela okolím, takže ich všetci mohli počuť. Ako môže niekto
takto hovoriť so svojím manželom, ktorý je známy ako
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pozorný a láskavý človek? Nanešťastie som takto dokázala
kričať ja. Naozaj som to bola ja!“
Tu je biblické napomenutie: „Vy, muži, tak podobne,
spolubývajte s nimi podľa rozumu ako so slabšou nádobou
ženskou preukazujúc im úctu ako tiež spoludedičom milosti
života, aby vaše modlitby nemali prekážky“ (1Pet 3:7). Muži,
máme svojim manželkám preukazovať úctu! Je všeobecne
známe, že ženy si majú ctiť svojich manželov. Zdá sa, že je
to jedna z najväčších potrieb muža. No zároveň vidíme, že
aj muži majú svojim ženám „preukazovať úctu“. Niektorí
možno skutočne svoje manželky ľúbia, no nenaučili sa im
úctu preukazovať, alebo to nikdy nepovažovali za potrebné.
Manželky sú slabšími nádobami, no často dokážu pracovať
na plný úväzok, vychovávať deti, upratovať, prať, žehliť, variť
a ešte byť pri tom všetkom ozdobami svojich manželov pri
spoločenských udalostiach. Muž je hlavou svojej manželky,
no apoštol Peter jasne hovorí, že ak si ju nebude ctiť ako
rovnocennú „spoludedičku milosti života“, jeho modlitby
môžu mať prekážky. Ak chcete, aby Boh na vaše modlitby
odpovedal, vždy sa uistite, že sa medzi vami nestratila úcta.
Podobné slovo k manželkám: Preukazujte úctu svojim
manželom (Ef 5:33)! Budeš prekvapená, ako v atmosfére úcty
začne tvoj muž prosperovať. Boh každého manžela stvoril ako
lídra a tvoj postoj k nemu túto Bohom danú vlastnosť dokáže
roznietiť alebo zadusiť. Ak si ho nevieš momentálne ctiť za
to, ako žije, cti si ho za to, kým je podľa Božieho poriadku;
zostávaj na modlitbách, hovor o ňom dobré veci a svojím
časom uvidíš zázraky. Nikdy svojho partnera neporovnávaj
s iným! Možno vidíš pozitíva manžela tvojej známej, ktoré
tvoj partner nemá, a povieš si: „Škoda, že môj muž nemá to,
čo on.“ Ale nezabúdaj, že toho druhého nepoznáš a svojím
spôsobom si ho idealizuješ. Keby si ho naozaj spoznala
a uvidela ho aj s jeho chybami, možno by si bola vďačná
za toho, ktorého ti Boh dal. Niekto raz položil takúto otázku:
Je manželstvo na to, aby som bol požehnaný a cítil sa dobre,
alebo na to, aby som bol viac posvätený? Správna odpoveď
je, že na oboje! Manželstvo ti prináša úžasné chvíle potešenia,
no zároveň je Božím nástrojom na tvoje posvätenie.
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Nesnažte sa predstierať, že spory nenastali, konflikty sa
vyriešia len tak, že sa riešia. V atmosfére obojstrannej úcty
sa oveľa ľahšie dokážete vcítiť do toho, čo prežíva ten druhý,
a aj keď možno nesúhlasíte s jeho argumentáciou, rozumiete,
čo sa v ňom odohráva. To je presný opak egocentrizmu a to je

Relatívne banálna hádka či nedorozumenie môže byť často iba
vyjadrením frustrácie, ktorá sa
dlhodobo hromadila v úplne inej
oblasti.
vo svojej podstate pravá láska: „Nerobiac ničoho zo sváru ani
z márnej chvály, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších
od seba, nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je
iných. Lebo nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu
Ježišovi“ (Fil 2:3-5).
2. Uvedom si rozdiely
Čo vás na začiatku priťahovalo, vás po čase môže začať
iritovať. Je známym faktom, že rozdiely sa priťahujú, aj keď
to nemusí byť vždy pravidlom. No ak je to váš prípad, buďte
si vedomí svojej rozdielnosti. Možno si introvert, a keď ste
sa zaľúbili, priťahovalo ťa práve to, aký bol tvoj vyvolený
extrovertný. Bol spoločenský a obľúbený v kolektíve, a to ťa na
ňom fascinovalo. No po pár rokoch manželstva ti presne to, čo
ťa kedysi priťahovalo, môže začať prekážať: „Kedy si konečne
nájde čas aj na mňa!“ Keď chceš mať pokoj a stráviť večer iba
s ním, on ťa ťahá do spoločnosti. Naučte sa spoznávať jeden
druhého vo svojej rozdielnosti a nesnažte sa partnera zmeniť
na svoj obraz! Po prvé, je to zbytočné, mnohí to už skúšali, no
bez úspechu. Ak sa má v niečom zmeniť, nech to urobí Boh
bez tvojej manipulácie a v správnom čase. Po druhé, prečo ho
meniť na svoj obraz, keď jeho rozdielnosť môže byť pre vaše
manželstvo úžasným obohatením? Dopĺňajte sa navzájom!
Čerpajte jeden od druhého!
Aj v konfliktných situáciách môžeme reagovať rozdielne.
Niekto je viac ako dikobraz, iný zas nosorožec. „Dikobraz“
to dusí v sebe a v najneočakávanejšej chvíli, možno po
niekoľkých týždňoch, znenazdajky, „pichne“. Partner vôbec
netuší, čo sa deje... nuž, „dikobraz“ si v sebe niesol bolesť
z minulého týždňa. Jeho reakcia nemusí byť o momentálnom
spore ako skôr o starých, nevyliečených ranách. „Nosorožca“
spoznáš ľahko, lebo sa na teba okamžite vyrúti! Väčšinou to
neminieš, lebo zrážka je evidentná. Výhodou je, že vieš, na
čom si, a keď to prehrmí, máš čistý stôl. Problémom je, že tá
búrka môže byť niekedy taká veľká, že za sebou zanechá príliš
veľkú spúšť, slová, ktoré sa ťažko berú späť, zranenia, ktoré
sa dlho hoja.
3. Urobte dohody
Neútoč, ale ani nekapituluj! Snažte sa identifikovať koreň
sporu, to, o čo skutočne ide. Relatívne banálna hádka či
nedorozumenie môže byť často iba vyjadrením frustrácie,
ktorá sa dlhodobo hromadila v úplne inej oblasti. Hľadajte
to, v čom reálne spočíva problém. Pomôžte si navzájom
vyjadreniami, ako napríklad: „Chceš tým povedať, že som
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príliš málo doma?“ Alebo: „Môžem s tým ja niečo urobiť?“
Pri riešení sporu sú emócie niekedy v kulminácii a nie je ľahké
identifikovať skutočný problém. Vždy sa snažte používať
posolstvá typu „ja“ a nie posolstvá typu „ty“. Nepoužívajte
tiež výrazy ako „ty nikdy“ alebo „ty vždy!“. Jednoducho nie
sú pravdivé a po ďalšie, nedávajú tomu druhému možnosť,
aby pokračoval v zmysluplnej debate. Nedovoľte, aby sa
vaše emócie vymkli kontrole. Biblia hovorí „Hnevajte sa
a nehrešte; slnko nech nezapadá nad vaším rozhnevaním sa,
ani nedávajte miesta diablovi“ (Ef 4:26,27). Nech z tvojich
úst nevyjdú slová, ktoré by si neskôr ľutoval a ktoré by si
v podstate nikdy nevyslovil v „triezvom stave“. Slová dokážeš
vyriecť za pár sekúnd, no vziať ich späť môže trvať roky.
Ak ste sa nahnevali jeden na druhého, nedovoľte, aby nad
vaším hnevom zapadlo slnko. Predtým ako si líhate, odpustite
jeden druhému. Nečakaj na to, kto bude prvý, predháňajte sa
v odpúšťaní. Tvoj životný partner ti za to stojí.
Keď boli argumenty vypovedané, postoje vymenené,
skúste hľadať dohody. Ako ste vyriešili konflikt? S čím odchádzate? K čomu sa môžete vrátiť?
4. Spoločná modlitba
Nebýva to automatické, zvlášť vtedy, keď zahoreli vášne
a padli ťažké slová. Spoločná modlitba však dostáva Boha
znova do centra vášho manželstva a privedie vás do stavu,
keď si „musíte“ odpúšťať. Nedovoľte, aby vo vašom manželstve vyrástol koreň horkosti – má tendenciu nakaziť mno-

hých, v tomto prípade duchovný život, komunikáciu, deti, financie: „Dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej,
aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja
a trápenia, a boli by ním poškvrnení mnohí!“ (Žid 12:15).
Každá správna komunikácia začína v komunikácii
s Bohom. O čo lepšie je znova podriadiť svoju vôľu Bohu,
než zápasiť jeden s druhým na poli ľudského ega. V modlitbe
znova uvidíte jeden druhého Božími očami a vaše manželstvo
môže byť, paradoxne, aj prostredníctvom konfliktu, ešte viac
posilnené.

www.slovozivota.sk
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reportáž / rozhovor

Micael Lundin je momentálne druhým pastorom kresťanského zboru v Őrebro vo Švédsku. Žije pre
misiu a s nadšením o nej rozpráva. Už za komunizmu pašoval Biblie do bývalého Československa.
Na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia sa presťahoval do Brna, kde založil zbor Slova
života a tri roky viedol medzinárodnú biblickú školu, ktorú absolvovalo až 700 študentov. Potom sa
presťahoval do Indie, kde spolupracoval s Thomasom Georgom a nedávno sa vrátil z ročnej misie
v Ugande. S manželkou Tinou má štyri deti. Najmladší sedemnásťročný syn ešte žije v ich domácnosti, ostatní sú už dospelí, takže Lundinovcom medzičasom pribudli štyri vnúčatá. Pozvali sme ho
na dvojdňový seminár pre manželov, ktorý sa konal neďaleko Podhájskej. Spolu s pastorom Petrom
Čuříkom tam vyučovali a modlili sa za 20 párov. Micael sa síce nepovažuje za experta na manželstvo,
no v jeho vyučovaniach bolo veľa múdrosti a praktických skúseností. Okrem toho nám poslúžil na
našej pravidelnej nedeľnej bohoslužbe. Jeho vyučovanie o tom, že naša cirkev má byť ako ľadoborec,
ktorý pomáha kliesniť cestu pre ďalších, nám ostane hádam navždy v pamäti. Vrelo vám CD s týmto
vyučovaním odporúčame.
Naposledy si bol v našej cirkvi pred
štyrmi rokmi. Aký máš dojem z tých
pár dní, ktoré si s nami strávil?
Som rád, že som mohol opäť prísť medzi
vás. Máte pekné priestory, ste zanietení
pre Pána a obaja pastori sú pre mňa
príkladom. Ďakujem, že ste ma pozvali
a mohol som poslúžiť aj manželským
párom.
Aké rozdiely sú medzi švédskymi
a slovenskými manželstvami?
Väčšina kresťanských manželských párov vo Švédsku pochádza z veriacich
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rodín, kde sa praktizovala živá viera,
alebo sa aspoň chodilo do nedeľnej
školy. U vás chýbajú príklady, v mnohých prípadoch ste prvá generácia znovuzrodených kresťanov, takže je to pre
vás veľkou výzvou.
Takže to máme ťažšie...
Môžete to zobrať aj tak, že priekopnícky
pripravujete cestu pre ďalšie generácie,
aby to pre vaše deti bolo už ľahšie.
Ktorých vecí si sa najviac dotýkal
na manželskom seminári?
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Úplným základom je to, že sa každý
z nás musí odovzdať Bohu. No ani to
nestačí, lebo ak takéto rozhodnutia
urobia iba jednotlivci, tak to zvádza
k tomu, že budeme žiť nezávisle jeden
od druhého. Každý si bude žiť svoj život
a stále to bude len „ja“ a „ty“. Skutočné
manželstvo je však o tom, že sa stávame
jedno a sme to už „my“. Potrebujeme
teda urobiť spoločné rozhodnutia, že
sme ochotní ako rodina poslúchať Boha,
ísť kamkoľvek a podobne. Ak sa to
nestane, tak pri problémových situáciách
vznikajú konflikty.

www.slovozivota.sk
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Zdá sa ti, že v dnešnej modernej
spoločnosti ešte existuje tradičné
rozdelenie úloh v rodine na mužské
a ženské?
Rodiť by mala hlavne žena. :) Myslím
si, že to môže byť rôzne v každej rodine.
U nás v cirkvi máme páry, kde manžel
veľmi rád varí, hoci zvyčajne je to
Skutočné manželstvo je
však o tom, že sa stávame
jedno a sme to už „my“. Potrebujeme teda robiť spoločné rozhodnutia.

opačne. Je dôležité vziať do úvahy to,
čo hovorí apoštol Pavol Efežanom, že
muž je hlavou rodiny. Mnohí manželia
si to však vykladajú nesprávne, stali sa
akýmisi bossmi – ja to riadim a všetku
prácu robí žena s deťmi. V Ugande tak
funguje skoro každá rodina. Ale byť
hlavou znamená prijať zodpovednosť
za rodinu. A to znamená riešiť krízy,
napríklad, keď moje deti trpia. Je mojou úlohou niečo s tým urobiť. Žiaľ,
v mnohých prípadoch sú to najmä ženy,
ktoré cítia zodpovednosť za rodinu.
Oproti minulosti je to zložitejšie
v tom, že veľakrát ženy musia robiť
na plný úväzok podobne ako muži
a kvôli tomu sa žije v dosť veľkom
strese.
Ak sú obaja zamestnaní, je dôležité,
aby sa vzájomne podieľali na pomoci
v domácnosti. Nejde ani tak o to,
kto čo robí, to závisí od konkrétnych
obdarovaní, ale ide o to, aby sa nestalo,
že sa jeden ide zodrať a ten druhý sedí
na gauči. Takéto niečo nevidím ani
v Biblii. Je to predsa náš spoločný domov, ktorý spoločne budujeme.
Čo by si odporučil rodičom, ktorí
túžia, aby sa ich deti vydali cestou
viery?
Najsilnejší je vždy príklad rodičov. Stará múdrosť vraví, že deti nebudú robiť
to, čo im rodičia hovoria, ale to, čo ich
vidia robiť. Najlepšie je, samozrejme,
ak žijeme to, čo aj učíme. Keď deti
cítia, že sa ich rodičia majú radi, že sa
modlia, dôverujú Bohu a reagujú zbožne v rôznych situáciách, nie je treba ich
až tak veľa poúčať. Ale ak je to opačne,
tak deti rýchlo rozpoznajú pokrytectvo.

To je asi to najhoršie, čo sa môže stať, je
to ako zaočkovať deti proti Bohu.
Máš popri svojej práci a rodine čas aj
na nejaké koníčky?
Veľmi sa mi zapáčil beh. Keď som bol
mladý, tak som sa veľa venoval športu. Ale po dvadsiatke som prestal. Ak
nerátam nejaké nárazové športové aktivity cez dovolenky, tak som sa venoval
len duchovným veciam. Keď som mal
40, lekár ma varoval, lebo sa mi zhoršil zdravotný stav, rok a pol som bol na
tom zle, mal som vysoký cholesterol.
Lekár ma nabádal, že musím pravidelne
cvičiť, ak nechcem, aby sa mi stalo
ešte niečo horšie, no ja som to stále
odkladal. Ale po päťdesiatke som začal s posilňovňou. Stretol som tam
87-ročného pána vo výbornej kondícii.
Pochválil sa mi, že zabehol už 37
maratónov, pričom prvý absolvoval až
v šesťdesiatpäťke. A potom som čítal
Keď deti cítia, že sa ich
rodičia majú radi, že sa
modlia, dôverujú Bohu a
reagujú zbožne v rôznych
situáciách, nie je treba ich
až tak veľa poúčať.

o jednej veľmi obéznej žene, ktorá behaním postupne schudla a tiež zabehla
niekoľko maratónov. Urobilo to na mňa
dojem a začal som behať aj ja.
Aj tebe sa podarilo zabehnúť maratón?
Pred štyrmi rokmi. Ale cesta k nemu
nebola ľahká. Bol som zadýchaný už po
tristo metroch. Trvalo nejaký čas, kým
som si vybudoval výdrž. Nehovorím, že
každý musí behať, ale je vhodné, aby
si každý našiel takú pohybovú aktivitu,
ktorá ho baví.
Prečo by mali kresťania športovať?
Máme sa starať o svoje telá, ktoré sú
chrámom Ducha Svätého. Zvlášť to platí pre tých z nás, ktorí sme už starší.
Čím skôr začneme, tým lepšie. Cítim
sa veľmi dobre a dokážem potom tvrdo pracovať. Stojí ma to čas, ale dodáva
mi to energiu. Rád si stanovujem ciele, šport mi tak pomáha aj v iných
oblastiach. Sme stvorení na to, aby sme
prekonávali svoje limity. No Biblia má
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pravdu, keď učí, že telesné cvičenie je
málo užitočné. Duchovné je predsa len
dôležitejšie, ale musíme si uvedomiť,
že sme celistvé bytosti – sme duch,
duša a telo. Keby sme skúmali, ako veľmi sa ľudia starajú o materiálne veci,
napríklad o svoje autá, v porovnaní
so svojím telom, boli by sme prekvapení. To, že ľudské telo funguje napriek
tomu, že s ním tak zle zaobchádzame, je
v podstate veľký zázrak.
Aké máš plány pre budúcnosť?
Momentálne som šťastný vo Švédsku,
ale verím, že v budúcnosti sa opäť dostaneme s manželkou na misiu. Láka ma
Balkán, vnímam, že ma tam Pán Boh
v budúcnosti zavedie.
					
Otázky kládol Martin Hunčár

Nám dal seminár veľa, jednak také
určenie smeru – múdrosť do oblastí,
v ktorých sme nemali celkom jasno,
jednak do oblastí, ktoré nás ešte
len s rodičovskými povinnosťami
„očakávajú”. Pre nás bolo tiež dôležité, že sme sa po stretnutiach mohli
spoločne s manželkou o jednotlivých
témach zdieľať.
Maťo a Silvia
Boli sme veľmi požehnaní každým
manželským párom aj jednotlivcami
z každého mesta, s ktorými sme sa
mohli zdieľať o svojich životoch.
Veľmi k nám prehovárali osobné svedectvá zo života manželov Lundinovcov a povzbudili nás držať sa
pevne toho, čo nám spoločne ako
manželom ukázal.
Patrik a Zuzka
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nová kniha

Drž si jazyk na uzde!
JOYCE MEYER sa na Slovensku stala obľú-

stop!

„Hovorím vám však, že
v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré
vyrieknu“

(Mat 12:36, Ekum. pr.)
Pán Ježiš učil, že jedného dňa sa všetci budeme zodpovedať za svoje slová.
Prečo? Pretože slová sú nositeľmi moci
– tvorivej, alebo ničivej.
Príslovia 18:21 hovoria, že život
a smrť sú v područí jazyka. Z toho jasne vyplýva, že slová majú veľkú moc
a moc sa vždy spája so zodpovednosťou.
Ľudia často túžia po moci, s ktorou
by sa mohli zahrávať; nie však po moci,
za ktorú treba niesť zodpovednosť –
a práve tú od nás Pán Boh žiada.
Pán nám dal schopnosť hovoriť
a očakáva, že s mocou, ktorú slová majú,
budeme zaobchádzať zodpovedne.

14

benou spisovateľkou. Jej dve najnovšie knihy
z nášho vydavateľstva – Sila myšlienok a Ako
zvládať svoje emócie si našli svojich priaznivcov
medzi kresťanmi rôznych vierovyznaní.
Všade naokolo stretávame negatívne naladených ľudí. Veriaci niekedy nie sú výnimkou. To by
sa ale malo zmeniť. Slová majú obrovskú moc
a veľmi na nás vplývajú, viac než si pripúšťame.
Chceme vidieť veriacich plných viery, očakávania
a vyznávajúcich Božie slovo. Aj preto sme vydali
„Drž si jazyk na uzde!“. Veríme, že sa vám bude kniha páčiť. Prinášame vám ukážku z jednej
kapitoly.

Slová sú nositeľmi moci!
Verím, že ak si uvedomíme, akú
moc majú slová a že Pán Boh chce, aby
sme ich používali zodpovedne, budeme
opatrnejší v tom, čo vyslovíme.
Niekedy hovoríme absurdné veci.
Keby nám na opasok pripevnili diktafón a počas týždňa nahrávali všetko, čo
povieme, rýchlo by sme pochopili, prečo sme sa dostali do problémov a prečo
sa isté veci nemenia, hoci Pán Boh chce,
aby sme v nich víťazili.
Nahrávka by zachytila pochybnosti,
nevieru, šomranie, strach, nespokojnosť
a mnoho negatívnych tvrdení, ale
takmer žiadne proroctvá o slávnej budúcnosti. Objavili by sa aj takéto vyjadrenia:
„Môj syn sa snáď nikdy nezmení! Čím
viac sa modlím, tým je horší.“
„Naše manželstvo jednoducho nefunguje. Už to dlhšie nevydržím. Ak to
spraví ešte raz, zbalím si kufre a odídem. A ak to nepomôže, podám žiadosť
o rozvod.“
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„Vždy, keď niečo ušetrím, dovalí
sa nejaká katastrofa a ja som zasa na
mizine.“
„Nedokážem počuť Boží hlas. Pán
ku mne asi nehovorí.“
„Nikto ma nemá rád. Asi som stvorená
na to, aby som žila sama.“
Z úst nám vychádzajú negatívne
výroky, ale zároveň tvrdíme, že veríme, že Pán Boh zmení naše deti, či
manželstvo, že nás finančne požehná
alebo pomôže nájsť partnera.
Uvediem vlastný príklad absurdností, ktoré hovoríme, keď sme v strese.
Raz večer som sa doma snažila niečo
nájsť, ale nedarilo sa mi to. Okrem toho
ma každú chvíľu niektoré z detí prosilo
o pomoc. Cítila som, že tlak v mojom
vnútri sa stupňuje. Vieš, že keď si
nervózny, ústa to dajú patrične najavo.
V hneve som zvolala: „Ja sa z tohto
domu asi raz zbláznim! Nikdy tu nemôžem nič nájsť!“
V tej chvíli ma Pán Boh upozornil
na to, čo som povedala. Usvedčil ma
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z toho, že som klamala, pretože v dome
vždy nájdem to, čo hľadám. Ak sa mi to
raz nepodarí, to ešte neznamená, že je to
vždy tak.
Všetci máme tendenciu zveličovať,
keď sa cítime pod tlakom. Nafukujeme
veci do obludných rozmerov a všetko
sa zrazu zdá omnoho horšie, než v skutočnosti je. Ľahkovážne slová, ktoré
vyslovíme pod tlakom okolností, sa
nám môžu zdať nepodstatné, ale v duchovnom svete majú moc.
Pán mi ešte povedal: „Joyce, klamala si nielen v tom, že nič nemôžeš
nájsť, ale aj v tom, že sa z toho zblázniš. Tvoj dom ťa neprivedie do šialenstva. Ak to však neprestaneš hovoriť, môže sa tak stať.“
Ak sa niekto takto často vyjadruje
a u jeho predkov sa vyskytla nejaká
psychická choroba, zlý môže takéto
slová použiť ako vstupnú bránu a škodiť mu.
Všimol si si, že ľudia sa často negatívne vyjadrujú o svojom psychickom stave?
„Mňa asi porazí.“
„Ja sa z toho raz zbláznim.“
„Mám pocit, že z toho zošaliem.“
„Ustavične na niečo zabúdam.“
„Asi mám Alzheimera, nič si nedokážem zapamätať.“
„Ak to takto pôjde ďalej, určite sa
psychicky zrútim.“
„Som taký hlúpy!“
Raz sme s Davom hrali golf s mužom, ktorý sa v priebehu niekoľkých
hodín označil za „blbca“ viac než 10krát. Pomyslela som si: „Pane, keby ste
vedeli, že preklínate sám seba, okamžite by ste s tým prestali.“
Ak budeš mať niekedy pocit, že
s tvojou mysľou nie je čosi v poriadku,
modli sa za to a vyhlasuj dobré veci
o svojich psychických schopnostiach,
aby tvoja budúcnosť bola iná než minulosť.
Väčšina ľudí marí svoje modlitby
tým, že krátko nato, ako ich vysloví, popiera ich negatívnymi slovami.
Vyhlasuj život, nie smrť!
„Duch oživuje, telo nič neosoží!
Slová, ktoré som vám povedal, sú
Duch a život“ (Ján 6:63, Ekum. pr.).
Ak hovorím o prorokovaní budúc-

nosti, nemám na mysli to, keď niekomu vravíš o tom, čo veríš, že dosiahneš alebo urobíš. Aj na to príde čas,
ale až neskôr. Najprv musíš prorokovať sám sebe: keď ideš do práce,
upratuješ, okopávaš záhradku alebo
opravuješ auto.
Hovor slová plné viery, pretože Pán
Ježiš povedal, že slová sú duch a život.
Preto vyhlasuj život, nie smrť!
Ako zareaguješ, keď vojdeš do plnej
reštaurácie: „Asi tu nebude nič voľné
a ak áno, bude to nanič stôl a čašník
nebude mať čas sa nám venovať.“
Alebo: „Verím, že dostaneme skvelý
stôl a obsluha bude na jednotku.“?
Možno sa pýtaš: „Joyce, tebe to
funguje?“
Nemôžem tvrdiť, že by to vždy zaberalo, ale radšej budem mať pozitívny
postoj a dosiahnem aspoň 50 %-ný úspech, než by som mala byť negativistická a nedosiahnuť nič.
Ba čo viac, keď som pozitívne naladená, som šťastnejšia a ľudia sa v mojej prítomnosti cítia príjemne.
Skús 30 sekúnd denne vyhlasovať,
že Pán Boh ti nakloní priazeň všetkých
ľudí, ktorých stretneš. Výsledky ťa iste
prekvapia!
Spomínam si, ako som si raz chcela
kúpiť kabát. V obchode mali viacero
modelov za polovičnú cenu. Objavila
som jeden, ktorý sa mi veľmi páčil, ale
nemal prelepenú cenovku. Opýtala som
sa predavačky, či sa zľava vzťahuje aj
naň, ale odpovedala mi záporne. Potom
sa na mňa pozrela a povedala: „Ak ho
chcete za polovičnú cenu, predám vám
ho. Neurobila by som to pre nikoho
iného, ale pre vás áno.“ Nepoznala som
ju, ani ona mňa, preto neexistoval žiaden „pozemský“ dôvod na to, aby to
urobila.
Pán Boh rád prejavuje priazeň
svojim deťom. To, čo urobil pre mňa,
spraví aj pre teba. Nauč sa hovoriť
v súlade s Božím slovom a požehnanie
nenechá na seba dlho čakať. Nezabudni
za všetko Pánovi poďakovať a chváliť
ho. Denne by sme si mali uvedomovať
Božiu dobrotu a ďakovať za ňu.
Boľavá noha
Raz popoludní som ležala v posteli
a čítala, keď ma zrazu začala bolieť
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noha. Mám vybočený palec, ktorý
z času na čas poriadne bolí. Keď bolesť prepukla, povedala som: „V mene
Cítila som sa ako na tenisovom zápase: vyhlásila
som niečo z Božieho slova,
a vzápätí sa bolesť znova
ozvala. Pomyslela som si:
„Hoci by som tu mala ostať
ležať celý deň a vyhlasovať, že budem uzdravená,
neprestanem a zvíťazím.“
Znovu
som
povedala:
„Ježišove rany mi priniesli
uzdravenie, preto bolesť
musí odísť.“

Ježiš odmietam túto bolesť. Som uzdravená jeho ranami. Bolesť musí
odísť.“ Ona sa však znovu objavila,
preto som zopakovala: „V mene Ježiš
som uzdravená.“
Cítila som sa ako na tenisovom
zápase: vyhlásila som niečo z Božieho
slova, a vzápätí sa bolesť znova ozvala.
Pomyslela som si: „Hoci by som tu
mala ostať ležať celý deň a vyhlasovať,
že budem uzdravená, neprestanem
a zvíťazím.“ Znovu som povedala:
„Ježišove rany mi priniesli uzdravenie,
preto bolesť musí odísť.“
Ostala som v posteli a vždy, keď
noha začala bolieť, zaútočila som Božím
slovom. Bolesť čoskoro utíchla a do
večera sa už neobjavila.
Ostala som v posteli a vždy, keď
noha začala bolieť, zaútočila som Božím
slovom. Bolesť čoskoro utíchla a do
večera sa už neobjavila.
Bdej a modli sa
„Bdejte a modlite sa…“ (Mat 26:41).
Sú chvíle, keď nám chýba vytrvalosť
a upadáme do „duchovnej letargie“.
Vtedy diablovi ľahko naletíme. Biblia
nás nabáda k ostražitosti.
Ježišovo napomenutie „bdejte
a modlite sa“, ktoré adresoval svojim učeníkom, platí rovnako aj dnes.
Všímaj si diablove útoky a ihneď na ne
reaguj modlitbou.
Ak satanovi nedovolíš vstúpiť na
„svoje územie“, nebude si môcť na ňom
postaviť pevnosť!

www.slovozivota.sk

15

správy zo sveta

Odsúdenie amerického pastora v Iráne

Amerického pastora, ktorý bol v Iráne od septembra vo väzení, odsúdili za pokus o ohrozenie bezpečnosti štátu. Saeeda Abediniho uznali vinným a odsúdili ho na osem rokov v najbrutálnejšom iránskom väzení Evin v Teheráne. Saeed Abedini je pôvodom iránsky občan, ktorý je držiteľom amerického pasu. Iránska vláda dlho odmietala pastorovi Saeedovi, jeho rodine a aj jeho
právnikovi povedať, aké sú vlastne konkrétne obvinenia. Vyzerá to tak, že Saeed je vo väzení len kvôli tomu, že konvertoval
na kresťanskú vieru a zdieľal evanjelium s ostatnými. Obvinili ho zo založenia siete bytov, v ktorých sa konali bohoslužby.
O svojom odsúdení sa Saeed dozvedel prostredníctvom správ, ktoré sa šírili väzenským rozhlasom. Osem rokov vo väzení Evin
by mohlo v Saeedovom prípade znamenať aj rozsudok smrti, vzhľadom na psychické a fyzické mučenie a zneužívanie, ktoré
sú tam na dennom poriadku. Jeho život vo väznici sa obmedzil na pravidelné výsluchy so zaviazanými očami, kde sa snažia
zosmiešniť jeho vieru. Saeed uviedol, že oceňuje spravodajstvo a práce prebiehajúce na jeho prípade. Zároveň však zdôraznil,
že sa chce stať hlasom všetkých tých, ktorí sú s ním vo väzení, a ktorých postihol rovnaký osud − boli uväznení kvôli svojmu
náboženskému presvedčeniu.
								
Zdroj: www.charismanews.com

Zázraky na evanjelizáciách
s Danielom Kolendom
Počas evanjelizačného ťaženia tímu CfaN (Christ for All Nations) na čele s Danielom Kolendom sa opäť diali zázraky! Prekvapilo to aj samotného Kolendu: „Keď bývajú ľudia na
našich zhromaždeniach uzdravení, vyvolá to zvyčajne veľký rozruch v bezprostrednej blízkosti človeka, ktorý bol uzdravený. Tí, ktorí stoja v jeho blízkosti, často začnú kričať, jasať,
skákať, tancovať a podľa toho z pódia spoznáme, na ktorom mieste sa práve stal zázrak.
Tentoraz to však bolo iné. Skôr než som začal kázať, začali byť ľudia uzdravovaní po celej
evanjelizačnej ploche. Uzdravilo sa toľko ľudí, že je ťažké opísať to slovami. Naskočila mi
husia koža pri pohľade na invalidné vozíky a barly, ktoré vyletovali do vzduchu doslova
všade! 250.000 ľudí bolo razom vo vare. Radostný krik zástupu silnel a my, ktorí sme boli
na pódiu, sme sa bez slov pozerali jeden na druhého. Naplnila nás bázeň a údiv.„Slepí,
hluchí, nemí, chromí a ľudia so všetkými druhmi chorôb boli spontánne a náhle uzdravovaní
– bez toho, aby bola vyslovená jediná modlitba a kázalo sa evanjelium. Vtedy som si spomenul na výrok evanjelistu Rienharda Bonnkeho: „Duch Svätý občas nečaká na to, ako my
kazatelia dokončíme svoje nudné kázanie, pretože sa nemôže dočkať úžasných vecí, ktoré
chce robiť!“ Celý tím CfaN zostal v údive z toho, čo všetko tu Ježiš v priebehu jediného
týždňa urobil. Zhromaždenia navštívilo počas piatich dní takmer milión ľudí. Abidjan sa
duchovne otriasol v základoch a diali sa veci, o ktorých sa číta v knihe Skutkov.
			

Zdroj: www.danielkolenda.com

Evanjelizácia moslimov v Nigérii

Yakubu, pôvodom z Nigérie, odovzdal svoj život Ježišovi v roku 1980 a od roku 1991 sa stal evanjelistom na plný úväzok.
Chodieva odetý v tradičnom moslimskom odeve a klobúku, no napriek tomu je oddaným kresťanom. Jeho služba sa volá
„Bazata“, čo v preklade znamená „neočakávaný“. Vraj preto, lebo Ježiš príde v čase, ktorý nikto neočakáva. Podľa neho nie
je najväčším problémom v Nigérii to, ako priviesť moslimov ku kresťanstvu, ale fakt, že mnohé cirkvi nemajú programy na to,
ako pracovať s moslimskými konvertitami. Zo strachu pred násilím ich majú často problém prijať, pretože sa boja vypálenia
svojej budovy ako pomsty od moslimov. Yakabu patrí do skupiny skrytých kresťanov, ktorí sa síce otvorene nepridávajú
k cirkvi, ale sú skrytými učeníkmi a využívajú netypické spôsoby evanjelizácie. Existuje mnoho moslimských študijných
skupín, ktoré používajú Korán a súčasne aj Bibliu, aby sa dozvedeli o tom, kto vlastne je Ježiš. Kladú dôraz na biblické
príbehy, ktoré sú taktiež v Koráne, ako napríklad príbehy o Noemovi a arche či Abrahámovi a Mojžišovi. Medzi moslimským
kmeňmi Hausa a Fulani existujú desiatky tisíc skrytých učeníkov, tajných nasledovníkov Ježiša Krista, ktorí zo strachu
z prenasledovania, z obavy o bezpečnosť svojich rodín a kvôli ochrane cirkevných budov pred vypálením, naďalej chodia do
mešity a navonok sa tvária ako moslimovia. To je však len vonkajšia pretvárka, pretože z celého srdca veria v Ježiša Krista.
Iných oslovujú cez drámy, filmy a gospelovú hudbu v tradičnom štýle kmeňa Hausa. Faktom ostáva, že pre mnohých moslimov
je takáto evanjelizácia naozaj „neočakávaná“.
				
Zdroj: Frontline
				
Všetky správy sú redakčne krátené. Barbora Vacková
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Vzostup a pád scholastiky
(13. – 15. storočie)

V 13. storočí sa v západnej kresťanskej
teológii naďalej rozvíja scholastika,
ktorej počiatky sme si opísali v predminulom čísle a sú spojené najmä
s osobami ako Anselm z Canterbury,
Peter Abélard a Peter Lombardský.
Nástup scholastiky priniesol zvýšený
dôraz na rozum a pre teológiu nový
spôsob myslenia, dialektiku, v ktorej
určitá téza a jej antitéza tvoria novú
pravdu, syntézu. V 13. storočí scholastika s týmito dôrazmi dosahuje vrchol
a stavia svoju impozantnú filozofickoteologickú stavbu. Azda najvýznamnejšími postavami vrcholnej scholastiky
sú Bonaventura a Tomáš Akvinský.
Bonaventura (1221 – 1274) bol duchovným synom Františka z Assisi,
dôraz však kládol na vzdelanie a viedol
františkánsku katedru teológie v Paríži.
Bol tiež generálom rádu františkánov
a pre jeho múdre riešenie sporov ho
nazývali „druhým zakladateľom“ rádu.
Pevne zastával názor, že intelektuálna
a morálna istota vyžaduje nadprirodzené
božské osvietenie mysle a svedomia,
čím sa líšil od Tomáša Akvinského.
Tomáš Akvinský (1226 – 1274) sa
narodil v Aquine, ktoré sa nachádza na
polceste medzi Rímom a Neapolom.
Proti vôli svojej rodiny vstúpil do rádu
dominikánov a o mnoho rokov neskôr
sa stal univerzitným majstrom v Paríži.
Svoj život zasvätil dosiahnutiu syntézy
medzi rozumom a vierou, filozofiou
a teológiou, Aristotelom a katolíckym
učením. Z Aristotela čerpal veľa, veril,
že jeho filozofia a katolícka teológia si
neodporujú. Na tomto základe staval
svoj filozoficko-teologický systém ako
akýsi dvojposchodový dom: základ
a prvé poschodie tvorila Aristotelova
filozofia, katolícka teológia k nemu
pridávala druhé poschodie a strechu.
Prvým poschodím je základné poznanie
Boha, porozumenie pôvodu ľudstva
a zmyslu jeho existencie, druhým poschodím sú „tajomstvá viery“, ako sú
Svätá Trojica, vtelenie Božieho Syna,
vykúpenie, vzkriesenie atď.

Tomáš staval túto „stavbu“ veľmi
usilovne. Písal komentáre k Biblii aj
k Aristotelovi, filozofické aj teologické
pojednania. Vrcholom jeho tvorivého
úsilia je Summa theologiae, rozsiahla
teologická práca, ktorá má viac ako
2 milióny slov.
Toto dielo však Tomáš nedokončil,
6. decembra 1273 totiž zažil zvláštnu
skúsenosť, pri ktorej k nemu údajne
prehovoril Kristus: „Dobre si o mne
písal, Tomáš. Akú odmenu chceš za
svoju prácu?“ Tomáš na to odpovedal:
„Nič, Pane, len Teba samého!“ Tomáš
nikdy neprehovoril o tom, čo následne
zažil, ale odmietol pokračovať v písaní.
Všetko, čo dovtedy napísal, sa mu zdalo
len ako slama v porovnaní s tým, čo mu
Pán zjavil. O štyri mesiace nato cestou
na lyonský koncil zomrel. Zažil Tomáš
Akvinský štyri mesiace pred svojou
smrťou skutočné stretnutie s Kristom?
Odpoveď sa zrejme dozvieme len v nebi.
Dielo a učenie Tomáša Akvinského bolo
prijaté rozporuplne. Štyri roky po jeho
smrti bolo odsúdené ako heretické, no
o necelých 50 rokov bolo kanonizované. Dodnes tvorí podstatnú súčasť katolíckeho učenia.
V každom prípade bol impozantný
filozoficko-teologický systém vytvorený
Tomášom Akvinským vystavený útokom a nesúhlasným stanoviskám. Neskorá scholastika nabrala úplne iný
smer, než tomu bolo na začiatku. Viera,
že Boh robí všetko podľa nutných
dôvodov dokonalosti a spravodlivosti,
ktoré môže veriaci pochopiť a domyslieť, nabrala vážne trhliny.
Ján Duns Scotus (1266 – 1308), škótsky
františkán, začína zdôrazňovať slobodu
a nepoznateľnosť Boha. Nachádza obmedzenia ľudského rozumu, keď ide
o vysvetlenie niektorých prvkov kresťanského učenia. S tzv. „novou cestou“
prichádza William Ockham (1280 –
1349), anglický františkán. Ten ešte viac
zdôraznil Božiu slobodu a absolútnu
moc. Ockham odstránil nepotrebné špekulácie a hypotézy zavedením princípu
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Tomáš Akvinský

známeho ako Ockhamova britva. Tento
princíp hovorí, že nie je potrebné tvoriť
viac hypotéz a možných vysvetlení tam,
kde postačuje menej.
Neskorá scholastika sa ďalej uberala
smerom zdôrazňovania Božej slobody
a nepoznateľnosti, a tak uzatvorila pomyslený kruh: na začiatku bol optimizmus, že rozum nám pomôže úplne
poznať Boha, na konci ostalo rozčarovanie, že ho poznať nemôžeme vôbec
a nemá zmysel niečo dokazovať.
Koniec scholastiky v podstate priniesol koniec stredoveku. Na jednej
strane sa spod teológie vyčlenilo samostatné filozofické skúmanie vrátane vedeckého. Na druhej strane sklamanie
z možností rozumu otvorilo cestu hľadaniu skutočnej pravdy a skutočnej
autority. Práve na pozadí krachujúcej
scholastiky dochádza k reformácii,
ktorá sa vracia k jednoduchej viere
a k Písmu ako zjavenému Božiemu
slovu a skutočnej autorite.
Zdroje:
Pavel Hanes: Dejiny kresťanstva.
Banská Bystrica: Trian, 2007
Wikipédia – Slobodná encyklopédia
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Slovo života je v zozname
príjimateľov 2% daní
Naše združenie Slovo života sa po splnení všetkých náležitostí úspešne zaregistrovalo medzi uchádzačov a prijímateľov 2% daní. Ak by ste chceli podporiť aktivity
nášho združenia spojené s rozvojom práce s deťmi a mládežou, touto cestou si vám dovoľujeme poskytnúť všetky potrebné informácie. Zároveň týmto vyslovujeme vopred naše poďakovanie za vaše rozhodnutie, ako použiť 2 % z daní, ktoré už za vás zaplatil váš zamestnávateľ (prípadne ich len uhradíte, ak ste súkromný
podnikateľ alebo konateľ spoločnosti).
Pri správnom postupe je dôležité, či ste:
• Zamestnanec a daňové priznanie za vás robí zamestnávateľ
obchodné meno: Slovo života international Bratislava
• Zamestnanec a daňové priznanie si robíte sám
sídlo: Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
• „právnická osoba“ t.j. súkromný podnikateľ (živnostník), alebo konateľ spoločnosti
právna forma: občianske združenie
(napr. s.r.o.)
IČO: 30839998
Všetky tieto tri alternatívy sú podrobne vysvetlené na www.slovozivota.sk

Pomôžte
nám
vydávať

w Bohoslužby každú nedeľu o 10.00 hod. na Tomášikovej 30 v areáli Omnie w
w Špeciálny program pre deti, miestnosť pre mamičky s bábätkami w
w Môžete si dať u nás nedeľný obed, máme tiež otvorenú predajňu kníh w
w Kázanie je tlmočené do angličtiny / The preaching will be interpreted into English w
www.slovozivota.sk

02-20929311

Toto číslo vychádza v náklade 2 700 kusov. Časopis rozposielame zadarmo už na viac ako 1 350
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 kázne na CD:
17.2.2013 Lundin Micael

Cirkev nie je zábavná loď!

2,30 €

C1302171

Zdroje tvojej sily alebo ako zabrať vrchy

2,30 €

C1302031

31.1.2013 Liebe Hannes

Kresťan a kariéra

2,30 €

C1201311

28.1.2013 poslanec F. Šebej

Spomienkový deň Holokaustu

2,30 €

MP3

27.1.2013 Čuřík Peter

Keď to vyzerá, že si dostal „šach mat“

2,30 €

C1301271

20.1.2013 Čuřík Peter

Na ceste do Rechobótu neostaň kempovať pri Eseku či Sitne

2,30 €

C1301201

13.1.2013 Čuřík Peter

Úžasná moc modlitby a pôstu

2,30 €

C1301131

2,30 €

C1301061

3.2.2013 Čuřík Peter

6.1.2013 Čuřík Peter

MP3 (aj s kresťanskými a židovskými piesňami)
CD mesiaca

Bohatstvo Egypta alebo pohanenie Kristovo? Vyber si dobre!

CD mesiaca

31.12.2012 Čuřík Peter

Ako narovnať naše životy, aby sme vzlietli k novým horizontom

2,30 €

C1212311

23.12.2012 Hunčár Martin

Vianoce – Skloň sa aj ty pred Ježišom!

2,30 €

C1212231

5 vydláždených bulvárov do pekla a 5 úzkych uličiek do neba

2,30 €

C1212091

9.12.2012 Hunčár Martin
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spo m i e n k o v ý d e ň holo kaustu

operácia via noč né dieťa

s i lv e s t r o v sk é zhromažde nie

Deň

Čas

Kazateľ

Miesto konania

Piatok
15.3.13

18.30

Per Cedergårdh

Slovo života, Tomášikova 30

10.00

Miro Tóth

NTC hlavná trojhala

14.00

Emil Adam

NTC hlavná trojhala

16.45

Peter Čuřík

NTC hlavná trojhala

18.30

Carl Gustaf Severin

NTC hlavná trojhala

10.00

Carl Gustaf Severin

NTC hlavná trojhala

15.00

Per Cedergårdh

NTC hlavná trojhala

Sobota
16.3.13

Nedeľa
17.3.13

Špeciálny program

Maranata chvály
M. Tóth spev a klavír
Uzdravujúce
zhromaždenie

