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slovo života

Modlitba má veľkú moc –

vieš však, ako sa máš modlit sama za seba?
Modliť sa za manžela, deti a priateľov sa zdá byť
ľahšie, ale Boh chce, aby si prosila aj za seba. Teší
sa, keď k nemu prichádzaš so svojimi potrebami.
Chce ti pomôcť stať sa ženou, akou si vždy túžila byť.
V tejto knihe zistíš, ako:
- sa priblížiť Bohu,
- spoznať jeho plán s tvojím životom,
- získať pomoc, silu a útechu na každý deň.
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S dôverou zver Bohu všetky svoje starosti a presvedč
sa, že modlitba má naozaj obrovskú moc! Potvrdzuje
to aj autorka: „Zistila som, že Pán Boh dokáže predo
mnou utíšiť búrky, ochrániť mňa aj mojich drahých
a vyriešiť to, čo sa zdá úplne nezvládnuteľné – a to
vtedy, keď na neho zložím všetky svoje starosti. To sa
však neudeje samo od seba a bez modlitby.“
Stormie Omartian je úspešnou autorkou kníh, na
Slovensku sa stali bestsellermi Moc manželkiných
modlitieb, Moc manželových modlitieb a Moc modlitby rodiča. Stormie žije v Spojených štátoch a s manželom Michaelom majú tri dospelé deti.

Knihy v angličtine od Ulfa Ekmana
Tieto knihy za výhodné ceny od známeho švédskeho kazateľa nie sú k dispozícii v českom ani slovenskom jazyku.
Môžete sa zdokonaliť v angličtine a zároveň z nich prijať požehnanie alebo ich darovať vašim známym, ktorí hovoria len
po anglicky. Volajte na telefónne číslo 02-20929311 alebo objednávajte cez náš eshop na www.slovozivota.sk
Faith that
overcomes
the World
How Faith arises,
becomes operational and what
makes it grow.

Following
Jesus
Discipleship,
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and the next
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138 pages, 2000.

10 Eur
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The Anointing
Manifestation of
the Holy Spirit.
108 pages, 2002.

10 Eur

93 pages, 2012.

When God
found me
The story of
Ekman´s
conversion.
Multimedia
CD-Rom
included.
Hard cover,
52 pages, 2003.
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A Life of
Worship
Worship is
more than
a music style.
Hard cover,
96 pages, 2010.
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Jesus
The Book simply about Jesus
as the Center
of Christian
belief and
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Hard cover,
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20 Eur

obsah
skutočný príbeh
Z Balkánu na Slovensko...
	Slobodan a Želka Subotić
str. 4–5
reportáž
Choďte!
	Detský tábor vo Vyšnej
	Slanej
str. 6–7
reportáž
Ježiš uzdravuje aj dnes!
Evanjelizačné turné s Perom
	Cedergårdhom po Slovensku
str. 8–9
Rozhovor
s Perom Cedergårdhom
str. 10
reportáž
30 rokov Slova života
Európska konferencia
a výnimočná história
str. 11–13
nová kniha
Moc modlitby ženy
	Stormie Omartian
str. 14–15
správy z izraela
John KERRY povzbudzuje
extrémizmus
	Rakety a vrahovia
str. 16
cirkevné dejiny
John Wycliffe
1328–1384
str. 17
inzercia
	Objednajte si kázania
na mp3
str. 18
fotogaléria
Detský tábor
	Turné s Perom
	Cedergårdhom

str. 19

inzercia
	Konferencia KvM
	Konferencia ohňa
str. 20

Fotka na titulke: Detský tábor
vo Vyšnej Slanej
Autor fotografie: Mirka Vajdová

úvodník

Zachoval
si si mäkké
srdce?
Hudson Taylor bol priekopníkom
misie v Číne. Jedným z jeho kresťanských konvertitov bol Nee Young
Fa, ktorý viedol skupinu hľadačov
zmyslu života v rámci budhistického
náboženstva. Raz, usvedčený posolstvom evanjelia, povstal uprostred
zhromaždenia a povedal: „Odteraz
chcem nasledovať Ježiša Krista.“ Potom prišiel za Taylorom a opýtal sa ho:
„Ako dlho už v Británii viete o Ježišovi
a kresťanskej viere?“ Misionár sa zamyslel a odpovedal: „Pravdupovediac,
už stovky rokov.“ „Stovky rokov?“
zadivil sa Fa, „a prečo ste potom prišli až teraz? Môj otec hľadal zmysel
života a zomrel bez toho, aby ho našiel,
môj dedo hľadal odpovede na otázky
o večnosti a odišiel bez toho, aby ich
dostal, prečo ste neprišli skôr?“
Na evanjeliu nepotrebujeme nič vylepšovať, stačí ho kázať tak, ako bolo
odovzdané, a ono bude konať divy.
Keď sme boli na konferencii v Uppsale, jedným z rečníkov bol aj John
Arnott z Kanady. Rozprával o tom,
čo sa mu stalo, keď kázal v Londýne.
Po bohoslužbe, na ktorej hovoril o potrebe odpustenia, prišla za ním žena,
ktorá bola v hroznom fyzickom stave.
Rozpovedala mu, ako ju pred mnohými rokmi prepadol istý muž na ceste
domov z práce. Zbil ju, znásilnil a potom ju bil železnou tyčou a polámal jej
mnoho kostí. Nechal ju tam zomierať.
Zázrakom však prežila, no zostala znetvorená. Prišla za Arnottom a povedala: „Brat pastor, dnes som pochopila,
že musím tomu mužovi odpustiť.“
Keď ju viedol v modlitbe odpustenia,
slzy im tiekli po tvári. Zrazu počul
zvláštne zvuky, niečo akoby praskalo a pukalo. Keď sa odvážil pozrieť,
s úžasom zistil, že ako tá žena odpúšťala, kosti sa jej narovnávali.
Ak si dostal od Ježiša mäkké srdce,
je to ten najväčší dar, aký si mohol
prijať. Ale udržať si jeho mäkkosť aj

počas životných zápasov je ďalšou
výzvou. Niekedy sa k tebe ľudia zachovajú neférovo a ty nemáš šancu,
aby si sa obhájil. Ľudia si budú myslieť
to, čo si chcú myslieť. Ty môžeš iba
odovzdať svoj prípad Bohu, nech ťa
obháji on. To som sa naučil od Ježiša,
„ktorý, keď mu zlorečili, on nezlorečil;
keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu,
ktorý spravodlivo súdi“ (1Pet 2:23).
Až keď odovzdáme súd tomu, ktorý
ako jediný dokáže objektívne súdiť,
ocitneme sa v „rieke milosti“. Tak to
definoval John Arnott a ja som si to
s radosťou osvojil. Často vyžadujeme,
aby Boh druhým odplatil podľa ich
skutkov, no sami chceme, aby s nami
jednal podľa milosti. Odpusti! Zmier
sa s druhými! Nedovoľ horkosti, aby ti
zatvrdila srdce! Ak odovzdáš svoj prípad Bohu, tak ako to urobil tvoj Pán,
ocitneš sa v rieke milosti.
Boh s radosťou používa ľudí, o ktorých by si to možno nepovedal. A možno by ti nikdy ani len nenapadlo,
čím všetkým prešli tí, ktorí sú dnes
veľkí v Jeho Kráľovstve. Ale bez
ohľadu na to, či to je Hudson Taylor,
žena z Anglicka, John Arnott alebo
bezmenní hrdinovia viery, ktorých
pozná len nebo, mali jedného spoločného menovateľa: nezahorkli. Keď
sa Izaiáš ocitol pred Božím trónom,
uvedomil si, že sám je človekom nečistých rtov. Nezačal sa však obhajovať, ani neupadol do depresie. Jednoducho prosil o očistenie. Keď sa
žeravý uhlík z nebeského oltára dotkol
jeho úst, anjel zvolal: „Odišla tvoja
neprávosť a tvoj hriech je prikrytý“
(Iz 6:7). Potom počul Pánov hlas,
ktorý hovoril: „Koho pošlem, kto nám
pôjde?“ Možno ten hlas znel už veľmi
dlho, ale dokiaľ bol Izaiáš zameraný na
seba, nedokázal ho počuť. Keď dovolíš
Bohu, aby ti očistil srdce, znova získaš
stratenú citlivosť. Potom, po krátkej
pauze, počul samého seba, ako volá:
„Hľa, tu som, pošli mňa!“
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Príbehy zo života

Z Balkánu na Slov
Bobo a Želka pochádzajú z bývalej Juhoslávie.
Bobo mal ťažké detstvo,
keď sa musel skrývať počas vojny v pivnici. Už
dávno to však nie je žiadny rebel, ale kresťan, ktorý
pracuje ako projektový
manažér v jednej americkej firme v Bratislave.
Jeho manželka je hudobná
skladateľka a spoločne
slúžia vo worshipovej
skupine Slovo života na
nedeľných bohoslužbách.

Slobodan
Zápas o holé prežitie
Pochádzam z Bosny a Hercegoviny,
z malého mesta Breza. Pozornosť sveta
sa na nás uprela v deväťdesiatych rokoch, keď vypukla vojna. Predtým sa
ľudia navzájom rešpektovali, nezále-

Kvôli bombardovaniu sme strávili väčšinu času
v našej pivnici.
žalo na náboženstve ani národnosti.
Toto sa však zmenilo, ľudia sa zrazu
začali sťahovať zo svojich domovov,
odchádzali, len aby sa zachránili. Moji
rodičia boli rozdielneho vierovyznania. Otec bol pravoslávny Srb a mamka
moslimka. Nasledovných päť rokov
vojny predstavovalo veľmi ťažké obdobie. Zavládla veľká ekonomická
kríza, počas ktorej neboli dostupné ani
len základné životné potreby. Nedosta-
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tok potravín, vody a elektriny bol na
dennom poriadku. Zápasili sme o holé
prežite. Kvôli bombardovaniu sme
strávili väčšinu času v našej pivnici.
V roku 1993 mama otehotnela, no
počas pôrodu nebolo možné ísť kvôli
bombardovaniu do nemocnice, takže
sa sestrička narodila doma. Plač bábätka nám priniesol veľkú radosť. Otec
cítil veľkú zodpovednosť postarať sa
o nás a hľadal si prácu, no jeden úlomok
z granátu ho zasiahol a vážne zranil.
Pod vplyvom týchto udalostí som začal
rýchlejšie dospievať, ako sedemročný
som vykonával práce, ktoré si dnešné
deti nevedia ani len predstaviť.

Zákon ulice
Po vojne sa otec vrátil do práce, no
dosť zatrpkol a začal sa opíjať. Rodičia
sa začali hádať a nadávať si, a to práve
v období, keď som najviac potreboval
ich podporu, lásku a dobrý vzor. Čoraz
viac času som trávil na ulici, kde platili iné zákony ako doma. Aby ma prijali medzi ostatných, musel som prejsť
,,skúškami“, napríklad osvedčiť sa
v bitke a iných neplechách. V škole sa

víťazný život
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mi vôbec nedarilo, mal som problém
sústrediť sa. Učiteľka ma považovala
za neschopného, dokonca ma nechala
v tretej triede prepadnúť, čo môjmu sebavedomiu vôbec nepomohlo.
Postupne som si začal klásť otázky
o zmysle existencie a pohrával som sa
s myšlienkou, či vôbec má tento život
nejaký význam. Pociťoval som prázdnotu, ktorú nenaplnil ani život plný
dobrodružstiev a adrenalínu. Aj keď
som občas chcel skoncovať so životom,
niečo mi to nedovolilo.

Ako otec prestal piť
Nová učiteľka si všimla, že pri čítaní
držím knihu príliš blízko očí. Trvala
na vyšetrení, hoci som tvrdil, že žiaden
problém nemám. Lekár však skonštatoval, že je to vrodená vada a budem
musieť nosiť okuliare so silnými dioptriami. Zaskočilo to aj rodičov, ktorí
dovtedy môjmu zrakovému hendikepu
nevenovali veľkú pozornosť. V tom
čase sa otec začal stretávať s jedným
starým známym, ktorý uveril v Krista.
Keď sme k nemu prišli, šokovalo ma
vidieť toľko láskyplných a šťastných

www.slovozivota.sk
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ensko a iné zázraky
ľudí pohromade. Na jednej z takýchto
skupín moji rodičia odovzdali svoj život Ježišovi. Inak sa začali správať,
otec sa prestal opíjať, zrazu k nám boli
milí. Raz sa počas chvál prišlo niekoľko ľudí za mňa modliť. Pocítil som

Aj keď som občas
chcel skoncovať
so životom, niečo
mi to nedovolilo.
Božiu prítomnosť, začal som veľmi
plakať, vracali sa mi spomienky z minulosti, činil som pokánie a začul
Boží hlas: ,,Aj vtedy som stál pri tebe
a chránil som ťa.“ Boli to najkrajšie
slová, aké som kedy počul. V mojom
vnútri zavládol pokoj, Božia láska mi
naplnila srdce. Opäť som začal svojho
otca spoznávať z tej lepšej stránky, no
v roku 2001 prežil infarkt, po ktorom
mu srdce fungovalo iba na 45 %. Lekári
tvrdili, že bude žiť len rok a pol. Zasiahlo nás to ako blesk, veľmi sme z toho
boli smutní. No na otcovi bola vidieť
neuveriteľná radosť, ktorú prenášal aj na
nás, lebo vedel, že ide k Pánovi. Napriek
zlým prognózam žil ešte ďalších šesť
rokov, hoci prekonal ďalšie dva infarkty. Aj počas týchto okolností všade
rozprával o tom, čo Ježiš urobil v jeho
živote. Dodnes som vďačný Bohu za ten
čas, ktorý sme mohli stráviť spolu.

To najkrajšie, čo ma
v živote stretlo
V cirkvi som pomáhal s upratovaním,
neskôr hral vo chvále a potom som sa
stal jej vedúcim. Pracoval som aj
s mládežou a začal študovať sociálnu
prácu v Sarajeve, ale pre matkin zlý
zdravotný stav som musel štúdium prerušiť. Neskôr som sa sa učil na Teologickej fakulte v Osijeku v Chorvátsku.
Aj s odstupom času môžem povedať,
že život s Ježišom je to najkrajšie, čo ma

v živote stretlo. Chcem Ho spoznávať
na všetkých svojich cestách (Prís 3:56). Zasľúbenia, ktoré som prijal pred
15-timi rokmi, sa stali skutočnosťou.
Dnes som na mieste, ktoré som si
pred niekoľkými rokmi nevedel ani
len predstaviť. Boh mi dal veriacich
priateľov a nádhernú manželku, s ktorou žijeme na Slovensku, v krajine,
o ktorej som kedysi ani nechyroval.

Želka
Okamžité uzdravenie
môjho otca
Keď mojej mame lekár povedal, že
nikdy nebude mať deti, bola z toho
veľmi nešťastná. Nebola znovuzrodenou kresťankou, ale hlboko vo svojom vnútri bola presvedčená, že Boh
existuje. Keď som sa narodila, mamka
vedela, že je Božím dlžníkom, ale nevedela sa rozhodnúť odovzdať svoj život
Pánovi. Ocko mal svoj biznis, zapájal
sa aj do všelijakých kultúrnych podujatí a kandidoval za starostu mesta.
Mamka s tým jednoznačne nesúhlasila

Vo svojom vnútri som neustále
bojovala s neistotou.
a dala mu podmienku. Povedala, že
keď on bude starostom, ona bude pravidelne navštevovať bohoslužby a dá sa
pokrstiť. Ocko voľby vyhral a mamka
sa dala pokrstiť. Na začiatku sa mu ako
starostovi darilo, no potom prišlo obdobie veľkej inflácie a obvinili ho, že
narába s menou, aká nebola v krajine
povolená. Hrozilo mu väzenie. Medzitým ochorel, mal žalúdočné problémy
a točila sa mu hlava. Po prvýkrát začal
volať k Bohu: ,,Bože, ak si, tak ma uzdrav!“ a práve v tom momente zažil
okamžité uzdravenie. Prežil Boží dotyk

víťazný život
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a okamžité uzdravenie. Potom prišlo rozhodnutie zo súdu, kde bolo uvedené,
že pre nedostatok dôkazov sa návrh na
obvinenie zamieta. Ocko aj v tom videl
Božiu ruku a Jeho zaopatrenie. Odvtedy spolu s mamkou verne slúžia Bohu
v cirkvi v Padine. Vtedy som mala len
päť rokov, a tak som svoje detstvo strávila už v harmonickej kresťanskej rodine.

Ako som sa učila hre
na husliach
Už ako šesťročná som začala chodiť na
základnú umeleckú školu, učila som sa
hre na husliach. Od samého začiatku
som sa stretávala s nepochopením.
Vo svojom vnútri som stále bojovala
s neistotou. Trvalo veľmi dlho, kým
som sa z toho dostala. Ježiš ma z toho
vyslobodil. Dnes viem, že Boh do mňa
vložil talent a že ma používa aj v tejto
oblasti na svoju slávu.

Stala som sa hudobnou
skladateľkou
V roku 2004 som sa zapísala na strednú umeleckú školu, čo pozdvihlo moje sebavedomie, ale aj potom som sa
stretávala so závisťou a odmietaním.
Cítila som Božie povolanie v hudobnej oblasti, bolo mi to potvrdené aj cez
proroctvá. Pán ma začal v tejto oblasti
používať, bola som rada, že som sa
stala požehnaním. Potom som sa rozhodla študovať hudobnú kompozíciu
na Vysokej škole múzických umení
v Bratislave. Vo svojich skladbách sa
zameriavam najmä na zvukovú farebnosť s použitím netradičných techník
na hudobných nástrojoch. Odzrkadľujú
sa v nich kompozičné postupy a techniky, ktorými dokážem vypovedať to, čo
vo vnútri počujem. Práve to je pre mňa
veľkou výzvou, ale zároveň aj veľkým
dobrodružstvom. Snažím sa vytvoriť
také dielo, ktoré má v sebe určitú poetiku a zároveň vyjadruje moje myšlienky
a radosť z tvorenia. Verím, že svojou
tvorbou a zároveň službou spolu s mojim manželom oslávime Boha.

www.slovozivota.sk
www.slovozivota.sk
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Detský tábor vo Vyšnej Slanej
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Ak náhodou neviete, čo znamená názov nášho tábora, ktorékoľvek z našich 50-tich detí vám
to rado vysvetlí. Naším zámerom totiž tento rok bolo v maximálnej možnej miere deti povzbudiť
k službe a k tomu, aby boli samy schopné zvestovať evanjelium. Počas celého týždňa sme chlapcom i dievčatám pomáhali objavovať ich talenty v rôznych workshopoch – v divadelnom, hudobnom, športovom, plaveckom, tanečnom a v ručných prácach. Aktívne sa tiež zapájali do chvál
počas našich stanových stretnutí, a najmä mladší sa nehanbili pred všetkými modliť za rôzne
potreby. Vrcholom bola plánovaná misia v Krásnohorskom Podhradí v rómskej osade priamo pod
hradom, ktorý nedávno vyhorel. Keď sme chatrče zbadali z autobusu, zavládlo hrobové ticho,
nikto presne nevedel, čo môže očakávať, aj zlá povesť zohrala svoje. V spolupráci s niekoľkými
miestnymi prebudenými kresťanmi sme však boli pripravení vystúpiť s programom. Začali sme
moderným tancom a pokračovali piesňami na Božiu oslavu. Ihneď sme získali pozornosť viac
ako 150 detí a tínedžerov, ktorí si so záujmom pozreli aj naše divadielko. Veľmi ich to zaujalo,
mnohí z nich piesne spievali s nami a čo je najdôležitejšie, modlili sa a prijímali Ježiša do svojho
srdca. Aké milé a úprimné boli tieto deti! Hrozilo, že sa rozprší, ale nakoniec z búrky nič nebolo
a my sme mohli pokračovať. Niektorí naši chlapci hrali s Rómami futbal, dievčatá maľovali tváre
desiatkam detí, ďalší sa s nimi hrali hry. Modlili sme sa rôzne potreby všade, kde sme to vnímali,
niekoľko vedúcich navštívilo aj kazateľa Štefana v jeho skromnom príbytku. Odchádzali sme
s výborným pocitom a s vierou, že semienka Božieho slova skôr alebo neskôr vyrastú.
Počas nabitého týždňa sme videli aj krásnu jaskyňu Domicu, nachádzajúcu sa pri maďarských
hraniciach v Slovenskom krase. Plavili sme sa na člnkoch a obdivovali majstrovstvo Stvoriteľa.
Zaujímavý bol tiež honosný kaštieľ Betliar s pôvodným zariadením a zbierkami. Na záver, samozrejme, nemohol chýbať táborák. Tento rok sme boli o čosi biblickejší, okrem špekáčikov sme
grilovali aj ryby so zeleninou.
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Jezis uzdravuje aj dnes!
Evanjelizačné turné s Perom Cedergårdhom po Slovensku
Už niekoľko rokov pravidelne usporadúvame turné po Slovensku, na ktorom zvestujeme Ježiša Krista
a modlíme sa za ľudí. Stále nás neprestáva udivovať, ako veľmi sú ľudia v našom národe otvorení pre Boha
a nadprirodzeno. Myslím si, že nadovšetko sa ich dotýka Božia láska, ktorá sála z posolstva evanjelia, ale aj
z ľudí, ktorí ho prinášajú. Celé hodiny sa modliť za ľudí priamo na námestiach a vidieť okamžité uzdravenie
a zlepšenie zdravotného stavu je jednoducho úžasné. Mnohokrát sa naprávajú bolesti chrbtice, skolióza
a často dochádza k fyzickému dorovnaniu končatín. Niektoré zábery z týchto Božích skutkov nájdete aj na
našej internetovej stránke www.slovozivota.sk. Sme nesmierne vďační aj vynikajúcemu tímu služobníkov,
ktorý každoročne s nami po Slovensku cestuje. V Zjavení Jána čítame, že pred Ježišom bude raz stáť
nespočítateľný zástup zo všetkých národov a etnických skupín. Veríme, že aj tieto evanjelizácie prispejú
k tomu, že v bielych rúchach budú stáť pred Baránkovým trónom obrovské zástupy zo Slovenska.
a otvorenosť ľudí. Istá pani z Kanady
bola na svadbe v Maďarsku a po nej
mala voľno. Bola to kresťanka, ktorá
zablúdila autom, no modlila sa, aby ju
Pán viedol. Vôbec neplánovala ísť do
Bratislavy a nakoniec celá rozradostená skončila na našej evanjelizácii. Pán
pôsobil, aj keď sme oficiálne skončili.
Istý pán prišiel až vtedy, keď sa už
balila aparatúra, no podišiel k našej
vedúcej chvály a priamo sa spýtal, ako
má spoznať Pána Boha. Okrem neho
boli spasení aj niekoľkí ďalší.

Bratislava

Koncom augusta vrcholilo evanjelizačné turné na Hviezdoslavovom námestí.
Sedemdesiatosem prinesených stoličiek
sa rýchlo zaplnilo ešte pred začiatkom
samotnej akcie, ľudia tiež sedeli na
lavičkách, ktoré lemovali námestie,
a ďalšie desiatky ľudí stáli. Naša worshipová skupina hrala skvelo, veľký potlesk si vyslúžila operná speváčka Katka
Krčmárová. Pristavovalo sa aj množstvo turistov, okoloidúci kresťania
z Holandska skúpili všetky cédečka s našimi piesňami, vôbec im neprekážalo, že
sú v slovenčine. Najviac sme však mali

8

radosť z ľudí, ktorí nemali cirkevné pozadie, ale aj tak ich upútalo, čo hovoril Per a ďalší veriaci, ktorí rozprávali
o tom, čo pre nich Pán Ježiš urobil.
Už od začiatku chodili ľudia s prosbou
o modlitbu, postupne sa vytvoril dlhý
modlitebný rad, kde ľudia čakali na uzdravenie z chorôb ešte aj po zotmení.
Mnohých sa Pán Boh nezabudnuteľne
dotkol. Niektorí svedčili o tom, ako ich
Boh uzdravil na turné pred rokom či
dvomi, a preto priviedli svojich priateľov či známych. Našu akciu privítali aj veriaci z iných bratislavských cirkví, ktorých povzbudila naša smelosť

víťazný život
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Žilina
Bola to naša prvá evanjelizácia na
námestí, priamo v historickom centre
Žiliny. Prišlo asi dvesto ľudí, mnohí
aj z okolia Žiliny. Ľudia boli plní
očakávania, že Boh vypočuje modlitby, a ešte pred oficiálnym začiatkom
sa stavali do modlitebného radu, zatiaľ
čo z pódia zaznievali chvály. Ľudia
mali obrovský hlad po Božom dotyku
a tlačili sa na nás zo všetkých strán. Asi
po trištvrte hodine sme museli na chvíľu modlitby prerušiť a pozvať nášho
hosťa na pódium, aby odovzdal dobrú
zvesť o Kristovi. Odozva bola fantastická, asi šesťdesiat ľudí vystúpilo na
výzvu na spasenie, pričom sme jasne
a dôrazne vysvetľovali, čo nasledovanie
Krista bude znamenať. Per sa potom
modlil za ľudí až do polnoci, viacero
uzdravení je aj zdokumentovaných.

www.slovozivota.sk

reportáž
kvalitné pozvánky, tretí týždeň po sebe
boli na tom sídlisku (pred Perom tam
mali Nora Sarkőziho, obráteného narkomana a tiež Mária Kubíka), takže ľudia
nás už poznali. V Banskej Štiavnici nás
vynikajúco uhostili, okrem tradičného
miesta na zhromaždenie sme dvakrát
navštívili rómsku osadu, ktorej životné
podmienky boli v katastrofálnom stave,
no ľudia boli veľmi otvorení.“
V Nitre sme sa osobne modlili minimálne za štyridsať ľudí, o večnom živote
sme mohli veľmi otvorene rozprávať
s mnohými „bikermi“ a ďalšími hľadajúcimi.

Pomohli nám aj bratia Gedeoniti, ktorí
osobne rozdávali Biblie každému, kto
prejavil záujem. Naše časopisy a ostatné
letáky sa veľmi rýchlo rozobrali, až nám
bolo ľúto, že sme ich nezobrali viac.
Sereď
V sobotu sme boli v stredisku Teen
Challenge, kde sa Per modlil za viac ako
dvadsať bývalých narkomanov alebo
alkoholikov. Modlitby trvali štyri a pol
hodiny. Neskôr sa vyjadrili, že to bol
najúžasnejší víkend, aký kedy prežili.
Nasledujúci deň prišli do domu kultúry
aj mnohí ďalší hostia. Pri modlitbách sa
Boh ľudí silno dotýkal a uzdravoval.
Topoľčany
Oproti minulému roku bol na námestí
dvojnásobný počet ľudí, oslovili sme
ich viac ako sto. Viacerým tiekli slzy
už počas chvál, jeden pán, ktorého sa
Pán Boh veľmi dotkol na minuloročnej
akcii, stratil na nás kontakt a veľmi sa
túžil s nami stretnúť, čo sa aj podarilo.
Mnohí si prišli po modlitbu za uzdravenie z neďalekého kostola, keď sa práve
skončila omša, a túto možnosť veľmi
uvítali.

znovuzrodili, niekoľkí boli pokrstení
Duchom Svätým. V Komárne sme verejne zvestovali evanjelium po mnohých rokoch, veríme, že sme tak oslovili aj ľudí, ktorí by možno nikdy na
bohoslužbu neprišli.
Nitra
Prvýkrát sme boli na námestí pridivadle Andreja Bagara, čo bol pre
miestnu skupinu veriacich veľký prielom. Tu je postreh Mareka, jedného
z členov tímu z Bratislavy, ktorý pricestoval do Nitry, Banskej Bystrice
i Banskej Štiavnice, aby mohol turné
podporiť:
„V Nitre som bol vôbec prvýkrát
na zborovej aktivite, toto mesto je môjmu srdcu veľmi blízke, bolo tam vidieť
obrovské srdcia pastorovcov, ale aj
mladí ľudia z ulice boli veľmi otvorení
počúvať a rozprávať sa. Veľmi veľký
posun som videl v Banskej Bystrici, tam
to mali absolútne perfektne pripravené,

Banská Bystrica
Nová aparatúra na sídlisku Sásová bola
výbornou pomocou. Ľudia počúvali aj
z balkónov a mnohí sa osmelili, aby si
prišli po modlitbu. Evanjelizácie tu boli
po tretíkrát za sebou v priebehu troch
týždňov a obrátilo sa veľa mladých
ľudí. Veríme, že svedectvá bývalých
narkomanov, ale aj životný príbeh Pera
Cedergårdha, ktorý nikdy neokúsil alkohol či drogy, no päťdesiat rokov slúži
Ježišovi, boli požehnaním pre Sásovú
a Banskú Bystricu.
Banská Štiavnica
Miestnosť v kultúrnom centre sa zaplnila a Perove slová priniesli prítomným povzbudenie a radosť. Mnohí prijali modlitbu za uzdravenie, okrem toho
sme navštívili miestnu rómsku komunitu, kde sme zažili úžasnú odozvu. Viacero ľudí sa znovuzrodilo a mnohí prosili o modlitby za uzdravenie. Na prosby
viacerých Per navštívil túto lokalitu aj
na druhý deň a najbližšiu nedeľu niektorí prišli aj na naše zhromaždenie, kde
sme pokračovali službou vyslobodenia.
Martin Hunčár

Komárno
Z krásneho amfiteátra v centre mesta už dlho nezazneli chvály živému
Bohu. Pán sa mnohých dotýkal cez
naše svedectvá, veľmi mocný bol najmä príhovor Ericha Bittera, vedúceho
našej misijnej skupiny, ktorý otvorene
hovoril o svojej minulosti. Asi šiesti sa
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rozhovor

Minulý rok naša dcérka Líza Anna spala len
na jednom boku. Bolo to dosť vážne, hrozilo, že bude mať plochú hlavičku. Chodili
sme s ňou aj cvičiť, ale nepomáhalo to. Keď
sa za ňu Per pomodlil, tak hneď na druhý
deň zaspala na druhej strane aj na brušku.
Manželia z Bratislavy

svedectvá

Mala som problémy s krížami a po vyrovnaní
nohy kratšej o dva centimetre problémy prešli.
Predtým ma sekalo v krížoch raz až dva razy
do týždňa.
Alžbeta z Bratislavy

Per, ako je možné, že ťa Boh tak používa?
Som vo všetkom závislý od Pána. Snažím sa mu
načúvať, byť vedený Duchom Božím. Napríklad dnes,
keď som sa modlil po zhromaždení za ľudí, dostal
som slová poznania o dvoch, ktorí majú problémy
so srdcom. No keď som otvoril oči, už tam ostalo len
pár ľudí. Trochu som sa zarazil, ale na prekvapenie
dvaja, čo nasledovali, mali srdcové problémy, takže
Boh sa nemýli. Chcem vás povzbudiť, aby ste prúdili
v daroch Ducha. Súcit a zľutovanie je kľúčom, aby sa
Boh cezo mňa mohol dotknúť ostatných. Skúmal som
to v Biblii a veľa sa za to modlil. Ľudia veľa trpia,
a pokiaľ sa nás to dotýka, otvára to dvere.
Ako sa ti s nami spolupracovalo?
Máte vynikajúcich ľudí, úžasných hudobníkov a tiež
technikov, ktorí mnohokrát rozkladali a skladali
aparatúru. Keď som prišiel, už bolo všetko pripravené. Veľa z vás cestovalo aj na iné miesta, sami
ste boli povzbudení a aj domácich ste povzbudili
svojím príkladom. Som tiež veľmi rád, že vaše misijné skupiny a zbory výborne spolupracujú. Prajem
vám, aby ste nepoľavovali a pokračovali v odhodlaní
a evanjelizačnom úsilí vo vašom národe. Je tu tak veľa
ľudí, ktorí veria v Boha, vo Švédsku to tak bývalo pred
štyridsiatimi rokmi. Dnes je to u nás oveľa ťažšie.
Máš pri svojom nabitom programe čas aj na
osobné návštevy?
Okrem toho, že sme cestovali po rôznych mestách, prijal som aj niekoľko pozvaní modliť sa za ľudí u nich
doma. Spolu s niektorými z vášho zboru sme sa modlili za chorých. Napríklad v Malackách prijala Ježiša
jedna paralyzovaná žena (mala sklerózu multiplex)
zvláštnym spôsobom. Keďže už nemohla hovoriť, tak
len žmurkaním prikyvovala na modlitbu.
Aké sú tvoje najbližšie plány do Vianoc?
Teraz cestujem do Českej republiky, potom idem
do Nórska, Tanzánie, Ruska a do Ameriky. Pred nejakým časom ste sa modlili, aby mi Boh otvoril dvere,
a presne to sa stalo.
Otázky kládli členovia tímu
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30 rokov Slova zivota

Európska konferencia a výnimočná história
stále ešte mladého hnutia

Európska konferencia 2013 v Uppsale bola jedinečná aj preto, lebo bola spojená s oslavou
30. výročia založenia kresťanského zboru Slova života v Uppsale a biblickej školy s rovnakým
názvom. Ďalším dôvodom jej výnimočnosti bola návšteva teraz už emeritného pastora
najväčšieho kresťanského zboru v histórii Davida Yonggi Choa. Ulf Ekman poznamenal, že
tak, ako je Billy Graham žijúcou legendou evanjelikálneho hnutia, podobne je ním Yonggi
Cho pre charizmatické hnutie. Uppsalu naposledy navštívil v roku 1999, keď do cirkevnej
budovy dostavali dva balkóny po stranách hlavnej sály, čím zvýšili kapacitu auditória na
5500 ľudí. Pastor Cho má už 77 rokov, ale jeho posolstvá sú stále mocné; zameriaval sa na
moc kríža, zlomenie prekliatia a víťazný život.
História Slova života
V roku 1983 dostal Ekman na srdce túžbu založiť biblickú školu. Vo Švédsku
v tom čase zažívala kresťanská obec istý
druh útlmu a tých niekoľko biblických
škôl, ktoré v krajine pôsobilo, malo 1015 študentov. V deň otvorenia biblického
centra Slova života nastúpilo do prvého
ročníka neuveriteľných 200 študentov.
Ulf Ekman a neskôr začatý zbor Slova
života sa dostali na titulné stránky hlavných švédskych denníkov a po celej
krajine roznietili vášnivé debaty o náboženstve. Niekto označil tieto dramatické
počiatky mladého hnutia vo Švédsku za
„liečbu šokovou terapiou“. Pri spätnom
pohľade pri štvrťstoročnici Slova života Ekman spomína na prvé roky s radosťou, no tiež s určitou sebareflexiou:
„Na otázku, či sme sa zmenili, zvyčajne
odpovedám ´áno aj nie´. Samozrejme sme
sa zmenili, dospeli a získali istú šírku.
Jednostrannosť má pozitívne aj negatívne stránky. Je dobrá na to, aby sa určitá
pravda zdôraznila a ustanovila, no Pán
vždy chce, aby sme na svetlo priniesli aj
ďalšie zanedbávané pravdy. Ak kážeme
tak, že popierame iné pravdy, alebo
sa stávame pyšnými na to, čo máme,
či znevažujeme iných, to je nezdravé.
Uvedomujem si, že v tejto oblasti som
v minulosti urobil niekoľko chýb... No
keď hovorím o všetkom, čo nám Pán dovolil prežiť, je to preto, lebo je to realita,
z ktorej sa radujeme. Nie je to o tom, že
by sme sa chceli vyhnúť zodpovednosti,
ale je to jednoducho svedectvo o veľkých Pánových skutkoch.“ 1
1

Tohtoročná konferencia bola pochopiteľne aj akýmsi ohliadnutím za
tým, čo všetko sa v relatívne krátkej
histórii Slova života udialo. Už v roku
1985 začali stavať cirkevnú budovu,
o ktorej mali zasľúbenie, že „bude
znamením, ktoré udiví mnohých“. Bolo
ich len dvesto, no Boh im vložil na srdce
stavať budovu pre niekoľko tisíc ľudí.
I to sa stalo vďačnou témou pre bulvárnu tlač. Keď však dostali prorocké
slovo od uznávaného letničného pastora zo Štokholmu Bro Spetza, ktorý zavolal Ekmanovi a v telefóne zakričal
výrazné: „Stavajte!“, začali plánovať.
Keď prišli na stavebný úrad, pracovník
im oznámil, že na ďalší deň mali nimi
vyhliadnutý pozemok rozdeliť na viac
parciel. Vďaka Bohu za jeho načasovanie! Prvá konferencia v novej budove
sa konala už v roku 1987 a na otváraciu
bohoslužbu s Dr. Lesterom Sumrallom
sa zišlo 5000 ľudí.
Toto mladé hnutie nebolo zďaleka
dokonalé, no prenasledovanie a spŕška
obvinení zo sekulárneho či náboženského sveta nemali obdobu. Do novopostavenej budovy dokonca niekto nastražil výbušný systém, ktorý aj explodoval, no nikomu sa nič nestalo.
Prierez prvými dekádami – viera
a misia
Prvú dekádu Slova života charakterizoval dôraz na život viery. Veriacim
sa otvárali biblické zasľúbenia o tom,
že „spravodlivý bude žiť z viery“. Ulf
Ekman prijal víziu pre ich prácu, ktorá

dodnes zastrešuje všetko, čo Slovo života robí: „Vybavte môj ľud slovami
viery, ukážte mu duchovné zbrane, ktoré
má, naučte ho, ako ich používať, a vyšlite
ho do víťaznej bitky pre Pána!“
Druhá dekáda bola charakteristická dôrazom na misiu. Slovo života
bolo často obviňované z „učenia viery
a prosperity“. Väčšinou sa tým myslelo

Ulf Ekman a Yonggi Cho na Európskej
konferencii 2013

extrémne poňatie určitých biblických
veršov, čo následne vedie k biblickej
nevyváženosti. No práve misijný dôraz
bol pre toto hnutie veľmi zdravý. Dávanie je predsa jedným z najlepších vyjadrení lásky a jadra kresťanskej zvesti.
Keď padala železná opona, kresťanský
zbor v Uppsale bol pripravený vysielať misijné tímy či misionárov na plný
úväzok. Biblická škola každoročne
rástla (za tých 30 rokov uppsalskú biblickú školu ukončilo viac než 9000
študentov) a zapálení absolventi cestovali na nové misijné polia. Takto sa
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začala aj práca Slova života na Slovensku a v Čechách. Dodnes máme v čerstvej pamäti prvé konferencie v Uppsale začiatkom deväťdesiatych rokov,
na ktorých sa domáci zbor celý týždeň
staral o stovky účastníkov z celého
východného bloku.
Keď sa otváral aj Sovietsky zväz,
zbor dostal na srdce vyzbierať 40
miliónov švédskych korún (4,5 mil.
eur), ktoré v priebehu štyroch rokov
investoval do misie, ktorú nazvali
„Russia Inland Mission“. Na jednom
modlitebnom stretnutí Ekman dostal
videnie o vlaku, ktorý prechádza
Sovietskym zväzom a doslova z neho
vyletuje Božie slovo. Prijali to ako
duchovnú výzvu. Keď bol potom
Carl-Gustaf Severin na misijnej ceste
v Rusku, stretol tam aj nepriateľsky
naladeného predsedu tamojšieho Komsomoľu. Dostal nápad pozvať ho na
novoročnú konferenciu do Uppsaly, čo
tento zanietený komunista na prekvapenie prijal. Na jednej z bohoslužieb
konferencie Ekman hovoril aj o videní
vlaku. Hneď po skončení podišiel komsomolec k Severinovi a povedal: „Ja
vám taký vlak môžem naozaj poskytnúť!“ Povedal, že sa používal na šírenie

Danube festival 1993 a evanjelizačný tím zo Švédska

propagandy, ale už mesiace stojí, lebo
ľudí viac komunizmus nezaujíma. Tak
sa Slovo života dostalo zadarmo k vlaku a po dve letá ním precestovalo
Transsibírsku magistrálu. Ľudia boli
takí hladní po Božom slove, že na niektorých staniciach museli kresťanské
knihy vyhadzovať z okien; tak sa videnie naplnilo doslova. Tam, kde sa
zastavili, kázali Božie slovo, slúžili
vo väzniciach, prinášali jedlo a lieky.
Dnes tam má Slovo života viac než
1500 zborov a v Moskve najväčší
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Dostal k tomu aj tieto slová: „Choďte
k ľuďom hôr a prineste im evanjelium,
oni budú počúvať.“ Skutočne, v tomto
regióne žije v hornatých oblastiach
mnoho etnických skupín, ktoré nikdy
nepočuli evanjelium. Možno si spomeniete na príbehy, ktoré Carl-Gustaf
Severin rozprával a tiež zaznamenal
v knihe Rusko si získalo naše srdcia
o národe Ujgurov, ktorých je niekoľko
miliónov, no nikdy predtým nepočuli
o Kristovi.

Služba Slova života v osemdesiatych rokoch

evanjelikálny zbor s asi 4000 členmi,
s vlastnou budovou v centre mesta
a s biblickou školou, ktorú ročne absolvuje 500 študentov.
Danube festival – Komárno,
Bratislava
Envér Hodža kedysi Albánsko vyhlásil za jedinú úplne ateistickú krajinu
v Európe. No Bengt Wedemalm sa
v roku 1991 stretol s ministrom kultúry a podarilo sa mu prenajať futbalový
štadión. Spievala tam Carola, víťazka
Eurovízie a znovuzrodená kresťanka,
a Ulf Ekman kázal nadšenému zástupu
pamätné slová: „Komunizmus je mŕtvy,
ale Ježiš Kristus žije!“ Dvadsaťtisíc
ľudí bolo vo vare. Nikdy predtým nezakúsili takú mieru slobody. Celý večer
naživo vysielala štátna televízia, a tak
evanjelium mohol počuť celý národ.
Východná Európa bola pre Uppsalu
ďalším výrazným medzníkom. V roku
1993 uskutočnili odvážnu misiu pod
názvom „Danube festival“, keď sa 150
kresťanov plavilo riekou Dunaj na lodi
Družba (ktorú si prenajali v Bratislave) a kázalo evanjelium vo Viedni,
v Komárne, Bratislave, Budapešti,
Novom Sade a Belehrade. V roku
1994 založili v Brne Biblické centrum
Slova života, ktoré za štyri roky svojej
existencie absolvovalo 700 študentov
z krajín bývalého komunistického
bloku.
Koncom 90-tych rokov prijal Ulf
Ekman ešte jedno videnie. Videl mapu
bývalého Sovietskeho zväzu a tri červené šípky, ktoré smerovali do moslimských republík a na Blízky východ.
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Tretia dekáda – Telo Kristovo
Tretia dekáda od roku 2000 je pre Slovo života jednou z najrevolučnejších.
Pár rokov predtým prijali slovo od
Pána: „Ja vás postavím do stredu kresťanstva.“ Cirkev zdôrazňovala život
viery, dôležitosť misie, no v tomto
ostatnom období aj dôležitosť jednoty
a uvedomenia si rôznorodosti Tela
Kristovho. Ježiš sa v Jánovi 17 modlil

Evanjelizačný vlak, ktorý predtým používal
Komsomol na propagandu komunizmu

za to, aby sme boli jedno, tak ako je on
jedno s Otcom. V tejto téme povstáva
mnoho otázok a nedorozumení, no isté
je, že každý, kto urobil Ježiša Pánom
svojho života, je naším bratom. Odvtedy Boh otvoril množstvo nových a netušených dverí, čo umožňuje prinášať
evanjelium ešte oveľa širšiemu spektru
ľudí než za prvých dvadsať rokov Slova
života.
Neostal nám priestor na to, aby sme
sa bližšie zaoberali prácou so Židmi,
ako je Operácia Jabotinsky, cez ktorú
pomohli tisícom Židov vrátiť sa späť
do Izraela – krajiny svojich otcov, či
charitatívnou prácou v Uppsale, alebo
humanitárnou pomocou v oblastiach

www.slovozivota.sk
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Historické zhromaždenie v Albánsku
na futbalovom štadióne

postihnutých cunami. Ulf Ekman
v ostatnom období odovzdal mnoho
oblastí služby mladšej generácii: senior
pastorom zboru v Uppsale je Joakim
Lunquist, druhým pastorom Jan Bloom,
zodpovedným za oblasť vzdelávania je
Robert Ekh (v základnej škole a gymnáziu majú 700 až 900 študentov), misijnú prácu vedie Christian åkerhielm.
Založili úspešný teologický seminár
Livets Ord, ktorý spolupracuje s najprestížnejšou letničnou univerzitou v Tulse,
v štáte Oklahoma, s Univerzitou Orala
Roberta (ORU). Vedie ho vynikajúci
teológ Anders Gerdmar. Jedným z výnimočných počinov tejto práce boli pastorské kurzy, na ktorých od roku 2001

ponúkajú teologické vzdelanie pastorom a kazateľom, ktorí často prevzali
zodpovednosť za vedenie kresťanských
zborov bez možnosti predchádzajúceho
štúdia. (V roku 2006/2007 vo Svätom
Juri tento kurz ukončilo 82 pastorov zo
16 európskych krajín.)
Ulf Ekman napísal desiatky kníh,
ktoré boli preložené až do päťdesiatich
jazykov. Jeho služba ovplyvnila celé
hnutia a denominácie. Dnes je mentorom mnohých pastorov a apoštolských
sietí a chce sa ešte viac venovať písaniu kníh a medzinárodnej službe. Je
výnimočné, že za takú krátku históriu
dokázalo toto hnutie dozrieť a byť
schopné i sebareflexie. John Wesley raz
povedal: „Chceme dokonalé prebudenie, ale ak dostaneme prebudenie spojené s ľudskými chybami, chceme ho
aj tak, pretože prebudenie musíme
mať.“ Mnohí sa pýtajú na učenie.
Ekman k tomu dodáva: „Čo sa týka
základného učenia (a tu musím jasne
rozlíšiť medzi tým, čo o nás hovorili,
že učíme, a tým, čo učíme naozaj), je
stále nezmenené. Celá Biblia je Božím
slovom, ktorému potrebujeme veriť
a žiť ho bez ohľadu na to, čo hovorí
svet. Evanjelium je ešte stále mocou
Božou na spasenie každému, kto uverí.

Eu rotou r

Viera premáha svet a dokáže uvrhnúť
do mora aj hory a nič nie je nemožné tomu, kto verí... Ježiš zachraňuje, uzdravuje a krstí Svätým Duchom. Život
Ducha je charakterizovaný nadprirodzeným pôsobením a dary Ducha sú

Slávnostné jubileum Slova života
na Európskej konferencii

ešte stále k dispozícii všetkým veriacim.
Aj dnes potrebujeme žiť život pokánia
a v bázni pred Bohom, v posvätení
a v radikálnom učeníctve.“ Verím, že
pokiaľ sa bude Slovo života držať takéhoto zdravého učenia Svätého písma
a ostane verné mandátu, ktorý prijalo
od Pána, ďalších 30 rokov, pokiaľ sa
Pán dovtedy nevráti, môže byť ešte
plodnejších.
Pastor Peter Čuřík

100 mladých Švédov
evanjelizovalo v Bratislave

Cirkev Slovo života v Uppsale už roky organizuje rôzne krátkodobé misie. Takéto tímy navštevujú zvyčajne doposiaľ
evanjeliom menej zasiahnuté krajiny. Okrem toho však chcú, aby aj ich mladí zakúsili ako „chutí“ misia.
Kresťania zo švédskeho Slova života každoročne organizujú výlet po Európe, zastavujú v rôznych mestách a ponúkajú program spolu so zvestovaním Božieho slova. Dva autobusy nadšených mladých ľudí začali svoju misiu v auguste 2013 v Prahe,
pokračovali v Bratislave, Viedni, Braunau, Taize a Brusseli. Ich
vedúci Mattias Nordström z Uppsaly sa vrátil veľmi spokojný:
„Boli sme požehnaní zo všetkých kresťanov, ktorých sme stretli
v rôznych cirkvách. Bohu sme veľmi vďační za všetko, čo urobil
v rôznych ľuďoch. Videli sme, ako sa Božia láska ľudí dotýka,
zachraňuje ich a uzdravuje. Boli sme svedkami fyzických i vnútorných uzdravení. Našich mladých to veľmi povzbudilo a ešte
viac sa odovzdali Bohu.”
Na Hviezdoslavovom námestí zazneli známe i nové piesne
rôznych hudobných žánrov, vytvorila sa krásna atmosféra slobody a radosti. Viacerí skonštatovali, že to bolo na úrovni, no
azda ešte viac ich oslovilo nadšenie a zápal týchto mladých ľudí
pre Boha. Mattias kázal jednoduché, zrozumiteľné posolstvo, po
ktorom sme mali viacero zaujímavých rozhovorov.
					
Hunčár
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nová kniha

Moc modlitby ženy
Stormie Omartian
Keď sme pripravovali na vydanie prvú knihu od Stormie v slovenskom jazyku,
netušili sme, že záujem o jej knihy bude taký obrovský, nepredpokladali sme,
že to prekoná všetky naše doterajšie bestsellery. Odvtedy sme museli robiť
niekoľko dotlačí Moc manželkiných modlitieb, Moc manželových modlitieb
i Moc modlitby rodiča. Zvažovali sme, či pokračovať v tejto sérii, ale kniha
Moc modlitby ženy nás presvedčila, že stojí za vydanie. Dôraz v nej nie je na
modlitby príhovoru, ale je zameraná na náš vlastný vzťah s Pánom, ktorý je kľúčový pre nás i pre všetko čo robíme pre Pána. Preto by si túto knihu mala prečítať každá žena, nech už stojí v akejkoľvek službe. Ďalšie podrobnosti nájdete
na strane č.2, na tejto dvojstrane vám prinášame úryvok z prvej kapitoly.

Pane, pritiahni ma
bližšie k sebe!
Predtým, než som spoznala Pána, aktívne som sa zapájala do rozličných
okultných praktík, východných náboženstiev a New Age. V tom všetkom
som hľadala Boha a zmysel života.
Dúfala som, že mi to pomôže zbaviť
sa emocionálnej bolesti, strachu a depresie, ktoré som od detstva prežívala.
Verila som, že Boh existuje a že keď
budem dosť dobrá a dostanem sa k nemu
bližšie, čosi sa z jeho veľkosti na mňa
„nalepí“ a budem sa mať lepšie.
To sa mi, samozrejme, vôbec nedarilo, pretože bohovia, ktorých som
nasledovala, boli vzdialení, chladní
a necitliví – presne ako moja matka,
ktorá bola navyše ešte aj krutá, naháňala mi strach a zneužívala ma. Až neskôr sa zistilo, že bola duševne chorá.
Odpustila som jej všetko utrpenie, ktoré
mi spôsobila, ale bolestivé spomienky
sa na mňa valili ako lavína, z ktorej
som nedokázala vyviaznuť a pomýšľala
som na samovraždu.
V najväčšom zúfalstve som spoznala Boha a prijala Ježiša za Spasiteľa.
Vo veku 28 rokov som nastúpila na
cestu vyslobodenia, uzdravenia a obnovy. Nikdy predtým som sa neodvážila
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ani snívať o tom, že by to bolo možné.
Odvtedy, čo som prijala Pána a začala vidieť jeho pôsobenie vo svojom
živote, uvedomila som si spoločnú črtu
náboženstiev, do ktorých som sa kedysi zamotala. Všetky mali spoločné
jedno: bezmocnosť svojich bohov spasiť a zmeniť ľudské životy. Iba Boh,
ktorého opisuje Biblia, to dokázal. On
je jediný, pravý a živý Boh. A keď ho
nájdeme a prijmeme, jeho Duch nás
naplní a bude v nás prebývať. Jeho
mocou sa zmení nielen naše vnútro, ale
aj životné okolnosti.
Naučila som sa aj to, že on je Boh,
ktorého možno nájsť a spoznať. Je
Bohom, ktorý chce byť blízko pri nás.
Preto sa nazval Emanuel, čo znamená
„Boh s nami“. Keď sa k nemu priblížime, on sa priblíži k nám (Jak 4:8).
Keby sme sa mohli osobne rozprávať a ty by si mi povedala, že si prijala
Pána, odvetila by som ti, že odpoveď
na všetky svoje potreby už máš v srdci.
Duch Svätý je totiž v tebe: bude ťa
viesť a naučí ťa všetko, čo potrebuješ
vedieť. Ak sa vzdáš úsilia sama zmeniť
okolnosti a necháš to naňho, v správnom
čase sa dočkáš zmeny, o akej sa ti ani
nesnívalo.
Nejde o to, aby sme sa snažili byť
dobré, a tak si zaslúžili Božiu pozor-

víťazný život

3/2013

nosť, ale aby sme Božej dobrote dali
dostatok miesta vo svojom srdci. Priblížime sa k Bohu a budeme cítiť, ako
sa on približuje k nám. Ak budeme mať
s ním intímny vzťah, naplno sa v nás
prejaví jeho moc a pôsobenie.

Viem, čo potrebuješ
Posledné tri roky som cestovala naprieč Spojenými štátmi a prednášala rôznym skupinám žien. Takmer v každej
z nich som urobila malý prieskum
pre knihu Moc manželových modlitieb, ktorú som v tom čase písala.
Chcela som zistiť, aké modlitebné potreby ženy majú. Ich odpovede ma neprekvapili, ale žasla som nad tým, že
boli úplne zhodné. Najdôležitejšia potreba, akú ženy v dotazníku vyjadrili,
bola, že chcú duchovne rásť a mať
hlboký a pevný vzťah s Pánom, ktorý
do ich života prinesie zmenu. Nakoniec
som s dotazníkmi skončila, pretože výsledky boli všade rovnaké. Pochopila
som, čo ženy potrebujú!
Verím, že rovnako ako ja a mnoho
ďalších žien, aj ty túžiš po hlbokom,
intímnom a láskyplnom vzťahu
s Bohom. Keby to tak nebolo, nečítala
by si túto knihu. Potrebuješ intimitu,
vzťah a uistenie, že si dobrá a milo-
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vaná. Iba Boh ti to všetko dokáže
dať. Iba dôverný vzťah s ním naplní
tvoje najhlbšie túžby. Žiadna osoba
neprenikne do tvojho srdca tak hlboko
ako Boh. Nikto ťa nebude poznať
a milovať tak ako on. Tú neuhasiteľnú
túžbu po niečom veľkom, a na druhej
strane prázdnotu, ktorú cítiš bez neho, môže uspokojiť iba on. Túžby,
osamelosť a prázdnota, ktoré cítime,
sú signály, že Boha potrebujeme. Vzťah
s Pánom, ktorý chceme dosiahnuť
a bez ktorého nemôžeme žiť, nevznikne
len tak. Musíme ho neustále hľadať,
modliť sa zaň, živiť ho a nadovšetko si
ho vážiť.

prijímame občerstvenie, posilu a povzbudenie, život vidíme Božím pohľadom a zisťujeme, na čom skutočne
záleží, spoznávame toho, ktorému patríme a dôverujeme.
Pán Boh nám chce toho veľa povedať. Ak sa však nedokážeš odtrhnúť
od svojich povinností a stráviť s ním
čas v tichu a samote, nebudeš počuť

Päť znakov povrchného
vzťahu s Bohom:
1. Ak Pána nasleduješ iba kvôli
tomu, čo od neho môžeš získať.
Keď ho však miluješ natoľko, že sa
ho pýtaš, čo môžeš pre neho urobiť,
váš vzťah sa prehlbuje.
2. Ak sa modlíš iba v ťažkých
chvíľach, alebo keď niečo potrebuješ.
Keď sa však modlíš, pretože si rada
v jeho prítomnosti, tvoj vzťah s ním
zapúšťa hlbšie korene.
3. Ak sa na Boha hneváš, alebo si
z neho sklamaná, pretože nerobí
to, čo by si chcela.
Keď Pána dokážeš chváliť bez
ohľadu na to, čo sa v tvojom živote
deje, tvoj vzťah s ním sa upevňuje.
4. Ak miluješ Boha iba kvôli tomu,
čo robí.
Keď ho miluješ a vážiš si ho kvôli
tomu, kým je, tvoj vzťah s ním sa
prehlbuje.
5. Ak si myslíš, že musíš žobrať,
alebo na Boha naliehať, aby odpovedal na tvoje modlitby.
Keď mu veríš, že odpovie na prosby, ktoré sú v súlade s jeho vôľou,
tvoj vzťah s ním sa upevňuje.

Byť osamote s Bohom
Ak nebudeme tráviť čas osamote
s Pánom Bohom, nikdy ho nespoznáme a nevytvoríme si s ním intímny
vzťah. V týchto dôverných chvíľach

jeho hlas. Aj Pán Ježiš trávil veľa času
osamote s Otcom. O čo skôr to potrebujeme my!
Viem, že nájsť si čas na modlitbu
je ťažké, a to obzvlášť vtedy, keď si to
neželá nepriateľ tvojej duše. Ak sa to
však stane tvojou prioritou a vyhradíš si
na to konkrétny čas, odpovede na svoje
modlitby uvidíš tak ako nikdy predtým.
Možno ti pomôže, ak si svoje stretnutie
s Bohom naplánuješ na presný termín.
Uvedom si, že ak si sa doteraz nemodlievala, zo dňa na deň sa to nezmení. Na to, aby sa obrovský parník
tvojho života pootočil a nabral nový
smer, je potrebný určitý čas. Veľká loď
nezmení smer ihneď, len čo otočíš kormidlom. Na začiatku sa ti možno bude
zdať, že nedošlo k žiadnej zmene.
Modlitba dokáže obrátiť náš život
naruby, ale zvyčajne sa to nestane
vo chvíli, keď vyslovíme prvé slová.
Nevzdávaj sa. Čoskoro pôjdeš „plnou
parou vpred“ novým smerom. Ľudia
sa často vzdávajú skôr, než dostanú
odpoveď na svoju modlitbu. Nezabudni,
že nie sme na výletnej plavbe po zálive, ale na celoživotnej plavbe do vzdialeného prístavu. Vzdať sa neprichádza
do úvahy.
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Modlitba má moc
Nezáleží na tom, koľko máš rokov, aký je tvoj rodinný stav, alebo
ako dlho si veriaca. Si žena,
preto je táto kniha určená práve
tebe. Už vyše tridsať rokov verne
nasledujem Pána a za ten čas
som sa od neho nikdy nevzdialila;
no aj napriek tomu si uvedomujem, že túto knihu potrebujem aj
ja. V skutočnosti som ju písala
pre nás obe – pre teba aj pre
seba. A to preto, že som práve
taká ako ty. Často mávam pocit,
že život nie je ľahký a jednoduchý
– ba práve naopak: veľakrát sa
podobá silnému horúcemu a suchému vetru, ani zďaleka nie je
jemným osviežujúcim vánkom.
Pred niekoľkými rokmi som sa
ocitla v kolotoči práce, starostlivosti o dospievajúce deti a snahe byť dobrou manželkou a gazdinou. Písala som knihy, veľa
cestovala, aby som ich propagovala, chodila na všetky zhromaždenia zboru, pomáhala som
tým, ktorí to potrebovali, a usilovala sa, aby všetci okolo mňa
boli spokojní a šťastní. Pri tom
všetkom som však zanedbala to
najdôležitejšie – osobný vzťah
s Pánom. Nevzdialila som sa od
neho, naopak – nevedela som si
predstaviť jediný deň bez neho.
Ani som sa neprestala modliť,
veď v skutočnosti som sa horlivo
prihovárala za mnohých ľudí.
Ale nemodlila som sa za svoj
vzťah s Bohom. Aj Slovo som pravidelne čítala a skúmala, pretože som to potrebovala pri písaní
kníh a prednáškach. Nedávala
som však Pánu Bohu čas, aby
sa mi osobne prihováral. Robila
som, čo bolo dobré, ale zanedbávala to najdôležitejšie. Bez toho,
aby som si to uvedomila, z Márie
sa stala Marta (Luk 10:38-42).
			
		
			Stormie Omartian
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správy z izraela

John KERRY povzbudzuje extrémizmus
Nedávno boli v Jeruzaleme obnovené rokovania medzi Izraelom
a Palestínskou samosprávou (PS). Do procesu sa zapojili Spojené štáty
prostredníctvom ministra zahraničných vecí Johna Kerryho, ktorý sa
snaží vyvíjať tlak na obidve strany. Izrael a Palestínska samospráva sa
dohodli na 9-mesačnej lehote a Kerry dúfa, že do tej doby bude mierová dohoda na dosah. Izrael oznámil výstavbu takmer 2100 nových
bytových jednotiek v oblastiach „Západného brehu“, alebo Judska
a Samárie. Stavať sa bude v meste Gilo, blízko Jeruzalema. Izrael má
v úmysle ponechať si túto oblasť aj v prípade uzavretia mierovej zmluvy. PS vyhlásila, že táto činnosť ohrozuje rokovania a Kerry hneď telefonicky pokarhal premiéra Netanjahua. Spomínané oblasti však nepatria Palestíne, ani sa nikdy nemali stať súčasťou „palestínskeho“ štátu.
Izrael nemá povinnosť vzdať sa týchto oblastí, ani ho k tomu nič nezaväzuje, naopak, má mnoho praktických, predovšetkým bezpečnostných
dôvodov, aby si ich ponechal. Ak Kerry kritizuje Izrael, je to preto, že
chce vyzerať ako objektívny vyjednávač. V konečnom dôsledku však
USA čoraz viac podporujú extrémne nároky PS.

Rakety a vrahovia

V čase, keď teroristické organizácie opäť ostreľujú mesto Sderot
v Eilate, na juhu Izraela, izraelská vláda prepustila prvých 26 zo 104
plánovaných teroristov. Ide o osoby väznené v Izraeli za brutálne vraždy
izraelských civilistov a vojakov. Ľudia prijali toto rozhodnutie s veľkým
rozhorčením. Vyústilo to do demonštrácií a niektorí to chcú riešiť súdnou cestou. Po príchode do Gazy a Ramalláhu teroristov privítali ako
hrdinov. Natíska sa niekoľko otázok: môže sa prepustenie vrahov nazývať „gestom dobrej vôle?“ Možno dôverovať takému právnemu systému, ktorý zločincov nepotrestá? Je možné zvrátiť súdne rozhodnutia
z politických dôvodov? Môže Izrael vyhrať boj proti terorizmu, ak na
jednej strane útočí a teroristov zabíja, ale na druhej strane je nútený prepúšťať ich? Budú sa občania Izraela cítiť bezpečne, ak rakety budú dopadať na ich mestá a vrahovia budú na slobode? Nastane mier, ak Palestínčania budú považovať svojich teroristov a vrahov Židov za hrdinov?

Arabskí kresťania chcú
slúžiť v izraelskej
armáde

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo svojom úrade nedávno privítal
pravoslávneho kňaza otca Gabriela Nadafa, ktorého za jeho názory z pravoslávnej cirkvi exkomunikovali. Stal sa terčom neľútostnej kritiky zo
strany Islamského hnutia, ako aj ďalších arabských komunít, kvôli svojej
podpore narastajúcej ochoty izraelských arabských kresťanov slúžiť
v izraelskej armáde alebo inak prispievať k ochrane izraelskej spoločnosti.
„Kresťanská mládež musí mať možnosť pripojiť sa k IDF,“ povedal Netanjahu. „Ste lojálnymi občanmi, ktorí chcú brániť
krajinu, a ja vás chcem podporiť. Nebudeme tolerovať, ak sa vám budú vyhrážať, a budeme nekompromisne uplatňovať zákon
proti tým, ktorí vás prenasledujú. Nedovolíme, aby sa krajina rozdeľovala zvnútra. Štát Izrael a predseda vlády budú stáť za
vami.“ „Naším cieľom je chrániť Svätú zem a štát Izrael,“ povedal Nadaf. „Prelomili sme bariéru strachu – štát si zaslúži, aby
sme ho chránili. Tí, ktorí sú proti integrácii kresťanského spoločenstva do orgánov štátu, nechodia po cestách kresťanstva.”
Články sú prevzaté z Word of Life Israel, > Israel Report 17.8.2013 a http://int.icej.org/news/.
Redakčne krátené. Spracovala Zdenka Tanáčová
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cirkevné dejiny

John Wycliffe
(1328-1384)

Návrat k Písmu
Neskorý stredovek bol obdobím sklamania z veľkých teologických systémov
scholastiky, o ktorej sme písali v predošlých číslach, a tiež hľadania nových
ciest, ako sa priblížiť k Bohu. Niektorí
hľadali cestu v mystike – medzi najznámejšie osobnosti mystiky v tomto
období patria napr. Tomáš Kempenský,
Katarína zo Sieny a tiež Johanka z Arku.
Postupne sa ale na viacerých miestach
začal formovať aj iný prúd, ktorý neskôr
vyústil do hnutia, ktoré vošlo do dejín
ako reformácia. Toto hnutie postavilo
dôraz na Písmo ako jedinú záväznú
autoritu v oblasti viery.
Jednou z prvých lastovičiek prichádzajúcej reformácie bol anglický
teológ John Wycliffe, niekedy nazývaný
„rannou hviezdou reformácie“. Hoci
žil viac ako 100 rokov pred Martinom
Lutherom, jeho spisy získali vplyv
okrem rodného Anglicka napr. aj
v Čechách, kde inšpiroval Jána Husa.
Hoci zrejme neexistuje priama spojitosť
medzi Martinom Lutherom a Wycliffom
alebo Husom, ich myšlienky boli
v mnohom veľmi príbuzné a osobnosti
ako John Wycliffe sa neraz označujú ako
predreformátori.

John Wycliffe pochádzal z Yorkshiru.
Študoval a neskôr učil v Oxforde. Získal
široký ohlas ako vynikajúci prednášateľ
a autor diel o logike a metafyzike.
Pôsobil v kráľovských službách ako
teologický poradca a v roku 1374
dostal od kráľa Eduarda III. farnosť
v Lutterworthe, ktorú mal na starosti až
do svojej smrti v roku 1384.
John Wycliffe bol odvážny a priamy muž, ktorý sa veľa venoval štúdiu Písma a tiež praktickému životu
veriacich. Ako taký videl veľa neporiadkov v cirkevnom systéme, ktoré ho
znepokojovali. Nepáčili sa mu najmä
obrovské majetky cirkvi, ktoré videl,
že sú neraz spravované nespravodlivo.
Preto sa v ňom sformovalo presvedčenie,
že ak cirkev spravuje majetky zle,
svetská moc má právo jej ich odobrať.
Toto bolo, samozrejme, tŕňom v oku
cirkevnej vrchnosti, na druhej strane
bezohľadný syn kráľa Eduarda III. ho
za to vďačne podporoval. Wycliffe sa
na základe svojho presvedčenia usiloval
cirkev reformovať.
V roku 1378 bol voči pápežovi
Urbanovi VI. zvolený protipápež
Klement VII, ktorý sídlil vo francúzskom Avignone. Tento stav, nazývaný ako veľká schizma, trval takmer
40 rokov a ukončil ho až koncil
v Kostnici v roku 1417. Určite aj toto
prispelo k tomu, že Wycliffe po roku
1378 odmietol celú tradičnú štruktúru
stredovekej cirkvi. V diele O pravde
Svätého Písma formuloval myšlienku,
že Písmo „je najvyššou autoritou pre
každého kresťana, je normou viery
a každej ľudskej dokonalosti“. Na druhej strane však nepoprel, že významnú
úlohu pri výklade Písma mali cirkevní
otcovia, a teda jeho názor ešte nie je
taký vyhranený ako názor neskorších
reformátorov, ktorí formulovali zásadu
„jedine Písmo“.
V roku 1379 napísal dielo O moci
pápeža, v ktorom pripustil možnosť
hlavy viditeľnej cirkvi, ak táto bude
naozaj nasledovať apoštola Petra
v jeho jednoduchosti. O tri roky
neskôr už napísal, že hlavou cirkvi
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je Kristus, a nie pápež. V roku 1380
v diele o eucharistii poprel učenie
o transsubstanciácii ako nelogické,
nebiblické a nezodpovedajúce učeniu
starej cirkvi. Týmto útokom na jednu
z najobľúbenejších dogiem rímskej
cirkvi stratil podporu kráľovho syna
a mnohých oxfordských sympatizantov. Jeho situácia sa ešte zhoršila, keď
mu pripísali zodpovednosť za vzburu
roľníkov v roku 1381. Napriek odsúdeniu jeho učenia Wycliffe 31. decembra
1384 zomrel prirodzenou smrťou. Až
koncil v Kostnici prikázal vykopať jeho
kosti, spáliť ich a hodiť do rieky.
Svoje tvrdenia Wycliffe podporoval
Bibliou. Túžil, aby k Biblii mali čo
najlepší prístup aj jednoduchí ľudia.
To viedlo k veľmi významnému počinu
– k prekladu Biblie z latinčiny do reči
bežných ľudí, hovorovej angličtiny.
Hoci sa zdá sa, že Wycliffe sám na ňom
nepracoval, na preklad dohliadal a po
jeho smrti ho dokončila skupina jeho
žiakov v Oxforde a Lutterworthe.
Wycliffe inšpiroval mnoho kazateľov, ktorí začali šíriť evanjelium
medzi jednoduchými ľuďmi. Títo kazatelia, známi ako lollardi, žili v jednoduchosti a pretrvávali napriek silnému prenasledovaniu. Rímska cirkev
presadila, aby lollardi boli trestaní
smrťou. Niektorí boli upálení, ale ich
myšlienky sa nestratili. V nasledujúcich
storočiach sa John Wycliffe a lollardi
stali inšpiráciou pre reformačné kruhy
vo Veľkej Británii. Pri pohľade späť
vidieť, že ich dielo malo veľký priamy
aj nepriamy vplyv a vydláždilo cestu
reformácii a návratu k Písmu ako
autorite pre veriacich. Aj myšlienka
prekladu Biblie do reči zrozumiteľnej jednoduchým ľuďom dodnes žije
a šíri sa cez spoločnosť Wycliffe Bible
Translators (Wycliffovi prekladatelia
Biblie), ktorá pracuje na prekladoch
Biblie do jazykov rôznych menších
národov a kmeňov.
Zdroje:
Pavel Hanes: Dejiny kresťanstva.
Banská Bystrica: Trian, 2007
Wikipédia – Slobodná encyklopédia
Spracoval Tomáš Počai
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6.10. o 10.00 hod.
Tomášikova 30, Bratislava
Špeciálna nedeľa s Hannesom
a Vierkou Liebeovcami
Pozývame Vás na naše nedeľné zhromaždenie, kde sa dozviete viac o Nadácii Good Future and Hope, ktorá pomáha
sirotám a deťom v núdzi v Ugande
a Myanmare. Viera a Hannes sú zakladatelia nadácie. Hannes je vrcholovým
manažérom v softvérovej firme, ktorý
všetok svoj voľný čas venuje týmto
deťom. Viera, ktorá väčšinu času momentálne trávi v Ugande a Myanmare,
riadi kompletne celú nadáciu vrátane
výstavby detského domova v Ugande,
komunikácie a spolupráce s implementačnými partnermi.

Evanjelizačný partner
Podporte misijných pracovníkov, misijné výjazdy či vydávanie evanjelizačných
materiálov a zapojte sa do žatvy posledných čias!
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.:
68434112/0200, variabilný symbol: 20

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
a v ďalších krajinách)

Pomôžte
nám
vydávať

Podporte misijné a dobročinné projetky			
Jednotlivé projetky môžete podporiť na č. ú. 68434112 / 0200			
s			
príslušným variabilným symbolom buď jednorazovo alebo pravidelne.			
Misijné a dobročinné projekty

var.symbol

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:

časopis
Víťazný život			
11
evanjelizácie SR
Evanjelizačný partner		
20
služba chudobným
Kŕmte hladných			
6
Podpora Izraela
Operácia Jabotinský		
7
Podpora misionárky
Misia India			
99
Sužba sirotám
Nadácia GF&H Uganda		
88
Celosvetová misia
Misia Livets Ord Uppsala		
55
Pokiaľ chcete dostávať informačné listy z misie v Indii a Ugande,
prosím napíšte nám na slovozivota@slovozivota.sk. Ďakujeme!		
		
č.účtu
var.symbol
Podpora
projektu
Budovy Slova života 2204739295 /0200
3
			

VÚB BA – centrum,
č. ú.: 68434112/0200, var.s. 11.

Objednajte si kázne na CD:
1.9.2013 Vrábel Vlado

Boh sa pyšným protiví, pokorným dáva milosť.

2,30 €

C1309011

25.8.2013 Cedergårdh Per

Nezabúdaj si dobíjať duchovné baterky!

2,30 €

C1308251

18.8.2013 Čuřík Peter

Čo robiť, aby si si zachoval mäkké srdce

2,30 €

C1308181

11.8.2013 Čuřík Peter

Oblečte si nadovšetko lásku

2,30 €

C1308111

28.7.2013 Hunčár Martin

Tri prekážky na našej ceste za Bohom

2,30 €

C1307281

21.7.2013 Šimko Tomáš

Tvoje zápasy nie sú len o tebe

2,30 €

C1307211

14.7.2013 Čuřík Peter

Nedovoľ, aby tvoj zrak zaslepili slzy zúfalstva

2,30 €

C1307141

Nezostaň v rybníku, patríš do rieky!

2,30 €

C1307071

30.6.2013 Čuřík Peter

Zdrž svoj jazyk od zlého a budeš vidieť dobré dni

2,30 €

C1306301

23.6.2013 Miškovicová Miroslava

Boh s tebou počíta

2,30 €

C1306231

16.6.2013 Čuřík Peter

Ako prejsť časmi preosiatia dobre

2,30 €

C1306161

7.7.2013 Hunčár Martin

CD - mesiaca

CD - mesiaca

CD - mesiaca

9.6.2013 Šimko Tomáš

Tu som Pane!

2,30 €

C1306091

2.6.2013 Hunčár Martin

História narodenia Letničného hnutia vo svete II.

2,30 €

C1306021

CD - mesiaca 2,30 €

C1305261

2,30 €

C1305191

26.5.2013 Čuřík Peter
19.5.2013 Hunčár Martin
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