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Zrozumiteľné dôkazy
o Božej existencii
Rozhovor s Riceom Broocksom z USA
(12–13)

slovo života

Gary Chapman
4 obdobia manželstva

8,90 Eur

Manželstvá sú neustále v štádiu premeny, plynulo prechádzajú z jedného obdobia
do druhého – možno nie pravidelne, ako je to v prírode, ale bezpochyby a dôsledne.
Niekedy sa nachádzame v zime – znechutení, odstrčení a nespokojní, inokedy
prežívame jar s jej otvorenosťou, nádejou a očakávaním. Pri inej príležitosti sa
vyhrievame v slnku leta – prežívame pohodlný, uvoľnený a radostný život. A potom
príde jeseň s neistotou, nedbanlivosťou a obavami. Tento kruh sa opakuje veľakrát
počas manželského života, tak ako sa v prírode opakujú ročné obdobia. Táto kniha
vám nezaručí, že sa nedostanete do obdobia jesene alebo zimy, ale ukáže vám, aké
pozitívne kroky môžete podniknúť v tom-ktorom období, aby ste z každého obdobia
vyťažili to najlepšie.

Bill Hybels
Stačí vykročiť
Bill Hybels predstavuje novú éru osobnej evanjelizácie. Pristupuje k nej prirodzene
a cez vzťahy, pričom sa necháva inšpirovať Ježišovým príkladom. Pán neprišiel
s nabifľovanými poučkami ani s naštudovaným scenárom, bol vyzbrojený len ponukou
spásy pre ľudí ako my, pričom mnohí stáli až po krk v bolesti, ktorú si sami spôsobili.
Hybels zdôrazňuje vedenie Ducha Svätého a pozýva nás vykročiť zo svojej zóny
pohodlia. Volá nás do stretnutí s ľuďmi, ktorí túžia, aby sa o nich niekto zaujímal.
Do stretnutí s mužmi a ženami, ktorí majú svoje vlastné príbehy a ktorých srdcia
dychtia po dotyku Božej lásky – prostredníctvom vášho úsmevu, povzbudenia, vašej
otvorenosti, vášho priateľstva.

5 Eur

5 Eur

9,90 Eur

9 Eur

Peter Čuřík
Život vedený
Duchom

Martin Hunčár
O krok bližšie
k Bohu

KvM konferencia
15. – 19. 10. 2014

MP3 séria s ôsmimi kázňami
od Petra Čuříka, kresťanského
lídra a pastora zboru Slova
života Bratislava. Názvy: Boh
vždy ostáva verný, a čo ty? Pokoj
a pomazanie I (ako sa láme jarmo).
Pokoj a pomazanie II (tichý jemný
hlas). Bdejte a modlite sa, aby
ste nevošli do pokušenia! Ako si
udržať dobrú duchovnú kondíciu.
Jobova trpezlivosť. Ako Boh
povýšil Rút. Nasleduj vnútorné
pomazanie.

MP3 séria so siedmimi kázňami
od Martina Hunčára, ktorý sa
venuje deťom, píše knihy
a slúži ako druhý pastor v Slove
života Bratislava. Vyučovania
s názvami: Spravodlivosť,
pokoj a radosť v Duchu Svätom.
Keď vidíš prekážku, zdolaj ju!
Nechodíme videním, ale vierou!
Očakávaj, plánuj, konaj. Božia
milosť ti stačí. Každú svoju
starosť hoďte na Neho! Ako
získať Božiu pozornosť.

MP3 záznam z konferencie Boh nie je
mŕtvy s nasledovnými prednáškami:
15. 10, 16. 10. a 19. 10. Roland Seow –
Prebudenecké zhromaždenia, 16. 10.
Rice Broocks a Brian Miller – Existuje
Boh? Čo na to hovorí veda?, 17. 10.
David Mok – Živý alebo mŕtvy,
18. 10. David Mok – Výzva k prebudeniu, Jeannie Mok – Zmena životov
prostredníctvom komunitného centra,
Rice Broocks – Boh nie je mŕtvy,
19. 10. – Rice Broocks – Spoločné
nedeľné bohoslužby

Výhodná akcia
Ak si do 31. 1. 2015 objednáte aspoň dva z vyššie uvedených produktov, dostanete úplne zadarmo
knižku Naroď sa znova a jedno CD s kázňou od pastora Petra Čuříka.
Nakupovať môžete v Slove života, Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, tel: 02-20929311,
slovozivota@slovozivota.sk alebo na eshope na: www.slovozivota.sk. Posielame na dobierku za 2 Eurá
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úvodník

Najväčší príbeh
všetkých čias
„A porodila svojho prvorodeného
syna. Zavinula ho do plienok a uložila
do jasieľ, lebo v útulku pre nich nebolo
miesta” (Luk 2:7).
Obraz toho, ako sa Kristus narodil medzi zvieratami v maštali, je
všeobecne známy. No nebola to
len vianočná idylická scenéria, ale
jedinečný a neopakovateľný okamih
histórie. Odvtedy delíme náš letopočet
na „pred Kristom“ a „po Kristovi“.
Narodil sa Kristus Pán, Kráľ všetkých
kráľov, Boh sa stal človekom a prišiel
medzi nás; napriek tomu ho väčšina
ľudí nespoznala.
Jozef s Máriou prichádzajú do
Betlehema, aby sa zapísali, pretože
cisár nariadil sčítanie ľudu. Cesta do
Betlehema trvá niekoľko dní a Mária je
v poslednom štádiu tehotenstva. Všetky ubytovacie kapacity sú obsadené,
keďže mnohí museli vycestovať za
týmto účelom. Je neskoro, Mária už
dostáva pôrodné bolesti, takže Jozef
sa chytá poslednej šance a klope na
dvere malého miestneho hotela. Otvorí im hostinský a len zakrúti hlavou,
že majú obsadené. Uvedomte si, čo sa
tam odohrávalo: na dvere klope Mária,
ktorá nosí pod srdcom Syna Božieho,
má sa uskutočniť jedna z najväčších
udalostí histórie a hostinský má pritom
príležitosť otvoriť svoj dom pre narodenie Spasiteľa sveta. Hostinský však
nerozpoznal čas Božieho navštívenia.
Roland Seow z Austrálie správne
poznamenal, že problémom nie je to,
že by Boh ľudí nenavštevoval, ale to,
že ľudia jeho príchod nerozpoznajú.
Boh túži po každom človeku na tejto
zemi. Klope na dvere našich sŕdc,
chce vojsť a uzavrieť s nami večnú
zmluvu priateľstva, ochrany, zaopatrenia a večného života (Zj 3:20).
Je to najväčší príbeh všetkých
čias. Nikdy neprestane byť aktuálny,
a to aj napriek tomu, že má už dvetisíc rokov. Kristus aj dnes môže

vojsť do tvojho srdca a priniesť ti pokoj, aký márne hľadáš. Pokoj, ktorý
prevyšuje ľudský rozum, pokoj, aký
tento svet nemá ani len na sklade.
Augustín povedal: „Stvoril si nás pre
seba a naše srdce je nepokojné, až
dokiaľ nespočinie v tebe“. Mohli by
sme to popísať tak, že v našom srdci
je prázdnota, ktorú dokáže naplniť
len On, pretože len Boh môže vyplniť
vákuum ľudských sŕdc a dať našim
životom skutočný zmysel. Navštívil
som 84-ročného otca rodiny, ktorý sa
len nedávno obrátil ku Kristovi. Keď
sme sa rozprávali o všetkom, čo Ježiš
ponúka, mal slzy v očiach. Nikdy nezabudnem na to, čo mi povedal: „O čo
lepší život som mohol žiť, keby som
toto vedel skôr...“
Možno Ježiš klope na dvere tvojho
života už nejaký čas. Možno si na jeho
klopanie zatiaľ neodpovedal aj preto,
lebo si nerozpoznal vzácnosť návštevy.
Je to podobné ako v tom podobenstve
o skrytom poklade na poli (Mat 13:44).
Niekto ho objavil a s radosťou rozpredal všetko, čo mal, len aby to pole kúpil.
Pole mohlo na prvý pohľad vyzerať
fádne a nezaujímavo. Azda by sa ani
nedostalo do ponuky realitných kancelárií. Všetko sa však radikálne mení vo
chvíli, keď sa potvrdí, že na tom poli je
poklad. Ľudí, ktorí ho našli, v zástupe
ľahko rozpoznáš. Je na nich niečo, čo
nevieš logicky vysvetliť. Majú radosť,
o ktorej apoštol Peter napísal, že je
„nevysloviteľná a oslávená“ (1Pt 1:8).
Nie sú imúnni voči výzvam života, ale
už ich nemusia zvládať sami. Vianočný
príbeh sa pre nich stal realitou a Kristus prebýva v ich dome. Pozvi dnes
v modlitbe Pána Ježiša Krista do svojho srdca, On s radosťou vojde a stane
sa tvojím Spasiteľom: „Pane, verím,
že Ježiš Kristus je Božím Synom. Vojdi
do môjho srdca a staň sa mojím Pánom
a Spasiteľom. Odpusti moje hriechy
a daruj mi život večný. Amen.“

Fotka na titulke: Rice Broocks na Konferencii
	KvM 2014
Autor fotografie: Oto Bondor
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Príbehy zo života

Nebo nad našou rodinou je otvorené

ci

Chmelov

Ako by som vám predstavil Chmelovcov? Keď o nich premýšľam, nenapadá mi nič výstižnejšie ako
šťastná rodina s dvomi dobre vychovanými tínedžermi. V dnešných časoch je to skôr rarita. Ich
koníčkom je rybačka, samozrejme, vždy zakončená bohatým úlovkom. Katka je predavačka v pekárni
a Peter, hlava rodiny, je stavbárom a okolie ho vníma ako veľmi zručného muža, ktorý si poradí
s každým problémom. Aktívne sa podieľal aj na rekonštrukcii našich priestorov Slova života v Omnii.

Peter

Pochádzam z Pezinka, kde som sa
vyučil ako stolár. Neskoršie som v tejto
oblasti pracoval aj ako pedagóg, no dnes sa živím ako stavbár.
Vyrastal som v katolíckej rodine, no napriek tomu moji rodičia
navštevovali kostol len zriedka – dva až trikrát do roka. Moja

Nejde o to, či veríš, že
Ježiš kedysi žil, ale či
veríš, že žije dnes.
mama do mňa ale vštepila základy slušného správania, začo
som jej nesmierne vďačný. Keď som mal asi sedem rokov,
začal som byť utiahnutý, nemal som takmer žiadnych kamarátov a ani v škole som nepatril medzi najlepších. No napriek
tomu, už ako osemročného ma nadchýnal pohľad na katechizmus, ruženec či modlitebnú knižku. Neskoršie sa vo mne
vynárali otázky, ako vznikol svet, aký je Boh a či vôbec existuje. Vtedy som bol ešte nadšený z Darwinovej teórie a z teórie
veľkého tresku. Až kým neprišiel prvý zlomový moment. Mal

4

víťazný život

som 15 rokov, keď ma zaskočil spolužiak, ktorý sa dovtedy nejavil ako silný veriaci: „Nejde o to, či veríš, že Ježiš kedysi žil,
ale či veríš, že žije dnes.“ Zasiahlo ma to ako blesk. Uvedomil
som si, že ak Ježiš naozaj žije, mal by som si k Nemu nájsť
cestu. Moja túžba však nejako zapadla prachom, prešiel čas
a ja som sa zamiloval. Našiel som si dobré dievča, ktoré chodilo každú nedeľu do kostola. Potešilo ma, že sa budem môcť
s niekým zdieľať o viere. Začal som pravidelne navštevovať
omše, modliť sa a bol som dokonca aj na svätom prijímaní.
Zosobášili sme sa a neskoršie sa nám narodili dvaja chlapci
– Adam a Dominik. Oboch sme ich veľmi očakávali a tešili
sa z ich prvých krôčikov. Našli sme si aj spoločného koníčka
– rybačku. Pociťoval som však istý deficit – živého, veľkého
a mocného Boha som nikde nenachádzal. K viere som pridal
jogu s rôznymi meditáciami, no jediným výsledkom bol chaos
v mojej hlave. Zašlo to až tak ďaleko, že som si povedal dosť
– nebudem hľadať žiadneho Boha!

Ako mi padol balvan zo srdca

Raz som v práci stretol ozajstného kresťana, ktorý mi predstavil toho veľkého Boha priamo zo Svätého písma. Keď
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Príbehy zo života
som zistil, že skončil biblickú školu, pomyslel som si, že sa
asi vyzná a začal som mu klásť otázky ohľadne života po
smrti. Na každú moju otázku mi dal zmysluplnú odpoveď,
ktorú doložil citáciou z Biblie. Pamätám si, že hneď ako som
prišiel domov, otvoril som knihu kníh, na ktorú už roky sadal
prach. Uchvátila ma od prvých veršov. Ježiš Kristus mi otvoril oči a dal sa mi spoznať. Uveril som, že je jediný a pravý
Boh, milujúci a odpúšťajúci hriechy každému, kto ho prosí.
Aj mne padol balvan zo srdca (verte mi, že tých hriechov
nebolo málo), očistil ma a daroval mi pokoj, ktorý presahuje akékoľvek ľudské chápanie. Dal mi lásku k ľudom, silu
odpustiť všetkým, ktorí mi ublížili, a pokoru, aby som prosil
o odpustenie tých, ktorým som ublížil ja. Po nejakom čase ma
tento kresťan pozval do zboru Slovo života, kde som našiel
nových priateľov, ktorí sa obrátili podobne ako ja. Zamiloval
som si nádherné piesne, ktoré oslavujú nášho Boha, a každú
nedeľu sa teším na kázne našich kazateľov, ktoré mi pomáhajú
v duchovnom raste.

dominik

V druhej triede na základnej škole mi
nešlo písanie. Veľmi som sa pri tom trápil. Pani učiteľka mi určila diagnózu – dysgrafia. Keď otec
začal chodiť do zboru Slovo života, prišla zmena do celej
rodiny. Nevedeli sme, čo tam môžeme čakať, a trochu sme tŕpli
pri prvej návšteve. Veľmi sa mi tam však páčilo. Bolo to iné
ako v kostole, ale zároveň sa tam rozprávalo o veciach, ktoré
som už poznal, takže mi to vôbec neprišlo nejaké zvláštne.
Neskôr som tam začal chodievať pravidelnejšie. V Boha som
vždy veril, ale dovtedy som vieru nebral až tak vážne. Až
v pätnástich rokoch som sa začal zaujímať o Boha viac.

Pán Boh mi pomohol aj s dysgrafiou

Raz, keď som bol s ocom na konferencii viery v Bratislave,
kázal jeden švédsky evanjelista, a keď dal na konci výzvu, kto
chce prijať Pána Ježiša do svojho srdca, tak som vedel, že je to
tá správna chvíľa pre mňa. Tam som odovzdal svoj život Bohu
a vyznal Ho ako svojho Pána a Spasiteľa. Môj život sa otočil
o 180 stupňov. Zrazu sa mi začalo viac dariť, bol som šťastnejší,
vyrovnanejší a postupne sa to prejavovalo aj v škole. Pán Boh
mi pomohol aj s dysgrafiou. Len vďaka Nemu dnes patrím
k tým najlepším žiakom v triede. Ježiša milujem z celého srdca a chcem ho nasledovať aj naďalej. Nie je to tak dávno, čo
som začal pomáhať v našom zbore v kuchyni – varenie ma
veľmi baví a dúfam, že sa v tom ešte viac zdokonalím.
Doma sme vždy v Boha verili a aj
adam
v škole som navštevoval náboženstvo.
Boh, Biblia a náboženstvo ma vždy zaujímali a bral som ich
vážne. V čase, keď som chodil na druhý stupeň základnej
školy, prišiel otec domov s tým, že ide na nejakú kresťanskú
konferenciu do Brna. Hovoril mi, že pochopil a našiel v Biblii také veci, ktoré si doteraz vôbec neuvedomoval. Najprv
som si nebol úplne istý, či to je správne, a mal som z toho
isté obavy. Po nejakom čase som sa išiel prvýkrát pozrieť na
zhromaždenie a na počudovanie som bol príjemne prekvapený, zdalo sa mi to fajn. Moje obrátenie neprebehlo okamžite,
postupne mi Boh odhaľoval rôzne pravdy a priťahoval ma

víťazný život

k sebe bližšie. Vyvrcholilo to na jednom stretnutí, kde som
prijal Ježiša ako svojho Spasiteľa. Vôbec neľutujem, bolo to
veru to najlepšie, čo som mohol urobiť.
Vidím na sebe zmeny, ako ma Boh stále okresáva a postupne
mení k lepšiemu. Aj bohoslužby navštevujem oveľa častejšie
a viac než predtým ma to tiahne na mládež a na skupiny.

Modlitba mení počasie...

Odkedy som sa obrátil, Pán mi pomáha v dôležitých rozhodnutiach, ako bol napríklad výber školy a môjho budúceho
povolania. Božie vedenie však zakúšam aj v maličkostiach.
Nikdy nezabudnem na to, ako sme cez letné prázdniny mali
v pláne ísť na päťdňovú rybačku. Vždy si predtým pozerám
predpoveď počasia. Tentoraz to nevyzeralo vôbec dobre.
Hlásili veľké búrky a dažde na väčšine územia Slovenska.
Keďže som každopádne na ryby chcel ísť, modlil som sa, aby
sa počasie zlepšilo natoľko, aby sme mohli vyraziť. V priebehu ďalšieho dňa nič nenasvedčovalo tomu, že by sa počasie
malo umúdriť. Vytrval som v modlitbách a veril, že Boh môže
zasiahnuť. Nakoniec, tesne pred odchodom, sa všetko zmenilo
– namiesto dažďa bolo slnečno a horúco.

katka

Vyrastala som v katolíckej rodine
a pravidelne sme chodili do kostola.
Vždy som verila v Boha a doma sme sa modlievali. Už ako
dievča som snívala o tom, že raz stretnem muža, ktorý ma
bude mať rád, a o ktorého sa budem môcť oprieť. Túžila som
po tom, že budeme môcť vychovávať spolu naše deti, aj som

Nebojím sa nových
vecí, som odvážnejšia.
Som veľmi rada, že
som spoznala Pána.
sa za to pravidelne modlievala. Pán Boh je dobrý a vypočul
ma, Peťo bol určite Božou voľbou. Keď sa nám narodili deti,
pociťovala som veľkú zodpovednosť za ich výchovu, bála
som sa, aby neochoreli, aby nemali problémy v škole, skrátka,
aby som niečo nezanedbala.

Božia sila na každý deň

Keď môj manžel prišiel z práce a povedal, že sa stretol
s kresťanom, ktorý mu svedčil o Bohu, dosť som sa vyľakala.
Veď Boha už poznáme, či nie? On však vravel, že niektoré
veci začína vidieť inak. Do ničoho ma nenútil, ale keď začal
chodiť do zboru Slovo života, nedalo mi to a po niekoľkých
mesiacoch som sa tam aj ja išla pozrieť. Po určitom čase som
zažila na jednej kázni zvláštny pocit. Pocítila som niečo,
čo som v katolíckom kostole nezažila, silu Ducha Svätého.
Odvtedy prešlo veľa času, spoznala som Boha bližšie. Dnes sa
mi žije ľahšie, už nemám v sebe ten veľký nepokoj a strach ako
predtým. Boh mi dáva silu na každý deň. Nebojím sa nových
vecí, som odvážnejšia. Som veľmi rada, že som spoznala Pána
a že nebo je nad našou rodinou otvorené.
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Nikdy

Joyce Meyer

Kniha Nikdy sa nevzdávaj obsahuje takmer päťdesiat príbehov ľudí, ktorí neúnavne
kráčali za svojím cieľom: od staviteľa Brooklinského mosta až po chemikov, čo
vymysleli samolepiace papieriky na odkazy. Autorka, ktorej knihy sú na Slovensku
bestsellermi, ponúka osvedčené metódy, ako sa vyrovnať so životnými skúškami
a pripomína, že s Bohom nie je nič nemožné. Sama prešla ťažkými životnými skúškami,
ako dieťa bola zneužitá. Povzbudzuje nás, aby sme sa nebáli prekážok a kráčali za
vytúženým cieľom. Ponúkame vám úryvok z jednej kapitoly, knihu pripravujeme na
vydanie v marci 2015, o podrobnostiach vás budeme informovať v najbližšom čísle VŽ.

Ako celit strachu

mi z tela odstránili šesťkilogramový
nádor a s ním aj celú maternicu. Po
štvortýždňovej rekonvalescencii som pol
roka chodievala na chemoterapiu.
Keď som sa na začiatku dozvedela
diagnózu, vyľakala som sa. Napadlo
mi, že asi zomriem. Rakovina bola už
v treťom štádiu a ja som mala pocit, akoby mi oznámili rozsudok smrti. Lekári
boli mojím stavom znepokojení a jeden
z nich mi povedal, že niektoré ženy
po podstúpení liečby žijú ešte päť
Strach zo zlyhania,
až desať rokov. Neznelo
ktorému sa nevzoprieme,
to veľmi povzbudivo,
nám zabráni stať sa ľuďmi, preto som sa rozhodla začať sa modliť
akými nás Boh chce mať.
a prehodnocovať svoj
život. Ako u väčšiny
nebude utekať. Po oznámení diagnózy ľudí, aj ja som potrebovala hlasný
sa síce zľakla, ale nevzdala sa – vytrva- „budíček“, aby som sa spamätala.
V detstve som chodievala do nedeľnej
la. Kiežby ste aj vy našli odvahu čeliť
strachu v Božej moci, až kým nedosiah- školy. Verila som v Boha. Keď som sa
nete víťazstvo, ako sa to podarilo Peggy! teraz začala modliť, pocítila som pokoj
a získala pozitívny postoj k aktuálnej siToto je jej príbeh:
Štyridsaťosem rokov som si žila „po tuácii. Bolo ťažké vysvetliť to priateľom
svojom“, keď som sa zrazu ocitla na a príbuzným, ale cítila som ubezpečenie,
pohotovosti. Zaviezli ma tam moje ses- že ak sa nevzdám, všetko bude zas v potry, pretože ich trápil môj výzor: bola riadku.
Chemoterapiu som ukončila v októsom bledá, nedokázala som sa posadiť
a ťažko sa mi dýchalo. Mala som bri 1996. Priznali mi invalidný dôchozväčšené brucho. 2. mája 1996 mi diag- dok a povedali, že najbližších päť rokov
nemôžem pracovať. Na jednej z mnohých
nostikovali rakovinu vaječníkov.
Podstúpila som operáciu, pri ktorej kontrol sa ma lekár opýtal, či sa môže za

Jedným z významov slova „báť sa“ je
„utiecť“. Keď teda poviem „Nebojte
sa!“, mám na mysli: „Neutekajte pred
tým, čo vás desí. Nesnažte sa ukryť, ale
postavte sa tej situácii zoči-voči, aj keby
ste najradšej vzali nohy na plecia.“
Jedna zo žien, ktoré pracujú v našej
organizácii, má pozoruhodné svedectvo. Keď sa dozvedela, že trpí vážnou
chorobou, rozhodla sa, že pred realitou
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mňa pomodliť. Súhlasila som. Navrhol
mi aj zbor, do ktorého by som mohla
chodievať. Na treťom zhromaždení, na
ktorom som sa zúčastnila, som Ježiša
prijala za svojho Pána a Spasiteľa!
To sa stalo 2. marca 1997. Presne rok
po tom, čo som si vypočula „rozsudok
smrti“, som prijala večný život! Odvtedy
slúžim Bohu a nemám rakovinu!
Peggy sa naučila čeliť strachu zo
smrti tým, že svoj život odovzdala Pánu
Ježišovi. Keď tak urobila, Boh ju uzdravil a ona pochopila, že človeku nepomôže, ak pred strachom uteká; víťazstvo
dosiahne vtedy, keď sa s Božou pomocou smelo postaví strachu zoči-voči.
V roku 1989 som sa aj ja stretla
s rakovinou. Dva dni po bežnej preventívnej prehliadke mi lekár oznámil,
že mám rakovinu prsníka a musím
ihneď podstúpiť mastektómiu, pretože
nádor je veľmi agresívny. Keby som
povedala, že som zostala v šoku a vydesená, boli by to slabé slová. Boh mi však
rýchlo pripomenul svoje Slovo a dal mi
odvahu napredovať. Napadlo mi, že by
som mohla lekárov výrok jednoducho
ignorovať a žiť si ďalej. (Ľudia to tak
často robia, pretože takto istým spôsobom od problému utečú. Jednoducho ignorujú, čo sa deje a dúfajú, že to samo
zmizne. Problém je však v tom, že veci
sa samy nevyriešia.) Keby mi Boh bol
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nová kniha
povedal, aby som na operáciu nešla,
nepodstúpila by som ju, ale keďže som
v srdci cítila, že to je potrebné, súhlasila
som s ňou. Ako Peggy, aj mne hovorili,
že rakovina sa môže vrátiť. To však bolo
už pred devätnástimi rokmi a ja som
doteraz nemala recidívu.
Istá mladá žena tiež unikla smrti
o vlások, ale ani ju neodradili negatívne vyhliadky do budúcnosti. Juliane
Koepckeová sa po ukončení strednej
školy rovnako radovala ako aj ostatní
maturanti. Rodená Nemka doštudovala
v Lime, hlavnom meste Peru, kde jej
otec pracoval ako biológ. Počas letu
z Limy do Pucallpa, kde sa jej otec práve
nachádzal, Juliane sedela vedľa svojej
matky.
Keď lietadlo s deväťdesiatimi dvoma pasažiermi na palube vletelo do
nečakanej búrky, Juliane si všimla, že
pravé krídlo začalo horieť. Matka vyhlásila: „To je náš koniec.“ Posledná
vec, ktorú si Juliane pamätala bolo, ako
padá dole, stále pripútaná k sedadlu.
O niekoľko hodín neskôr sa Juliane
prebrala kdesi uprostred obrovského
amazonského pralesa. Nevidela na jedno oko, mala zlomenú kľúčnu kosť a na
ramene hlbokú ranu. Keď sa jej podarilo

zo svojej kože. Na jedenásty deň po
havárii stretla skupinku poľovníkov
z Peru, ktorí ju odviezli na letisko.
Odtiaľ sa jej podarilo dostať k otcovi.
Juliane sa odmietla vzdať, aj keď
netušila, na čo v džungli narazí. Neskôr
sa z nej stala zoologička, dnes žije
v Nemecku.

Strach zo zlyhania

Strach zo smrti je iba jedným z mnohých
druhov strachu, aké nás môžu sužovať.
Ľudia sa boja rôznych vecí: výškou
počínajúc, pavúkov, až po verejné vystupovanie. Na nasledujúcich stránkach sa
chcem venovať takému druhu strachu,
ktorý nás hlboko zasahuje – ide o strach
zo zlyhania.
Tento druh strachu môže prameniť
z viacerých dôvodov: prvým môže byť –
čo si o nás pomyslia iní. Nechceme, aby
o nás zmýšľali negatívne, nechceme žiť
so zlým pocitom zo seba samých, preto
sa do ničoho radšej nepúšťame. Nazdávame sa, že sa tým ochránime pred zlyhaním. Strach z neho však môže byť
taký silný, že nám zabráni čeliť výzvam
a riskovať.
Ak chceme byť smelými ľuďmi,
ktorí sa nikdy nevzdávajú, musíme sa
tomuto druhu strachu pozrieť
Strach zo zlyhania nás
priamo do očí. Inak
v živote nikam nepoparalyzuje a bráni kráčať stúpime
a nedosiahneme
vytúžený cieľ. Strach zo
za svojimi túžbami.
zlyhania, ktorému sa nevzoprieme,
uvoľniť zo sedadla, začala hľadať svoju nám zabráni stať sa ľuďmi, akými nás
matku. Nenašla nič, iba niekoľko prázd- Boh chce mať. Nezabudnime, že ak sa
nych sedadiel a telá troch mladých žien. odhodláme strachu postaviť na odpor,
Uvedomila si, že ako jediná nehodu Boh bude s nami. Zapamätajme si: čloprežila.
vek zlyháva až vtedy, keď sa prestane
Juliane bola odhodlaná prežiť, ale snažiť. Múdri ľudia sa z vlastných chýb
nemala ani potuchy, kde sa nachádza, poučia.
a okolo nej nebolo nikoho, kto by jej
pomohol. V hlave sa jej vynorili otcove Aj pád je krokom vpred
slová o tom, že ak sa človek v džungli Strach zo zlyhania nás paralyzuje
vyberie dolu svahom, vždy natrafí na a bráni kráčať za svojimi túžbami.
vodu a voda ho zakaždým dovedie V konečnom dôsledku môže znemožniť
k civilizácii. Tak sa sama vydala na ces- splnenie Božieho plánu. Tento druh stratu a predierala sa dažďovým pralesom. chu nám nahovára, že v istej situácii nie
Počula nad sebou prelietavať lietadlá, sme schopní urobiť, čo treba, alebo že
ale z hustého porastu im nedokázala nedokončíme to, čo sme si predsavzali.
poslať žiaden signál.
Tento druh strachu sa prejavuje najmä vo
Po
desiatich
vyčerpávajúcich chvíli, ak máme niečo robiť po prvýkrát.
dňoch nakoniec našla malú chatrč, Bojíme sa, že to nedokážeme, preto sa
v ktorej bola soľ a petrolej – presne to, o to ani nepokúsime. Keď sa zameriam
čo potrebovala na odstránenie červov iba na vlastné schopnosti, všetko mi
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naháňa strach; ak svoj zrak upriamim na
Boha, získam istotu, že s Ním zvládnem
všetko, do čoho ma povolal (pozri Fil
4:13).

Ste stvorení pre dobrodružstvo

Boh nás nestvoril na to, aby sme celý
život robili to isté. Každému z nás
vložil do srdca túžbu po dobrodružstve
a dobrodružstvo znamená skúsiť niečo,
čo sme doteraz nerobili. Dobrodružstvo
zažívame vtedy, keď sa rozhodneme
spraviť niečo iné, niečo na hrane, niečo,
čo presahuje našu tradičnú bezpečnú
zónu.
Ubezpečujem vás, že ak máte niečo
urobiť, Boh vám na to dá silu. Nemusíte
sa cítiť byť na to schopní a nepotrebujete
na to ani skúsenosti. Stačí vám správna
pohnútka a srdce plné viery. Boh nehľadá
schopných ľudí, ale takých, ktorí sa mu
dajú k dispozícii. Hľadá človeka, ktorý
povie: „Tu som, Pane, pošli mňa. Tu
som, použi ma. Chcem Ti slúžiť. Chcem
pre Teba niečo urobiť!“
Spomínam si na istú nedeľu spred
mnohých rokov. V ten deň som sa
musela postaviť zoči-voči strachu,
ktorý mi mohol zabrániť vstúpiť do
hlbšieho vzťahu s Bohom. V tom období som skutočne milovala Pána, ale
poznala som iba málo biblických právd
a princípov. Vedela som, čo treba urobiť,
aby bol človek spasený, ale nerozumela som, ako dosiahnuť víťazstvo,
ako zdolávať prekážky, ako žiť v moci
a autorite a nechať sa Bohom použiť.
Nedúfala som, že by sa môj život mohol
niekedy zmeniť.
V spomínanú nedeľu sme v zbore
mali misijnú nedeľu. V ten deň sme vždy
spievali pieseň: „Tu som, Pane, pošli
ma.“ Počas piesne som cítila, ako mi
v srdci rastie túžba slúžiť Bohu a z celej
sily som spievala: „Bože, tu som! Pošli
ma, pošli ma!“ Nemala som potuchy,
kam by ma mohol poslať, keďže v tom
čase som už mala tri malé deti. Okrem
toho som bola zranená žena, ktorú
v detstve zneužívali. Mojím cieľom bolo
jednoducho zvládnuť každý nový deň.
V tej chvíli som však cítila, že Boh ma
chce použiť. Nemala som veľa schopností, ale dala som sa Bohu do rúk. Bola
som ochotná povedať: „Možno cestou
padnem na tvár, ale ak ma chceš použiť,
Pane, pokúsim sa o to.“
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Islamský štát (IS)

Celosvetová hrozba
Humanitárna kríza v Iraku prepukla už v júni 2014. Prebiehajúci konflikt sa hlboko dotkol najmä tamojších kresťanov a jezídov. Jezídovia sú
prevažne Kurdovia zo severného Iraku, ktorých náboženstvo obsahuje
prvky islamu, kresťanstva či hinduizmu. 1,96 milióna ľudí je na úteku zo
svojich domov a žije v provizórnych podmienkach, napr. v rozostavaných
stavbách, v mešitách, u príbuzných alebo v utečeneckých táboroch. Táto
vojna celkovo ovplyvnila už 24 miliónov ľudí, z ktorých už niekoľko tisíc
zomrelo násilnou smrťou, stratili domovy, príbuzných, boli predaní do
otroctva či donútení prežívať v nehumánnych podmienkach.

Európske štáty s veľkým znepokojením sledujú, ako sa niektorí ich obyvatelia zapojili do tejto vojny po boku tzv. Islamského štátu. Napríklad len z Nemecka tam išlo bojovať
550 ľudí, 60 z nich padlo v boji (deviati ako samovražední
atentátnici) a tých 180, ktorí sa vrátili domov, predstavujú
vážnu bezpečnostnú hrozbu nielen pre svoju krajinu, ale pre
celú Európu. Islamisti totiž netaja svoje zámery o nastolení
islamského práva a podrobení sveta pod vládu Alaha (džihád
= svätá vojna vedená moslimami za rozšírenie alebo obranu
islamu). Ich cieľom je dobyť Rím, symbol kresťanskej civilizácie. Európa akoby si neuvedomovala realitu hrozby islamizácie, zvlášť pri zvážení demografického vývoja, podľa
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Utečenci v severnom Iraku
žijú v provizórnych
víťazný
život
pomienkach, často len na rozostavancýh stavbách.

ktorého môže v niektorých európskych krajinách už v roku
2050 prevládať moslimská populácia. V pozore sú azda len
tajné služby, ktoré nebezpečných jednotlivcov monitorujú.
Bude to však stačiť? Akému protivníkovi vlastne čelíme?
Po útokoch al-Káidy sme si mysleli, že radikálnych moslimov máme prečítaných. Tento konflikt, ku ktorému došlo
podľa viacerých odborníkov pre chudobu a zlé zaobchádzanie so Sunitmi, následne eskaloval do náboženskej vojny,
v ktorej našli páchatelia ospravedlnenie svojho jednania. Alebo je moslimská viera samotnou podstatou konfliktu? Stínanie
hláv, znásilnenia, novodobý trh s otrokyňami... Pripomína to
temný stredovek. Okrem najhlavnejšieho agresora, ktorým je
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„Život je teraz veľmi ťažký,
no ja sa nevzdávam, až pokiaľ
nenájdeme nový domov.“
Jibran, bývalý farmár na Sindžáre

bezpochyby IS, pôsobí na tomto území ďalších 12 rovnako
nebezpečných organizácií, ako napr. JRTN, bývalá baathistická armáda, revolučné brigády z roku 1920 a mnohé ďalšie,
pričom aktívne sú aj niektoré sunitské kmene. To poukazuje
na hlbokú schizmu, nestabilitu a komplikované riešenie v budúcnosti. Utrpeli aj samotní moslimovia žijúci v tejto oblasti,
ktorých noví radikáli neuznávajú a vyzývajú ich k zmene.
Zasiahnuť? Ale ako? Najviac desí predstava, že situácia
sa zdá byť neriešiteľná. Nepomohlo ani niekoľko cielených
leteckých náletov – aj keď tým medzinárodné spoločenstvo
aspoň ukázalo, že je rozhodnuté postaviť sa proti radikálom.
Naopak, zdá sa, že islamisti vojenské kroky Západu predvídali
a boli na ne pripravení! Jediným pozitívom, ak sa to tak vôbec
dá nazvať, je snáď to, že rozumne zmýšľajúci ľudia museli
konečne pochopiť niektoré, často aj nepopulárne, kroky izraelskej vlády, ktorá čelí podobnej dileme v boji s radikálnymi
Palestínčanmi. (Dokonca aj umiernený Abbás, vodca Palestínskej samosprávy, sa za novembrový masaker v židovskej synagóge v Jeruzaleme, pri ktorom zomrelo päť ľudí, ospravedlnil až na naliehanie americkej diplomacie.)
Pozastavme sa na chvíľu nad situáciou v severnom Iraku,
teda v oblasti, kde má Islamský štát svoje nepísané hranice. Humanitárne organizácie identifikovali najväčšie riziká
pre civilistov nasledovne: 1) ochrana civilistov (Bezprostredne ohrozených je až 3,6 milióna ľudí, na ktorých môžu
zaútočiť rôzne ozbrojené jednotky islamistov.) 2) prístrešky
(Z 1,96 milióna ľudí je 580 000 takých, ktorí potrebujú urgentne získať strechu nad hlavou. Prišla totiž zima a v týchto
horských oblastiach reálne hrozí, že ľudia pomrznú. Je nutné
vybudovať stanové mestečká s bezpečnostnou ochranou, na
čom sa aktívne pracuje.) 3) zabezpečenie potravinovej pomoci (73% utečencov uviedlo, že jedlo je pre nich priorita.
Nanešťastie, títo ľudia aj predtým patrili k veľmi chudobným
a po tom, čo ich okradli o posledné peniaze a zásoby, nemajú takmer nič.) 4) nevyhnutné služby (Patrí sem napr. zdravotná a psychologická starostlivosť, pitná voda a hygiena.
Situáciu v postihnutých oblastiach komplikujú nedostatočné
informačné technológie, ktoré ohrozujú bezpečnosť a sťažujú
komunikáciu záchranných tímov. Do viacerých oblastí je pre
cudzincov takmer nemožné sa dostať, pretože sú kontrolované
islamistami.) 5) následná starostlivosť (Po zažehnaní toho
najhoršieho treba prísť s rozumnými systémovými riešeniami,
napr. s trvalejším riešením bývania, zabránením eskalácie ďalšieho napätia, napr. aj zo strany tých Iračanov, ktorí
pomáhajú utečencom, ale cítia, že už to takto ďalej nejde.) Čo
s tým urobíme? Ako sa zachováme k trpiacim v irackých provinciách Anbar, Ninive, Erbil či Kirkuk? Prvoradá je modlitba
za našich bratov a sestry, ale aj všetkých ostatných trpiacich
v týchto oblastiach. Ďalším prostriedkom je finančná pomoc
cez spoľahlivé a efektívne kanály, na Slovensku sa napr. cez

víťazný život

Nadáciu Integra do 30. 11. 2014 na tento účel vyzbieralo
9 800 eur. Zbierka ďalej trvá na konte humanitárnej pomoci: IBAN SK36 1100 000 0026 2103 0842, variabilný
symbol: 999. Allan Bussard, riaditeľ tejto nadácie, ktorého
v práci vedú Kristove slová o láske k blížnemu, hovorí:
„A kto je tvoj blížny? Ježiš hovorí, že to je nielen tvoj sused,
tvoj známy – ale každý, kto trpí a potrebuje pomoc. Je to
aj cudzí človek alebo niekto, koho vo svojom živote nikdy
nestretneš.“ Z dlhodobého hľadiska bude treba preukázať
týmto ľuďom veľa lásky a takisto vyslať veľa odvážnych
misionárov.
Víťazný život
Zdroj: Iraq Humanitarian Needs Overview,
september 2014
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Otec siedmich detí – Jibran – bol farmárom
na Sindžáre. On a jeho rodina pred štyrmi
mesiacmi unikli pred islamistickými radikálmi a teraz žijú v malej dedinke v Kurdistane
na severovýchode Iraku. Jibranov život je
v súčasnosti len tieňom toho pohodlia, ktoré
zažíval v minulosti. V  malej nedostavanej
budove sa dnes krčí 19 jeho rodinných
príslušníkov a čakajú na úder nastávajúcej
zimy. Aj napriek krutým podmienkam Jibran
preukazuje veľkú dávku životaschopnosti!
Začal na neďalekom políčku pestovať trochu zeleniny, aby jeho početná rodina mala
akú-takú potravu
(rozhovor urobil 25. 11. 2014 zástupca slovenských
sponzorov – organizácia Medair)
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Misia Slova života
Biblické školy v Indii

V Indii má Slovo života štyri biblické školy – dve z nich sa nachádzajú v regióne kontrolovanom skupinou naxalitských rebelov. V našich školách učia Božie slovo okrem misionárov aj viacerí indickí učitelia, ktorých sme za ostatné roky vytrénovali.
Študenti k nám prichádzajú z ťažko dostupných území, ktoré sú pre ľudí zo západu veľmi nebezpečné. Keď sa naši absolventi
vrátia domov, môžu evanjeliom osloviť aj obyvateľov doteraz nezasiahnutých oblastí džungle. Takto sa nám darí šíriť Božie
slovo aj napriek partizánskej vojne rebelov v týchto regiónoch.
Raj, prodekan biblickej školy v Indii, to vyjadril týmito slovami: „Sme veľmi vďační všetkým učiteľom, ktorí prišli, a za
všetko, čo sme prijali. Teraz je rad na nás Indoch, aby sme prevzali zodpovednosť a niesli víziu ďalej. Musíme ísť do nezasiahnutých oblastí a pomôcť pastorom v odľahlých dedinách.“

„Ľudia z hôr“ v Tadžikistane

Švédski misionári Olle a Lena Erikssonovci sa po mnohých rokoch vrátili na misijné pole do Tadžikistanu – tentoraz už ako
dôchodcovia. Cesta autom naprieč úchvatnými horami a dvoma päťkilometrovými tmavými a špinavými tunelmi ich z Dušanbe
priviedla do Kudžanu. Máločo sa za tie roky zmenilo, ale pár vecí predsa len postrehli. Napríklad sochu Lenina nahradila socha
kráľa. Najkrajším zážitkom pre nich určite bolo stretnutie so starými priateľmi po 14 rokoch.
Práca, ktorá začala v 90-tych rokoch, stále napreduje, čo svedčí o tom, že vízia „Choďte k ľuďom z hôr“ bola naozaj prorocká. „Stala sa našou srdcovou záležitosťou a dnes máme milosť vidieť jej ovocie. Samozrejme, pred nami je stále veľa rôznych
výziev týkajúcich sa národa, ale aj vnútorného života cirkvi. Tadžikistan je naozaj chudobná krajina a finančná situácia je zlá,
no za ostatné roky pribúda viac a viac pracovných možností. Táto jeseň bola novým začiatkom pre našu cirkev v Uppsale,
veríme, že podobné obnovenie zažijeme aj na tomto misijnom poli. Prosíme, stojte pri nás, aby sme mohli urobiť ďalší krok
k naplneniu Božej vízie, ktorá nám bola daná.“

Mjanmarsko – konferencia pre 250 pastorov

„Bol to úžasný pocit vidieť stovky pastorov a lídrov, ako sa spolu modlia a uctievajú Boha napriek tomu, že stále žijú v relatívne
uzavretej krajine. Moje srdce prekypovalo radosťou!“ zhodnotil po príchode domov cestujúci kazateľ Ville Männistő. Mjanmarsko je jedna z najchudobnejších krajín sveta, v ktorej žije až 1,6 miliónov sirôt. Vláda ukázala ochotu otvoriť krajinu pre pomoc zvonku a usiluje sa o reformu, ale je to veľmi zdĺhavý proces. Dobrou správou je, že sa aspoň rozhodli vykročiť správnym
smerom.
Pastori sú veľmi hladní po vyučovaní o živote viery a majú veľké očakávania na Božie konanie vo svojej krajine. „Prosím,
príďte a učte nás o misii. Nevieme, ako vyjsť z našich zborov a osloviť ľudí v našom okolí. Potrebujeme zdravé vyučovanie
Božieho slova a stratégie, ako to robiť. Príďte a pomôžte nám,“ povedal pastor Biekkynj, ktorý mal po konferencii vycestovať
na sever krajiny, aby sa tam stretol s ďalšou stovkou pastorov. „Budem ich vyučovať všetko, čo si nás naučil. Príďte znova
a dajte nám ešte viac,“ pokračoval. Mjanmarsko je pripravené pre Ježiša, no zúfalo potrebuje školenia lídrov, biblické školy
a zdravé vyučovanie. Modlime sa, aby Boh otvoril tento prekrásny národ pre evanjelium!
Livets Ord Mission, 10/2014

10

víťazný život

4/2014

www.slovozivota.sk

reportáž

“
!
y
v
t
r
m
e
j
e
i
n
„Boh
Konferencia Kresťanov v meste 2014

Ak ste ešte nevideli film Boh nie je mŕtvy, môžem vám ho len odporučiť. Bol inšpirovaný knihou s rovnakým názvom
(vydavateľstvo Slovo života), ktorej autorom je Rice Broocks, hlavný rečník tohtoročnej konferencie platformy Kresťania
v meste. Broocks je apologetikom 21. storočia s doktorátom z Fullerovho teologického seminára, ktorý svojimi prednáškami
a biblickými i vedeckými argumentmi dokáže zaujať aj ateistov či agnostikov. Dej filmu sa odohráva na univerzite, na ktorú
nastúpi nováčik, veriaci študent, ktorý sa prihlási aj na nepovinný predmet – filozofiu. Netuší však, že vstupuje do „jamy
levovej“, kde bude musieť obstáť nielen pred spolužiakmi, ale hlavne pred svojím hrdým a ambicióznym učiteľom, ktorý
otvorene spochybňuje kresťanskú vieru. Vo filme vystupuje aj známa kapela Newsboys, ktorá vydala album s názvom God´s
not Dead.
Pridanou hodnotou tradičnej celomestskej konferencie bola tentoraz návšteva vysokoškolských internátov. Broocks
pracuje so študentmi na univerzitách už tridsať rokov a jeho srdce naozaj horí pre mladých ľudí. V utorok si do sály UPC
na Mlynoch prišlo film pozrieť asi päťsto študentov a o dva dni nato ich na diskusiu s Riceom Broocksom a jeho spolupracovníkom, fyzikom Dr. Millerom, prišlo asi tristo. Už len to, že sme mohli hovoriť o viere v Ježiša Krista so stovkami mladých
ľudí, stálo za všetko úsilie, ktoré organizovanie takejto akcie so sebou prináša.
Rice Broocks je jedným z hlavných lídrov siete kresťanských zborov Every Nation, ktorá pôsobí v 70-tich krajinách
a každý týždeň zakladá priemerne dva nové zbory. Bolo veľmi občerstvujúce stretnúť služobníka s takýmto apoštolským
povolaním, rozhovor s ním prinášame na stranách 13 a 14.
Vynikajúcim spôsobom poslúžili aj manželia David a Jeannie Mokovci a Roland Seow z Austrálie. Všetky kázne si môžete
objednať v našom vydavateľstve (str. 2).

„Problémom nie je, že by Boh
ľudí nenavštevoval, ale to, že
mnohí Jeho navštívenia míňajú“

Roland Seow

roblém bo
p
ú
j
a
ľudia m iba preto, le
í
h
o
n
„M
osťou
n
n
ú hode
n
c
č
j
o
e
t
n
u
e
k
sm
svoju s ovi.“ David Mok
ú
j
a
n
z
rist
K
nepo
i
v
o
š
i
Jež
notu v
víťazný život

„Dokážeme žiť zbožne iba preto,
že Boh sa stal človekom v Ježišovi
Kristovi.“
Rice Broocks
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Rozhovor s Riceom Broocksom z USA

Sme veľmi radi, že si k nám mohol pricestovať. Aká bola
tvoja osobná cesta viery?
Predovšetkým vám chcem poďakovať za ten nádherný čas,
ktorý som s vami na Slovensku mohol stráviť. Prišiel som aj
so svojím 18-ročným synom a so spolupracovníkom, fyzikom
Dr. Brianom Millerom. Keď som vyrastal, veľmi som sa
o náboženstvo nezaujímal. Mal som veľa nesprávnych predstáv
o tom, kto Boh v skutočnosti je. Keď som bol v treťom ročníku
na vysokej škole, niekto mi povedal o Ježišovi, ja som uveril
a obrátil sa. Moja rodina to však neprijala najlepšie, najmä môj
starší brat, ktorý bol ateistom. Študoval na právnickej fakulte
a keď sa dozvedel, že som sa stal kresťanom, rozhodol sa, že
mi vieru vyvráti. Chcel sa na to dobre pripraviť, a tak začal
študovať Bibliu, aby v nej našiel protirečenia, ktoré by potom
použil proti mne. Keď sme sa však konečne stretli, skončilo to
tým, že ešte v ten víkend bol pokrstený vo vode, lebo uveril
aj on. Na svojej ceste viery som teda veľmi skoro čelil výzve,
ktorá ma prinútila k jej obhajobe. Uvedomil som si, že ak Boh

k toľkým mladým ľuďom. Aj na Slovensku sa potvrdila moja
skúsenosť, že keď dokážeme prezentovať dôkazy o Božej
existencii zrozumiteľným spôsobom, mladí ľudia na to vždy
reagujú. Je úžasné, že aj pri odbornej prednáške môžeme
prezentovať evanjelium Ježiša Krista a vidieť, ako k mladým
silno prehovára.

Mohol by si, prosím, zopakovať štyri základné otázky,
ktoré si spomenul aj na prednáške?
Prvou tézou je, že vychádzame z predpokladu, že niečo
existuje, a nie, že neexistuje nič. Odkiaľ tu je napríklad život
alebo vesmír? Tieto otázky sme nezačali klásť my, pochádzajú
zo 17. storočia od matematika Gottfrieda Leibniza. „Prečo
existuje život? Prečo existuje vesmír?“ A tak žiadame
študentov, aby sa zamysleli nad tým, že keďže život a vesmír
jestvujú, odkiaľ prišli? Ak existuje vesmír, potom môžeme
hľadať aj jeho tvorcu. To, že vesmír má počiatok, vedela
Biblia už tisícročia, veda túto pravdu v posledných dekádach
iba potvrdzuje.
Druhou otázkou je, odkiaľ pochádza život?
„Evolúcia sa usiluje popísať len to,
Evolúcia sa usiluje popísať len to, čo sa dialo
čo sa dialo potom, ako už život exis- potom, ako už život existoval, no nedokáže
toval, no nedokáže vysvetliť pôvod vysvetliť pôvod jednoduchej bunky, ktorá je
sama osebe neuveriteľne zložitým mechanizjednoduchej bunky.“
mom. Evolúcia nedokáže vysvetliť pôvod života.
dokázal zmeniť Rakúsky fyzik Erwin Schrődinger napísal v roku 1944 knihu
môjho brata, dokáže zmeniť kohokoľvek. Aj táto skúsenosť s názvom „Čo je život?“, v ktorej hovorí o tom, že život je
ma neskôr inšpirovala k tomu, aby som ľudí privádzal ku informácia. V týchto intenciách pokračovali Watson a Crick,
Kristovi, a to predovšetkým študentov na vysokých školách.
ktorí objavili DNA a potvrdili, že je akýmsi „softvérom
bunky“. V našej DNA je teda skrytá informácia. Informácia
Kedy si začal pracovať medzi študentmi na univerzitách? však nie je fyzickej podstaty, je skôr produktom mysle. Kniha
V podstate hneď po svojom obrátení, čo je už viac ako Genezis to popisuje tým, že Boh vyriekol Slovo a tak do nášho
tridsať rokov! Je ťažké uveriť, že čas beží tak rýchlo.
systému vpísal informáciu. To je odpoveďou na otázku, ako
vznikol život. Boh povedal Slovo, čím do systému vložil inPre nás bola tvoja služba na univerzitnej pôde veľmi formáciu, či už hovoríme o počiatku vesmíru, počiatku živých
povzbudzujúca, lebo sme vždy snívali o tom, že evanje- vecí alebo nás ľudských bytostí.
lium prenikne medzi vysokoškolákov. Ako si ty vnímal
Tretia otázka, ktorú ponúkame, je, prečo sme morálnymi
študentov, ktorých si mohol osloviť počas dvoch večerov bytosťami? Prečo existuje univerzálne vedomie o tom, čo
v UPC na Mlynoch?
je dobré a čo zlé? Odkiaľ to pochádza? Bez ohľadu na naše
Myslím si, že slovenskí študenti boli veľmi otvorení. kultúrne alebo sociálne rozdiely, všetci uznávame dobro a zlo,
Diskutovali s nami s rešpektom, pričom sa našlo niekoľko čo poukazuje na darcu morálneho zákona, na niekoho, kto je
kritikov a skeptikov, ale to je jednoducho súčasťou našej zhora, mimo ľudského pokolenia. Všetci si uvedomujeme,
práce, ktorú už robíme desiatky rokov na stovkách univer- že nie je správne, keď klameme alebo sme neúprimní, jednozít po celom svete. Dôležité je, že sme mohli prehovoriť ducho preto, že bol do nás vložený morálny zákon. Dokonca
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aj keby kultúra istého spoločenstva povoľovala väčšiu mieru
korupcie než iná, aj členovia onoho spoločenstva vedia, že
korupcia nie je správna. Známy spisovateľ C. S. Lewis to
vyjadril takto: „Viem, keď je čiara krivá. No ako by som to
mohol vedieť, ak by som najprv nevedel, ako vyzerá rovná
čiara?“ Morálny zákon na rozlíšenie dobra a zla je v každom
z nás, preto sme si hlboko vo vnútri plne vedomí toho, že sme
ho porušili.
To nás vedie ku štvrtej otázke: „Komu môžeme dôverovať?“
Keby sme to chceli rozvinúť ešte ďalej, otázka by mohla znieť:
„Komu môžeme dôverovať v tom, že nás dá do poriadku?“
Ľudstvo je „zlomené“ a potrebuje opravu, či sú to vírusové
ochorenia, terorizmus, vojny, ekonomické kalamity. História
nás učí o tom, že akákoľvek ľudská snaha vytvoriť na zemi
raj dopadla katastrofálne. Odpoveď na otázku, komu môžeme
dôverovať a kto nás dá do poriadku, nachádzame v evanjeliu,
ktoré v zásade hovorí, že Stvoriteľ sa stal človekom v Ježišovi
Kristovi. Ježiš nebol len dobrým človekom alebo prorokom,
ale bol Stvoriteľom v ľudskej podobe a žil životom, ktorý sme
my mali žiť. Inými slovami, Ježiš ako jediný dokázal dodržať
morálny zákon. Síce porušil veľa náboženských tradícií,
ale nikdy sa neodklonil od morálneho zákona. Potom čo žil
životom, ktorý sme my mali žiť, a zomrel smrťou, ktorou
sme my mali zomrieť, na tretí deň vstal z mŕtvych, čím potvrdil, že je Božím Synom. Jeho vzkriesenie nás len utvrdzuje
v tom, že Ježišovi môžeme naozaj dôverovať. Keď sa k nemu
obrátime, ponúka nám spasenie a odpustenie hriechov. Obrátenie k nemu vyjadruje to prekrásne slovo pokánie – teda
odvrátenie sa od hriechu, ale aj od všetkého, na čo sme sa
predtým spoliehali; následne vkladáme svoju úplnú dôveru
v Ježiša Krista.
Napísal si knihu Boh nie je mŕtvy, ktorú sme vydali aj
v slovenčine. Kniha sa stala inšpiráciou pre film identického názvu, ktorý ste nedávno v Amerike nakrútili a premietali v kinách. Povedz nám, ako vznikla táto myšlienka?
Keďže pracujem medzi študentmi vysokých škôl, chcel
som napísať niečo, čo by pomohlo bežnému veriacemu pri
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obhajobe kresťanskej viery. Kresťania vedia, že Boh je pre
nich skutočný, no často nevedia svoju vieru obhájiť alebo ju
prezentovať. Knihu som napísal preto, aby zrozumiteľné argumenty v prospech Božej existencie dokázali podať nielen
vzdelaní intelektuáli či ľudia s akademickým vzdelaním, ale
aj bežní tínedžeri. Keď som sa o projekte knihy s touto témou
podelil so svojím priateľom, ktorý je úspešným podnikateľom,
hneď na to reagoval tak, že o tom musíme nakrútiť aj film. Je
to bohatý muž a patrí k ľuďom, ktorí sú si vedomí toho, že sú
majetní preto, lebo im požehnal Boh. Sú totiž aj takí kresťania,
ktorí sú zámožní, no majú akoby jeden život viery a druhý
život vo svete. Tento muž, volá sa Troy Duhan, sa vždy držal
zasľúbenia z Matúša 6:33: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo
Božie a jeho spravodlivosť, a to všetko vám bude pridané.“
Financoval už niekoľko filmov a v niektorých amerických
štátoch sa podľa úspešnosti filmu dá uplatniť úľava na daniach; podnikatelia tak vstupujú do istého rizika. Nakoniec
sme sa u nás v meste Nashville v Tennessee stretli s Troyom aj
zástupcami spoločnosti Pure Flix, ktorí mi predstavili svojich
scenáristov a spolu sme vytvorili film Boh nie je mŕtvy. V USA
už zaznamenal veľký úspech a verím, že to bude pokračovať
i v ďalších krajinách, ako je napríklad aj Slovensko.
Spomínal si, že pracujete na univerzitách. Ako sa staráte
o tých študentov, ktorí sa obrátia ku Kristovi?
Naša sieť zborov sa volá Every Nation (Každý národ)
a založili sme cirkevné zbory v 70-tich národoch sveta.
Okrem toho máme stovky „Campus ministries“ (kresťanské
spoločenstvá v rámci univerzitných centier). Naším cieľom
je v misii na univerzitách spolupracovať s viacerými
kresťanskými denomináciami. Pred mnohými rokmi som
si uvedomil, že ak chceme zasiahnuť celý svet, bude si to
vyžadovať zapojenie celej cirkvi. Keď sme pripravovali konferenciu Kresťanov v meste v Bratislave, navrhol som, aby
sme okrem konferencie, ktorú väčšinou navštevujú len veriaci ľudia, navštívili aj univerzitnú pôdu. Kamkoľvek idem
po celom svete, vždy sa usilujem o to, aby som mohol byť na
vysokých školách a rozprávať študentom o Ježišovi; preto sám
seba niekedy označujem za najstaršieho žijúceho tínedžera na
svete (smiech).
Hlavným posolstvom, ktoré prinášame, je, že naša viera nie
je slepá. Boh nám dal viac ako dostatok dôkazov v prospech
svojej existencie, ako sa hovorí v Rimanoch 1. kapitole, že
Božia prirodzenosť a jeho vlastnosti sa môžu jasne vidieť aj
prostredníctvom toho, čo stvoril. Preto so mnou často cestuje aj vedecký pracovník, fyzik Dr. Brian Miller, aby na túto
tému diskutoval s laickou i odbornou verejnosťou. Čím viac
spoznávame to, čo je stvorené vôkol nás, tým viac môžeme
spoznávať aj Boží charakter. Život má v sebe príliš veľa „informácií“ na to, aby bol len produktom náhody. Ak priestor
a čas majú svoj počiatok, čo dnešné vedecké poznatky iba potvrdzujú, potom tvorca priestoru a času musel existovať mimo
priestor a čas. Moderné výdobytky vedy nás iba posúvajú
bližšie k spoznávaniu intelektu a charakteru Stvoriteľa.
Ďakujeme za vašu návštevu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Otázky kládol Peter Čuřík
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Peter Čuřík

z pripravovanej knihy Diamanty v blate

Súčasťou Ježišovho posolstva bolo
aj radikálne, „nestarajte sa!“ (Mat
6:25). Samozrejme, takéto vyhlásenie si vyžaduje bližšie vysvetlenie.
Evanjelický aj ekumenický preklad
hovoria: „Nebuďte ustarostení!“ Ježiš
ľudí nevolal k nezodpovednosti alebo
ľahkovážnosti, no varoval ich, aby nedovolili starostiam života, aby im začali
vládnuť. Viedol ich k tomu, aby nezabúdali, že ich nebeský Otec sa o nich
stará. Keď odieva poľné ľalie, ktoré rastú
do krásy bez toho, aby sa o to akokoľvek
pričinili, o čo viac zaopatrí nás, ktorých
stvoril na svoj obraz. Ježiš povedal:
„Pozrite na nebeské vtáctvo, že nesejú
ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl,
a váš nebeský Otec ich živí! A či ich vy
o veľa neprevyšujete?“ Evanjelista Carl
Gustaf Severin hovorí, že vždy, keď
navštívi novú krajinu, pozrie najprv na
nebo. Ježiš predsa povedal: „Pozrite na
nebeské vtáctvo...!“ S úsmevom hovorí, že keď v tej krajine vidí poletovať
vtáky, má istotu, že aj v nej sa oňho Boh
postará. Ak Boh živí nebeské vtáky, o čo
istejšie potom je, že sa postará aj o nás:
„či ich vy o veľa neprevyšujete?“
Keď som raz rozmýšľal o tejto téme,
vo svojom duchu som počul tieto slová:

senné noci, no starostením
sa nevyriešiš absolútne nič.
Možno ti pribudnú vrásky,
zvýši sa tep tvojho srdca,
zhorší sa ti zdravotný stav
a začneš pociťovať horkosť
voči človeku, o ktorom si
myslíš, že je zodpovedný za
tvoju mizériu. No k riešeniu
problému sa tým ani len
nepriblížiš. Starostenie sa má
skutočne nulovú pozitívnu
moc. Na druhej strane jeho
negatívna sila je podivuhodne
veľká. Ježiš v podobenstve
o rozsievačovi hovoril o ustarostenom srdci, ktoré prirovnal
k pôde, ktorá je zarastená
tŕním. „A sú iní, ktorí sa sejú
do tŕnia; to sú takí, ktorí
počuli slovo, ale starosti tohoto sveta a zvod bohatstva
a iné žiadosti, vchádzajúce do srdca,
udusujú slovo, a býva bez úžitku“ (Mar
4:18,19). Starosti tohto sveta majú takú
moc, že v našom živote dokážu udusiť aj
účinky Božieho slova. Berú nám potrebné živiny a nakoniec zabránia tomu, aby
sa v nás zakorenilo Božie slovo, ktoré
má potenciál priniesť do našej situácie

Boží pokoj neznamená absenciu problémov, ale vnútornú
istotu uprostred problémov.
„Starosti majú nulovú pozitívnu moc,
ale obrovskú negatívnu moc.“ Písmo
to potvrdzuje. Ježiš povedal, že nech by
sme sa akokoľvek snažili, nedokážeme
pridať ku svojej postave ani len „lakeť“,
teda pol metra. Povedal, že ak ani len to
najmenšie nemôžeme, prečo sa staráme
o to ostatné. Inými slovami, možno
nad svojím problémom tráviš dlhé bez-
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riešenie. Ak so starosťami niečo neurobíme, ony urobia niečo s nami.
Apoštol Pavol povedal: „O nič sa
nestarajte, ale vo všetkom modlitbou
a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A pokoj
Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle
v Kristu Ježišovi“ (Fil 4:6, 7). Uprostred
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kríz života je jednou z najvzácnejších
devíz práve pokoj srdca. Napriek tomu,
že okolo nás buráca oceán, v našom
vnútri môže vládnuť pokoj. Ak namiesto starostenia sa oznámime v modlitbe Bohu svoje žiadosti, máme právo
očakávať Boží pokoj, ktorý dokáže
„strážiť naše srdcia a naše mysle
v Kristu Ježišovi“.
Raz vypísali súťaž pre maliarov.
Ich úlohou bolo namaľovať taký obraz,
ktorý by čo najlepšie vystihoval pokoj.
Niekto namaľoval nádhernú pláž, na
ktorej pri západe slnka odpočíval párik
zamilovaných. Iný autor zobrazil pokoj
ako malebnú horskú chatu, ktorá bola
schúlená v objatí nádhernej prírody. No
vyhral úplne iný obraz. Bola to scenéria
strašidelnej búrky, ktorá vzdúvala morské vlny, prehýbala stromy a bleskami
pretínala oblohu; uprostred toho chaosu bolo v skalách schované hniezdo,
ktoré svojimi krídlami strážila orlica.
Napriek búrke boli mláďatá v absolút-
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vyučovanie
nom bezpečí. Boží pokoj neznamená
absenciu problémov, ale vnútornú istotu
uprostred problémov.

Raz a navždy!

Mám veľmi rád rozšírený (amplified)
preklad 1. Petra 5:7: „Uvaľte všetky
svoje starosti (znepokojenia, obavy, neistoty raz a navždy) na neho, lebo on sa
o vás stará láskyplne a pozorne.“ Starosti o deti, financie či naše zdravie na

nakoniec roznietila celosvetovú reformáciu. Zrazu musel riešiť množstvo problémov, o ktoré vôbec nežiadal. Traduje
sa príbeh o tom, ako si raz večer líhal
k spánku, pozrel von oknom a pýtal sa
Boha: „Je tento svet tvoj alebo môj?“
Boh ho uistil, že svet patrí jemu, Bohu.
Luther na to odpovedal: „Tak sa oň staraj!“ Druhá otázka znela: „Je cirkev
tvoja alebo moja?“ Odpoveď bola jasná,
samozrejme, že Božia. Luther sa potešil

Starostenie sa má skutočne
nulovú pozitívnu moc. Na druhej strane jeho negatívna sila
je podivuhodne veľká.
nás niekedy dokážu tlačiť tak naliehavo,
že sa zdá skoro nemožným nebyť ustarosteným. No práve vtedy je čas na to,
aby sme ich v modlitbe doslova uvalili na Pána. „Raz a navždy“ znamená,
že keď ráno – po večernej modlitbe,
v ktorej som svoj prípad odovzdal Bohu
– dostanem negatívny telefonát alebo
mailovú správu, nevezmem si starosti
späť na svoje plecia, ale vyhlásim, že
už patria Ježišovi. Vynaložím síce maximálne úsilie na to, aby som situáciu
riešil, no keď som v danej veci urobil
všetko, čo bolo v mojich silách, nebudem sa ďalej trápiť. Dôverujem Bohu, že
ako odpočívam v jeho pokoji, on pracuje
v môj prospech. Keď som urobil všetko,
čo som mohol, Boh začína robiť všetko,
čo ja už nedokážem. Pamätaj na to, že
on sa o nás stará „láskyplne a pozorne“!
Boh je dokonalým otcom a bezchybným
pastierom.
Luther bol pracant. Za niekoľko mesiacov vo vyhnanstve na hrade Wartburg
preložil celý Nový zákon v takej kvalitnej nemčine, že až do 19. storočia bola
základom výučby jazyka v školách. Luther ani nevedel ako, no jeho osobná cesta hľadania ospravedlnenia z hriechov

a spokojne povedal: „V poriadku, tak sa
o ňu dobre staraj, pretože ja idem spať!“
Ešte raz chcem jasne povedať, že
Boh od nás vyžaduje zodpovednosť.
Hovorí, že ten, kto sa nestará o svoju
rodinu, je horší ako neveriaci (1Tim
5:8). Túžime byť tými najlepšími
manželmi, rodičmi či zamestnancami,
no odmietame žiť pod diktátom starostí. Problémy sú prirodzenou súčasťou
života a sú na to, aby sme ich riešili; no
nesmieme im dovoliť, aby nám kradli
radosť či prekrúcali priority života. Ako
pastor viem o čom hovorím. Snažím
sa pomáhať mnohým ľuďom a hľadať
riešenia pre ich životy. Môj „počítač“ je
niekedy naozaj preťažený. No keď zatváram dvere cirkevnej budovy, naučil
som sa jednu vec. Problémy ostávajú
tam, domov sa vraciam ako šťastný
človek. Povieš si: „To je pokrytectvo!“
Ale vôbec nie, to je život viery. Viem, že
Boh sa o mňa stará a pomáha mi – urobil som svoje najlepšie s vedomím, že aj
zajtra je deň. Keď prichádzam domov,
viem, že moja žena potrebuje milujúceho manžela a moje deti milujúceho otca
– doma som výlučne pre nich. Oplatí sa
žiť podľa Ježišových princípov!

Niekoľko tipov na zvládnutie stresu v živote:
Rozlišuj medzi urgentným
a prioritným!
Veci, ktoré sú naozaj prioritné, sú
aj urgentné, ale nie všetko, čo sa
javí ako urgentné, je aj prioritné.
Nie je pravdou, že to, čo najviac „kričí“, má na sebe visačku
najvyššej naliehavosti. Máme
prirodzenú tendenciu venovať
sa oblastiam, v ktorých sa cítime
dobre alebo na ne máme obdarovanie. Nauč sa však robiť aj tie
veci, ktoré ti nepôsobia okamžitú
radosť, no sú súčasťou tvojej zodpovednosti.
Plánuj!
Ak nedostatočne plánujeme,
vytvárame tak zbytočný stres
a priestor pre telesné reakcie.
John Maxwell hovorí: „Ak si zlyhal v plánovaní, naplánoval si si
zlyhanie.“ Urob si zoznam vecí,
ktoré potrebuješ urobiť, a urobené postupne odškrtávaj. Niekto
sa raz opýtal: „Dá sa zjesť slon?“
Odpoveď znela: „Áno, kúsok po
kúsku.“
Regeneruj!
Potrebuješ si vo svojom živote
vytvoriť priestor na odpočinok
a regeneráciu duše i tela. Nájdi to,
čo ti vyhovuje: šport, dobrá kniha,
kvalitná hudba, dobrí priatelia, čas
strávený s rodinou, rybárčenie,
posedenie pri káve, dobrý film,
prechádzka prírodou... Tvoja duša
i telo majú reálne potreby a ich
ignorovanie neprináša úľavu. Čím
sú na nás kladené vyššie nároky, tým ťažšie je udržať si správne priority; nezabúdaj však, že
aj odpočinok je súčasťou týchto
priorít.

Boh dokáže vidieť diamanty aj tam, kde ostatní vidia iba bezcenné kamene! Diamanty sú veľmi
vzácne a vznikajú iba v špecifických podmienkach. Keď konečne vyjdú na povrch, ešte sa musia
brúsiť, no finálny produkt stojí za všetku námahu. Každý z nás sme v takomto procese! Kniha popisuje štyri fázy nášho formovania: Získavanie duší pre Krista, konsolidáciu, učeníctvo a vyslanie.
Boh už teraz vidí v tvojom blate budúci diamant!
Predpokladáme, že kniha vyjde v apríli/máji 2015. Bližšie informácie prinesieme v budúcom čísle.
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reportáž

Kresťanská konferencia
o vodcovstve, inovácii a zmene
The Global Leadership Summit sa uskutočnil už po 20. raz. Zúčastnilo sa ho 190 000 lídrov
zastupujúcich 15 000 cirkevných zborov zo 108 krajín. Po prvýkrát prebehol v trinástich krajinách,
medzi inými v Maďarsku, Nepále či na Bahamách. Toto najväčšie líderské stretnutie na svete
organizuje Willow Creek Association s pastorom Billom Hybelsom. Vízia je jasná – pomôcť rásť
kresťanom vo vedení, a tak zväčšovať vplyv Božieho kráľovstva.
V Čechách sa summit uskutočnil v Hradci Králové 7. – 8. 11. a na Slovensku v Bratislave
21. – 22. 11. Prakticky to prebehlo tak,
že účastníci v rôznych krajinách si cez projektor pozreli videozáz„Spoločne, ako globálna
nam. Vyučovania boli doplnené diskusiami v malých skupinách
a živou chválou. Stretnutia moderoval Pavol Zsolnai s Lukášom komunita, môžeme naštartovať
Targoszom. Tohtoročné prezentácie viedli B. Hybels, C. Fiorina,
rast Božieho kráľovstva novým
J. Immelt, B. Loritts, P. Lencioni, J Grenny, S. Cain, D. Flow,
a strhujúcim spôsobom a byť
A.C. Kagina, W. De Jesús a L. Giglio. Témy boli nesmierne inšpirujúce, ako napr. ťažko vybojovaná lekcia vodcovstva; ako pripraviť súčasťou vykúpenia a obnovy
svoju organizáciu na budúcnosť; vyvolať zmenu pomocou osobnej
tohto porušeného sveta“
obete; najnebezpečnejšie chyby vedúcich; umenie kľúčových rozhovorov; ticho: spochybnenie extrovertného ideálu. V Bratislave sa nás stretlo
Gary Schwammlein, prezident
320 a 50 dobrovoľníkov, čo je na takýto druh akcie veľmi sľubná účasť.
Willow Creek Association.

Korunovácia Božích detí
Projekt Najúžasnejšia cesta

15. novembra 2014 patrili naše priestory 28 deťom zo Slovenska, ktoré sa za účasti hostí zo zahraničia pripojili
k miliónom ďalších, ktoré prešli projektom Najúžasnejšia cesta. Tento kurz navštevovali niekoľko mesiacov
a venovali sa témam od stvorenia až po lekciu s názvom Povedz to ostatným.
Počas celého roka sme sa stretávali s deťmi a ich mamičkami z azylových centier v Malackách a Holíči, viedli ich tou najúžasnejšou cestou
života a vyučovali ich biblické základy, ktoré sa pre mnohých stali piliermi a oporou do budúcnosti. Najväčšou odmenou pre nás sú úsmevy detí, radosť, že niečo dokázali, nádej pre ich mamy, ktorú dostávajú, a podpora všetkých pracovníkov azylových centier, ktorí s nami
úzko spolupracujú. Dôležitá pre nás bola a je aj podpora nášho domáceho zboru, ktorý sa podieľal na tejto službe. Aj vďaka tomu sme pre
deti pripravili celodenný program počas slávnosti, kde hrala naša dorastovo-mládežnícka chvála, ďalší si pripravili krátke divadlo, skvelí
kuchári navarili jedlo pre 120 ľudí a celú akciu sme ukončili korunováciou detí za Božie deti a krájaním obrovskej torty. Priestor dostali
aj svedectvá mamičiek a detí, ktoré sa dotýkali mnohých z nás. Uvedomili sme si, že naša služba je veľmi dôležitá, často sme pre tieto deti
a ich rodiny jediným svetlým majákom, pretože sa ocitli na
okraji spoločnosti.
Danko má 8 rokov a je celiatik. Jeho mama nám prezradila, že je doslova vymodlený, pretože sa ho chcela ako matka
vzdať a dať ho na anonymnú adopciu. Dobrovoľníci zo skupiny
Emauzy ju však prehovorili, aby si chlapca nechala. Spolu so
synom ťažko prežívala jeho chorobu, no obaja si vážia každý
deň, ktorý spolu prežijú. Boli prítomní na každej lekcii od
začiatku kurzu a zlom nastal vtedy, keď sme im raz darovali
rozprávkové DVD, hoci Danko sa nehlásil. Veľa detí oň malo
záujem, ale vnímali sme, že ho máme dať práve jemu. Po vysvetlení evanjelia a paralely s práve prijatým darčekom sa táto
mamička rozplakala, prijala Ježiša a ich životy sa začali meniť.
Dostala lásku a nádej v lepšiu budúcnosť pre seba i svojho syna.
					
Naďka Jančárová
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cirkevné dejiny

Girolamo Savonarola

(1452–1498)

Bojovník proti nemravnosti
ti nemravnosti cirkevných hodnostárov
a žiadal obnovu cirkvi. Jeho vplyv stále
rástol. Stal sa priorom v spomínanom
kláštore San Marco a pokúšal sa o prísnu reformu rádu. Začal mávať videnia, o ktorých hovoril aj vo svojich
kázňach a na základe ktorých predpovedal inváziu francúzskeho kráľa
Karola VIII. do Talianska. Práve Karol
VIII. sa mal stať nástrojom na reformu
cirkvi, a preto Savonarola jeho inváziu
vo svojich kázňach podporil. To sa
mu stalo osudným, lebo sa tým dostal
do sporu s Neapolským kráľovstvom,
Benátkami, rímskonemeckým cisárom
a predovšetkým s pápežom Alexandrom VI., ktorý si ho až do tohto okamihu vážil. Po príchode Karola VIII. sa
však Savonarola skutočne dostal k moci
a vytvoril vo Florencii Kristovu republiku, z ktorej mala byť odstránená všetka
neresť, pýcha a hriechy ľudstva.
Po odchode Karola VIII. z Talianska
pápež Alexander VI. Savonarolu vyzval,
aby sa v Ríme zodpovedal zo svojich
proroctiev. Keď to Savonarola odmietol,
pápež mu zakázal kázať. Girolamo na
tento zákaz nedbal, až nakoniec v roku
1497 naňho pápež uvalil kliatbu a exkomunikoval ho.
Savonarolu ani to nevyviedlo z miery
a exkomunikáciu označil za neplatnú.
Vtedy pápež použil poslednú možnosť
– pohrozil Florencii interdiktom (zákazom bohoslužieb), ak
Vo svojich kázňach začal Savonarolovi umožní ďalej kázať. Vtedy Savonarolu
ostro vystupovať proti
vyzvali, aby dokázal pravdinemravnosti cirkevných vosť svojich slov v skúške
ohňom – mal prejsť po zapálehodnostárov a žiadal
nej hranici. Girolamo pred ohňom
obnovu cirkvi.
zaváhal, tým stratil dôveryhodnosť,
stať lekárom. Štúdium medicíny však následne ho uväznili a postavili pred
nedokončil a keď mal 23 rokov, vstúpil inkvizičný súd aj spolu s ďalšími dvoma
mníchmi – Domenicom a Silvestrom.
do dominikánskeho rádu.
Jeho pôsobenie je späté najmä Girolamo a Domenico ani po mučení
s Florenciou. Prvýkrát tam prišiel ako svoje presvedčenie nezapreli, Silvestro
tridsaťročný do tamojšieho kláštora San sa k všetkým nastrčeným obvineniam
Marco. Po piatich rokoch odtiaľ odišiel priznal.
Všetkých troch 23. mája 1498 odoštudovať rétoriku, no o ďalšie tri roky sa
vrátil do Florencie už natrvalo. Vo svo- vzdali svetskej moci, popravili, ich telá
jich kázňach začal ostro vystupovať pro- spálili na Piazza della Signoria a popol
V predchádzajúcich číslach sme písali
najmä o reformnom pohybe u našich
západných susedov – o Jánovi Husovi,
husitoch a Jednote bratskej. Avšak 15.
storočie bolo obdobím hľadania očisty
cirkvi nielen v Čechách. Aj v iných krajinách sa zbožní ľudia usilovali o zmenu.
Jeden prúd, podobne ako Hus, Jednota
bratská a neskôr ešte viac Martin Luther, hľadal odpoveď v Biblii, ktorej
autoritatívny význam sa stával čoraz
zreteľnejším. Súviselo to aj s vynálezom
kníhtlače – v roku 1455 Johann Gutenberg začal hromadnú tlač Biblií, ktorá
sa tak rozšírila oveľa viac ako predtým.
Aj celková atmosféra nastupujúcej
renesancie bola naklonená skúmaniu
prameňov ako takých, čo tiež nahrávalo
vzostupu autority Biblie oproti cirkevnej hierarchii a tradícii. Iným prúdom
bol mysticizmus, ktorý hľadal riešenie
v mystickom spojení s Bohom.
Na sklonku 15. storočia sa do talianskych dejín nezmazateľne zapísal mních
Girolamo Savonarola, ktorý kládol
dôraz na morálnu obnovu cirkvi.
Girolamo žil v rušnom renesančnom
období. Po jeho narodení Turci dobyli
Konštantínopol, za jeho života sa narodil Erazmus Rotterdamský, Martin Luther aj Niccolo Machiavelli a Kolumbus
objavil Ameriku. Narodil sa v tom istom roku ako Leonardo da Vinci (1452)
v Padove v rodine bankára a mal sa
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vysypali do rieky Arno. Pápežský
komisár pred popravou nad Savonarolom vyhlásil: „Vylučujem ťa z cirkvi
bojujúcej aj z cirkvi víťaziacej.“ Girolamo ho poopravil: „Iba z bojujúcej
cirkvi, na to druhé nemáš oprávnenie,“
čím dal jasne najavo presvedčenie, že
takéto vyhlásenie má len pozemský
účinok a nijako nemôže ovplyvniť jeho
večnosť.
Aj keď Girolamo Savonarola dôrazne
útočil na nemravnosť v počínaní cirkevných hodnostárov aj v umení, nepostavil
sa rovnakým spôsobom napríklad proti
modloslužbe. Je známe, že plne prijímal
katolícku vieru o panne Márii, a dokonca sa mu pripisuje druhá časť katolíckej
modlitby Zdravas Mária, obsahujúca
prosbu o odpustenie hriechov, ktorá sa
v katolíckej cirkvi používa dodnes.
Pôsobenie Savonarolu bolo vo viacerých ohľadoch rozporuplné, no
poukázalo na veľmi zlý stav v cirkvi
a potrebu zmeny. Okrem toho jeho konanie povzbudilo odvahu v prípade
potreby postaviť sa aj cirkevnej vrchnosti. Svojou odvahou čeliť samotnému
pápežovi sa Girolamo stal príkladom,
ktorý neskôr nasledoval aj Martin Luther a ďalší reformátori. Mnohí Taliani
ho považujú za symbol talianskeho
národného štátu.
Zdroje: Tomáš Počai
Wikipédia – Slobodná encyklopédia
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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

víťazný
život

Toto číslo vychádza v náklade 2 500 kusov. Časopis
rozposielame zadarmo už na viac ako 1 400 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:
VÚB BA – centrum,
č. ú.: 68434112/0200, var.s. 11.

Detský tábor Slovo života
Chata Hámor, Kokava nad Rimavicou

5.-11.7. 2015

krásny areál: vonkajšie ihriská, ohnisko, trampolína,
hojdačky, preliezky, bazén, stolný tenis
skúsení vedúci
pestrý duchovný program
divadielka a iné workshopy
hry a výlety do okolia
jazda na koňoch
Viac informácii od 1.2. 2015 na www.slovozivota.sk

Objednajte si kázne na CD:
30.11.2014

Šimko Tomáš

Víťazstvo uprostred väzenia

2,30 €

C1411301

23.11.2014

Čuřík Peter

Život pod otvoreným nebom III - láska k strateným

2,30 €

C1411231

16.11.2014

Čuřík Peter

Život pod otvoreným nebom II - Duch Svätý

2,30 €

C1411161

9.11.2014

Čuřík Peter

Život pod otvoreným nebom I - svätosť

2,30 €

C1411091

2.11.2014

Hunčár Martin

Jedno ti chýba

2,30 €

C1411021

26.10.2014

Čuřík Peter

Ako utíšiť búrku a prejsť až na druhú stranu

2,30 €

C1410261

15.-19.10.2014

Broocks Rice

KVM konferencia: Boh nie je mŕtvy

MP3

9€

15.10.2014

Seow Roland

4 typy ľudí, ktorí minuli Ježišovo navštívenie

CD - mesiaca

2,30 €

C1410151

12.10.2014

Hunčár Martin
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K r e sťanská konferen cia o vodcovstve

kon ferencia KVM

K orunov á cia Božích detí

BOHOSLUŽBA S PEOM
SVENSSONOM ZO ŠVÉDSKA
Tomášikova 30, Bratislava, priestory Slova života
Nedeľa, 22. marca 2015 o 10.00 hod.
Peo Svensson má spolu s manželkou Eleinor päť detí a je pastorom
cirkvi v meste Sävsjö na juhu Švédska. Je tiež riaditeľom kresťanskej
školy, ktorá je jednou z najväčších vo Švédsku. Pastor Peo je známym
učiteľom Božieho slova, častým hosťom konferencií či biblických škôl
a výborným hudobníkom. Česko a Slovensko navštívil už niekoľkokrát.

