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Joyce Meyer
Nikdy sa Nevzdávaj!

276 strán, mäkká väzba, 13 x 20 cm 
vydalo slovo života Bratislava v roku 2015

kniha Nikdy sa nevzdávaj! obsahuje 40 príbehov 
ľudí, ktorí neúnavne kráčali za svojím cieľom: od staviteľa 
Brooklynského mosta až po chemikov, ktorí vymysleli 
samolepiace papieriky na odkazy. spoznáte jedincov,  
ktorí sa presadili v komerčnej sfére, alebo sa svojím 
neústupným konaním pričinili o zmeny v spoločnosti.  
Napriek beznádejným okolnostiam zvíťazili, ako  
napríklad Marian Hammarenová, ktorá pri streľbe  
na škole prišla o jediné dieťa.
Nájdete tu tiež osvedčené rady, ako sa vyrovnať  
so životnými skúškami. táto kniha vám dá chuť  
znovu vykročiť, nepodľahnúť skepse a negatívnym 
náladám, ale premeniť váš sen na realitu.

kniha diaMaNty v Blate vychádza na konferencii viery, kde ju budete môcť získať len za 7 eur  
(ak budete chcieť, tak aj s podpisom autora). túto zľavu môžete využiť aj v predpredaji cez náš eshop  

na www.slovozivota.sk pri objednávkach do 3. mája. Potom bude stáť 9 eur, posielame na dobierku za 2 eurá.

9,– eur

Peter Čuřík 
diaMaNty v Blate

ako Boh premieňa životy

206 strán, mäkká väzba, 14,5 x 21 cm
vydalo slovo života Bratislava v roku 2015

v predaji od 1. mája

Boh dokáže vidieť drahokamy aj tam, kde ostatní vidia iba 
bezcenné kamene! diamanty sú veľmi vzácne a vznikajú  

v špecifických podmienkach: v hĺbke 190 km pod povrchom 
zeme, pod obrovským tlakom, pri teplote 1000 °C.  

keď konečne vyjdú na povrch, ešte sa musia brúsiť 
– moderný kruhový diamant má najmenej 57 faciet 

(vybrúsených plôšok) –  no finálny produkt stojí  
za všetku námahu. každý z nás sme v takomto procese!

kniha diamanty v blate ťa prevedie štyrmi fázami 
formovania: evanjelizáciou, konsolidáciou,  

učeníctvom a vyslaním. Bude to chvíľu trvať a nebude  
to vždy ľahké, no Boh už teraz vidí v tvojom blate diamant.                 

kniha diamanty v blate je jedným slovom vynikajúca a veľmi občerstvujúca. vášeň,  
s akou brat Peter prináša posolstvo evanjelia vo svojej novej knihe diamanty v blate, je veľmi 

chytľavá. dokáže čitateľov nakaziť nadšením pre ježiša. Podarilo sa mu jasne a dostatočne  
presvedčivo poukázať na podstatu záchrany v ježišovi kristovi, ktorý jediný  

môže človeka oslobodiť, spasiť a vymaniť z moci toho zlého.
Ján Lacho, biskup apoštolskej cirkvi na slovensku

9,– eur

výHodNá akCia

new

do 3. mája len 

 7,– eur
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Podľa niektorých odhadov je dnes pre 
vieru v Ježiša prenasledovaných viac 
ľudí ako za celé dejiny kresťanstva do-
hromady. Denne čítame o tom, čo sa 
deje v Sýrii, Iraku, Keni, v Izraeli, na 
Ukrajine. Musíme sa modliť za prena-
sledovanú cirkev a súcitiť s nimi. No 
jedna vec je istá. Kresťania majú nádej 
večného života. 

Keď raz rímsky konzul nútil isté-
ho pastora v 1. storočí, aby sa poklonil 
modlám, ten to rázne odmietol. Potom 
mu pohrozil mučením rôzneho druhu. 
Veriaci muž sa naňho pozrel a pove-
dal mu: „Tvojho ohňa ani tvojich hro-
zieb sa nebojím. Sú pre mňa iba skrat-
kou do nebeského kráľovstva!“ Rím-
sky prokonzul sa rozhneval a zvolal: 
„Takto so mnou ešte nikto nehovoril!“ 
Dostal túto odpoveď: „Možno preto, 
lebo si ešte nikdy nestretol skutočného 
kresťana!“

Žijeme v posledných časoch 
a zem sa otriasa predpôrodnými  
bolesťami. Náš Pán sa čoskoro vráti. 
Povedal nám, že keď uvidíme „zovrenie 
národov, nevediacich, kam sa podieť, 
keď bude hučať more a vlnobitie“  
a všetky ostatné znamenia jeho prícho-
du, máme sa vzpriamiť a pozdvihnúť 
naše hlavy, lebo sa priblížilo naše vy-
kúpenie (Luk 21:28)!

Nesmieme zabúdať na kresťanskú 
nádej večného života. Ježiš povedal, 
že odišiel do neba, aby každému z nás 
prihotovil príbytok. Ak žijeme s per-
spektívou neba, oveľa ľahšie urobí-
me niektoré ťažké rozhodnutia na tejto 
zemi. Nemali by sme iba pasívne oča-
kávať na Pánov príchod. Dobrou radou 
je citát, ktorý sa pripisuje Martinovi 
Lutherovi: „Keby som vedel, že Ježiš 
príde zajtra, ešte dnes zasadím strom!“ 
Spolu s Duchom Svätým voláme  
Maranatha, Pane, príď, no zároveň vy-
kupujeme čas a rozsievame semienka 
Božieho kráľovstva. 

V tomto čísle Víťazného života 
sa ohliadame za 20-timi rokmi histó-
rie Slova života na Slovensku. Je krás-

ne spomínať na začiatky, keď sme za-
žívali veľký duchovný hlad a národ bol 
otvorený pre evanjelium. Na jednej 
z najväčších evanjelizácií so Stevom 
Ryderom Pasienky praskali vo švíkoch 
a keď evanjelista vyšiel von, pred ha-
lou čakali ďalšie stovky ľudí, ktorí sa 
dnu nezmestili. Modlil sa za nich aj 
po polnoci a mnohí prijímali uzdrave-
nie priamo na mieste. Napriek tomu, že 
časy sa menia, evanjelium je ešte stále 
„mocou Božou na spasenie každému, 
kto verí“. Vždy sú ľudia, ktorých Pán 
pripravuje na spasenie. 

V USA sú celé tímy farmárov,  
ktorých volajú žatevníci (harvesters). 
Keďže Amerika pretína niekoľko ča-
sových pásiem, žatevníci naložia svoje 
technické vybavenie a farmárske stro-
je a vždy sa presúvajú do štátu, v kto-
rom je akurát obdobie žatvy. Podob-
ne to urobilo Slovo života v 90-tych  
rokoch, keď sa polia vo východnej  
Európe a bývalom Sovietskom zvä-
ze len tak beleli. Využili historickú 
príležitosť a investovali svoj čas, srd-
cia i peniaze, aby zožali žatvu, kto-
rú Pán v našej časti sveta pripravil. Aj 
ty buď takým žatevníkom! Hľadaj pri-
pravené polia, možno budeš prekvape-
ný, že sú oveľa bližšie, než si si myslel.  
Nedávno sme mali možnosť kázať  
Krista vo väznici a poviem vám, že 
hlad po Bohu, ktorý sme videli v očiach 
„odsúdených“, sa niekedy nevidí ani 
u prebudených kresťanov. 

Cirkev vstupuje do poslednej 
fázy posledných čias. Keď Peter zažil 
vyliatie Svätého Ducha na Letnice, po-
vedal: „Toto je to, čo je povedané skrze 
proroka Joela“ (Sk 2:16). Dobré pre-
klady dodávajú, že toto je len počiatok 
toho, čo predpovedal Joel. Bol to nád-
herný jarný dážď. Ale Biblia prorokuje 
aj o pozdnom daždi, ktorý Boh zacho-
val pre poslednú generáciu. Verím, že 
ak nám Boh dá milosť písať úvodník aj 
o ďalších 20 rokov, budeme môcť napí-
sať o žatve takých rozmerov, o ktorých 
dnes iba snívame.    

aký bude úvodNík  
v roku 2035?
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rozhovor

Peter Čuřík je jedným zo zakladateľov zboru Slovo života na Slovensku a hlavným pastorom od roku 
2002. v roku 1990 prežil dramatické obrátenie ku Kristovi a čoskoro sa stal kazateľom Božieho slova. 
Napísal niekoľko kníh o kresťanskej viere. vyštudoval dva roky biblickej školy a získal titul z pastorálnej 
teológie na lotS. okrem toho vyštudoval stavebnú fakultu. S manželkou Katkou majú synov Peťa  
a Miška a spoločne slúžia Bohu. Petrove vyučovania sa stali požehnaním pre mnohých ľudí po celom 
Slovensku i v zahraničí, najnovšie vychádza jeho kniha Diamanty v blate.

Ako si sa obrátil k Bohu? Vieme, že tvoje spasenie bolo  
pre tvoje okolie celkom nečakané. 
Áno, vyrastal som v prostredí, ktoré viere nenapomáhalo, no 
dodnes si pamätám na moju zbožnú starú mamu. Verím, že 
som sa obrátil aj vďaka tomu, že sa za mňa vytrvalo priho-
várala. Keď som bol na vysokej škole, ešte stále som žil aký-
si „bezstarostný“ život hriešneho človeka. Mal som priateľov, 
záľuby, dobré výsledky v škole, ale zároveň problémy s alko-
holom a inými neduhmi. Vďaka Bohu za jeho zasľúbenie, kto-
ré hovorí: „Dal som sa poznať tým, ktorí ma nehľadali.“ Boh 
sa ku mne sklonil napriek mojej arogancii. Niekto povedal, že 
ľudia sa obracajú k Bohu vtedy, keď sa im v živote stane niečo 
veľmi negatívne, alebo naopak, niečo veľmi pozitívne. Mne sa 
však nič z toho nestalo. Jednoducho ma zasiahla pravda evan-
jelia. Ježiš povedal, že keď spoznáme pravdu, pravda nás vy-
slobodí. Keď som po prvýkrát počul o Kristovi od ľudí, čo ho 
naozaj poznali, hlboko ma to zasiahlo. Snažil som sa to za-
kryť tým, že som k nim bol ešte odmeranejší, no Božia láska 
ma začala prenasledovať veľmi intenzívne a vytrvalo. Urobi-
la poriadnu dieru do môjho zdanlivo nepriestrelného panciera 

pýchy a  samospravodlivosti. Dodnes som nesmierne vďačný 
ľuďom, ktorí sa mi dobrú zvesť o Ježišovi odvážili povedať.

Keď som v kultúrnom stredisku železničiarov, vo „Valčí-
ku“, ako sme ho volali, konečne uveril a verejne vyznal Pána 
Ježiša, akoby z môjho života spadol obrovský balvan. Vedel 
som, že Kristus vošiel do môjho srdca a odpustil mi hriechy. 
Bola to nádherná skúsenosť, ktorú Ježiš nazýva znovuzro- 
dením. Jej ovocie už trvá nádherných 25 rokov. S úsmevom 
hovorím, že s Ježišom konečne žijem dlhšie, ako som žil  
bez neho. 

Ako si začal slúžiť Bohu a ako si spomínaš na začiatky  
zboru Slovo života?
Hneď po obrátení sme začali kázať o Kristovi na internáte  
a na námestiach. Naše srdcia doslova pretekali túžbou pri-
vádzať duše ku krížu. Čiastočne to bolo spôsobené aj čas-
mi, v ktorých sme žili. Ľudia boli veľmi otvorení hovoriť  
na duchovné témy a my sme skutočne prežívali duchovné  
prebudenie. Pamätám sa na obdobie, keď som sa na interná-
te každý deň modlil aspoň s jedným spolužiakom. Pravidelne 

Výzvy pre generáciu krestanov posledných cias
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sme chodili na Námestie SNP, kde sme s gitarou alebo i bez 
nej kázali o Ježišovi. Často nás počúvalo aj sto a viac ľudí. 

Veľa sme sa tiež modlievali. Myslím si, že už to samo ose-
be vypovedá o duchovnej premene, lebo mladí ľudia majú 
väčšinou iné záujmy. Chodievali sme na Slavín a tam volali 
k Bohu za náš národ. Veľmi skoro sme potom začali bohosluž-
by na internáte Bernolák. 

Vždy bolo pre nás veľkým povzbudením, keď prichádza-
li misijné tímy študentov biblických škôl. Videli sme, ako boli 
na škole naozaj premenení a horeli láskou ku Kristovi. V du-
chovnom živote sa veľa vecí prenáša tým, že spolu trávime 
čas. Myslím si, že to bol jeden z najúčinnejších spôsobov, 
ako svojich dvanástich formoval Ježiš. Keď vzkriesil Jairovu 
dcéru, vzal so sebou svojich najbližších Petra, Jakuba a Jána 
(Mar 5). O niekoľko rokov stál pred podobnou výzvou Peter 
a vzkriesil Tabitu v podstate identickým spôsobom, ktorý vi-
del v Jairovom dome (Sk 9). Samozrejme, nestačí ľudí kopíro-
vať, no keď spolu trávime čas, prenášame Boží súcit a poma-
zanie. To je skutočné učeníctvo.

Ktoré obdobie v tvojom duchovnom živote by si vyzdvihol 
ako kľúčové alebo prelomové?
Myslím si, že prelomovým obdobím bola pre mňa biblická 
škola. Prichádzali tam fantastickí učitelia, ktorí mi boli, a do-
dnes sú veľkým príkladom. Pamätám sa, ako sme si s Marti-
nom Hunčárom po prvom týždni vyučovania s riaditeľom ško-
ly Micaelom Lundinom povedali: „To už hádam ani nemôže 
byť lepšie.“ Bolo to ako nebo na Zemi. Dnes viem, že nás Boh 
pripravoval na všetko, čo bolo pred nami. 

Čo považuješ za kľúčové pri budovaní miestneho zboru?
Každý zbor potrebuje kľúčových lídrov. V roku 2002, keď 
som znova začal viesť cirkev ako hlavný pastor, mi Boh dal 
verš z 1. Samuelovej 10. kapitoly. Vtedy sa kráľom Izraela stal 
Saul a mnohí ním pohrdli. No Biblia hovorí, „A išli s ním niek-
torí statní muži, ktorých srdca sa dotkol Boh“ (1Sam 10:26). 
Boh pridal do môjho života niekoľko naozaj statočných a cha-
rakterných mužov a žien. Je úžasné, keď sa to stane preto, že 
sa ich srdca dotkol Boh.

Som Bohu nesmierne vďačný za svoju rodinu. Moja  
manželka je pre mňa absolútnym darom z neba. Akoby sme 
naozaj boli stvorení jeden pre druhého. Je mi v živote aj 
v službe tým najbližším priateľom. Boh mi dal skvelých sy-
nov, ktorí do môjho života prinášajú neuveriteľné naplnenie. 
Usilujem sa nedovoliť nárokom služby a povinností, ktoré 
ako pastor mám, aby mi vzali čas, ktorý patrí im. Vieme spo-
lu prežívať veľa zábavy, či už doma, alebo na cestách. Nedáv-
no ma desaťročný Miško veľmi rozosmial a potešil. Pritúlil sa 
ku mne a povedal: „Ocko, ja som taký šťastný, že som Čuřík.“ 
Asi rozumiete tomu, že som ho musel silno objať a že sa mi 
do očí vhrnuli slzy.

Ako by si charakterizoval hnutie Slova života a čo vidíš 
pred sebou?
Ako v každom hnutí, ktoré už má za sebou istú históriu, aj 
my sme prešli niekoľkými obdobiami. Jednu vec som sa na-
učil. Životom ťa neprevedie pomazanie, ale charakter. Na za-
čiatku, keď sme zažívali autentické prebudenie, sme paradox-
ne mali aj isté znaky exkluzivity. Bolo to súčasťou duchovnej 
nedospelosti, no zároveň istým prejavom toho, že Boh cez nás 

skutočne niečo robil, len sme to vždy nevedeli dobre spraco-
vať. Postupne sme si viac a viac uvedomovali, že sme súčas-
ťou tela Kristovho, čo nás nesmierne obohatilo. Každé hnutie 
má svoje povolanie a mandát. Ten náš je vyjadrený vo vízii, 
ktorú spomíname aj v histórii našej cirkvi. Na kongrese Slova 
života v Efeze v roku 2012 sme svoju duchovnú DNA vyjad-
rili týmito piatimi bodmi: 1. kázanie evanjelia, 2. učenie viery, 
3. život v Duchu, 4. misia a 5. jednota.

Žijeme v posledných časoch, o tom niet pochýb. Pre cir-
kev to paradoxne môžu byť tie najlepšie časy. Vôbec to nezna-
mená, že budú ľahké. Práve naopak, temnota bude zahaľovať  
národy viac ako kedykoľvek doteraz. No práve vtedy môže 
zažiariť svetlo evanjelia najviac. Najlepší spôsob, ako zahnať 
tmu, je zažať svetlo. Apoštol Ján hovorí, že svetlo svieti a tma 
ho nezadržala. 

Bude treba, aby povstalo mnoho nových zdravých lídrov. 
Akási druhá generácia, ktorá príde po nás. Verím, že sa dokážu 
postaviť na „naše plecia“ a vykonajú oveľa viac ako my. Budú 
musieť čeliť novým výzvam sekularizácie, no Boh na nich  
vyleje adekvátnu milosť. Veľkou výzvou bude tiež oblasť 
školstva a médií. Generácia, ktorá je dnes v školách, bude 
o niekoľko dekád ovplyvňovať osud národa. Na posolstve ne-
treba meniť nič. Evanjelium je absolútne dostatočnou zvesťou 
aj pre 21. storočie. Bude však potrebné nájsť nové formy, ako 
ho šíriť prostredníctvom internetu, televízie či umenia.

Cirkev tiež potrebuje porásť vo svätosti a v moci zázra-
kov. Keď sa na Letnice narodila cirkev, Peter s Jánom uzdravi-
li chromého pri Krásnej bráne. Vyšetrovali ich pred najvyššou 
radou a chceli ich potrestať, no nemohli. Povedali: „Čo uro-
bíme týmto ľuďom? Lebo že sa stal zjavný div skrze nich, je 
známe všetkým, ktorí bývajú v Jeruzaleme, a nemôžeme to po-
pierať“ (Sk 4:16). Boh koná „zjavné divy“, ktoré „nemôže 
nik popierať“. Nechceme priviesť pozornosť ľudí k zázrakom, 
ale k Tomu, ktorý ich robí. Napriek pokroku vedy a medicíny,  
ľudia sú stále chorí, majú psychické problémy, rozvádzajú 
sa. Ježiš ich miluje a vie im pomôcť. Aj dnes platí to, čo ke-
dysi povedal Augustín: „Stvoril si nás pre seba a naše srdce je 
nepokojné, až dokiaľ nespočinie v tebe.“

rozhovor

nechceme priviesť 
pozornosť ľudí k zázrakom, 
ale k tomu, ktorý ich robí.

rozhovor  

s Petrom ČuříkomVýzvy pre generáciu krestanov posledných cias



víťazný život       1/2015         www.slovozivota.sk6

Inžinier John Roebling dostal v roku 
1867 nápad postaviť veľkolepý most, 
ktorý by spojil New York City a Brook-
lyn. Odborníci z celého sveta považo-
vali jeho nápad za neuskutočniteľný  
a dohovárali mu, aby naň zabudol. Taký 
most podľa nich nebolo možné postaviť. 
Bol nepraktický a navyše, nikto ešte nič 
podobné nevybudoval.

Roebling nedokázal potlačiť myš- 
lienku na most. Neustále o ňom pre-
mýšľal a bol si istý, že by ho dokázal 
postaviť. Cítil nutkanie podeliť sa s nie- 
kým o svoju myšlienku. Po dlhých roz- 
hovoroch sa mu podarilo presvedčiť 
svojho syna Washingtona, začínajúce-
ho inžiniera, že most bude možné 
skonštruovať.

Otec a syn sa po prvý raz odhod-
lali na spoluprácu a navrhli spôsob, 
ako most postaviť a ako prekonať prí-
padné problémy. Nadšene sa pustili do 
obrovskej výzvy a najali si robotníkov,  
s ktorými začali stavať most snov.

Projekt sa sľubne rozbehol, ale po 
niekoľkých mesiacoch prác došlo k tra-

gickej nehode – John Roebling prišiel 
o život. O tri roky neskôr sa zranil aj 
Washington. Utrpel vážne poranenie 
mozgu, v dôsledku čoho sa nemohol 
hýbať ani rozprávať.

„Hovorili sme im to.“
„Blázniví chlapi a ich bláznivé sny.“
„Nemá zmysel naháňať sa za di-

vokými snami.“
Spolupracovníci mali voči stavbe 

negatívny postoj a navrhovali projekt 

zrušiť, keďže iba Roeblingovci vedeli, 
ako most postaviť. Washington sa nedal 
odradiť svojím hendikepom a túžil most 
dokončiť. Úraz mu síce poškodil zdra-
vie, ale myseľ ostala nedotknutá.

Snažil sa pre tento cieľ nadchnúť nie- 
koľko svojich priateľov, ale všetci sa ná-
ročného projektu báli. Ako tak ležal v ne- 
mocničnej izbe, jemný vánok odhrnul 

tenkú záclonu a Washington na okamih 
uvidel nebo a vrcholce stromov v parku.

Mal pocit, akoby šlo o odkaz, aby sa 
nevzdával. Zrazu dostal nápad: dokázal 
hýbať iba jedným prstom a rozhodol sa, 
že ho maximálne využije. Postupne sa 
pomocou neho naučil komunikovať so 
svojou manželkou.

Prstom sa jej dotkol ruky, aby jej 
naznačil, že sa chce znovu stretnúť s pro- 
jektantmi. Rovnakým spôsobom jej do 

ruky vyťukal, čo chce, aby 
inžinierom povedala. Pô-
sobilo to bláznivo, ale pro-
jekt sa znovu rozbehol.

Washington vyťukával 
pokyny do manželkinej 

dlane celých jedenásť rokov, až kým 
most úplne nedokončili. Dnes stojí 
majestátny Brooklynský most v celej 
svojej kráse ako pomník víťazstva ne-
zlomného ducha a odhodlania Washing-
tona Roeblinga, ktorý sa okolnosťami 
nedal položiť na lopatky. Most tiež 
vzdáva hold inžinierom, ich tímovej prá-
ci a viere muža, ktorého polovica sveta 

nová kniha

v marci sme vydali ďalšiu zo série kníh obľúbenej autorky Joyce Meyer. 
to, že posolstvo tejto knihy je dôležité a aktuálne, je každému zrejmé. veď 
kto z nás nemal aspoň raz pokušenie vzdať sa? koľko krát sme zlyhali 
a sklamali, pán boh to však s nami nevzdal, stále má pre nás svoj plán. 
napriek všetkým úskaliam nás na našej ceste za ním povzbudzuje aj  
Joyce: „verím, že boh má s vašimi životmi veľké plány, preto vás vyzývam, 
aby ste sa neuspokojili s niečím menším. chce vás požehnať a dať vám  
život, ktorý neprinesie iba vzrušenie, naplnenie, hlbokú radosť a uspoko-
jenie, ale aj výzvy, zápasy, sklamania, ba dokonca aj okamihy, v ktorých 
budete mať chuť vzdať sa.“
 prinášame vám úryvok z jednej z kapitol. viac podrobností o knihe 
nájdete na str. 2. 

Joyce Meyer 

Prekážky si nevyberáme  
a ak ich chceme zdolať, 
musíme s nimi bojovať.

Nikdy sa nevzdávaj!

Mentalita bojovníka
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považovala za blázna. Zároveň je príkla-
dom lásky a oddanosti Washingtonovej 
manželky, ktorá jedenásť rokov trpez-
livo dešifrovala správy svojho manžela 
a tlmočila inžinierom, ako majú v práci 
pokračovať.

Washington Roebling mal to, čo 
nazývam „mentalitou bojovníka“. Po-
vzbudzujem vás, usilujte sa získať ju 
tiež. Chcem vám pomôcť, aby ste sa 
začali vidieť v inom svetle, ako sa vní-
mate teraz; aby ste sa považovali za ľudí, 
ktorí premáhajú protivenstvá, nedávajú 
sa bojazlivo na ústup pred skúškami 
a necítia sa nimi ochromení. Chcem, 
aby ste boli ľuďmi, ktorí smelo čelia 
prekážkam a ťažkosti zvládajú s odva-
hou, sebavedomím, múdrosťou a vierou, 
a aby ste sa za takých aj považovali.

Prekážky si nevyberáme a ak ich 
chceme zdolať, musíme s nimi bojovať. 
Sám Pán Ježiš vyhlásil: „Toto som vám 
povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na 
svete máte súženie, ale dúfajte, ja som 
premohol svet!“ (Ján 16:33, Ekum. pr.). 

Apoštol Pavol tomu rozumel, preto 
Rimanom napísal: „Kto nás odlúči od 
Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, 
prenasledovanie alebo hlad, nahota, 
nebezpečenstvo alebo meč? Ako je 
napísané: Pre teba nás usmrcujú deň čo 
deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. 
Toto všetko však víťazne prekonávame 
skrze toho, ktorý si nás zamiloval“ (Rim 
8:35-37, Ekum. pr.).  Čo znamená byť 
viac ako víťazmi a víťazne prekonávať 
prekážky? Znamená to, že ešte skôr, 
než sa postavíte zoči-voči prekážke, 
ešte skôr, než začnete bojovať, budete 
vedieť, že ak sa odmietnete vzdať, určite 
zvíťazíte.

Všimnite si aj Rimanom 8:31: „Čo 
k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto 
je proti nám?“ (Ekum. pr.). Nemáme 
dôvod považovať sa za niekoho iného 

než víťazov, pretože Boh je na našej 
strane a dá nám ducha, akého majú bo-
jovníci.

Ak nemáme vzťah s Bohom, možno 
necítime, že stojí na našej strane. Ale 
Boh je vždy na našej strane; uverme 
tomu, že nielen odpúšťa hriechy, ale 
každému chce pomôcť zvládať život. 
Nalistujte si, prosím, modlitbu na konci 
knihy. Keď Ježiša Krista prijmete do 
svojho srdca, prijmete zároveň aj men-
talitu bojovníka.

Nech už v živote prechádzate 
čímkoľvek, ak máte mentalitu víťaza, 
skutočne viete, kým ste v Kristovi,  
a veríte, že Boh je na vašej strane, ne-
musíte sa nechať zastrašiť žiadnou 
ťažkosťou, ktorá sa vám postaví do 
cesty. Či sa snažíte vyplatiť dlhy, 

doštudovať, prekonať chorobu, ukončiť 
zlý vzťah, začať podnikať, prevziať 
službu v cirkevnom spoločenstve alebo 
jednoducho upratať dom, s Bohom na 
svojej strane dokážete všetko. Potrebu-
jete si len vypestovať mentalitu bo- 
jovníka.

Spomeňte si na verš, ktorý som ci-
tovala: „Pravda, nijaká prísna výchova  
v tejto chvíli sa nezdá radostná, ale trp-
ká; neskôr však prináša ovocie pokoja  
a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila“ 
(Žid 12:11, Ekum. pr.). Keď sa ocitnete 
pred nejakou prekážkou, nikdy neho-
vorte: „Nezvládnem to.“ Namiesto toho 
vyhláste, ako sa na bojovníka patrí: „Boh  
je na mojej strane, preto všetko zvlád-
nem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“

vzoPRite sa diaBlovi
Mnohí kresťania veria, že viera im dáva 
imunitu proti útokom nepriateľa. Keď 
ich však začne obťažovať, sú prekva-
pení. Takýto postoj nie je správny. Už 
sme uviedli, že prekážkam a problémom 
sa nevyhneme. Niekedy – nie však vždy 

– budú naše prekážky dielom nepriateľa. 
To, čo nazývame „smolou“, „náročnou 
situáciou“ alebo „ťažkým dňom“, 
môže byť výsledkom nepriateľovho 
pôsobenia. Čo robiť, keď sa ocitneme  
v ťažkostiach?

V prvom rade si pamätajme, že máme 
nad satanom moc. Biblia prikazuje, aby 
sme mu vytrvalo odporovali. Jakub 
poúča: „Podriaďte sa teda Bohu, ale 
vzoprite sa diablovi a ujde od vás“ (Jak 
4:7, Ekum. pr.). Musíme si uvedomiť, 
že prvým krokom je podriadiť sa Bohu, 
aby sme mali silu vzoprieť sa satanovi. 
To je mimoriadne dôležité, preto to zo-
pakujem: nad satanom nebudeme mať 
žiadnu moc, ak sa najprv nepodriadime 
Bohu. Čo znamená podriadiť sa Bohu? 
Absolútne Ho poslúchať. To, čo nám 
dáva autoritu nad diablom a schopnosť 
odporovať mu, je práve bezvýhradná 
poslušnosť a podriadenosť Pánovi.

Vzoprieť sa diablovi neznamená, že 
sa jednoducho budeme chcieť zbaviť 
skúšok a ťažkostí; ide o to, aby sme 
sa v každej situácii správali tak, aby 
sa to páčilo Bohu. „Ten, čo je vo vás, 
je väčší ako ten, čo je vo svete“ (1Jána 
4:4, Ekum. pr.). S Božou mocou, ktorá 
vo vás pôsobí, porazíte nepriateľa  
a zároveň dokážete naďalej slúžiť Bohu, 
aj keď okolo vás bude zúriť boj.

Jakub 4:7 hovorí, že diablovi sa má- 
me „vzoprieť“. Nepriateľ od nás neodíde 
iba preto, že Ježišovi odovzdávame 
život alebo budeme nosiť na retiazke 
nejaký kresťanský symbol. Nedá nám 
pokoj iba preto, že každú nedeľu cho-
dievame na zhromaždenie alebo máme 
knižnicu plnú kresťanskej literatúry  
a hudby. Porazíme ho jedine vtedy, 
keď neochvejne a odhodlane vytrváme  
vo svojich rozhodnutiach až do konca.

nová kniha

„v ťažkostiach sa ukáže, akými sme 
ľuďmi. ak sa ocitneme v náročnej 
situácii, uvedomme si, že Boh nás 
postavil pred silného nepriateľa, aby 
sme nad ním zvíťazili. víťazstvo však 
nepríde bez boja.“                  Epictetus
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Čo si myslíte vy ako bezpečnostný analytik, prerastie  
tento konflikt do vojny väčších rozmerov? Bežní ľudia sa 
obávajú... 

Svoj osobný názor s istou dávkou humoru často prezentu-
jem i na besedách a prednáškach v školách, kde sú prítomné 
aj profesorky. Keď hovorím o svetových konfliktoch a zbra-
niach hromadného ničenia, tak sa roztrasú a pýtajú sa: „Pán  
Samson, bude koniec sveta?“ Odpovedám: „Samozrejme, 
že bude, iba nevieme kedy! Ak ste veriace, tak sa na to te-
šíte, pretože viete, že keď príde koniec sveta, príde s ním aj  
Mesiáš, a ak ste zamerané prírodovedne, tak viete, že čo raz 
vzniklo, musí aj zaniknúť.“ Takže takto to trochu zľahčujem, 
no je jasné, že svet má svoje bezpečnostné hrozby a tie sú veľ-
ké. Sú určite väčšie, než sme si mysleli, že budú po skončení  
2. svetovej alebo studenej vojny. Majú náboženský charakter, 
pretože sú vedené v mene náboženstva, ktoré sa zidealizovalo. 
Európa sa dostala do otrasného konfliktu s moslimským sve-
tom, čo politici neradi priznávajú alebo sa k tomu nehlásia. 
Jedným z dôvodov je aj to, že by zneli príliš skepticky, čo si 
nemôžu dovoliť, lebo by mali byť tými, ktorí sú vždy optimis-
tickí a ponúkajú východiská. 

Keď hovoríte o zidealizovanom náboženstve, stretá-
vam sa s názormi, že islam je vo svojej podstate nenávist-

ný, ale tiež s názormi, že je mierumilovný, len ho zneuží-
vajú fanatické skupiny, ktoré sú koniec-koncov aj v iných 
náboženstvách. 

Myslím si, že je celkom jednoduché vybrať si z každé-
ho náboženstva to, čo potrebujete. Ak chcete nájsť nenávisť, 
tak ju v Koráne ľahko nájdete. Ale inak sa islam považuje za 
mierumilovné náboženstvo a ak chcete, tak v ňom rovnako 
ľahko nájdete verše či šúry o mieri a milosrdenstve. Korán  
nepozná slovo láska, ale predsa tam nájdete pasáže, ktoré zne-
jú pokojamilovne. Islam je náboženstvom dvoch tvárí, podob-
ne ako je to aj s inými náboženstvami. Aj v Biblii v Starom zá-
kone, nájdeme krutosť, krvilačnosť či kolektívnu vinu, trest 
pre ľudí, ktorí nemali s daným konfliktom nič spoločné. Toto 
Nový zákon podstatným spôsobom mení. 

Vaša dnešná prednáška bola o hrozbách Islamské-
ho štátu voči Židom, kresťanom a aj voči Izraelu. Môže 
sa prejav voči týmto jednotlivým skupinám líšiť jeden od 
druhého alebo je to len jedna hrozba?

V prvom rade je to spoločná hrozba proti všetkým, ktorí sú 
z pohľadu Islamského štátu iní, teda sú považovaní za neveria-
cich – teda neveria v to, v čo verí IS a jeho prívrženci. Z tohto 
hľadiska môžeme hovoriť o jednej hrozbe pre všetkých bez 
ohľadu na to, či sú to jezídiovia, kresťania, Japonci, Američa-

aktuáLna reportáž

spoMienkový deň hoLokaustu
Bezpečnostný analytik ivo saMsoN

spomienkový deň holokaustu je udalosť, na ktorú sa tešia mnohí 
kresťania. podujatie organizuje európska koalícia pre izrael, slo-
vo života bratislava a Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo 
Jeruzalem na slovensku (iceJ).

po Fedorovi Gálovi, Františkovi šebejovi a Grigorijovi Mesež-
nikovi sme tento rok privítali riaditeľa inštitútu bezpečnostných 
a obranných štúdií iva samsona. príjemne nás prekvapil svojou 
otvorenosťou a odvahou, keď hovoril o podstate islamu a konflikte 
s moslimským svetom, čo z úst politikov a médií nepočuť často. 

okrem príhovoru pastora petra čuříka i petra šveca z iceJ 
a podnetnej prednášky nášho hosťa sme si vypočuli aj nád-
herné piesne v hebrejčine a slovenčine v podaní danky vráblovej  
a skupiny slovo zivota. pastor ivan zuštiak ukončil podujatie mod-
litbami, ktoré s danou problematikou súviseli. počas prestávky 
sme v našej kaviarni už tradične servírovali výborné pochúťky 
židovskej kuchyne, ktoré pripravil vlado vrábel. 
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Islamský štát – hrozba pre Zidov i krestanov
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nia alebo židia. Každý, kto je iný, predstavuje cieľ pre agresív-
nu politiku Islamského štátu. Takto sa to aj oficiálne interpre-
tuje, veď Islamský štát vyhlásilo za teroristickú organizáciu 
množstvo krajín, vrátane mnohých moslimských krajín, ako 
sú napríklad Saudská Arábia, Turecko alebo Spojené Arabské 
Emiráty. Všetci vidia veľkú hrozbu v úsilí tohto hnutia o usta-
novenie islamskej ríše či kalifátu.

Všetci vieme o teroristických útokoch Islamského štá-
tu. Môže táto hrozba nadobudnúť ešte aj inú podobu?

Tá podoba je dostatočne známa aj preto, lebo IS je veľmi 
usilovný v tvorbe PR tým, že používa internet a videonahráv-
ky, pomocou ktorých svoju ideológiu bez prekážok šíri po ce-
lom svete. Takto sa im darí priniesť aj určitý nepokoj a kvas 
do európskych moslimských komunít. Prostredníctvom tejto 
propagandy dokázali vydesiť aj Európsku úniu, ktorá už pol 
roka nehovorí o ničom inom ako o IS, pričom napríklad Irán 
a jeho jadrová hrozba či izraelsko-palestínsky konflikt sú už 
na druhom mieste. 

Vieme, že moslimovia sa v Európe ťažko integrujú 
a sami vyhlasujú, že Európa nikdy nebude ich domovom. 
Považujú ju za skazenú, no predsa do nej utekajú. Prečo 
vlastne? Je to kvôli vidine lepšieho zárobku alebo je v tom 
iný zámer?

Prichádzajú sem z ekonomických dôvodov. Európa im po-
skytuje sociálne výhody, nikto tu neumiera hladom a nikto 
ich neprenasleduje. Tou druhou stránkou mince je, že mnohí 
moslimovia sem prišli ako politickí utečenci, ako tí, ktorí mali 
svoje radikálne názory vo svojej vlasti a boli prenasledovaní 
svojimi diktátorskými režimami. Problémom je, že ten extré-
mizmus v nich ostal. Tam rebelovali voči diktatúram, tu sú ex-
trémistickí voči demokratickým inštitúciám. 

Ako kresťania sa za situáciu modlíme a žehnáme aj 
moslimom a zároveň nám ležia na srdci prenasledovaní 
kresťania. Vedeli by ste nám poradiť, čo by sme mohli ešte 
urobiť?

Určite treba chrániť tých, ktorí konvertovali ku kresťan-
stvu, pretože podľa šaríe im hrozí trest smrti, pričom v niekto-
rých krajinách sa aj naozaj vykonáva, napr. v Saudskej  
Arábii. Niekedy sa podarí zasiahnuť medzinárodným orga-
nizáciám vďaka ich ekonomickému vplyvu. Západ sa musí 
zastať ľudí, ktorí si zvolili túto cestu a sú v ohrození. Vie-
te, moslimom sa stanete veľmi rýchlo, stačí dvoch dospe-
lých svedkov, ktorí stoja pri vás a vy len odrieknete základné 
moslimské vyznanie viery, čo máte vybavené za pol minúty, 
ale za cestu späť sa už platí krvou.

Ako sa postaviť k teórii, že USA sú svojou politikou 
zodpovedné za vznik Islamského štátu?

Ja tvrdím, že antiamerikanizmus nie je názor, ale diagnóza. 
Je zaujímavé, že islam je podľa vlastného tvrdenia najdokona-
lejšie náboženstvo, aké kedy bolo a aké kedy bude. Z toho vy-
plýva, že moslimovia sú tými najdokonalejšími, len ich stále 
niekto zvádza. Zvyknú stotožňovať Satana práve so Spojený-

mi štátmi. Pri tomto ponímaní sa zabúda, že židia boli prena-
sledovaní dávno predtým, než po druhej svetovej vojne USA 
vstúpili na svetovú scénu ako veľmoc. Prirodzene sa potom 
začali angažovať aj v moslimskom svete. Ale pogromy tam 
predsa existovali dávno predtým. Islamský štát bol ako bunka 
založený už v roku 1999, to znamená ešte dva roky pred úto-
kom na dvojičky v New Yorku. Takže si nemyslím, že je tu 
priama súvislosť medzi nejakou americkou intervenciou a ná-
slednou reakciou z druhej strany.

Ako ste vnímali túto prednášku a pôdu, na ktorej ste 
vystupovali?

Ešte pred pár rokmi sa mi zdalo, že som so svojimi názor-
mi a postojom voči Izraelu dosť osamotený. Až potom som 
zistil, že sú tu skupiny, ako napr. KS Milosť a vy, ktoré otvo-
rene žehnajú Izraelu.

Dnes sme si pripomínali holokaust, dotýka sa vás to aj 
osobne?

Každý, kto má možnosť zistiť a spätne vidieť a počuť,  
čo sa dialo, sa nedokáže ubrániť emóciám a musí na to neja-
ko reagovať. 

Otázky kládli Gabika Mikulčíková (Rádio 7) a Peter Čuřík

zaujíMavé výRoky z PRedNáŠky iva saMsoNa
holokaust má svoje pokračovanie v tom, čo sa dnes nazý-
va antisionizmus. 

Bežní arabi len ťažko rozumejú koránu, pretože sa nemô-
že prispôsobiť modernej reči. ako keby sme my čítali Bib-
liu v staroslovienčine.

veľkou výzvou arabského sveta je to, že z 350 miliónov je 
až 50 % mladších než 15 rokov. 

ježiš bol nenásilný, nebol vojvodcom, nikdy nevzal do rúk 
meč. naproti tomu mohamed bol vojvodca, mal 14 manže-
liek a mohli by sme ho nazvať aj politikom. 

európski politici sa vyhýbajú tomu, aby označili islam  
za zdroj problémov. preto robia rozdiel medzi dobrými 
a zlými moslimami. 

historik johnson spočítal, že od roku 1948 v izraeli vo voj-
nách zahynulo 28.000 židov. hoci to tak nevyzerá, prav-
dou je, že židia nie sú v bezpečí nikde, len v izraeli.

každý rok sa dostane do európy milión moslimov legálne 
a milión nelegálne. nielenže sa neasimilujú, ale často sa 
ani neusilujú o integráciu.  

slovensko sa bráni prisťahovalectvu. sme jediná európ-
ska krajina bez mešity. žije tu len 3000 moslimov, čo uľah-
čuje monitoring a ochranu pred extrémizmom.

vo francúzsku je z 5 miliónov moslimov 300.000 funda-
mentalistov. odhaduje sa, že až 5% z nich je pripravených 
kedykoľvek vziať do rúk zbraň. 

Islamský štát – hrozba pre Zidov i krestanov
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História Slova zivota     
   na Slovensku

hnutie slovo života vzniklo v roku 1983 vo Švédsku. jeho zakladateľ ulf ekman v uppsale v tom 
istom roku založil biblickú školu, na ktorú prichádzali študenti zo Škandinávie a neskôr aj z celej 
európy. počas jej 32-ročnej existencie ju absolvovalo až 12 tisíc študentov. v roku 1984, rok  
po otvorení prvého ročníka biblickej školy, bol v uppsale založený kresťanský zbor slovo života 
s jasnou víziou: „učte môj ľud slovu viery, ukážte mu duchovné zbrane, ktoré má, naučte ho, ako 
ich používať a vyšlite ho do víťaznej bitvy pre pána.“ hlad po Bohu, jeho slove a nadprirodzenom 
Božom konaní bol enormný. 

cirkev dynamicky rástla, podarilo sa im postaviť budovu s kapacitou 5000 sedadiel  
a v deväťdesiatych rokoch 20. storočia začala rozvíjať misijnú prácu najmä v krajinách bývalého 
sovietskeho zväzu, strednej a južnej európy. pád železnej opony bol historickým míľnikom  
a veriaci zo Škandinávie to naplno využili. nezištne cestovali do postkomunistických krajín, aby 
tam kázali evanjelium, učili Božie slovo a zakladali kresťanské zbory.

Evanjelizácia s Reinhardom Bonnkem v novembri 1990, ktorú organizovali viaceré kresťanské zbory.
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Počiatky Slova života na Slovensku (1989-1994)
Prví misionári Slova života začali prichádzať na Slovensko 
koncom osemdesiatych rokov, tesne pred pádom komuniz-
mu. Najaktívnejšími boli Bengt Wedemalm a Micael Lun-
din, ktorí cestovali po strednej a východnej Európe a pašovali  
k nám vtedy zakázané Biblie. Na Slovensku sa medzi prvý-
mi otvoril pre spoluprácu Milan Juríček. Začal organizovať 
prebudenecké stretnutia, na ktoré prichádzali duchovne hlad-
ní ľudia. Postupne sa nadviazala bližšia spolupráca s cirkvou 
v Uppsale, s veriacimi v Brne a Vodou života v Prahe. Toto 
obdobie bolo charakteristické obrov-
skou otvorenosťou, keď sa veľa ľudí 
obracalo k Bohu a začali žiť naplno pre  
Ježiša. Milan Juríček sa neskôr roz-
hodol zamerať sa na prácu s Rómami, 
čomu sa venuje až dodnes. Veľkú záslu-
hu pri budovaní nových ľudí, ktorí sa 
obracali ku Kristovi, mal v týchto za-
čiatkoch aj Ondrej Debnár.

Samozrejme, slabinou tohto mladé-
ho hnutia bolo to, že mu chýbali zre-
lí kresťanskí lídri. Vedúcimi sa stáva-
li novoobrátení kresťania, mnohokrát 
bez dostatočnej prípravy na službu. Aj 
preto bola biblická škola pre strednú  
Európu, ktorú v roku 1994 Slovo živo-
ta otvorilo v Brne, priam darom z neba. 

Denná biblická škola v Brne
Do prvého ročníka nastúpilo 260 štu-
dentov z desiatich krajín Európy.  
Po boku bratov a sestier z Čiech v nej 
študovali aj početné skupiny veriacich 
z Maďarska, Bulharska, Juhoslávie, 
Poľska, a samozrejme, Slovenska. Medzi nimi boli aj teraj-
ší pastori Peter Čuřík a Martin Hunčár a tiež Katka Čuříková  
a Daniela Hunčárová (vtedy ešte slobodné). 

Riaditeľom Biblického centra Slova života v Brne bol  
Micael Lundin, ktorý za niekoľko rokov služby v Čechách  
zanechal vynikajúce ovocie. Božie slovo položilo zdravé  
základy, vytvorili sa pevné priateľstvá a mnohí z prvých štu-
dentov z rokov 1994-1997 (celkovo 700 absolventov), keď 
Micael Lundin biblickú školu viedol, sú dnes pastormi, kaza-
teľmi alebo misijnými pracovníkmi.

Veľké evanjelizačné stretnutia
Prvá väčšia verejná evanjelizácia Slova života sa uskutočni-
la v amfiteátri na Partizánskej lúke v marci 1990. Študenti  
z Uppsaly spievali chvály, kázali a desiatky ľudí sa obrátili ku 
Kristovi. Táto akcia sa uskutočnila bez pozvánok a plagátov, 
v tých dňoch bolo veľmi veterné a daždivé počasie. Pár hodín 
pred začiatkom to vyzeralo beznádejne, no po intenzívnych 
modlitbách sa vyčasilo a Bratislavčania vyšli na prechádzky 
na Železnú studienku, kde sa takto stretli s evanjeliom. 

Najväčšou masovou evanjelizáciou, ktorú sme organizo-
vali, bola niekoľkodňová kampaň v Bratislave s austrálskym 
evanjelistom Stevom Ryderom v lete 1990 (podobné ťaženia 

sa konali vo všetkých veľkých mestách v Čechách a na Slo-
vensku a organizovala ich ROFC). Každý večer bola Športová 
hala na Pasienkoch zaplnená do posledného miesta (asi 4000 
ľudí) a keďže prichádzalo viac a viac ľudí, evanjelista večer 
zvyčajne okolo desiatej prenechal modlitby za chorých svoj-
mu tímu a sám išiel kázať pred halu, kde sa tlačili ďalšie stov-
ky ľudí, ktorí sa už nezmestili do haly. Dlho do noci sa potom 
modlil za uzdravenia, často s okamžitými výsledkami. Stovky, 
možno tisíce ľudí odpovedali na výzvu na spasenie.

Ďalšími míľnikmi v rozvoji prebudeneckého kresťanstva 

boli zhromaždenia so svetoznámym evanjelistom Reinhardom 
Bonnkem a jeho tímom z CfAN v novembri 1990 v PKO a ŠH 
Pasienky (odvysielala to aj STV). V máji 1990 Slovensko na-
vštívil aj americký kozmonaut James Irwin, ktorého svedectvo 
o viere v Krista zaznelo v amfiteátri na Búdkovej ceste. Podľa 
niektorých pamätníkov tam prišlo až 6000 ľudí. Prebudenecké 
kresťanstvo sa postupne rozširovalo a získavalo na stabilite.

Dôležitým medzníkom pre rozvoj nášho zboru sa stalo 
evanjelizačné turné po Dunaji v roku 1993 s Ulfom Ekma-
nom a Bengtom Wedemalmom. Asi 150 kresťanov, prevaž-
ne zo Švédska, si prenajalo loď, ktorou sa plavili po Dunaji  
a usporadúvali evanjelizačné stretnutia vo väčších mestách 
pozdĺž rieky. V rámci tohto „Danube festivalu“, ako ťaženie 
nazvali, kázali Božie slovo vo Viedni, Bratislave, Komárne, 
Novom Sade a v Belehrade.

Založenie cirkevného zboru (1995 – 2001)
Ešte v roku 1993 sa mladí študenti Stavebnej fakulty STU  
v Bratislave začali stretávať na modlitbách a kázať evanje-
lium na námestiach. Pre ich ďalší duchovný rast sa stali dô-
ležitými Danube festival v r. 1993 a letné Európske konferen-
cie v Uppsale, kde sa na celý týždeň schádzali tisíce kresťanov  
z celej Európy. Novopostavená budova ešte nemala dobudo-

Študenti Biblického centra Slovo života Brno zo Slovenska v r. 1995.
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vané balkóny, ako je tomu dnes, a tak jej kapacita na konfe- 
rencie nestačila. Cirkev v Uppsale preto zakúpila najväčší  
cirkusový stan v Európe, ktorý dokázal pojať až 8000 
ľudí. Hosťami konferencií boli takí rečníci, ako evanjelisti  
T. L. Osborne, R. W. Schambach, R. Roberts z USA, známi 
európski pastori Colin Urquart a Colin Dye  alebo kazatelia  
z Afriky a Ázie. Bolo úžasné vidieť, ako Boh na týchto bo-
hoslužbách pôsobil, ako sa prejavovali duchovné dary a ako  
cirkev rástla v jednote Ducha.

Začiatky práce v Bratislave
Zárodok kresťanského zboru Slovo života v Bratislave vzni-
kol po intenzívnych modlitbách v septembri 1993. Novozalo-
žený zbor viedli Peter Čuřík spolu s Martinom Hunčárom ešte 
počas svojich štúdií na vysokej škole. Po roku vnímali potre-
bu ďalej sa vzdelávať v Božom slove na biblickej škole, a tak 

požiadali misijné oddelenie v Uppsale o vyslanie misionára. 
Christian Heim sa stal aj jedným z učiteľov biblickej školy  
v Brne a  rok pendloval medzi Brnom a Bratislavou, aby vyu-
čoval na škole a zároveň sa staral o bratislavský zbor a rodia-
ci sa zbor v Seredi. 

V roku 1995 sa do Bratislavy presťahoval a aj za prítom-
nosti evanjelistu Bengta Wedemalma oficiálne vyhlásili cir-
kev Slovo života v Bratislave. Odvtedy je spoločenstvo veria-
cich zaregistrované ako občianske združenie. Heim bol pasto-
rom od roku 1994 do roku 1997. Zbor sa stabilizoval, nadvia-
zala sa užšia spolupráca so Slovom života v Uppsale a do Bra-
tislavy začali pravidelne prichádzať kvalitní učitelia Božieho 
slova zo Švédska.

Rozvoj misie Slova života
Ulf Ekman bol rešpektovaným vedúcim kazateľom celé-
ho hnutia a neformálnou apoštolskou autoritou. Práca hnu-
tia sa v 90-tych rokoch rozrástla do veľkých rozmerov a zbor 
v Uppsale vysielal desiatky misionárov, ktorí obetavo kázali 
Krista a zakladali zbory. 

Jeden z hlavných evanjelistov hnutia Carl Gustaf Severin 
dostal od niekdajšieho komsomolského predáka v Sovietskom 
zväze do bezplatného prenájmu celý vlak. Uppsalský zbor to 
prijal s nadšením a po dva roky ním v lete prešli Transsibír-

skou magistrálou, aby prinášali Božie slovo, kresťanskú lite-
ratúru a lieky. Kázali a modlili sa za ľudí vo väzniciach, reha-
bilitačných strediskách, nemocniciach. Dnes sú pozdĺž tejto 
magistrály desiatky kresťanských zborov. 

V roku 1998 však Ulf Ekman vnímal, ako ich Boh vedie  
k tomu, aby misionári postupne odovzdali prácu domácim  
pastorom a kazateľom. Bolo to neľahké obdobie, lebo na 
niektorých miestach boli domáci lídri pripravení viac, inde 
menej. Toto nové obdobie sa dotýkalo aj nás, a tak v roku 1997 
Christian Heim poveril vedením zboru Martina Hunčára a vrá-
til sa so svojou rodinou späť do Švédska. V roku 1999 začal 
slúžiť ako kazateľ aj Peter Čuřík. 

V tých rokoch sme boli stále svedkami veľkej otvorenosti 
pre evanjelium, mnohí sa obracali k Pánovi, videli sme aj vy-
slobodenia zo závislosti na drogách. Veľkým krokom vpred 
bolo prvé vydanie časopisu Víťazný život v roku 1998, ktorý 
odvtedy vychádza bez prerušenia štyrikrát do roka. Časopis je 
určený všetkým kresťanom, ale aj hľadajúcim. Jeho úlohou je 
formovať veriacich a informovať o Božom dianí na Slovensku 
a vo svete. Dnes ho rozposielame zadarmo asi na 1400 adries 

história sLova života
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Katka s Petrom ako šťastní študenti biblickej školy v r. 1994.

Misionár Christian Heim a mladí kazatelia Hunčár a Čuřík v r. 1996.

Misijný výjazd študentov biblickej školy v Poľsku v r. 1995.
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a vychádza v náklade 2500 až 3000 kusov. V roku 1998 sme 
začali usporadúvať každoročné Konferencie viery, na kto-
rých sa stretávali stovky kresťanov z celého Slovenska. Carl 
Gustaf Severin a ďalší kazatelia sa stali pre náš národ veľkým  
požehnaním. 

Začiatky misijného úsilia na Slovensku
Zahraniční misionári Slova života boli veľmi aktívni v rôz-
nych častiach sveta. Okrem strednej Európy a krajín bývalého 
Sovietskeho zväzu dostali víziu zasiahnuť obrovské krajiny 
ako Indiu a Čínu, kde majú dodnes otvorené biblické či kres-
ťanské školy. Ulf Ekman dostal neskôr videnie o „šípkach“, 
ktoré smerovali do centrálnej časti Ázie. Boh im dal mandát, 
aby išli k „ľuďom hôr“ a zvestovali im evanjelium, „lebo oni 
budú počúvať.“ Vierou vykročili a skutočne, na náhorných 
plošinách Ázie sa stretli s etnickými skupinami, o ktorých 
väčšina z nás nikdy nepočula, ako napríklad s Ujgurcami.

My sme sa viac sústreďovali na Slovensko, kde sme evan-
jelizovali v rôznych mestách. Prvou misijnou lastovičkou boli 
manželia Rudolfovci, ktorých sme vyslali na trojtýždňovú  
misiu do Indie.  V roku 2001 vycestoval Martin Hunčár do 
Srbska, kde sa zoznámil s viacerými kazateľmi a ešte v ten 
istý rok sme tam vyslali prvý misijný tím, ktorý poslúžil  
medzi tamojšími Slovákmi. Odvtedy sa v Srbsku rozvinu-
la vynikajúca spolupráca s mnohými zbormi a zorganizova-
li sme už niekoľko krátkodobých misijných  
výjazdov a konferencií. 

Stále sme pokračovali v početných pou-
ličných evanjelizáciách v Bratislave i v iných 
mestách Slovenska. Veľkou pomocou nám 
boli návštevy misijných tímov z biblických 
škôl z Brna, Uppsaly alebo z Univerzity Ora-
la Robertsa z Tulsy z Oklahomy. Rozvinula sa 
tiež dobrá práca v rómskych osadách na vý-
chode Slovenska, ktorú sme neskôr odovzdali 
ďalším služobníkom.

Nová etapa Slova života na Sloven-
sku (od r. 2002)
Na prelome milénia mala cirkev celosvetovo 
veľké očakávania. Zároveň však prechádzala 

obdobím zmien a formovania. Aj náš zbor prešiel istým obdo-
bím hľadania identity, keď sa niektorí členovia rozhodli zalo-
žiť zbor Prielom a ťažisko uppsalskej misie sa presunulo na 
iné polia. Martin Hunčár vnímal od Pána, aby odovzdal úlohu 
hlavného pastora znova Petrovi Čuříkovi. Po potvrdení tohto 
kroku členmi spoločenstva aj vedúcimi služobníkmi z Uppsa-
ly pricestoval Carl Gustaf Severin, ktorý v septembri 2002 
kladením rúk oddelil do služby nového pastora. 

Cirkev sa opäť stabilizovala a začala rásť. Ostali sme  
v úzkom kontakte so zborom v Uppsale, no mali sme vlast-
né vedenie a plnú autonómiu. Postupne sa vyformovalo nové 
staršovstvo zboru, cirkev vzrástla v počte i v rozsahu služieb. 
Veľkým prísľubom je, že počas tejto éry povstali noví lídri, 
ktorí začali preberať zodpovednosť za dynamicky sa rozvíja-
júce služby s deťmi, mládežou, seniormi, charitu, misiu a do-
máce skupiny. Pán tiež pozdvihol nových kazateľov v bra-
tislavskom zbore a nových misijných vedúcich. Pracujeme 
v siedmich mestách na Slovensku: Banská Bystrica, Banská 
Štiavnica, Nitra, Žilina, Komárno, Sereď a Topoľčany, kde  
pomáhame rozvíjať Božie dielo v spolupráci s domácimi  
kresťanmi a lídrami. 

Mnohí z tých, ktorí sa obrátili, začali nastupovať cestu 
učeníctva. Pastori napísali učebnicu základov kresťanskej vie-
ry s názvom Biblické základy, ktorá sa stala výbornou pomôc-
kou na budovanie nových veriacich. Našou víziou sú slová, 
ktoré pastor Peter prijal v roku 2002: „Vybaviť a vytrénovať 
veriacich, aby požehnali a zmenili svet.“ Aj preto usporadúva-
me večerné biblické školy či víkendové stretnutia pre novoob-
rátených, ktoré sme nazvali „Encounter“.

Okrem konferencií, ktoré každoročne priťahujú stovky 
ľudí zo Slovenska, organizujeme aj mnohé iné kresťanské 
podujatia. Za zmienku stojí každoročné januárové stretnutie 
pri príležitosti Medzinárodného dňa holokaustu, ktoré organi-
zujeme spolu s ICEJ. V ostatných rokoch sme privítali takých 
významných hostí, ako boli izraelský veľvyslanec na Sloven-
sku Alexander Ben Zvi, Fedor Gál, František Šebej, Grigorij 
Mesežnikov či prednedávnom Ivo Samson. Usilujeme sa pri-
nášať pravdivé informácie o  dianí v modernom Izraeli, ale aj 
o jeho biblickom kontexte a budúcnosti. Chceme tiež novej 
generácii kresťanov pripomínať hrôzy holokaustu, aby sa už 
nikdy viac nezopakoval. 

história sLova života

Danielka a Martin ako novomaželia Hunčárovci v r. 1997.

Návšteva Davida Wilkersona, autora Dýky a kríž v Bratislave v r. 2003.
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Izrael je miestom, kde Biblia akoby ožíva vo farbách.  
Aj preto sme ho niekoľkokrát navštívili a v roku 2010 sme sa 
pripojili k hromadnému zájazdu, kde sa stretlo až 1500 kres-
ťanov z celého sveta (zo Slovenska 37).

V našej práci kladieme veľký dôraz na prácu s deťmi  
a mládežou. Už od roku 2005 sme začali organizovať detské 
tábory, ktoré sa tešia veľkému záujmu. Za tie roky sa vyfor-
movala nová generácia skvelých spolupracovníkov. Každý  
tábor má svoju tému a sprievodné športové, kultúrne a du-
chovné aktivity. Témou tohtoročného tábora je „Stretni sa  
s Kráľom!“

Evanjelizácie a misia
Postupne sme začali hľadať aj nové formy evanjelizácie 
prostredníctvom filmov, divadla a hlavne formou Alfa kur-
zov. Niekoľkokrát sme hostili mládežnícke tímy zo Švédska,  
s ktorými sme absolvovali úspešné letné evanjelizácie. Veľ-
kú obľubu si získali evanjelizáce PerMission, ktoré sme kaž-
doročne organizovali vo viacerých mestách s evanjelistom  
Perom Cedergårdhom. Bolo úžasné sledovať, ako Boh priamo 
na námestiach uzdravoval chorých ľudí. Ľudia na Slovensku 
sú stále otvorení pre evanjelium! Niektorí v modlitebnom rade 
na uzdravenie čakali aj dve hodiny a na vlastné oči videli, ako 
Ježiš koná v ich životoch.

Významným misijným počinom bolo pre nás vyslanie  
misionárky Mirky Miškovicovej do Indie v roku 2010.  
V Kalkate strávila štyri roky, slúžila tam spolu s tímom uči-
teľov a misionárov zo Škandinávie. Bola zástupkyňou deka-
na biblickej školy, na ktorej vyučovala niekoľko predmetov. 
Intenzívne tiež cestovala do odľahlých miest a dedín, kde tré-
novala ďalších vedúcich pracovníkov. V roku 2014 sa vrátila 
domov, momentálne žije vo Švédsku a pripravuje sa na ďalšiu 
misiu. Ďalším predelom v misijnej práci bol odchod manželov 
Hanesa a Viery Liebeovcov do Dubaja, odkiaľ rozvíjajú čin-
nosť Nadácie Dobrá budúcnosť a nádej, ktorá pomáha sirotám 
v Ugande nájsť nový domov. V poslednom období sa ich služ-

ba rozrastá aj do Mjanmarska (na krátkodobej misii tam bol  
v roku 2013 aj Martin Hunčár i ďalší členovia cirkvi). V služ-
bách tejto nadácie je zapojených viacero ľudí z nášho zbo-
ru, dvaja sa tam dokonca presťahovali, aby pomohli otvoriť  
a administratívne viesť kresťanskú školu.

Oveľa viac sme začali vnímať potrebu stretávať sa na spo-
ločných modlitbách s ďalšími pastormi a kazateľmi z Brati-
slavy. Postupne sa z tejto spolupráce narodilo úzke priateľ-
stvo a založila sa platforma Kresťania v meste (KvM), kto-
rá je pre cirkev i naše mesto veľkým požehnaním. Pod jej zá-
štitou sa už niekoľko rokov staráme o bezdomovcov, zvlášť 
o tých nízkoprahových, organizujeme benefičné koncerty či 
spoločné konferencie, na ktorých sme hostili takých služob-
níkov, ako boli Ulrich Parzany z Nemecka, Sergio a Kathy  
Scataglini z USA, Carlos Jimenéz z Kolumbie alebo v roku 
2014 Rice Broocks, ktorého kniha Boh nie je mŕtvy sa stala in-
špiráciou pre úspešný film s rovnakým názvom, ktorý je akou-
si modernou apologetikou kresťanskej viery v 21. storočí. 

Vydavateľstvo Slovo života a nové priestory
V roku 2003 sme založili vydavateľstvo Slovo života, kto-
ré dodnes vydalo 44 knižných titulov a významnou mierou 
tak prispelo k šíreniu Božieho slova na Slovensku. Niekto-
ré z nich sa stali bestsellermi, napríklad séria kníh o modlitbe 
od Stormie Omartian, knihy od Joyce Meyerovej alebo Johna 
Bevera, ktorý bude hlavným rečníkom na tohtoročnej Konfe-
rencii viery. 

Martin Hunčár napísal niekoľko kníh pre deti a mládež, 
ktoré veľmi pozitívne ovplyvnili nastupujúcu generáciu. Boh 
si použil kázania z nášho zboru na kazetách a CD nosičoch 
ako inšpiráciu pre mnohých veriacich na Slovensku. V roku 
2006 pastor Čuřík napísal knihu o obrátení sa ku Kristovi  
s názvom Naroď sa znova!, prostredníctvom ktorej mnohí pri-
šli k viere v Boha. Neskôr napísal aj knihy 5 V k víťazstvu 
a Lídrami sa nerodíme, ale stávame. V máji 2015 vyjde jeho 
najnovšia kniha Diamanty v blate, ktorá  hovorí o tom, ako 

história sLova života

Účastníci Pastorského kurzu z celej Európy vo Svätom Juri v r. 2006/2007.
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z nás Boh formuje učeníkov. Naša worshipová kapela vydala 
dva úspešné albumy Boh je mocný a Tak ako rosa.

Ďalším medzníkom bolo presťahovanie sa do nových 
priestorov na Tomášikovej 30 v roku 2012. Počas dvoch in-
tenzívnych mesiacov a úžasnej participácie celého zboru 
sme priestory zrekonštruovali a moderne zariadili. V novem-
bri 2012 za účasti asi 300 hostí a vedúceho misie Christiana 
Åkerhielma zo Švédska boli zasvätené Boží zámerom. Zbor 
má konečne priestory, kde sa počas celého týždňa môžu roz-
víjať aktivity s deťmi, pracovať s dorastom a mládežou, uspo-
radúvať domáce skupiny, Alfa kurzy, biblické vzdelávanie či 
charitatívne aktivity a semináre na rôzne témy. Veľkým príno-
som je aj útulná kaviareň a kníhkupectvo. 

Biblická škola a univerzitný kurz
Vo Svätom Jure neďaleko Bratislavy sme v roku 2006 v spolu-
práci s univerzitou vo Švédsku zorganizovali pastorský kurz, 
ktorý absolvovalo až 80 pastorov a kazateľov z celej Európy. 
Študovali sme vždy desať dní v mesiaci po dobu jedného roku 
a pre mnohých služobníkov to bol nový štart a obnovenie  
vízie na „znovuevanjeliáciu“ nášho kontinentu. Medzi  
európskymi pastormi sa vytvorili blízke vzťahy, ktoré násled-
ne pokračovali aj na univerzitnom kurze LOTS (Livets Ord 
Theological Seminary) vo Viedni. Po tri roky sa tam stretávalo 
až 180 pastorov. Pre veľký záujem asi v polovici štúdií otvori-
li podobnú školu v Moskve. Neskôr akademické štúdiá pokra-
čovali v Blansku na Morave na tej istej univerzite, ktorá sa ale 
medzitým premenovala na Scandinavian School of Theology. 
Mnoho kazateľov tak získalo väčší rozhľad a kvalitné základy 
z histórie cirkvi a teológie. 

V rokoch 2008 a 2009 sme v Bratislave otvorili dennú bib-
lickú školu pre strednú Európu. Boli to nádherné dva roky 
s excelentnými učiteľmi Biblie z celej Škandinávie i nášho 
zboru. Na škole sa preberalo 24 predmetov kresťanskej viery 
ako napr. viera, rodina, prehľad Novej zmluvy, spravodlivosť, 
Boží charakter. Súčasťou školy boli aj misijné výjazdy do Ra-
kúska, Srbska, Rumunska, Ukrajiny, Poľska či Českej republi-
ky. Oba ročníky absolvovalo celkovo 80 študentov. 

Obdobie po Ulfovi Ekmanovi 
(po r. 2014)
Nemôžeme nespomenúť udalosť, 
ktorá na jar 2014 zaskočila desaťti-
síce kresťanov po celom svete, a to 
konverziu zakladateľa nášho hnu-
tia na katolícku vieru. V spoloč-
nom vyhlásení zborov Slova života  
v Čechách a na Slovensku sme 
uviedli: „Aj keď sme si Ulfa Ekma-
na vždy vážili a rešpektovali ako 
kresťanského lídra, našou najvyššou  
autoritou ostáva Sväté Písmo −  
Božie slovo, a preto s jeho rozhod-
nutím nemôžeme súhlasiť... Napriek 
tomu, že v katolíckej cirkvi sú tiež 
úprimní kresťania a zhodujeme sa  
v Apoštolskom vyznaní viery, máme 
rovnaké učenie o Trojici, Kristológii 

a niektoré ďalšie náuky, predsa existujú doktríny, s ktorými  
sa jednoznačne nedokážeme stotožniť.“ 

Už v roku 2013 Ekman odišiel do dôchodku a za pasto-
ra uppsalského zboru ustanovili Joakima Lundquista. Pod 
jeho vedením sa činnosť cirkvi v ešte väčšej miere zamera-
la na mladú generáciu a prisťahovalcov. Na bratislavský zbor 
a  Slovo života na Slovensku uvedené zmeny však nemali vý-
raznejší vplyv. Hoci sme boli podobne ako iné zbory Slova ži-
vota za posledných 15 rokov osobným vývojom Ulfa Ekma-
na ovplyvnení, svoje evanjelikálne smerovanie s letničným 
dôrazom sme si zachovali. Náš zbor naďalej zostáva súčas-
ťou hnutia Slova života, ku ktorému nás viaže nielen história, 
ale aj vrúcne priateľstvá a spoločná vízia. Na medzinárodnej 
úrovni sa vyformoval nový apoštolský tím, v ktorom sú národ-
ní lídri s apoštolskou službou ako Arthur Simonyan z Armén-
ska a Mats Ola Ishoel z Ruska či priekopníci hnutia Christian 
Åkerhielm a Carl Gustaf Severin. 

história sLova života

Študenti dennej Biblickej školy Slova života Bratislava v r. 2009.

Modlitebný rad na Hviezdoslavovom námestí pri návšteve Pera 
Cedergårdha v r. 2013
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Aká je budúcnosť?
20 rokov existencie hnutia si zaslúži istú rekapituláciu. Boh 
dal nášmu národu obdobie slobody, v ktorom sme videli  
veľký duchovný hlad a mnohé obrátenia. Prebudenecké kres-
ťanstvo si napriek počiatočným nedostatkom, ktoré vyplýva-
li aj z nezrelosti jeho lídrov, postupne získalo svoje miesto  
a začína sa rozvíjať. V novom miléniu, zvlášť vo väčších mes-
tách, sa cirkev začala stretávať s vlnou materializmu, s ktorou 
západné kresťanstvo zápasí už desaťročia. Slovensko je na-
priek tomu stále otvorené pre evanjelium, možno viac ako iné  
európske národy. Cirkev si však potrebuje zachovať prvú lás-
ku k Spasiteľovi. Bude potreba vybudovať nových lídrov  
a vysielať misionárov. Jednou z veľkých výziev, ktorá pred 
nami stojí, je oblasť školstva, zvlášť po tom, ako v nej v ostat-
nom období vidíme veľkú liberalizáciu. Odpoveďou sú kvalit-
né kresťanské vzdelávacie inštitúcie. 

Prebudenecké kresťanstvo sa dostalo do štádia, v ktorom 
bude dôležité stavať vlastné budovy, aby sa Božia práca moh-
la pozdvihnúť na novú úroveň. Generácia, ktorú Boh pozdvi-
hol v 90- tych rokoch bude musieť vybudovať novú generáciu 
kresťanských lídrov, aby sa Boží oheň mohol šíriť ďalej; Boh 
je Bohom Abraháma, Izáka a Jakoba. 

Veríme, že sme stále iba na začiatku prebudeneckého hnu-
tia a že Pán pre nás tu na Slovensku, ale aj v Európe pripravil 
ešte veľa duchovných prielomov. Je úžasné vidieť, ako Boh 
po celom svete, a špecificky aj v našom národe, spája služby, 
kresťanské zbory a hnutia, ktoré sú jednakého Ducha. Boh si 
pripravuje cirkev na poslednú žatvu, ktorá môže byť tou naj-
väčšou v dejinách kresťanstva. Aj dnes platí to, čo Pán Ježiš 
povedal pred 2000 rokmi: „Žatvy je mnoho, ale robotníkov 
je málo. Teda proste Pána žatvy, žeby vyslal robotníkov do 
svojej žatvy“ (Mat 9:37, 38).

Martin HuNČáR o slove života
Martin je druhý pastor zboru, vedúci vydavateľstva, autor viacerých kníh a CD pre deti a mládež. vyštudoval 
ako stavebný inžinier a teraz stavia Božie kráľovstvo. :)  Má diplom z pastorálnej teológie. Hrá šachy a behá 
maratón s časom pod tri hodiny. Spolu s Danielkou a synmi Samom a Jakubom bývajú v Rači.

1. ako si uveril v Pána a ako si prišiel do slova života?
obrátil som sa v prvom ročníku na vysokej škole v roku 
1990 a zrazu dostal môj dovtedy „šedý“ život farby. uveril 
som na jednej evanjelizácii v kalvínskom kostole, odkiaľ 
ma ktosi pozval do slova života. nikdy som nič podobné 
nezažil, ľudia tam tlieskali, skákali a volali pánovi na slávu. 
spoznal som tam mnohých ľudí, ktorí sú dodnes moji 
najlepší priatelia.

kázali sme na internátoch, na uliciach, často sa pri-
hovárali na modlitbách. bolo to hneď po nežnej revolúcii, 
ktorá prebehla na námestiach a zároveň aj po revolúcii, 
ktorú boh urobil v mojom vnútri. zjavenie o milosti a spa-
sení zo mňa urobilo radostného a aktívneho kresťana.  

2. za čo si Pánovi vďačný v našom zbore?
som vďačný bohu za úžasný a zrelý tím služobníkov  
a ďalších aktívne zapojených kresťanov, ktorí tu dávajú 

svoje srdce a tým vytvárajú krásnu atmosféru božej lásky, ktorú pociťujú všetci návštevníci.
vyučovania boli v našom hnutí vždy silnou stránkou. som pánovi vďačný za všetkých, ktorí ma formovali a viedli po božích 

cestách. prijali sme ducha viery, ktorý je v kombinácii s láskou tou najlepšou zbraňou proti nepriateľovi našich duší. 

3. ako vidíš budúcnosť alebo čo ti leží na srdci pre ďalšie obdobie? 
som veľmi rád, že som za posledných dvanásť rokov mohol využiť svoje kreatívne obdarovanie pre náš zbor i božie kráľovstvo. 
v spolupráci s ďalšími podobne zmýšľajúcimi ľuďmi chcem tvoriť stále niečo nové. záleží mi na tom, aby evanjelium nebolo pre 
deti a mládež cudzie. túžim po tom, aby ľudia, ktorí k nám prídu po prvýkrát, mohli cez rôzne scénky ľahšie porozumieť evanjeliu 
či úskaliam duchovného života.

verím, že nás čaká plodné obdobie, že vydáme ďalšie desiatky hodnotných kníh, založíme mnoho zborov a pohneme sa 
vpred aj v celosvetovej misii. túžim po veľkom a funkčnom zbore, ale prioritou je pre mňa to, aby ľudia, ktorým slúžime, boli 
šťastní, našli svoje obdarovania a verne slúžili pánovi. to najdôležitejšie je, aby tí, ktorých nám pán zo svojej milosti zveril, obs-
táli nielen teraz, ale aj v ťažkých časoch tesne pred príchodom Ježiša a ostali verní až do konca.
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dovoľte nám, aby sme vám predstavili niekoľkých ľudí z nášho zboru. niektorí sú jeho súčasťou dlhšie, iní kratšie, niektorí sú 
mladší, iní starší. spája ich však viera v syna božieho a túžba naplniť božie zámery nielen pre ich rodiny, ale aj pre náš národ. 
všetkým sme položili tieto tri otázky: 

1. ako si uveril v Pána a ako si prišiel do Slova života?
2. Za čo si Pánovi vďačný v našom zbore?
3. ako vidíš budúcnosť alebo čo ti leží na srdci pre ďalšie obdobie? 

tomáš ŠiMko
tomáš vyštudoval sociálnu a pracovnú psychológiu a momentál-
ne pracuje pre popredného výrobcu počítačov, kde je zodpovedný 
za vyhľadávanie a výber talentov v rámci európy, Blízkeho výcho-
du a afriky. v zbore je vedúcim mládeže. je ženatý a s manželkou 
lenkou majú tomáška a simonku. hovorí výborne po anglicky,  
k jeho záľubám patrí futbal a nedá dopustiť na skittles.

1. v boha som vždy veril, ale nepoznal som ho osobne. zmena prišla 
v roku 2001 na Floride, kde som bol na prázdninách u svojej sestry. 
tam som dal život Ježišovi v zbore calvary chapel. 

hneď po návrate na slovensko som dostal kontakt na petra čuříka, 
prišiel som na skupinu a potom aj na zhromaždenia. bohoslužby slova 

života už vtedy fungovali viac rokov, dá sa povedať, že som nastúpil do už dobre rozbehnutého vlaku. veľmi prirodzene som bol 
po svojom obrátení obklopený mladými ľuďmi, spoločne sme zažívali božiu prítomnosť a neskôr som sa stal vedúcim mládeže.

2. v prvom rade som rád, že tento zbor existuje, pretože to nie je samozrejmosť. vidím, akú pozitívnu zmenu to prináša ľuďom, 
mnohým sme pomohli z rôznych závislostí. vážim si obetavých ľudí, ktorí dávajú svoj čas, financie a silu a budujú tak boží dom, 
ktorý všetci potrebujeme. som tiež veľmi vďačný za svoju krásnu rozrastajúcu sa rodinku.

3. verím, že sa budú diať ešte veľmi zaujímavé veci, a to nielen na slovensku, ale po celej európe. pán zošle hlad na celú zem, 
a to nielen po chlebe, ale bude to ozajstný duchovný hlad, opätovný záujem ľudí poznať boha. som presvedčený, že náš zbor  
v tom bude aktívne zapojený, veľmi sa na to teším. na vlastné oči vidím, ako v zbore vyrastá nová generácia, ktorá má veľký  
potenciál dobrou správou o spasení zasiahnuť nielen bratislavu.

Gitka Belajová
gitka je jedným z pilierov zboru od jeho začiatkov. dnes je už na dôchodku, no stále je veľmi 
aktívna. zbor sme začali na modlitbách a túžba prihovárať sa za Boží ľud jej stále leží na srd-
ci. rada pracuje v záhradke a trávi čas s rodinou.

1. pánovi som odovzdala život v roku 1987 v kalifornii, keď som si pri zemetrasení uvedomila jeho veľ-
kosť a moc. o dva roky nato som mala možnosť spoznať znovuzrodených kresťanov v brne. bola som 
tam aj zázračne uzdravená a ich pastor ma poslal za Milanom Juríčkom do bratislavy. 

začali sme sa stretávať na železnej studničke, kde sme „rodili“ na modlitbách niečo, čo sa čoskoro 
stalo realitou. Modlievali sme sa nahlas v jazykoch, mali sme aj výklad i proroctvá. z tohto sa potom narodilo slovo života. spo-
lu s celou mojou rodinou a ďalšími asi 70-timi sme mali prvé zhromaždenia v kultúrnom stredisku železničiarov, v tzv. valčíku. 

2. som vďačná predovšetkým za pastorov. a tiež sa rozvoj služby v posledných rokoch, keď sa božie slovo môže šíriť cez kni-
hy, časopis a kázne na cd. našou biblickou školou prešli desiatky študentov, niektorí z nich boli, alebo aj teraz pôsobia, na iných 
kontinentoch, v ázii a afrike. Je to milosť božia, že máme aj ďalšie misijné skupiny v siedmich ďalších mestách na slovensku.

3. vyrastá ďalšia generácia, ktorá raz preberie štafetu po nás. Musíme sa za nich modliť a som rada, že rôzni vedúci v našom 
zbore sa mladým venujú, vyučujú ich a vedú. radi by sme v budúcnosti otvorili aj kresťanskú škôlku a základnú školu. všetko sa 
však rodí na modlitbách. ak sa cirkev bude ešte viac modliť, všetko je možné.
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andrej Rudolf
andrej má krásnu veľkú rodinu (4 deti) a jeho nadšenie 
pre ježiša je nákazlivé. je vyučený ako umelecký kováč, 
teraz pracuje vo firme, ktorá sa venuje úprave záhrad.  
v zbore pomáha v nedeľnej škole, vedie modlitebné stret-
nutia a káže Božie slovo.

1. pred 18-timi rokmi som sa v jeden večer vracal opitý domov. 
pamätám si len na to, že keď som sa na druhý deň prebral, 
tak som si našiel vo vrecku pozvánku, ktorá mi kázala: Ježiš 
ťa vyslobodí, uzdraví, zachráni. celý týždeň som nad tým 
premýšľal, nedalo mi to pokoja. 

najbližšiu nedeľu som prišiel na bohoslužbu slova života, 
privítali ma tam milí ľudia, pripadalo mi to, ako keby boli z inej 
planéty. Fajčil som cigarety, sem-tam aj marihuanu, mal som 
strašnú prázdnotu v srdci, ale Ježiš ma úplne vyslobodil a dal 

mi nový zmysel života, nové srdce. dal mi lásku, všetkým som odpustil. boh akoby zaboril svoje sväté ruky do môjho života. 
opustili ma temné myšlienky a zbavil som sa pocitov menejcennosti.

2. som mu vďačný za našich pastorov, vďaka ktorým som duchovne napredoval. neskôr mali dokonca odvahu dať mi do rúk 
mikrofón, nechali ma kázať a videli vo mne dary, ktoré som ja nevidel alebo som o nich pochyboval. som veľmi rád za službu 
deťom a tím uctievačov, tiež za všetky praktické služby, ako sú napríklad uvádzači, kde som mnoho rokov sám pomáhal.

3. nie je čas stáť, musíme ďalej pracovať, evanjelizovať. v misijnej službe máme prvé lastovičky, za ktoré som veľmi vďačný 
a zlepšiť sa môžeme aj v budovaní nových lídrov, ktorých potrebujeme pre ďalší rozvoj, napríklad pri vedení domácich skupín. 
bolo by vynikajúce, keby sa nám v najbližších rokoch opäť podarilo otvoriť dennú biblickú školu.

vlado vRáBel
vlado je človek, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. je výborný kuchár a v oblas-
ti gastronómie aj podniká. je tiež dobrý športovec, hrával volejbal za púchov. 
spolu s manželkou dankou sú vedúcimi v našom zbore, vlado káže Božie slovo  
a danka vedie chvály; napísala mnoho nádherných piesní, ktoré vyvyšujú pána.

1. pochádzam z púchova a k bohu som prišiel cez jednu známu, ktorá mi v roku 1996 
svedčila o Ježišovi. cez ňu som sa dozvedel aj o cirkvi slovo života v bratislave. Moje 
prvé dojmy boli nezabudnuteľné, hoci som tam vtedy stretol len zopár ľudí. 
o pár rokov nato som sa presťahoval do bratislavy, pamätám si, ako som prišiel do 
dk dúbravka a do minúty som vedel, že som tam doma. presne ako márnotratný syn, 
ktorý sa vrátil k svojmu otcovi. dnes mám šťastnú  rodinku a zbor v plnosti podporujeme 
všetkým, čím nás boh obdaroval.

2. Myslím, že sú to práve tie nečakané a nepríjemné životné situácie, v ktorých sme doslova cítili božiu ruku a podporu od bratov 
a sestier z nášho zboru. to, ako boli mnohí pripravení sa ihneď modliť, keď sme to najviac potrebovali. 

napríklad, keď našej mladšej dcére kike zabehol pri jedle kúsok pečiva tak nešťastne, že sme jej nevedeli pomôcť. dusila 
sa a dokonca omdlela. bývali sme hneď pri nemocnici, okamžite sme boli na pohotovosti, kde pokračoval zápas o jej prežitie. 
kým sa lekárom podarilo spriechodniť dýchacie cesty a začal za ňu dýchať prístroj, 
prešla asi polhodina. Lekár nás pripravoval na najhoršie, no cirkev sa horlivo modlila 
a povolávala úplné uzdravenie. po troch dňoch sa dcérka prebudila, bola v poriadku. 

som tiež veľmi vďačný bohu za svoju manželku, ktorá slúži vo chválach, a aj 
druhú, staršiu dcéru, ktorá sa už tiež aktívne zapája do služby pánovi. 

3. boh nás vedie krok za krokom, formuje nás a vízia slova života je to, čo nám 
všetkým dáva silu a smer – vďaka tomu sa vystierame k bohu a uskutočňujeme 
jeho plány tu na zemi. najdôležitejším z nich je spasenie nových ľudí. dnes môžeme 
dobre pripraviť pôdu tým, že vytvoríme kvalitné zborové zázemie a v budúcnosti 
očakávam evanjelizačné nasadenie, aké sme ešte nezažili. 
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V čase, keď čoraz viacerí hľadali 
odpovede na neutešenú situáciu cirkvi 
a keď sa v spoločnosti všeobecne 
presadzovala renesančná myšlienka 
hlásajúca návrat k prameňom, narodil 
sa v roku 1483 v nemeckom Eislabene 
Martin Luther, ktorého meno história 
nerozlučne spojila s protestantskou 
reformáciou.

Vyrastal v chudobných pomeroch 
spojených s tvrdou výchovou. Otec 
chcel mať z neho právnika, no všetko sa 
nečakane zmenilo, keď sa 2. júla 1505 

na ceste do Erfurtu ocitol v silnej búrke, 
v ktorej jeho priateľ po zásahu bleskom 
zomrel. Luther vtedy vykríkol: „Svätá 
Anna, pomôž mi, stanem sa mníchom.“ 
Hoci otec protestoval a sám Luther 
ľutoval svoj neuvážený sľub, 17. júla 
1505 vstúpil do rehole augustiniánov.

Navonok bol úspešný – o dva roky 
ho vysvätili za kňaza a po siedmich 
rokoch sa stal univerzitným učiteľom 
vo Wittenbergu. Do kláštora však 
nevstúpil, aby dosiahol postavenie, 
ale aby zachránil svoju dušu. A pobyt  
v kláštore v ňom od začiatku vyvolával 

pochybnosti, či je možné spasenie 
dosiahnuť vlastnou silou. Stále ho trápil 
strach z Božieho súdu.

Lutherovi veľmi pomohol jeho du-
chovný poradca Johann von Staupitz, 
ktorý ho povzbudzoval čítať Bibliu. 
V roku 1511 Luther cestoval vo veci 
svojho rádu do Ríma a zároveň dúfal, 
že tu dosiahne odpustenie a oslobodenie  
od svojho duchovného problému. 
Namiesto toho ho hlboko šokovala 
povrchnosť v samotnom centre cir-
kevného sveta.

Dôležitým zlomom v jeho živote sa 
stala tzv. skúsenosť vo veži, keď zrazu 
pochopil, že Božia spravodlivosť, kto- 
rá „sa zjavuje v evanjeliu“ (podľa Listu 
Rimanom 1. kapitoly), nehovorí o spra-
vodlivosti, ktorá trestá hriešnikov, ale 
o spravodlivosti, ktorú nám Boh daruje 
odpustením hriechov. Prežil Božiu 
milosť, ktorá sa odvtedy stala hymnou 
jeho života a neskôr aj celej reformácie.

Priamym spúšťačom reformácie 
sa ale stala téma odpustkov, ktoré 
cirkev v tých časoch začala vo veľkom 
propagovať a predávať, aby získala 
peniaze na dostavbu katedrály sv. Petra  
v Ríme. V reakcii na to Luther  

31. októbra 1517 
z v e r e j n i l 

známych 
95 téz na 
a k a d e -  
m i c k ú 

d i s k u s i u , 
ktorá sa síce  

nikdy neusku-
točnila, ale ich účinok bol okamžitý 
a predaj odpustkov sa takmer úplne 
zastavil.

V júli 1518 Luthera predvolali do 
Ríma, aby sa zodpovedal zo svojho 
útoku na systém odpustkov. Knieža 
Friedrich Múdry, ktorý Luthera chránil, 
dosiahol namiesto toho vypočutie 
Luthera v Nemecku. Luther získal veľ-
kú verejnú podporu, preto pre cirkev 
nebolo jednoduché ho umlčať.

S pokračujúcou diskusiou sa ťažisko 
presúvalo na otázku pápežskej autority. 
Zhodou okolností práve prednedáv-

nom  sa zistilo, že dekretálie – listiny 
potvrdzujúce pápežovi najvyššiu moc 
nad svetskými panovníkmi – boli fal-
šované.

V júni 1519 sa v Lipsku uskutočnila 
dišputa medzi Lutherom a Johannom 
Eckom. V nej si Luther lepšie ujasnil 
svoje názory na Božie slovo, pápežstvo 
a cirkev a uvedomil si, že udiera 
na samotné centrum stredovekého 
cirkevného systému. Z Lutherovej 
práce vzišli reformačné princípy: sola 
scriptura – jedine Písmo je záväznou 
autoritou pre veriacich, sola gratia 
– jedine milosťou sme zachránení, 
a sola fide – jedine vierou máme prístup 
k milosti. To zároveň znamenalo, že 
články viery nemôže stanoviť pápež 
ani cirkev, že k večnej záchrane si 
nemôžeme, a ani nepotrebujeme, po- 
máhať vlastnými skutkami a že mi-
losť nemôžu priniesť ani odpustky, 
ani sviatosti, ale naopak, je zdarma, 
dostupná každému, kto verí.

V roku 1520 Luther veľa písal, jeho 
spisy sa rýchlo šírili aj do zahraničia  
a stával sa medzinárodnou osobnosťou. 
Hoci jeho zámerom bolo reformovať 
katolícku cirkev, nie odísť z nej, tá 
sa ukázala vo svojich pozíciách ako 
neoblomná – Luther s jej predstaviteľmi 
nemohol diskutovať, chceli od neho len 
jedno – aby svoje učenie odvolal.

V júni 1520 bola vydaná pápežská 
bula proti Lutherovi, podľa ktorej sa 
mali jeho knihy spáliť a Luther mal 
zakázané kázať. On aj jeho nasledovníci 
mali odvolať svoje učenie, inak by 
ich uväznili ako kacírov. Nebolo však 
dokázané, že Lutherovo učenie je 
nesprávne.

Keď uplynula lehota na odpoveď, 
11. decembra 1520 o deviatej ráno 
sa študenti, mešťania a členovia 
wittenbergskej fakulty zišli vonku 
a spálili pápežskú bulu, pápežské 
konštitúcie a knihy scholastickej teo-
lógie. Rozchod bol neodvratný.

Zdroje:  Tomáš Počai
Pavel Hanes: Dejiny kresťanstva. 

Banská Bystrica: Trian, 2007
Wikipédia – Slobodná encyklopédia

cirkevné deJiny

Martin Luther (1483 – 1546),  1. časť 
Reformácia

Sola scriptura – jedine Písmo je 
záväznou autoritou pre veriacich, 
sola gratia – jedine milosťou sme 
zachránení, a sola fide – jedine 
vierou máme prístup k milosti. 
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vyučovanie

Hriech má svoju príťažlivosť, inak by 
ľudia nehrešili. Ale je to len „dočasný 
pôžitok hriešny“ (Žid 11:25), po ktorom 
vždy prichádza „bolenie brucha“. Dia-
bol nám nikdy neukáže následky hrie-
chu, len jeho dočasné potešenie. Ako to 
vyjadril spevák Carman vo svojej piesni 
Not 4 Sale (Nie som na predaj): 

Nuž, diabol prišiel k môjmu domu  
a zaklopal mi na dvere. Povedal som si: 
„Tento hlas mi je povedomý.“ Povedal 
mi: „Si celkom talentovaný, môže byť  
z teba hviezda, s troškou pomoci odo 
mňa to môžeš dotiahnuť naozaj ďaleko. 
Poviem ti, čo som povedal aj ostatným, 
pravidlá sa nemenia. Neoslavuj, nepod-
poruj ani nezmieňuj Ježišovo meno. Mô-
žeš tu a tam urobiť niečo pozitívne, ale 
nepomýľ sa; nieže niekoho privedieš ku 
spaseniu. Nehovor druhým o pravde, 
ktorú poznáš, Biblia sa do podnikania 
nehodí, nechaj vieru radšej doma. Dám 
ti bohatstvo a slávu, kam len oko dovi-

dí. Ži si, ako len chceš, ale tvoja karié-
ra patrí mne.“ Potom sa na mňa krivo 
usmial, zamrkal zlým okom a opýtal sa: 
„No, priateľu, čo si myslíš o mojej ponu-
ke?“ Toto bola moja odpoveď: „Bol som 
kúpený za veľkú cenu, keď Ježiš visel na 
kríži. Môj život mi viac nepatrí, nikdy už 
nepôjdem za tebou. Ukazuješ ľuďom po-
tešenie hriechu, ale nikdy následky ich 
kompromisu. Kedysi si mal na mňa páky, 
ale tentoraz prehráš. Takže, odíď odo 
mňa Satan, už nie som na predaj!”1

Biblia hovorí, „ani nedávajte miesta 
diablovi“ (Ef 4:27). Pavol varuje kresťa-
nov: „Utekajte pred smilstvom!“ (1Kor 
6:18) a „utekajte pred modlárstvom!“ 
(1Kor 10:14). Timoteovi prikazuje: „Ale 
pred žiadosťami mladosti utekaj a žeň 
sa za spravodlivosťou, vierou, láskou  
a za pokojom s tými, ktorí vzývajú Pána  
z čistého srdca“ (2Tim 2:22). Kresťa-
nia sa niekedy pýtajú: „Ako blízko sa 
môžem priblížiť k hriechu bez toho, 

aby som zhrešil?“ Zlá otázka! Správ-
ne by mala znieť: „Ako ďaleko môžem 
od neho utekať?“ Hriech má totiž svo-
ju „hriešnu radiačnú zónu“. Ak nie sme 
dostatočne bdelí a začneme nedban-
livo vstupovať do „hriešnej radiačnej 
zóny“, sme v nebezpečenstve ožiarenia. 
Je iné, ak do tábora nepriateľa vchádza-
me s úmyslom zaberať nové územia pre 
nášho Kráľa, no ak sme vošli len zo zve-
davosti, ako na počiatku Eva, ocitneme 
sa na tenkom ľade.

PouČeNie zo záHRady edeN

Keď Eva uvidela strom poznania dobré-
ho a zlého, bola si plne vedomá toho, že 
na ňom rastie zakázané ovocie. Najprv 
vôbec nemala v úmysle po ňom siahnuť, 
len bola zvedavá ako vyzerá. Vtom sa 
na scéne objavil pokušiteľ, had, a prilo-
žil polienka na oheň. Najprv spochybnil 
Božiu dobrotu: „Naozaj vám Boh zaká-

...ako Boh premieňa životy
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peter čuřík

prinášaMe váM úryvok z pripravovaneJ knihy 
1. mája vychádza dlhoočakávaná kniha od petra čuříka diamanty v blate. kniha ťa prevedie 
procesom premeny charakteru a zmocnenia k službe pre pána. takto to v úvode knihy popi-
suje sám autor:

raz niekto sledoval zlatníka pri práci. ten od pece neodtrhol zrak ani na sekundu.  
návštevníkovi trpezlivo vysvetľoval, že keby dovolil, aby horúčosť presiahla istú hranicu,  
zlato by sa znehodnotilo. keby ale teplota nebola dostatočná, zlato by stuhlo a nečistoty v ňom ostali.  
hosť sa ho nakoniec opýtal: „ako potom viete, kedy je zlato dostatočne prepálené?“ zlatník stále sústredene  
pozeral do pece a odvetil: „poznám to podľa toho, keď v ňom uvidím svoj obraz.“ 

presne takýto zámer má Boh s nami! premieňa nás tak, aby v nás ľudia nakoniec mohli uvidieť jeho. nevez-
me nám našu osobnosť, no prepáli ju, aby odzrkadľovala jeho slávu. Boh je „zlatníkom“, ktorý veľmi pozorne do-
hliada na to, aby sme nikdy neprechádzali skúškami, ktoré by boli nad našu možnosť. možno sa ti zdá, že ten 
oheň dávno presiahol všetky limity, ale môžem ťa ubezpečiť, že Boh vie presne, čo robí... on dokáže vidieť fi-
nálny produkt už vtedy, keď je ešte len v surovom stave. Boh dokáže vidieť drahokamy aj tam, kde ostatní vidia 
iba bezcenné kamene!

 

1  Carman P. D., Sinms T., Not 4 Sale (voľný preklad)

Diamanty v blate

Hriešna radiacná zóna
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zal jesť zo všetkých stromov záhrady?“ 
(1Moj 3:1, Ekum). Inými slovami, „je 
vôbec možné, aby vám dobrotivý Boh 
nedoprial túto nádheru rajskej záhra-
dy?“ To bola lož, lebo zo všetkých stro-
mov – až na jeden – mohli slobodne jesť. 
Boh stvoril Eden pre Adama a Evu. Ale  
diabol tým dosiahol presne to, čo chcel 
– Eva s ním nadviazala rozhovor. Keď 
mu vysvetlila, že všetky stromy raja sú 
pre ich potešenie, až na tento jediný, 
lebo po zjedení z neho by zomreli, dia-
bol mal pripravený druhý úder: „Istot-
ne nezomriete!“ (1Moj 3:4). Prichádza 
s priamym popretím Božieho slova, lebo 
Boh povedal: „Istotne zomriete!“ (1Moj 
2:17). V tejto chvíli sa už Eva dostala do 
„hriešnej radiačnej zóny“, bola zasiah-
nutá radiáciou a stratila schopnosť roz-
súdenia. Bola omámená klamstvom ne-
priateľa a blížila sa k epicentru žiarenia. 
Najprv videla, že je strom dobrý, potom 
bol „lákavý“ a nakoniec „vábivý“ (v. 6, 
Ekum) alebo ako hovorí Roháčkov pre-
klad „prežiadúcny, aby urobil človeka 
rozumným“ (v. 6). Zjedla z neho a strati-
la Božiu slávu.

Často nepadáme preto, že by hriech 
bol príliš silný, ale skôr preto, lebo sme 
sa mu príliš priblížili. Rád čítam nálep-
ky na autách. Niekedy sa tam nájdu aj  
kresťanské motívy alebo zábavné texty. 
Raz som stál na križovatke a túžil pre-
čítať nálepku predo mnou. Mám dob-
rý zrak, no text som nedokázal prečí-

tať. Tak som popustil brzdu, aby som 
bol bližšie, no aj tak to nestačilo. K autu 
som sa teda priblížil už len na pár desia-
tok centimetrov, naklonil sa cez volant  
a konečne sa mi to podarilo! Viete, čo 
tam bolo napísané? „Ak to dokážeš čí-
tať, potom stojíš príliš blízko!“ Veľmi 
som sa tomu zasmial, no zároveň som 
dostal „zjavenie“. Tá nálepka upozor-
ňovala na to, aké je dôležité dodržia-
vať dostatočnú vzdialenosť od áut, ktoré 
sú pred nami. To nám v prípade potreby 
poskytne dostatočnú brzdnú dráhu, aby 
sme sa vyhli zrážke. 

Dodržal si dostatočnú vzdialenosť 
od hriechu? Žiješ bdelý kresťanský ži-
vot? Nenechaj sa oklamať tým, že „tebe 
sa to predsa nemôže stať“. V Prísloviach 
je napísané, že pokušenie smilstva doká- 
zalo poraziť aj „mocných“ (Pr 7:26). 
Skúšky nás neminú. Sú súčasťou kres-
ťanského života.

Bdejte, aBy ste NevoŠli  
do PokuŠeNia!

Ježiš povedal: „Bdejte a modlite sa, aby 
ste nevošli do pokušenia! Duch síce je 
hotový, ale telo je krehké“ (Mat 26:41). 
Ježiš dobre vedel, že človek vo vlast-
nej sile dokáže čeliť pokušeniam iba 
do určitej miery. Naše telo je krehké  
a ak máme odolať pokušeniam, musíme  
chodiť v sile Ducha. Amplified pre-
klad to hovorí takto: „Všetci musíte zo-
stávať bdelí (dávať precíznu pozornosť, 
byť ostražití a aktívni)...“ Zo stromu po-
znania dobrého a zlého vzala Eva,  
no keď sa pred Bohom skryli, Boh „vo-
lal na Adama a riekol mu: Kde si?“ 
(1Moj 3:9) Prečo Boh bral na zodpo-
vednosť Adama? Eva zhrešila tým, čo  
urobila, no ešte pred ňou zhrešil Adam 
tým, čo mal urobiť, a neurobil. Nebol 
ostražitý, nepoužil autoritu, ktorá mu 
bola daná, aby ochránil Evu a v koneč-
nom dôsledku aj seba. 

Ako je možné, že padol Dávid, kto-
rý je predobrazom na Krista a autorom 

väčšiny žalmov? Namiesto toho, aby 
sa postavil do predných línií spolu so 
svojím generálom Joábom, ostal doma 
a prechádzal sa po verande (2Sam 11).  
Nudil sa. Nebol bdelý. Niekto raz múd-
ro poznamenal: „Zaneprázdnení kres- 
ťania sú šťastní kresťania.“ Dávid jed-
noducho nemal nič na práci a vtom  
z podstrešia domu uvidel Batšebu, ako 
sa kúpe. Ako tráviš svoj voľný čas? Čo 
robíš, keď ťa nikto nevidí? Nezabudni, 
ak začneš vchádzať do hriešnej radiač-
nej zóny, tvoje obranné mechanizmy sú 
veľmi oslabené. 
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Často nepadáme preto, že by hriech 
bol príliš silný, ale skôr preto, lebo 
sme sa mu príliš priblížili.

aPlikáCia  
v osoBNoM živote

- zadefinuj si oblasti, v kto-
rých si slabý. Možno je to oblasť 
hnevu, sexuality, náladovosti ale-
bo oblasti „starého života“, v kto-
rých si pravidelne zlyhával.

- zadefinuj si, v ktorých mo-
mentoch svojho života máš ten-
denciu podliehať pokušeniam. 

l býva to skôr v čase „pred 
bitkou?“ teda v období tla-
ku alebo náročných životných 
skúšok či rozhodnutí?

l býva to skôr v čase „po bit-
ke?“ teda vtedy, keď si bojo-
val a zvíťazil, ale tvoje obran-
né mechanizmy povolili?

l býva to v noci, keď si sám 
a nudíš sa?

l býva to vtedy, keď si obklo-
pený nesprávnymi ľuďmi?

- premysli si, ako budeš po-
silňovať svoj charakter a duchov-
nú imunitu voči „ľahko obkľuču-
júcim hriechom“ (žid 12:1). buď  
v tom praktický: 

l obmedz čas strávený na 
internete alebo tam nechodie-
vaj v nočných hodinách. 

l nechoď na miesta, ktoré 
ti pripomínajú starý spôsob  
života

l dobre si zváž, ktorými pria-
teľmi sa obklopíš, lebo „zlá 
spoločnosť kazí dobré mravy“ 
(1kor 15:33, nbk).
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okrem hlavného hosťa johna Bevera, ktorého pred-
stavujeme na poslednej strane nášho časopisu, vy-
stúpia na konferencii aj ďalší vzácni hostia – joakim 
lundquist a christian Åkerhielm. srdečne vás všetkých 
pozývame, príďte aj s deťmi, pre všetky vekové kategó-
rie je pripravený program. bližšie podrobnosti o detskej 
službe, možnosti ubytovania a ďalšie informácie náj-
dete na www.krestaniavmeste.sk 

JoaKiM luNDquiSt je od roku 
2013 hlavným pastorom cirkvi slovo 
života v uppsale. v roku 1996 založil 
organizáciu youth generation, ktorá 
priniesla duchovné prebudenie medzi 
študentov základných a stredných 
škôl v celej Škandinávii. joakim je 

vynikajúcim kazateľom Božieho slova a žiadaným 
konferenčným rečníkom. spolu s manželkou mariou, 
ktorá slúži ako vedúca chváliaceho tímu, majú dve do-
spelé dcéry.

cHristiaN ÅkerHielm je vedúcim 
misijného oddelenia slova života 
vo Švédsku. je misionárom telom 
i dušou. v 90-tych rokoch pôsobil 
v moskve, kde stál pri zrode cirkvi 
slovo života, ktorá je dnes tamojším 
najväčším evanjelikálnym zborom,  

a neskôr aj v číne, afganistane či indii. intenzívne  
cestuje po celom svete a koordinuje misijnú prácu aj  
v krajinách, kde je šírenie Božieho slova zakázané. 
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