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Matts-Ola Ishoel

Ako budovať víťazný tím
mäkká väzba, 155 strán

Bohu slúžime spoločne
Kniha Ako budovať víťazný tím je ovocím múdrosti
a skúseností získaných v priebehu tridsiatich rokov
služby. Je vhodná na individuálne aj skupinové
štúdium a ako vzdelávací materiál pre rozvoj tímov.
Matts-Ola Ishoel je hlavným pastorom a riaditeľom
biblického centra Slova života v Moskve.
Pod jeho vedením cirkevný zbor neustále rastie
a v súčasnosti ho navštevuje asi štyritisíc členov.
Slovo života v Moskve sa angažuje v sociálnej oblasti,
venuje sa práci s mládežou, vydavateľskej a misionárskej
činnosti. Pastor Ishoel je tiež predsedom asociácie
cirkevných spoločenstiev v Rusku, ktorá združuje asi
350 miestnych zborov. Matts-Ola je ženatý a má štyri
adoptované deti pochádzajúce z Ruska.

6,50 € do 24.12.,
potom 7,50€

Už v predaji!

Peter Čuřík, Martin Hunčár

Biblické základy
184 strán, mäkká väzba

Nové revidované vydanie, vychádza v decembri 2017
Biblické základy sú študijným materiálom pre každého
kresťana, no osvedčili sa tiež ako vynikajúca príručka
pre vedenie večerných biblických škôl. Postavme svoje
životy na skalu! Veriaci potrebujú nájsť duchovný domov
a tiež priateľov, no zároveň spoznať pravdu, lebo len tá
ich dokáže vyslobodiť. Kniha obsahuje 16 kľúčových tém
kresťanského života. Začína základnými biblickými učeniami
podľa Listu Židom 6. kapitolou, a to Evanjelium, Pokánie,
Krsty, Zmŕtvychvstanie z mŕtvych, Večný súd, Skladanie rúk.
Ďalšími kapitolami, ktoré považujeme za dôležité pre zdravý
kresťanský život sú: Znovuzrodenie, Nové stvorenie,
Modlitba, Božie slovo, Viera v Boha, Autorita veriaceho,
Uzdravenie, Vyslobodenie a Cirkev živého Boha.
Pastor Peter Čuřík doplnil toto 5. revidované vydanie
o dve nové kapitoly o rodine a financiách.

6,50 € do 24.12.,
potom 7,50€

Už v predaji!

Naše knihy nájdete vo svojom kníhkupectve alebo si ich môžete kúpiť aj na Tomášikovej 30
v priestoroch Slova života (Tel: 02-20929311). Tým, ktorí nie sú z Bratislavy, odporúčame objednávať
cez eshop na www.slovozivota.sk Posielame na dobierku za 2 eurá.
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Verím v mladú
generáciu!
Mladú generáciu nazývajú Millenials
alebo Generácia Y. To sú tí, ktorí sa narodili medzi rokmi 1984-2000 a svoju dospelosť prežívajú v novom miléniu. Keď
prorok Eliáš dobiehal svoj beh, Boh ho
poslal k mladému Elizeovi, aby ho pomazal za ďalšieho proroka Izraela. Eliáš ho
našiel na akomsi poli, kde oral (1Kr19).
1. Boh rád používa ľudí, ktorí sú v pohybe.
Mnohým ľuďom akobyživot preteká pomedzi prsty a len pasívne čakajú na to, že
sa ich podmienky zlepšia. Samy o sebe
sa však nezlepšia! Mám pre teba lepšiu
radu: rozvíjaj svoje talenty! Vysúkaj si
rukávy a pracuj na nejakom poli. Investuj do života druhých ľudí a Boh bude
rád investovať do toho tvojho.
Eliáš k nemu pristúpil a „hodil na
neho svoj plášť“ (1Kr 19:19).
Toto je ideálny scenár – staršia generácia, ktorá má čo dať a mladšia generácia,
ktorá je ochotná to prijať. Eliášov plášť
symbolizoval Božie povolanie a pomazanie do služby.
Boh má aj dnes Elizeov, ktorí sú pripravení prevziať štafetu od staršej generácie. Pred tromi rokmi sa vo Švédsku
obrátil známy raper a dnes plní sály mladými ľuďmi, ktorým káže nekompromisné evanjelium. Bolo by úžasné, keby
sa niekoľko takých raperov obrátilo aj na
Slovensku :).
Boh chce v ľuďoch urýchliť svoj zámer. To, čo kedysi trvalo desiatky rokov, môže urobiť za niekoľko mesiacov.
Každoročne sa narodí asi 140 miliónov
ľudí a 57 miliónov zomrie, pričom každý
jeden z nich je pre Boha vzácny. Mladá generácia musí za túto žatvu prevziať
zodpovednosť.
2. Prijmi Božie povolanie
Elizeus určite nerozumel všetkému, čo ho
čaká, ale vzal ten plášť a „išiel za Eliášom
a posluhoval mu“ (1Kr 19:21). Mladí ľudia mali vždy radi výzvy. Nemusíme im
evanjelium „zrieďovať“, aby ho dokázali akceptovať. Evanjelium je ešte stále
Božou mocou na spasenie každému, kto
uverí (Rim 1:16), stačí ho kázať tak, ako
nám ho Ježiš Kristus zanechal.
Začiatkom 20.storočia vyšiel v anglických novinách takýto inzerát: „Hľadáme členov posádky pre nebezpečnú
expedíciu. Nízky príjem, neustála zima,

mnoho mesiacov v hlbokej tme, neustále nebezpečenstvo a malá šanca návratu domov.“
Povieš si: Takýto inzerát nemá šancu na úspech! Kde sú benefity, trinásty plat a sociálne istoty? Napodiv však
prišli tisícky listov od záujemcov z celého Anglicka. Jeho autor to neskôr
komentoval týmito slovami: „Zdalo sa,
že s nami chce ísť každý muž britského kráľovstva.“ Inzerát podal sir Ernest
Shackelton a obsahoval pravdivý popis
práce; práve organizoval jednu z prvých
expedícií na Južný pól v roku 1907.
Ľudia túžia po dobrodružstve; chcú žiť
pre niečo, čo ich prevyšuje, čo má skutočný zmysel. Napĺňať Božie povolanie je tým najväčším dobrodružstvom na
Zemi! Niektorí sú povolaní za misionárov a pastorov, iní za právnikov, politikov, inžinierov, remeselníkov. Nedávno
sme krstili istého brata, ktorý sa obrátil
k Ježišovi len pred rokom a teraz robí
taxikára. Je plný Božej lásky a túži sa
s ňou podeliť s ďalšími. Hovorí, že jeho
taxík je pojazdnou spovednicou – toľko
ľudí túži počuť o zmysle života.
3. Odváž sa žiadať od Boha veľké veci
William Carey, jeden z najväčších misionárov histórie, mal takéto motto:
„Očakávaj od Boha veľké veci a konaj
pre Boha veľké veci!“ Elizeus mal pokorného ducha, veď bol známy ako ten,
„ktorý lieval vodu na ruky Eliášove“
(2Kr 3:11). Ale nemýľ si pokoru s malosťou. Keď prišiel jeho čas, Eliezus sa
odvážil prosiť o dvojnásobný diel pomazania a Boh mu ho dal. Biblia zaznamenáva 14 Eliášových zázrakov a 27 Elizeových... Počkať, do dvojnásobku jedno chýbalo! Ale Boh vie dobre počítať:
„Raz, keď pochovávali človeka, zrazu
zbadali lúpežnú hordu. Hodili človeka
do Elizeovho hrobu a odišli. Keď sa ten
človek dotkol Elizeových kostí, ožil a postavil sa na nohy.“ (2Kr 13:21). To bol
ten 28-ôsmy zázrak! Elizeus chodil v takom pomazaní, že aj keď už bol mŕtvy,
jeho kosti obsahovali dostatok moci na
vzkriesenie človeka.
Nečakaj na lepšie časy! Rozvíjať svoje dary, prijmi Božie výzvy a potom
od Pána žiadaj veľké veci. Až nebo ukáže, čo všetko dokázala mladá generácia
pre Boha vykonať.
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Na bohoslužby cirkvi Slovo života
v Bratislave postupne pribúdajú ľudia hovoriaci
po rusky, ktorým tlmočíme kázne. Chceme vám predstaviť jednu rodinu – Eduarda, ktorý
vedie doma skupinu tých, ktorí sa sem prisťahovali za prácou a jeho vždy usmiatu ženu
Aljonu s ich roztomilými deťmi Rasťom a Albínkou. Na Ukrajine sa im neviedlo zle,
ale jasne vnímali od Pána, aby sa ich novým domovom stalo Slovensko.

Edo

Všetko sa začalo na evanjelizácii s Billym
Grahamom

Boh začal konať v našej rodine, keď som mal desať rokov.
Pricestovali sme na evanjelizáciu s Billym Grahamom do
Moskvy. Maminka tam bola spasená a odvtedy sme „nabrali
nový smer“. To, že sme na tú akciu prišli, bolo zvláštne,
nemali sme totiž žiadnych známych veriacich. Mama bola
učiteľkou a v jej triede sa stala tragédia – jeden jej žiak zomrel
na leukémiu. Kar sa stal pre ňu zvláštnym zážitkom, pretože
rodičia nebohého dieťaťa boli veriaci a mali istotu, že ich syn
je v nebi. Boli to oni, ktorí ju pozvali na evanjelizáciu. Hoci
som bol ešte len dieťa, rozumel som tomu. Tušil som, že musí
byť niečo viac než to, čo zažívame tu na zemi.

Boh ma uzdravil – už nemám problémy s dýchaním!

Bývali sme v Liubotyne, ale na bohoslužby sme začali chodiť
do neďalekého Charkova k baptistom. Ako som rástol, postupne som sa zapájal do práce s mládežou, bol som vedúcim
detského tábora a tiež členom hudobnej skupiny. Otvorili sme
dom všetkým hosťom, mám na to krásne spomienky. Moja
mama k nám pozývala aj charizmatikov a postupne sa mi do
rúk dostávali aj knihy, ktoré ma smerovali do inej dimenzie,
napríklad, že Ježiš neprestal uzdravovať. Začali sme chodiť do
zboru, ktorý bol pre duchovné dary otvorenejší. Dovtedy som
mal veľké problémy s dýchaním, musel som užívať kvapky.
Zrazu som však začal chápať, že Ježiš na kríži vyniesol nielen
moje hriechy, ale aj moje choroby. Pomodlil som sa, aby som
bol úplne zdravý, keď sa ráno zobudím a nemusel som už
užívať žiadne lieky. A vďaka Bohu, stalo sa. Pán odpovedal na
moje modlitby, odvtedy som v poriadku. Sláva Bohu!
Na Ukrajine som ukončil krajčírsku školu, šil som divadelné
kostýmy. Neraz sa stalo, že nás známi zastavili a pochválili,
ako sme oblečení. Manželka odvetila, že som to šil ja. Viete si
predstaviť, ako vyvalili oči? Po svadbe sme začali s manželkou
podnikať: natáčali sme videá zo svadieb a robili výzdoby na
oslavách, otvorili sme si dva ďalšie obchody, profesionálne
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víťazný život

sme fotili. Všetko sa pekne rozbehlo, v podstate som len
zbieral peniaze, tu na Slovensku zbieram v upratovacej firme
len smeti☺. Ale pripravujem sa na zbieranie peňazí aj tu☺.
Viete, musíme sa nad to povzniesť a aj si zažartovať...

Povolaní na Slovensko

Na Slovensko sme sa nepresťahovali len tak zo dňa na deň.
Na Ukrajine som študoval teológiu, cestoval z mesta do
mesta a hovoril ľuďom o Ježišovi v rôznych zboroch a pri
rôznych príležitostiach. Mali sme skvelú partiu, dokonca sme
vycestovali aj ďaleko, napríklad do Nemecka, kde som hral
v orchestri na balalajke... Všade, kam sme prišli, som sa modlil
za tú krajinu. Keď sme raz cestovali cez Slovensko, mal som
veľmi zvláštny pocit: akoby na mňa prišlo Božie bremeno

Keď sme raz cestovali cez Slovensko, mal som veľmi zvláštny pocit:
akoby na mňa prišlo Božie bremeno za váš národ.
za váš národ. Potom nastali problémy na Ukrajine, túžil som
sa sem presťahovať. Aljona však nechcela ísť. Keď sa však
situácia následkom vojny v Donecku, Charkove a na Kryme
zhoršovala, v roku 2015 sme sa na Slovensko presťahovali.

Aljona
Ako ma kamarátka nahovorila nasledovať Krista

Mala som „pekný“ život pred obrátením. Pracovala som
v televízii, stretávala sa tam s umelcami. Pôsobila som aj
v Moskve, potom som študovala na vysokej škole pedagogickej,
ale ako učiteľka som pôsobila len krátko, znovu som sa vrátila
do médií, robila som tam v strižni. Na Kryme som sa stretla
s Ježišom, keď som mala 30 rokov. Niečo tomu však predsa
predchádzalo: ovplyvnili ma susedia, keď som bola ešte dieťa.
Hovorili, že Ježiš nás miluje. Všimla som si, že sú iní ako
my, vždy sa usmievali. Postupne sme sa s nimi spriatelili.
Netuším, prečo ma mali tak radi, azda preto, že sami nemali
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Medvedevovci
rozprávku pre deti. Pozvali sme na ňu mnoho ľudí a výsledok?
Celá sála prijala Ježiša. Pastor chcel, aby som zostala na
Kryme a už sa nevrátila do Charkova, ja som trochu váhala.
Tam to totiž funguje tak, že si v lete treba zarobiť, pretože
v zime niet práce a ľudia len popíjajú. Priateľka ma veľmi
povzbudzovala, aby som sa ešte pred odchodom dala pokrstiť:
„Aljona, ty to naozaj potrebuješ!“ Tak som súhlasila. Krstili
sme sa v mori, mala som obrovský strach z hlbokej vody. No
hneď po krste sa to zlomilo, prestala som sa báť, hneď vtedy
som plávala ďaleko od brehu.

Slovensko – Zasľúbená zem?

dcéru. Verím, že sa za mňa modlili. Neskôr však odcestovali
do zahraničia, takže sme sa s nimi už nikdy nestretli.
Do cirkvi ma pozvala na Kryme priateľka. Zdalo sa mi,
že som šťastná, ale moje šťastie bolo len povrchné, akoby
pozlátka. Kamarátka mi navrhla, že mám nasledovať Ježiša.
Nasľubovala mi hory-doly, ako sa mi bude dariť, no tiež ma
varovala, že už nebudem môcť robiť žiadne podvody. Bola
veľmi zapálená pre Krista, doma mala na stenách verše
z Biblie. Hovorím si: čo sa jej stalo, taká pekná baba, mohli
sme spolu popíjať vodku, no ona sa zbláznila. Nadšene mi
rozprávala o Ježišovi. Nakoniec som sa teda s ňou modlila
a prijala do srdca Ježiša.
V podstate som tomu nerozumela; všetko, čo som chcela,
bolo iba to, aby mi bolo lepšie. Na moje prekvapenie –
niektoré veci sa zhoršili. Viete, keď na Ukrajine pracujete
ako čašníčka, nedostávate výplatu, ale žijete len z prepitného
a z toho, ako sa vám podarí oklamať klientov. No ja som už
teraz luhať nemohla. Za byt som však zaplatiť musela, aj jesť
bolo treba... Kamarátka mi vraví, neboj sa, Ježiš ti pomôže.
A predstavte si, na ceste som našla peňaženku, nikto sa k nej
nehlásil, tak som si ju vzala a bola tam slušná suma, takže som
si mohla zaplatiť mesačný nájom.

Rozprávka pre deti – ako som si neplánovane
zahrala v divadle

Keď som prvýkrát prišla do zboru, bol to pre mňa šok –
všetci tam boli šťastní, skákali, spievali. Až tam som zažila
skutočnú premenu, úprimne som sa modlila, aby ma Pán
zvnútra premenil. Boh ma potom požehnal aj v práci, mala
som dobrých klientov. A postupne ma začal aj používať.
Jedna veriaca herečka ma nahovorila, aby sme natočili

víťazný život

Keď sme prišli na Slovensko zistiť naše možnosti, mysleli
sme si, že to tu bude ľahké. No na to, aby sme sa sem dostali,
museli sme veľa vecí predať a vybaviť „kopu“ dokumentov.
Okrem toho bolo treba preukázať veľký depozit – až 30.000
Eur, aby sa tu človek mohol usadiť. Ostali sme na pochybách.
Po modlitbe sme však pochopili, že sem prichádzame
ako misionári, nie ako podnikatelia. Dostali sme slovo
povzbudenia z proroka Jeremiáša a za Slovensko sme sa
pravidelne modlievali a postili.
Mali sme istého bohatého priateľa, ktorý bol neveriaci.
Povedali sme mu o našich plánoch a on sa hneď rozhodol,
že ide tiež. Dali sme mu všetky informácie a predstavte si,
jemu sa to raz-dva podarilo. To nás prekvapilo. Ako to, že nám
veriacim to trvá tak príšerne dlho? To, že sa presťahoval pred
nami, nám však pomohlo, lebo keď sme pricestovali my, zase
on pomohol nám. Od nášho rozhodnutia, až kým sme sa sem
presťahovali, ubehli neskutočné tri roky.

Viacerí Ukrajinci až na Slovensku
otvorili svoje srdcia pre Ježiša
a začali písať novú kapitolu života.
Viete, pre mňa to bolo ťažké. Mne sa na Slovensko nechcelo,
hovorím si, mám na Ukrajine svoje hniezdočko a navyše som
vždy snívala o domčeku pri mori. Nikto nechcel kúpiť náš
dom, ale keď sme sa už naozaj chystali odísť, Pán zrazu poslal
kupca.
Edo tu hneď dostal prácu, ale rozbehnúť sa nebolo
jednoduché. Vidíme však, ako sa Pán o nás stará. Raz sme
mali problém zaplatiť nájom a Pán dal na srdce jednému
človeku na Ukrajine, aby za nás zaplatil. Niekoľkokrát sme
zakúsili, ako si Pán použil aj iných ľudí, ktorí vôbec netušili,
čím všetkým prechádzame. Chceli sme trojizbový byt nielen
kvôli deťom a babičke, ktorá sa za nami vysťahuje, ale aj kvôli
skupinke, ktorá sa u nás každú sobotu pravidelne schádza.
Viacerí Ukrajinci až na Slovensku otvorili svoje srdcia pre
Ježiša a začali písať novú kapitolu života. Veríme, že ani ten
náš príbeh sa ešte neskončil.
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Matts-Ola Ishoel

Na knižnom trhu nájdete pomerne veľa kníh určených lídrom, popísalo sa toho veľa na tému vodcovstva
a tímovej práce. Táto knižná novinka sa však špecifikuje na službu v cirkvi. Prečo by práve v nej mali
pôsobiť nefunkčné a nekompetentné tímy? Táto téma sa nás týka, ak sme v cirkvi akokoľvek zapojení.
Veď cirkev je telo zložené z rozličných údov, takže tímová práca sa nachádza priamo v jej jadre. Lídri,
ktorí sa usilujú o rozvoj tímovej práce, dosiahnu oveľa viac než jednotlivci pracujúci sami. Keď sa ľudia
s rozdielnymi povahami zjednotia v službe Bohu, znásobí sa múdrosť, dary aj talenty. Táto kniha od Mattsa
Ishoela, rešpektovaného pastora zboru Slovo života, vám pomôže pochopiť dynamiku budovania tímu
a zamerať sa na jeho rozvoj, či už ste vo vedúcej pozícii alebo nie. Prinášame vám ukážku z jednej kapitoly,
ďalšie podrobnosti nájdete na str.2.

Organizovanie tímu a jeho rozvoj
Tím pozostáva z ľudí s rôznymi úlohami. Ako dieťa som hrával futbal a veľmi rýchlo som sa naučil, aký je rozdiel
medzi obrancom a útočníkom. Niektorí z vyšších chlapcov sa lepšie hodili na
obrancov, ale ja som sa, vďaka nižšiemu vzrastu a rýchlym nohám, stal stredným útočníkom. Keď nám tréner pridelil posty, podrobne vysvetlil, v čom spočíva naša úloha počas zápasu.
Vedúci tímu musí členom objasniť,
kto je za čo zodpovedný. Čím lepšie človek chápe, čo sa od neho očakáva, tým
lepšie bude spolupracovať. Jeden z darov, o ktorý by mal líder prosiť Boha,
je schopnosť rozlíšiť, kto sa najlepšie hodí na určitú úlohu. Niektorí nájdu
svoje miesto veľmi ľahko, iní potrebujú od lídra viac usmernenia a povzbudenia. Poznajte svojich spolupracovníkov
a proste Ducha Svätého o múdrosť pri
rozdeľovaní úloh.

Dajte ľuďom voľnosť

George Patton, americký generál z čias
2. svetovej vojny, konštatoval: „Ak ľuďom poviete, kam treba ísť, ale nepovie-
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te im, ako sa tam dostať, prekvapia vás
svojou vynaliezavosťou.“ Ako armádny
veliteľ zistil, že ak je vízia jasná, vojaci si sami naplánujú detaily akcie. Aj ja
som sa presvedčil, že podobne to platí
aj v zborovej činnosti. Ak budete svojim

Neustále žasnem nad
tým, čo moji spolupracovníci dokážu, keď
im plne dôverujem.
spolupracovníkom vždy dávať detailné
pokyny o tom, kam majú ísť a čo majú
robiť, stratíte veľa času a zabrzdíte kreativitu tímu.
Ak venčíte psa na krátkej vôdzke,
máte plnú kontrolu nad jeho správaním.
Nepohne sa od vás a vy sa nebudete musieť obávať, že niečo vyparatí. Takým
spôsobom však nikdy nespozná svet!
Nebude mať možnosť vyhrabať kosť,
ani sa nenaučí rýchlo behať.
Počas práce s talentovanými ľuďmi
plnými ducha som sa naučil, že ich netreba držať nakrátko. Ak niekomu zveríme istú oblasť služby, mal by cítiť, že
má dostatok priestoru a aj našu dôveru

víťazný život

3/2017

na to, aby mohol behať tak rýchlo, ako
dokáže! Podobne ako generál Patton,
aj ja neustále žasnem nad tým, čo moji
spolupracovníci dokážu, keď im plne
dôverujem.
Piotr Prelin, jeden z mojich najbližších priateľov a spolupracovníkov,
nedávno odišiel k Pánovi. Pred niekoľkými rokmi sa začal angažovať v službe starším ľuďom v zbore. Videl som
jeho zanietenosť a to, ako ho dôchodcovia mali radi. Zakrátko začal prichádzať
s rôznymi nápadmi: zorganizovať samostatnú nedeľnú bohoslužbu pre starších ľudí, modlitebné skupinky, misijné
výjazdy, ochotnícky súbor, kurz Alfa,
konferencie... Vymýšľal nové a nové
aktivity. V tom čase mal aj iné povinnosti, ale ja som cítil, že Pán chce, aby
svoje sily sústredil na túto službu. Povedal som mu, nech rozvíja to, čo mu
Boh dal na srdce. A skutočne, po niekoľkých rokoch sme videli, ako jeho služba dôchodcom narástla do nečakaných
rozmerov. Stovky starších ľudí sa obracali k Pánovi. Evanjelizovali s takou
horlivosťou, akú im mohla závidieť ne-
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nová kniha
jedna skupina tínedžerov. Organizovali
si vlastné víkendové pobyty a cestovali do iných miest, aby tam kázali evanjelium. Správy o tom, čo sa deje medzi
seniormi v moskovskom Slove života,
sa dostali do uší politickej elity mesta
a dokonca aj do zahraničia.
Neďaleko nášho zboru sa nachádza reštaurácia McDonald’s. Keď som
sa tam v istú nedeľu náhodou zastavil,
našiel som tam skupinku babičiek zo
zboru. Sedeli pri stole a z plného hrdla
spievali piesne chvál. Vedúci reštaurácie
stál ako prišpendlený k stene a na tvári mal umelý úsmev. Pravdepodobne ho
vyškolili, ako si poradiť s opitými výtržníkmi, ale nikto mu nepovedal, čo si počať so spievajúcimi babičkami. Len čo
ma starenky zbadali, pozvali ma medzi
seba. Po chvíli mi personál priniesol niečo na jedenie. Namietol som, že som si
nič neobjednal, ale on ukázal na jednu
zo žien, ktorá mu vraj povedala, že pastora musí obslúžiť zadarmo. Očividne sa
nedovážil jej odporovať. To bolo jediný
raz, čo mi v McDonald’s dali jedlo zadarmo! Dôchodcovia sú skutočne elitnými jednotkami nášho zboru.
Piotr ma vždy informoval o novinkách a pýtal sa na môj názor v zásadných otázkach. Vďaka tomu som nemal obavy dôverovať mu a nechať mu
voľnosť v službe. Jeho zanietenosť
a tvorivosť boli ako bezodná studňa
a sloboda, ktorú som mu ponechal, mu
umožnila hojne ich využívať.
Bol by som rád, keby všetci služobníci, s ktorými spolupracujem, mali odvahu využívať svoje dary a boli iniciatívni.
Piotr bol iba jedným z viacerých príkladov úspešných pastorov, akých máme
v našom tíme. Často som bol svedkom
toho, že ak lídri mali správnu mieru
slobody a vykázateľnosti, ich služba
prekvitala. Služba deťom a mládeži
a misijné tímy sa rozrastali, keď na ich
čele stáli odvážni a talentovaní lídri,
ktorí sa svojej úlohy chopili s veľkým
zanietením.
Za to však treba platiť istú cenu. Občas budete mať pocit, že sa vám veci

vymkli spod kontroly a niekedy bude
nutné prudko stočiť kormidlo, keď sa
služba pohne nesprávnym smerom. To
sú riziká, s ktorými treba počítať. Predstavte si Ježiša, ktorý vyslal 70 učeníkov
s týmito slovami: „Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov“ (Lk
10:3). Čelili nebezpečenstvám a neboli
vyškolení, čo sa naplno prejavilo v Getsemanskej záhrade. Ježiš sa však odvážil postaviť ich do služby a spoliehal sa
na to, že Jeho dôvera v nich ich poženie
vpred. Keby niečo zlyhalo, bude tam,
aby pomohol. Tak mohli Jeho učeníci
rásť a stať sa tými, ktorí zmenili svet.

Každý člen tímu ma iné talenty.
Vždy, keď je nablízku pastor Alexej,
atmosféra je nabitá radosťou.

Dôvera a povzbudenie vytvárajú
atmosféru, v ktorej sa rozvíjajú dary.
Ježiš povedal svojim dvanástim učeníkom: „A ja vám dávam kráľovstvo, ako
ho mne dal môj Otec“ (Lk 22:29).

Stanovenie cieľov

Ciele posilňujú motiváciu a zameriavajú pozornosť na to, čo je podstatné.
Verím, že snaha dosiahnuť konkrétne ciele je súčasťou našej prirodzenosti. Srdce človeka totiž ožíva, keď
smeruje za istým cieľom. Boh povedal
Abrahámovi, aby opustil domov a vydal sa na cestu do vzdialenej krajiny.
Mojžiš a Izraeliti putovali do „krajiny
oplývajúcej mliekom a medom“. Apoštol Pavol píše Rimanom o svojej túžbe
dostať sa do Španielska (Rim 15:28).
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Keď si pre službu stanovíte konkrétne
plány a víziu, pomôže vám, ak ich rozmeníte na drobné a určíte si krátkodobé
úlohy. To je jednoduchšie u služieb ktoré majú merateľné výsledky, ako napríklad počet vzniknutých modlitebných
skupín či počet účastníkov kurzu Alfa.
Pre chválospevový tím sa uplatnia iné
kritériá. V každom prípade však platí, že
pre rozvoj istej služby je dôležité stanoviť si dosiahnuteľné ciele pre konkrétne obdobie.
Pri vedení tímu je dôležité vytýčiť
spoločné ciele, ale zároveň pomôcť členom tímu určiť si ciele aj pre konkrétne oblasti, za ktoré nesú zodpovednosť.
Vysvetlite svojim spolupracovníkom,
že stanovenie cieľov nie je súťaž a že
určenie príliš ambicióznych a naopak
priveľmi nízkych cieľov nie je správne. Ak vedúci pracovník stanoví pre tím
nereálny cieľ, ktorý odráža jeho vlastné ambície, a nie túžby Ducha Svätého,
vyvolá v tíme podráždenosť a sklamanie. Modlime sa, aby sme si určili správne ciele a dokázali za nimi stáť, pretože
jasné ciele nám pomôžu aj v osobnom
vzťahu s Bohom. Kniha Prísloví hovorí:
„Muž, ktorý neovláda svojho ducha,
je ako preborené mesto bez hradieb“
(Prís 25:28, Ev. pr.).
Ak svoj čas s Bohom necháte na náhodu a budete sa modliť a čítať Bibliu iba
vtedy, keď na to budete mať chuť, váš
duchovný život veľmi utrpí. Celý život
si kladiem ciele pri štúdiu Biblie, v súkromnej modlitbe, čítaní duchovnej literatúry a pod. Ak si zaumienite dosiahnuť isté výsledky, vytvoríte tým na seba
zdravý tlak, ktorý vám pomôže vybudovať si disciplínu.

www.slovozivota.sk
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Je to jedna z najväčších dobrovoľníckych akcií v Bratislave, ktorú organizuje platforma
Kresťania v meste v spolupráci s viacerými mestskými časťami. O láske sa veľa hovorí,
my ju chceme prakticky prejaviť, pomôcť tým, ktorí to potrebujú, či urobiť niekomu radosť.

Vsi, napr. v Dennom centre na Lackovej ulici. V Parku SNP
v Líščom údolí sa napriek občasnému dažďu podarilo zrevitalizovať exteriérové hracie a športové prvky. Skupina
dobrovoľníkov na miestnej knižnici na Jurigovom námestí
umyla okná. Mladí ľudia zveľaďovali areál vysokoškolských
internátovv Mlynskej doline, dobrovoľníci vypratávali sklad
v Základnej škole na Tbiliskej ulici v Rači, iné skupiny čistili
lesík pri Veľkom Draždiaku, natierali lavičky v detských

Festival Milujem svoje mesto začal otváracím koncertom
zahraničnej hudobnej skupiny VINESONG. Konal sa v nedeľu 1. októbra podvečer v centre Bratislavy na Hviezdoslavovom námestí. Piati výborní hudobníci a speváci

O láske sa veľa hovorí, my ju
chceme prakticky prejaviť.
priniesli piesne s posolstvom nádeje a dobrej správy
o Ježišovi Kristovi. V nasledujúcom týždni sa konalo viacero
dobrovoľníckych brigád.
V areáli Strediska sociálnych služieb na Mlynarovičovej
ulici v Petržalke hrabali lístie a natierali záhradný domček.

jasliach na Čajkovského ulici a pracovníčky z jednej spoločnosti natierali v Základnej škole na Jelenej ulici lavičky
a nakreslili na plot pekné pobrázky.
Festival sme ukončili v nedeľu muzikálom Doba ľadová
(v mojom srdci), na ktorom účinkovala tanečno-dramatická
skupina Potichu. Sme radi, že sa dobré myšlienky šíria
ďalej. Festival Milujem svoje mesto sa tohto roku konal už aj
v Prešove.
Helena Sochnová,
Sabina Bocková, Koordinátorka projektu MSM

Brigádovalo sa aj v Ružinove, v parku na Rezedovej ulici.
V Dúbravke v Domove jesene života na Hanulovej ulici sa
do čistenia areálu zapojilo asi 25 dobrovoľníkov. Vyzbierali
mnoho vriec odpadu a lístia. Pracovalo sa aj v Karlovej
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Vineson s posolstvom nádeje

Ďakujeme za váš koncert na Hviezdoslavovom námestí a v rámci našich misijných výjazdov sme precestovali štyridsať krajín. Modlitebné zhromaždenia dokážeme viesť
v Bratislave. Aké dojmy ste z neho mali?
Bolo nám cťou hlásať Božie slovo prostredníctvom chvál v desiatich rôznych jazykoch. Naším poslaním je prinášať
a uctievania na takom strategickom mieste. Žasli sme nad uzdravenie, spásu a obnovenie vzťahu s Bohom prostredtým, že ľudia zostali až do konca programu, a to aj napriek níctvom chvál a kázania.
Ktoré miesta, kde sa doteraz koncertovali, vám navždy
chladnému počasiu. Ďakujeme Bohu za všetkých, ktorí zdvihli
ruku, aby prijali spasenie. Po koncerte vládla medzi ľuďmi, utkveli v pamäti?
vrátane zamestnancov neďalekého stánku so zmrzlinou, veľmi Už dvadsaťtri rokov vedieme chvály a uctievanie na schodoch
príjemná atmosféra. Prekvapilo nás, koľko ľudí pricestovalo amerického Kapitolu počas Národného dňa modlitieb.
Pozvali nás do sídla OSN v New Yorku, kde sme už
na koncert z Čiech. Publikum bolo teda rôznorodé.
jedenásťkrát koncertovali a boli sme svedkami toho, ako
Kto pôsobí vo vašom tíme a ako máte rozdelené úlohy?
Celý tím býva spoločne v jednom dome v Anglicku šestnásť diplomatov a veľvyslancov odovzdalo svoje životy
a na cestách trávi jedenásť mesiacov v roku. Pastor John Ježišovi. V roku 2015 sme dostali pozvánku z pobočky OSN
Watson, pôvodom zo Zimbabwe, je zakladateľom a vedúcim v Keni. Vinesong každoročne slúži chválami na konferencii
Vinesongu a zároveň autorom všetkých našich piesní, medzi Holy Ghost Congress neďaleko Lagosu v Nigérii, organiktoré patria obľúbené piesne ako „Let Your Living Water zovanej zborom Redeemed Christian Church of God, na ktorej
Flow“ alebo „Peace like a River“. Je dynamickým rečníkom sa zúčastňujú milióny veriacich.
Okrem týchto významných podujatí radi slúžime vo
a na každom zhromaždení slúži aj slovom. Okrem toho
spieva tenor. Daniel Kok pochádza z Južnej Afriky a má na väzniciach rôznych krajín. Prinášame tam evanjelium Ježiša
starosti organizáciu výjazdov. Je tiež osobným asistentom Krista a videli sme, ako mnohí väzni prijali Pána vďaka
pastora Johna, zvukárom a šoférom. S manželkou Charlene chválam a zvesti o odpustení. Naša skupina patrila medzi
majú päťročného synčeka Reubena, ktorý s nimi cestuje po prvé, ktoré sa po páde komunizmu dostali za železnú oponu.
celom svete. Charlene Koková je našou hlavnou speváčkou. Keď sme počas zhromaždenia Davida Hathawaya na námestí
Má na starosti aj účtovníctvo a vedenie nahrávacieho štúdia. v Bulharsku uctievali Pána, mnohí ľudia padli na kolená.
Nedávno sme opäť slúžili s Davidom Hathawayom, a to
Ďalšou členkou zoskupenia je Rachael Grayová z Anglicka,
ktorá spieva alt, dohliada na komunikáciu s médiami a stará v amfiteátri v izraelskej Cézarei pre štyritisíc nespasených
sa o naše kostýmy. Američan Zachary Laughlin spieva bas ruských Židov. Na začiatku 80. rokov sme sprevádzali Reinharda Bonnkeho na jeho evanjelizačných zhromaždeniach
a spravuje našu webovú stránku.
Odkedy usporadúvate koncerty a čo je vaším hlavným v Afrike. Za všetko, čo sa v priebehu tridsiatich piatich rokov
našej služby udialo, patrí sláva jedine Bohu: to On sám nám
povolaním?
Vinesong vznikol v roku 1982. Sme novodobí misionári, otváral dvere, priťahoval k sebe ľudí a uzdravoval chorých.
ktorí sa snažia zasiahnuť stratených a povzbudzovať cirkev Sme odhodlaní pokračovať v službe a veríme, že do Pánovho
nás čaká ešte väčšia žatva, aká bola doteraz.
hudbou a piesňami chvál.
Slúžime uctievaním
9
víťazný
život a slovom
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Konferencia viery 2017 v Bratislave
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Slovo života Bratislava organizuje Konferencie viery už
mnoho rokov. Tá najlepšia, ako zvyčajne, je posledná.
Naozaj! Témou tohtoročnej bolo Vystrojte Boží ľud do
služby! (podľa Ef 4:12). Veríme totiž, že v posledných
časoch Boh chce zmocniť celú cirkev, aby sa zem naplnila
Jeho slávou.
V sobotu sme sa zhromaždili v kinosále Istropolisu
(večer bola sála zaplnená), v piatok a v nedeľu sme boli
„doma“ na Tomášikovej 30, v našich zborových riestoroch.

V Božom kráľovstve sú dve
veci, ktoré Boh nemá rád,
a to, že „tí, ktorých neposlal,
idú a tých, čo poslal, nejdú“.
Pozvaní rečníci sa skvele dopĺňali, všetci priniesli niečo
čerstvé od Boha. Na Youtube Slovo života Bratislava
už nájdete všetky posolstvá z Konferencie; je to skvelá
možnosť, ako si znova vypočuť Božie slovo, ktoré nám
Pán posielal.
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Vyučovanie pastora Sriniho v piatok večer, Chop sa
Boha a získaj národy, bolo excelentné! Synovia Kórachovi
napísali asi 10 Žalmov, v ktorých Boha vždy oslovujú Boh
Jákobov, a nie Boh Abrahámov. Synovia Kórachovi boli
totiž potomkovia Kóracha, ktorý sa vzbúril proti Bohu.
Oveľa ľahšie sa stotožnili s Jákobom, ktorý bol ľstivý, ale
zažil premenu charakteru, než s Abrahámom, ktorý bol
vzorom poslušnosti voči Bohu. Nikdy nezabudneme na
to, že keď bol Ezav s Jákobom ešte v lone matky, Boh
Rebeke povedal, že v jej lone sú dva národy. Keď to
o nich povedal,boli len „počatými plodmi“. Boh podobným
spôsobom pozerá na naše životy a vidí našu budúcnosť
dávno predtým, než naplníme Božie povolanie.
Pastor Srini v sobotu ráno vyučoval o cirkvi v Kolosách,
ktorá bola známa svojou vierou a láskou (a to dokonca
k všetkým veriacim), zjaveniami i učeníctvom... Napriek
tomu sa Pavol modlil za to, aby dokázali uchopiť Boží
zámer. Kvôli čomu nás Boh zanechal na tejto zemi a čo
sme s tým urobili? Ak chcete vedieť, kto bol „rozmaznaný
Simba“ a „Janeviem“, vypočujte si posolstvo Aký je
zámer cirkvi.

3/2017
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Pastor Miro Tóth hovoril o príprave hradskej pre Pána,
kde sa má všetko vysoké ponížiť a nízke povýšiť. V Božom
kráľovstve sú dve veci, ktoré Boh nemá rád, a to, že „tí,
ktorých neposlal, idú, a tých, čo poslal, nejdú“. Povýšenosť
musí padnúť, rovnako ako falošná poníženosť.
Pastor Peter Čuřík kázal o neochvejnej viere, ktorá sa
odmieta vzdať. O viere, ktorá neprijíma NIE ako finálnu
odpoveď. „Nemusíš sa dať do poriadku, aby si prišiel
k Ježišovi, príď k Ježišovi a On ťa dá do poriadku“.
Nezameraj sa iba na Jóbovo utrpenie, ale viďaj koniec
Pánov, lebo Boh je veľmi milosrdný a ľútostivý! On vystiera
ruku ku tvojmu malomocenstvu a ohlasuje: CHCEM, buď
ČISTÝ!
Carl Gustaf Severin hovoril svojím neopakovateľným
spôsobom na tému Prenes sa cez to! Aké drobností nás
dokážu zastaviť na ceste? Čo stačí nepriateľovi urobiť na
to, aby si zahorkol alebo sa zastavil v behu? Prenes sa
cez to a znova buduj Božie kráľovstvo. Lebo ak je Boh za
nás, kto proti nám?! V prorockom duchu sa potom mocne

prihováral za mladú generáciu a jej rodičov. Carl Gustaf
videl počas 40 rokov svojej služby mnoho uzdravení a aj
v Bratislave sa modlil za chorých.
V nedeľu ráno sme sa zišli v zborových priestoroch na
Tomášikovej v hojnom počte a už keď brat Severin čítal
Jeremiáša 23:29, vnímali sme, že to je čerstvé Slovo pre
mnohých z nás. Božie slovo je ako kladivo, ktoré rozbíja
každú skalu. Znova potrebujeme uchopiť Božie slovo,
čítať ho, rozjímať nad ním a vyznávať ho nad svojimi
bralami. Božie slovo má obrovskú moc!
Konferencia by sa nemohla uskutočniť bez desiatok
fantastických dobrovoľníkov. Vďaka Bohu za každého
pracovníka v dome Božom! Úžasným spôsobom tiež
poslúžili obe worshipové skupiny: domáca kapela Slovo
života s Dankou Vráblovou a Tretí deň z Košíc s Mirom
Tóthom. Priniesli Božiu prítomnosť, bolo ľahké naskočiť
do ich „vlaku“ a spoločne uctievať Kráľa kráľov. Na svoje
si prišli aj deti, ktoré mali po celý čas zabezpečený
paralelný program.
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Vášnivé k anie zborov
a zaklad

Rozhovor s pastorom Srinim

Pastor Srini, v Indii ste už s vaším tímom založili mnoho zborov. Tvoja vízia je však oveľa väčšia, hovoríš o tisícoch nových zborov. Ako sa to
môže stať realitou? Obvykle organizuješ konferencie pre lídrov, ale to predsa nie je dostatočné.
To, o čo usilujem, sa narodilo v modlitbách strávených
v Božej prítomnosti. Dlho ma trápil stav cirkvi, či vlastne
naozaj napĺňame Boží zámer. Veď do Indie šiel už apoštol
Tomáš. A predsa po dvoch tisíc rokoch je tam len niekoľko
percent kresťanov. Niečo je zlé. Zlyhali sme v tom, ako
získavať stratených – a to platí pre rozvinuté i nerozvinuté
krajiny, pre mestá i dediny. Práve na základe tejto skutočnosti
som úpenlivo prosil Pána o riešenie. Ako to máme zmeniť?
Ak by to nebolo možné a prakticky dosiahnuteľné, Pán by nás
k tomu nikdy nepovolal.
Áno, tá vízia je obrovská, ale ona nemá nič do činenia
s nami a našou snahou dosiahnuť niečo veľké, jednoducho
odráža obrovskú potrebu. Potrebujeme nové zbory, a to vša- prisľúbenie. Je to tiež cesta, ako dielo môže rásťexponenciálne.
Mojžiš bol síce Božím služobníkom, ale na začiatku neslúžil
de, v krajinách tretieho sveta, aj v Európe. Ako však na to?
Práca na vinici Pánovej, keď sa koná Božím spôsobom, musí Izraelu tak, ako si to Boh želal; Jetro ho napomenul slovami, že
priniesť výsledky. Problémom je, že sa snažíme Božie dielo sa unaví on i všetok ľud ak bude pokračovať spôsobom, akým
robiť ľudským spôsobom, ktorý je však vždy limitovaný. V Ge- to vykonával. Preto rozmnoženie chápem ako zasľúbenie, ale
nezis vidíme, že Boh od počiatku túžil po tom, aby človek tiež ako niečo, v čom spočíva obrovský nevyužitý potenciál.
niesol ovocie a bol plodným. Rozmnoženie bola pre mňa len Ak chceme uvidieť plodnosť v praxi, musíme zmeniť dnešnú
zajtrajšie semeno.
matematická formulácia;víťazný
uvedomil som život
si však, že to je Božie
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Mohol by si vysvetliť, čo myslíš pod výrokom „zmeniť
dnešnú žatvu na zajtrajšie semeno“?
Uvediem príklad. Mangovník donesie prvé ovocie po piatich rokoch a má dvetisíc plodov. Ak sa mi podarí zasadiť
z nich všetky semená, tak o ďalších päť rokov už mám dvetisíc
stromov, z ktorých každý má po dvetisíc plodov, čo znamená,
že máme 4 milióny plodov! Ak som ako vedúci schopný
niesť ovocie, teda doniesť žatvu v podobe spasených duší
v miestnom zbore a potom z nich urobiť učeníkov, ktorí tam

Ak chceme uvidieť plodnosť
v praxi, musíme zmeniť dnešnú
žatvu na zajtrajšie semeno.
nebudú len na okrasu, nebudú tam len chodiť a patriť, ale budú
vyslaní na misiu, podarilo sa mi zmeniť žatvu na semeno. Ak sa
takouto optikou pozeráme na cirkev, ktorá by mala, napríklad,
len sto členov, odrazu veci vidíme v úplne inom svetle – zbory
s takýmto počtom môžu meniť národ.
Ako sa to prakticky udeje? Prostredníctvom biblických
škôl?
Áno, máme aj biblické školy. Zahŕňa to intenzívny duchovný
tréning a zmocnenie. Pravidelne usporadúvame aj konferencie.
Náš tréning je veľmi praktický, nemáme čas na teoretizovanie.
Nesnažíme sa ich naučiť úplne všetko, ale učíme ich, ako sa
majú učiť. Napríklad ich inšpirujem tým, ako sa ja učím od
Boha.
Ako sa pozeráš na misijnú stratégiu – zasiahnuť najskôr
veľké mestá a až potom dediny?
Odpoveď je aj áno aj nie. Pochopiteľne, je praktické začať
v mestách a trénovať tam služobníkov, ktorí môžu vyjsť a zasiahnuť evanjeliom dediny. Chcem investovať svoju vieru,
lásku, čas aj peniaze predovšetkým do miest, ale na druhej
strane nečakám na to, až budeme dokonale vybudovaní,
aby sme sa mohli presunúť na vidiek. Mnoho z toho sa deje
simultánne. Pre mňa to teda nie je otázkou buď mestá, alebo
dediny, potrebné je oboje!
A čo povieš na myšlienku zasiahnuť najskôr bohatých,
vzdelaných a až potom chudobných, pretože tí môžu mať
po obrátení vplyv na sociálne slabších. Opačne to však
funguje len zriedka. Stretol si sa s takýmto názorom?
Potrebujeme zasiahnuť celú spoločnosť, pretože Boh neuprednostňuje osoby. Myslím si, že to je podmienené aj naším
povolaním. Sú ľudia, ktorí sú povolaní zasiahnuť vplyvných,
a ja som za nich vďačný a radujem sa z ovocia ich práce. No
nech je od nás preč, aby sme pohŕdali ostatnými, pretože práve
z ich radov môže vyjsť budúci vodca!
A tiež sa môže stať, že práve ľudia, ktorí sú v núdzi
či závislí na drogách alebo alkohole prežijú radikálne
obrátenie, ktoré bude veľkým svedectvom pre ich okolie...
Áno, nesmieme obetovať jednu skupinu na úkor druhej.
Ako sa pozeráš na využitie moderných komunikačných prostriedkov, sociálnych médií? Nemôže to Božích
služobníkov až príliš pohltiť?
Problém nie je v sociálnych médiách, to je súčasný spôsob,
ktorým ľudia navzájom komunikujú. Musíme hovoriť ich
„jazykom“ podobne ako sa kedysi dávno hovorilo napr.
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aramejsky, grécky alebo neskôr latinsky. Problém je, že
nevieme s nimi adekvátne narábať, všetko nás môže vyčerpať.
Pochopiteľne, platia určité špecifiká, napríklad, ja musím
zohľadňovať bezpečnostné riziko, keďže žijem v Dubaji; ale
vám, ktorí žijete v Európe, to vrelo odporúčam.
Myslíš si, že existuje nejaký kľúč, ktorého sa potrebuje
zmocniť cirkev v Európe, aby sa tu pohli duchovné ľady?
Myslím si, že problém nie je v ľuďoch, ktorým slúžime,
ale v nás, kresťanoch. A teraz nenarážam na vlažných
kresťanov, ale na tých prebudeneckých. Áno, Pán koná, ale
povedzme si úprimne, až tak veľa sa toho nedeje. Nesmie nám
stačiť „duchovný hlad“, potrebujeme sa dostať až do „stavu
zúfalstva“. Ak by som si, napríklad, teraz nedal obed, vôbec
by mi to nevadilo. Ale ak by si narkoman nedal svoju dávku,
bol by to preňho vážny problém. Možno to nie je výstižný
príklad, ale ukazuje na to, čo je skutočná vášeň a či ju máme.
Lebo ak sme plní Božej vášne, dokážeme oveľa viac obetovať
a oveľa viac vykonať. Káleb ju mal. Keď ostatní vyzvedači
pochybovali a váhali, či je možné zabrať zasľúbenú zem,
jeho poháňala spaľujúca viera s najvyšším stupňom urgencie.
Myslím si, že cirkev potrebuje novú normu, nový stupeň
odovzdania sa, pretože to, čo sa teraz javí ako normálne,
z Božieho hľadiska vôbec nemusí byť normálnym.

Motivácia poslúchať Pána by
nemala byť podmienená tým,
že sa Jeho príchod približuje.
Tou pravou motiváciou má byť
láska.
Smelo hovoríš o založení mnohých nových zborov.
Znamená to, že všetci majú ísť na misiu?
Určite to vyžaduje múdrosť, pretože všetci nie sú takýmto
spôsobom povolaní, ale všetci sa môžu na tomto procese
nejako zúčastniť. Musíme odhaliť Božie obdarovania v ľuďoch a potom ich rozvíjať. Niektorí môžu byť vedúcimi chvál,
iní skvelými administrátormi. Dôležité však je, aby sme ich do
služby povzbudzovali a zmocňovali.
Prišli ste na miesto, ktoré sa pre vás môže stať istým plató,
na ktorom ostanete, alebo platformou, z ktorej sa môžete
odraziť vyššie. Je čas na to, aby ste pôsobili proaktívne a cieľavedome zakladali nové zbory. Vo svojom duchu vnímam, že
na to dozrela správna atmosféra.
Otázka na záver. Čo si myslíš o Ježišovom príchode
na Zem? Mnoho kresťanov žilo v očakávaní, že sa niečo
dramatické udeje 23.septembra 2017.
Vôbec sa nezaoberám teóriou, či sa Ježiš vráti pred
veľkým súžením, uprostred neho alebo na konci súženia.
Motivácia poslúchať Pána by nemala byť podmienená tým,
že sa Jeho príchod približuje. Tou pravou motiváciou má byť
láska. Nemyslím si, žeby sme sa tým mali veľmi zaoberať,
dôležité je, aby sme boli pripravení. Radšej by som chcel
stráviť čas kázaním evanjelia, ako rozoberaním možností,
kedy príde.
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Ako odovzdat štafetu
mladej generácii

Rozhovor s
Carlom Gustafom Severinom

Carl Gustaf, čo sa deje v Slove života vo Švédsku?
Úprimne, nikdy som necítil takú veľkú radosť ako teraz.
V našom zbore prebieha výmena generácii, tá mladšia berie
na seba viac a viac zodpovedností. Dobrá cirkev je taká, kde
dokážu spolupracovať tri generácie. Musíme si dať pozor na
to, aby sme nevybudovali zbor, v ktorom to bude len o jednej
alebo dvoch generáciách.
Tento proces sa v podstate deje v celom našom hnutí,
mnohí z nás totiž niesli pochodeň už tridsať či štyridsať
rokov a je načase, aby sme ju predávali ďalším. Podobne,
ako v bežeckej štafete, pri odovzdávaní ešte nejaký čas bežíš,
až kým neodovzdáš kolík ďalšiemu bežcovi – ten sa však
zároveň už musí rozbiehať. Práve preto musíme s mladými
tráviť čas. Osobne to vidím ako svoju najdôležitejšiu úlohu
v nadchádzajúcich rokoch – chcem investovať do mladej
generácie.
Samozrejme, je to pre nás všetkých výzvou, ktorá je však
absolútne nevyhnutná na to, aby veci, ktoré Boh cez nás začal,
mohli ďalej pokračovať.
Ako pracujete s mladými?
Som vďačný Bohu za pastora Joakima, ktorý nielenže túto
službu deleguje ďalším, ale sám sa o deti zaujíma. Niekedy
si ich len tak privinie, prehodí s nimi pár slov. Moja vnučka
má päť rokov a má ho veľmi rada, aj to o niečom svedčí.
Pastor Joakim často prichádza do našej kresťanskej školy

víťazný život

a má k žiakom rôzne príhovory. Teraz blízko našej zborovej
budovy dokončujeme stavbu novej športovej arény. Bude
slúžiť nielen ako telocvičňa pre školu, ale viaceré kluby
z Uppsaly ju budú využívať na svoje športové zápasy. Veríme,
že aj takto budeme vplývať na celú komunitu, a zvlášť na
mladú generáciu, ktorá sa tam bude primárne zhromažďovať.
Mimochodom, v októbri sme mali mládežnícku konferenciu
pre 2000 tínedžerov. Naši vedúci ich viedli k odovzdaniu sa
Bohu a k svätosti. Vo Švédsku sa pred tromi rokmi obrátil istý
veľmi známy raper a teraz káže po celej krajine a privádza
mladých ku Kristovi. Jeho posolstvo k mladým v cirkvi je
radikálne. Vyzýva ich: „Myslíte si, že sa môžete hrať celý deň
bojové hry na počítači a potom prúdiť v pomazaní?“ Aj kvôli
takýmto veciam mám nádej pre Švédsko.
Ako ste na tom vo Švédsku s utečencami? Ste schopní
ich osloviť?
Švédsko v minulom roku prijalo okolo 200 000 utečencov,
niektorí z nich sa dnes vracajú do svojich krajín. Mnohí
prijali Krista, len našou biblickou školou prešlo 125 bývalých
moslimov.
To je úžasné! Z ktorých krajín?
Najmä zo Sýrie, Iránu a Afganistanu. Mnohí prežili naozaj
ťažké traumy a boli už „unavení“ z islamu. Prišli zlomení.
Celé mesto bolo prekvapené, keď sme sa ich ujali. Na našu
budovu sme umiestnili billboard, ktorý oznamoval, že sú
vítaní. Pochopiteľne, migrácia má aj svoje tienisté stránky,
spolu s nimi prichádzajú aj teroristi a do spoločnosti to prináša

Vo Švédsku sa pred tromi rokmi
obrátil istý veľmi známy raper
a teraz káže po celej krajine
a privádza mladých ku Kristovi.

neistotu a chaos. Potrebujeme v tom nájsť rovnováhu. Ale ak
sa nám ich podarí zasiahnuť evanjeliom, tak mnohí z nich budú
po návrate do svojich krajín misionármi. Toľko sme sa za tieto
krajiny modlili a teraz máme jedinečnú možnosť priviesť ich
k viere v Ježiša a vytrénovať ich do služby, a to priamo dokonca
u nás vo Švédsku! Zmenilo to aj náš zborový život, viacerí
z nich sú už dnes služobníkmi, či už medzi uvádzačmi alebo
v hudobnej skupine.
Boh mohol Hagar a Izmaela zabiť, ale neurobil to. Dovolil
im, aby našli studňu. My dnes môžeme byť pre moslimov
takou studňou. V podstate je to jedinou možnosťou, lebo ak sa
neobrátia, môžu úplne zdevastovať vyspelé národy.
Ako vidíš naše poslanie v Európe?
Boh nás do Európy v ostatných rokoch vedie viac a viac.
V decembri 2017 sa pastori našich cirkví z celej Európy stretli
práve u vás v Bratislave na trojdňovom pobyte, čo je skvelý
počin. Osobne vidím medzi nami stále veľký potenciál a verím,
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že máme čím obohatiť Telo Kristovo. V ostatnom čase sa naše
vzťahy ešte viac prehĺbili. Okrem toho však verím v zakladanie
zborov, pretože v minulosti sme sa až príliš sústredili na budovanie už existujúcich cirkví.
Keď som sa nedávno modlil ohľadne nášho hnutia, prijal
som tri slová, o ktorých verím, že ho vystihujú: drahocenné,
trvalé, ovocie. Ovocie však treba nielen pestovať, ale aj chrániť.
O zbory, ktoré založíme, sa treba aj starať a usmerňovať ich,
nie však ovládať či kontrolovať.
Aká je situácia v hnutí Slovo života vo svete?
V Indii sme zmenili stratégiu a namiesto biblických škôl sa
zameriavame na tých, ktorí majú potenciál zakladať zbory.
Trénujeme ich v oblasti Kalkaty, momentálne asi 200 lídrov.

Naša práca významne rastie
aj vo Vietname, Slovo života
má už zastúpenie v 45-tich
zo 60-tich provincií krajiny.

14

Naša práca významne rastie aj vo Vietname, Slovo života má
už zastúpenie v 45-tich zo 60-tich provincií. Celé dielo začalo
niekoľkými Vietnamcami, ktorí študovali v Moskve, obrátili
sa tam a absolvovali biblickú školu. Namiesto vzdelaných
agitátorov komunizmu sa vrátili naspäť ako zapálení kresťania
a keď nás potom zavolali, už mali zbor, ktorý mal 400 ľudí.
Odvtedy zbory i počty veriacich dramaticky vzrástli a dnes už
vysielajú vlastných misionárov.
Ako pokračuje práca v Rusku?
Moskovský zbor ide na plné obrátky, týždenne majú 27
zhromaždení! Takýmto spôsobom sa starajú o 5000 ľudí. Tento
týždeň tam prebehla mládežnícka konferencia, na ktorej bolo
6 000 mladých ľudí. A tiež vysielajú svojich misionárov. Naša
misijná filozofia totiž nie je „ísť a niesť ovocie“, ale „ísť a sadiť
stromy“.
Aj na Ukrajine sa dejú fantastické veci, a to i napriek
vojne. Ukrajina má pol milióna utečencov, ktorí odišli z východnej časti. Cirkvi sa ocitli v ťažkej situácii, mnohým bol
skonfiškovaný majetok. Treba tiež priznať, že niekedy situácia
spôsobila problém medzi ruskými a ukrajinskými pastormi.
Lester Sumrall zvykol hovorievať, že keď sa rozpúta vojna,
démoni sa snažia do ľudí priam naskákať. Je to iracionálne, veď
predtým si susedia mohli spolu opekať a zrazu sa nenávidia,
dokonca dokážu aj zabíjať.
Myslíš, že cirkev sa má zapojiť do takéhoto politického
konfliktu?
Určite nie! Tamojším pastorom to neustále zdôrazňujeme:
Kážte, modlite sa za chorých ľudí a slúžte im. Vojna je strašná
vec a môžu nastať také absurdné situácie, že v zbore, v ktorom
boli aj Rusi aj Ukrajinci, dostanú bratia povolávacie rozkazy
a na ďalší deň sa ocitnú v boji jeden proti druhému. Kresťanstvo
sa musí povzniesť nad politiku.
Čo si vnímal počas našej konferencie v Bratislave?
Bol som medzi vami veľmi šťastný. Verím, že je pred nami
nová vlna Ducha, že sa pozdvihneme v čerstvej sile a budeme
zakladať nové zbory. Iste, po odchode Ulfa Ekmana to nebolo
ľahké ani pre nás, ani pre vás. Verím, že prichádza také nové
obdobie, že sa o ňom nebude hovoriť, že píšme „novú kapitolu“,
ale priam „novú knihu“ našej histórie.
Otázky kládol Martin Hunčár
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Budovanie
S radosťou vám prinášame správu
o tom, že sme začali historický líderský
kurz Slovo života pre pastorov a lídrov
v Srbsku! V októbri 2017 sme usporiadali každoročnú konferenciu zboru
Hriščansky centar Shalom z Báčskej
Palanky, ktorá sa tentoraz uskutočnila
v Novom Sade. Na nej sme zároveň
predstavili pripravovaný líderský kurz.
Mali sme veľkú výsadu počúvať kazateľov, ako sú: Mats-Ola Ishoel, hlavný
pastor Slovo životo v Moskve, jeho
pomocný pastor Sergej Martyuničev,
náš pastor Peter Čuřík z Bratislavy.
Program naplnili pomazané kázne a citeľná Božia prítomnosť. Na konferencii sa zhromaždili pastori a návštevníci
zborov takmer z celého Srbska.
V novembri sme po prvýkrát, v rámci nášho kurzu,
zhromaždili vedúcich zborov. Hosťujúcim učiteľom bol
pastor Andrej Gornovsky z Petrohradu, ktorý prednášal
na tému Viera a Služobné dary.
Už pred samým začiatkom sme boli vo veľkom očakávaní,
čo Pán bude medzi nami konať. Veríme, že Boh má nádherné
plány s celým balkánskym regiónom. Ide o novú dimenziu
pre cirkev v Srbsku, keďže k nám po prvýkrát vo veľkom
počte prichádzajú učitelia z Ruska, Bulharska, Švédska
a Slovenska. Vnímame, že Boh v tomto čase zameral svoju
pozornosť práve na Srbsko, aby nám dal kľúče na budovanie
Jeho cirkvi.
Keď sme kurz pripravovali, predpokladali sme, že sa
naň zo Srbska a z krajín bývalej Juhoslávie prihlási 25-30
služobníkov. Prihlášky však pribúdali a pred samotným
kurzom sa číslo zastavilo na 50; žasneme nad tým, ako Boh
koná aj v tomto smere.
Prvý víkend bol fantastický a náš zrak ešte viac upierame na Boha. Veríme, že to je len malý začiatok niečoho
nového. Líderský kurz vnímame ako pokračovanie Božej
práce v našej krajine a veríme v dlhodobé dobré ovocie
v cirkevných zboroch bývalej Juhoslávie. Ľudia nášho
regiónu sa už dlho pozerajú smerom na Západ či na Európsku úniu, iní zas na Rusko, s túžbou nájsť východisko zo zlej
sociálnej a ekonomickej situácie. Aj keď rozumieme tomu,
že ekonomika je dôležitá,vieme, že každý národ potrebuje
predovšetkým spoznať Krista, lebo len prostredníctvom
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cirkvi na Balkáne

Historický kurz pre lídrov v Novom Sade

Neho môže prísť spasenie do celej spoločnosti! Pracujeme
na tom, aby bol Boží ľud dobre vyzbrojený v rôznych
oblastiach služby a tak pripravený prinášať Božie kráľovstvo
do každého aspektu života balkánskych národov.
Koordinátor kurzu pre lídrov
Aleksandar Demiter
Celý víkend som bol na návšteve v Srbsku. Niekoľko dní som
mal príležitosť slúžiť miestnym pastorom a lídrom. Väčšina
cirkví ma veľký hlad po Bohu, ale videl som, že potrebujú viac
zdravého učenia o živote viery a získať skúseností v oblasti
organizácie cirkevného života. Po ukončení kurzu som od
miestnych pastorov a služobníkov dostával veľmi pozitívne
spätné väzby. Počas týchto dní som videl veľa Božej milosti.
Pastor Andrej Gornovsky
Bol som nadmieru spokojný s prednáškami učiteľa z Ruska.
Naučil som sa veľa nového! Niektoré veci ku mne hovorili
špeciálnym spôsobom a hlboko sa ma dotýkali; uvedomil som
si, že sa v určitých oblastiach potrebujem zmeniť. Osobne
to považujem za veľmi kľúčové, lebo ma to vyvádza z istej
komfortnej zóny. Očakávam, že kurz bude pokračovať ďalšími
kvalitnými učiteľmi. Veľmi sa tiež teším na praktickú aplikáciu
toho, čo sa učíme.
AndjelkoTrninič, účastník kurzu
Našu konferenciu sme tentoraz usporiadali aj v spolupráci
s inými kresťanskými zbormi v Srbsku. Mali sme tam pastorov
zo Srbska,Čiernej Hory a Chorvátska. Sme vďační Pánovi za
nové časy pre Balkán! Doteraz sme väčšinou spolupracovali
s bratmi a zbormi z Európy a USA, ale verím, že aj bratia
z krajín bývalého Sovietskeho zväzu budú pre nás veľkým
požehnaním. Radujem sa z toho, že mladá generácia začína
preberať štafetu – víziu pre obnovenie našej krajiny a celého
regiónu.
Jan Demiter, pastor HC Shalom, Báčka Palanka
Do Srbska pravidelne cestujeme už od roku 2001. Zamilovali
sme si tento národ a srbská cirkev má v našich srdciach
špeciálne miesto. Z hľadiska dlhodobej práce je rozvoj
pastorov a vedúcich zborov kľúčový, preto je líderský kurz
tohto typu veľmi dôležitý. Myslím si, že aj v rámci cirkvi Slovo
života, je spolupráca európskej a ruskej časti nášho hnutia
jedinečná. Pre mňa osobne bolo veľkým privilégiom podieľať
sa na tejto vízii spoločne s pastorom Mats-Ole Ishoelom
z Moskvy. Ich zbor vzrástol na 5000 členov a v apoštolskej
sieti sa v Rusku starajú o 350 zborov. Mats-Ole napísal
excelentnú knihu Ako budovať víťazný tím, ktorú sme práve
v našom vydavateľstve vydali. Vrelo ju každému odporúčam!
Peter Čuřík, pastor Slovo života Bratislava
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Peter Čuřík

Začítajte sa do úryvku novej kapitoly Kresťanská rodina z knihy Biblické základy. V predslove knihy sme napísali:
Pán Ježiš povedal: „A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Jn 8:32).
Nestačí o pravde len počuť alebo o nej uvažovať; ak chcete byť slobodní, musíte pravdu spoznať. Ak potrebujete slobodu v oblasti zdravia, spoznajte biblickú pravdu o zdraví; ak túžite po slobode vo vzťahoch, hľadajte
Božie pravdy o odpustení či komunikácii atď. Ak tieto pravdy spoznáte a začnete podľa nich meniť svoje životy,
zakúsite úžasnú slobodu Božích detí, ktorú nám Pán Ježiš sľubuje. D. L. Moody, jeden z najväčších evanjelistov
19. storočia, povedal: „Biblia nebola daná iba na to, aby rozšírila naše poznanie, ale aj na to, aby premenila
naše životy.“
Boh stvoril človeka, aby bol milovaný
a aby miloval. Boh je láska a láska sa
túži dávať.
Gary Smallery povedal: „Život sú
vzťahy, zvyšok sú už len detaily.“
Človek je v živote len natoľko
šťastný, nakoľko šťastné sú jeho
vzťahy.
Keď sa istý farizej pýtal Ježiša, ktoré
prikázanie v zákone je najväčšie, Ježiš
mu odpovedal:
„Milovať budeš Pána, svojho Boha,
celým svojím srdcom a celou svojou
dušou a celou svojou mysľou. To je veľké

Človek je v živote
len natoľko šťastný,
nakoľko šťastné sú
jeho vzťahy.
a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho
ako seba samého. Na týchto dvoch
prikázaniach spočíva celý zákon i proroci“ (Mt 22:37-40).
Najdôležitejšie
prikázania
sú
o vzťahoch: Milovať Boha celým
srdcom, celou dušou a celou mysľou
(to je vertikálny vzťah) a milovať
svojho blížneho ako seba samého (to je
horizontálny vzťah).
Ježiš v Novej zmluve ešte umocnil
kvalitu horizontálneho vzťahu: „Nové
prikázanie vám dávam, aby ste sa
navzájom milovali; ako som ja miloval
vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali“
(Jn 13:34).
Nové prikázanie zdvihlo úroveň
vzťahu z „milovať blížneho ako seba
samého“ na „milovať tak, ako Kristus
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miloval nás“. Toto je možné len vtedy,
keď sme prežili znovuzrodenie a „láska
Božia bola rozliata v našich srdciach
skrze Ducha Svätého“ (Rim 5:5).
Samota verzus osamotenosť
Samota – ako slobodné rozhodnutie
sa človeka, aby si utriedil myšlienky,
modlil sa alebo hľadal odpočinutie pre
svoju dušu – je požehnaním. Väčšinou
trvá len určitý čas.
Osamotenosť, teda samota, ktorú si
človek nevybral, ale zdá sa, že nemá inú
voľbu, nikdy nebola Boží plánom.
Osamotenosť je prekliatím, z ktorého
nás Ježiš na kríži vykúpil.
Pán Ježiš na kríži zvolal: „Éli, Éli,
lama zabachtani?! To je: Môj Bože,
môj Bože, prečo si ma opustil?!“ (Mt
27:46b). Ježiš, ktorý mal vždy dokonalé
spoločenstvo s Bohom, bol na kríži
úplne osamotený; dokonca Ho opustil aj
Otec, aby mohol na seba vziať prekliatie
samoty, a my sme už nikdy nemuseli
cítiť osteň osamotenosti.
„Veď Boh povedal: Nezanechám ťa,
ani ťa neopustím. Preto smelo môžeme
hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa
báť. Čože mi môže urobiť človek? (Žid
13:5b,6).
„Nezanechám ťa, ani neopustím!“ To
vyhlásil sám Boh! Preto môžeme smelo
vyznávať, že Pán je naším pomocníkom!
Kvôli obeti na kríži už nikdy nemusíme
zakúsiť osamotenosť.
Keď Boh stvoril človeka Adama,
veľmi ho požehnal.
– Adam mal dokonalé spoločenstvo
s Bohom (1M 3:8)
– Boh ho umiestnil do nádhernej
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záhrady Eden, kde mal k dispozícii hojnosť všetkého (1M 2:7-16).
		 u Slovo Eden sa z hebrejčiny
			 prekladá ako potešenie,
			 radosť, hojnosť, rozkoš.
– Vládol nad celou zemou (1M 1:28)
a dostal za úlohu pomenovať
všetky zvieratá (1M 2:19,20).
A predsa mu niečo chýbalo:
„Potom Hospodin, Boh, povedal:
Nie je dobré človekovi byť samému.
Urobím mu pomoc, ktorá mu bude
rovnocenná“ (1M 2:18, Ekum. pr.).
Boh pozná človeka najlepšie, veď ho
stvoril. A sám Hospodin vyhlásil, že
„nie je dobré človeku byť samému.“
Nie je to teda iba sociologický
problém našej generácie či subjektívny
ľudský pocit, ale odveká Božia pravda.
Boh stvoril Evu, ktorá sa Adamovi
stala pomocou (nie prekážkou) a bola mu
rovnocenná (nie druhoradá). „Urobím
mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná“
(1M 2:18b).
Boh ustanovil manželstvo
Potom Boh povedal: „Preto muž opustí
svojho otca i matku a prilipne k svojej
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žene a budú jedno telo“ (1M 2:24,
Ekum. pr.).
Muž a žena opustia svojich rodičov,
aby k sebe priľnuli a vytvorili novú
rodinu.
Manželstvo je pre človeka Božou
vôľou a požehnaním.
Existujú výnimky, o ktorých Pán Ježiš
učil v Novej zmluve (Mt 19:10-12).
– Sú ľudia, ktorí sa dobrovoľne
rozhodli nevstúpiť do manželstva,
– alebo sa takí narodili,
– alebo majú Boží dar na to, aby
ostali sami.
Napríklad, apoštol Pavol, ktorý povedal: „Lebo by som chcel, aby boli
všetci ľudia ako i ja sám; ale každý má
svoj vlastný dar od Boha, jeden tak
a druhý inak“ (1Kor 7:7, Ekum. pr.).
Pavol mal dar od Boha, aby do
manželstva nevstúpil.
Apoštol Peter i ďalší apoštoli však
v manželstve boli: „Či nemáme práva
vodiť so sebou sestru ženu ako aj ostatní
apoštolovia i bratia Pánovi aj Kéfaš?“
(1Kor 9:5)
Treba jasne povedať, že ak muž či
žena nevstúpia do manželského zväzku,
sú plnohodnotnými ľuďmi.
Keď sa však človek rozhodne uzavrieť
manželstvo, je dôležité, aby ostal zapáleným pre veci Božieho kráľovstva:
„Neženatý stará sa o to, čo je Pánovo,
ako by sa ľúbil Pánovi; ale ten, kto sa
oženil, stará sa o veci sveta, ako by sa
ľúbil žene“ (1Kor 7:32,33). Rovnako
to platí aj pre ženu (v. 34). Pavol to
však nehovorí preto, aby nám „zahodil
slučku na krk, ale aby sme sa verne
a slušne pridŕžali Pána“ (v. 35).
Bez ohľadu na to, či sme do manželstva
vstúpili alebo nie, mali by sme sa verne
a slušne pridŕžať Pána a stále na prvom
mieste hľadať Božie kráľovstvo (Mt
6:33).
Ak hľadáš životného partnera:
– spoliehaj sa na Božie vedenie
u „A pokoj Boží nech víťazí vo vašich
srdciach, ku ktorému ste aj
povolaní v jednom tele, a buďte
vďační“ (Kol 3:15). „A nech pokoj
(duševná harmónia, ktorá pochádza) z Kristovej vlády (neustále
slúži ako rozhodca) vo vašich
srdciach [rozhodujúc a ustanovujúc
s finálnou platnosťou všetky otázky,
ktoré povstávajú vo vašich mysliach

		 v tom stave pokoja]...“ (preklad
		 Amplified version).
u Príbeh o tom, ako Izák našiel
		 svoju nevestu Rebeku – 1M
		 24:11-27.
– buď v hľadaní aktívny
u „Ten, kto našiel ženu, našiel
		 dobré a dosiahol priazne od
		 Hospodina“ (Pr 18:22).
u Keď Pavol kresťanom radí
		 ohľadne vydaja ženy, ktorej
		 zomrel manžel, hovorí: „môže
		 sa vydať za koho chce, len nech
		 je to v Pánovi“ (1Kor 7:38). Ak
		 sa rozhodne vstúpiť do manžel		 stva, má právo voľby, „len nech
		 je to v Pánovi.“
– hľadaj spoločné hodnoty
u Manželstvo je rozhodnutím na
		 celý život.
u Budete rozdielni v mnohých
		 oblastiach, no zároveň potrebu		 jete mať spoločné životné hod		 noty, a to predovšetkým v oblasti
		 ducha a duše.
u „Neťahajte cudzie jarmo s neve		 riacimi, lebo čo má spravodli		 vosť spoločné s neprávosťou?
		 Alebo, aké je spoločenstvo svetla
		 s tmou? Aká zhoda medzi
		 Kristom a Beliálom? Alebo aký
		 podiel veriaceho s neveriacim?“
		 (2Kor 6:14,15, Evan. pr.).
Manželstvo je zmluva
Manželstvo je viac ako len „papier“.
Manželstvo je spojenie muža a ženy
v manželskej zmluve.
Keď Pavol varuje pred smilstvom,
hovorí, že ak sa človek „pripojuje
k žene, je s ňou jedno telo“ (1Kor 6:16).
V ďalšom verši prináša túto paralelu:
„A ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je
s ním jeden duch“ (1Kor 6:17).
Keď sa rozhodneme pripojiť sa ku
Pánovi, vstupujeme s Ním do zmluvy
a sme s Ním jeden duch.
Keď sa muž rozhodne pripojiť sa
k žene, vstupujú do manželskej zmluvy
a stávajú sa jedným telom.
Pán Ježiš potvrdil slová z 1. knihy
Mojžišovej: „Preto opustí človek otca
i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy,
a tí dvaja budú jedno telo“ (Mt 19:5)
a dodal: „Takže nie sú viacej dvoje, ale
jedno telo. A teda toho, čo Boh spojil,
človek nech nerozlučuje!“ (Mat 19:6)
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Manželstvo je zmluvný vzťah,
v ktorom sám Boh spája muža a ženu
v jedno.
„A ak niekto premôže jednotlivca,
dvaja obstoja pred ním. Trojitý povraz
sa nepretrhne rýchlo“ (Kaz 4:12,
Evanj. pr.).
Dvaja obstoja v životných situáciách
lepšie ako jednotlivec, a predsa „trojitý
povraz sa nepretrhne rýchlo“. Tým
„tretím povrazom“ je Kristus, ktorý
manželstvo upevňuje zmluvným putom.
Manželstvo je obrazom Krista
a cirkvi
V liste Efežanom 5:22-31 sa hovorí
o manželstve, pričom táto pasáž končí
slovami: „Toto tajomstvo je veľké, ale ja
hovorím vzťahom na Krista a vzťahom
na cirkev“ (Ef 5:32).
Kristus je ženíchom a cirkev
nevestou.
– Manžel je hlavou manželky, tak ako
je Kristus hlavou cirkvi (Ef 5:23).
– Manžel má milovať svoju manželku tak, ako aj Kristus miloval
svoju cirkev a vydal sám seba za ňu
(Ef 5:25).
– Manželka sa má podriaďovať svojmu manželovi tak, ako sa cirkev
podriaďuje Kristovi (Ef 5:24).
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Maratón duše

Martin Hunčár

Maratón duše je príbeh bežca, ktorý sa vo sne znenazdajky ocitol na najzvláštnejších pretekoch na svete. Na každom kilometri ho ktosi poučí o nejakej biblickej pravde. Nejde tu ani
o rýchlosť, ani o predbehnutie ostatných. Je to zápas so samým sebou, s rôznymi pokušeniami
a prekážkami. V predchádzajúcich číslach VŽ sme vám už priniesli niekoľko „kilometrov“, tento
raz sa dej odohráva pri Fialovej rieke.
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Chodník viedol na hrádzu akejsi priehrady. Z jednej strany bola priepasť, do
ktorej sa penivý živel valil cez priepust
do nedozernej hĺbky, z druhej strany
vodná nádrž. Na konci hrádze cesta končila – vysoké strmé bralá, ktoré sa hrdo
vypínali do výšin, dávali stopku každému. Tmavomodré vlnky sa tam rozbíjali o skaly. Okolo nich sa vo víroch točila
pena ako biela nadýchaná čipka.
Mám naskočiť do prázdnych lodiek,
ktoré tam čakajú? Niekoľko ľudí na nich
práve odplávalo. Nie je to nejaká pasca?
Niektorí bežci sa štverali na skaly, ďaleko sa však nedostali kvôli kolmému previsu, museli sa vrátiť. Zdalo sa, že iná
cesta ako vhupnúť do loďky, neexistuje. Nastúpil som a zvažoval, ako sa najlepšie usadiť.
„Máš už parťáka?“ ozval sa za mnou
nejaký muž.
„Nie, nemám,“ odvetil som a letmo
si ho premeral. Mal svalnatú postavu,
okrúhlu tvár s malou briadkou podobnou tej mojej a bol asi o desať rokov
starší. „Nasadaj,“ pozval som ho a vzápätí sa mu priznal: „Len ťa chcem vopred varovať: pádlovanie nie je moja
najsilnejšia stránka.“
„Mám s tým skúsenosti, neboj sa,“
upokojil ma rozhodným hlasom,
nasadol, odrazil čln od brehu a začal
veslovať.
Pozerám sa na chrbát muža, ktorému som sa zveril do rúk. Zdá sa, že vie,
čo robí, ale aj tak napína všetky svaly.
Vzápätí som zistil prečo.
1
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Už pri prvom zábere ma prekvapilo,
ako ťažko to šlo. Na splave som bol len
párkrát, ale taký silný odpor vody som
nečakal.
Položil som pádlo, načrel oboma dlaňami pod hladinu a až teraz zistil, že to
nemohla byť voda. Farbu síce mala tmavomodrú, až fialovú, ale skôr to pripomínalo akési husté želé.
„Prečo neťaháš?“ Môj parťák sa ani
neotočil. Iste si všimol, že sa loďka začala stáčať na stranu hneď, ako som
prestal veslovať. Asi vedel, čo mi lieta
hlavou: „Len sa toho, prosím ťa, nenapi!“
„Čo je to za sajrajt?“ vyhŕkol som,
pustil tekutinu pomedzi dlane a pre istotu si utrel ruky o okraj nášho plavidla.
Udivilo ma, že tekutina nielenže nezapácha, ale vonia veľmi príjemne, sladko.
Dobre by ju bolo ochutnať, keby varovanie môjho spoločníka neznelo tak naliehavo.

Si si istý, že ty do
svojej loďky svetskosť
nenaberáš?

„Prezradím ti to, až keď zase začneš
pádlovať,“ povedal tajomne.
Zabral som a snažil sa o rovnaké tempo ako on. Išli sme už asi dve minúty, no
muž sa neponáhľal s výkladom. Možno
to bol len trik, ako ma donútiť k výkonu.
„Nepredpokladal som, že tento beh
bude spojený aj s veslovaním,“ prerušujem ticho v snahe nadviazať dialóg. Bez
odozvy. Napredovali sme v pravidelnom
rytme a dobehli niekoľko lodiek. Scenéria sa postupne menila, vľavo už breh
nelemovalo bralo, ale akási pláž, ktorá
sa viac a viac rozširovala. Už sme pádlovali proti prúdu, i keď len veľmi slabému. Bolo potrebné oprieť sa z celej
sily. Vydržím to? Toto veru nebolo žiad-

ne dovolenkové člnkovanie. Plavili sme
sa riečkou a dosť vysilení sme dobehli
ďalšie loďky. Pohľad na ne ma zaskočil.
Niektorí si spravili prestávku a malými vedierkami, ktoré ležali asi v každej loďke, načierali mazľavú tekutinu
a vylievali ju na dno svojho plavidla.
Nedávalo mi to žiaden zmysel. Vždy
som si myslel, že vedierko je tu pre prípad núdze, aby sa tekutina mohla vyliať
von, nie naopak.
„Už si videl niečo podobné?“ nedalo
mi a znova som sa obrátil s otázkou na
môjho spoločníka.
„Je to dosť bežný jav,“ odvetil tajomne, vystrel si chrbát a otočil sa smerom ku mne: „Žiaľ, aj ja som to tak
robieval.“
„Ničomu nerozumiem,“ rozhodil som
rukami a prestal veslovať. „Kto vlastne si?“
„Lót,“ predstavil sa a hľadiac na mňa
čakal moju reakciu.
„Lót? Abrahámov synovec?“
„Áno.“
„Ten, ktorého anjeli vyviedli zo Sodomy tesne predtým, než ju zničili?“
„Tak veru.“
„Ty ma máš sprevádzať na tomto kilometri?“ opýtal som sa dosť podozrievavo, pretože som z Biblie vedel aj o jeho
zlyhaniach.
„Musím ťa varovať. Sám som na
vine, že svetskosť presiakla moje vnútro. Manželka na mňa tlačila, aby sme
sa presťahovali do Sodomy. Nebavilo
ju už bývať v stanoch, chcela byť bližšie k lepším obchodom, mesto poskytovalo väčšie bezpečie a pohodlie. Podcenili sme však hriech, ktorý tam mal
zapustené silné korene. Nenašlo sa tam
ani desať spravodlivých.“ 1 Lót hovoril smutne a vážne: „Držal som sa Boha

Pozri 1M 18:32
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zubami-nechtami, ale odolávať bezbožnosti, ktorá tam bujnela, bolo čoraz ťažšie. Nakoniec som prišiel o manželku,
všetok majetok, stratil veľa času a ani
nedoniesol Bohu to ovocie, ktoré pre
mňa pripravil.“
Konečne sa motúz rozuzlil. „To mi
je ľúto,“ zareagoval som po chvíli, keď
som pochopil, že to už ďalej nechce rozoberať.
„Aj na teba číha nebezpečenstvo: daj
si pozor, aby si raz nemusel plakať nad
tým, čo si premrhal.“
Stále tu bolo veľa neznámych veličín.
„Čo mi hrozí?“
„Rieka tohto sveta,“ odvetil a načrel
vedierkom modrofialovú tekutinu.
„Tak, to je teda husté,“ nezdržal som
sa a zhodnotil to slovníkom tínedžera.
Neviem, či Lót pochopil môj žargón,
ale plynulo naň nadviazal. Pozrel sa
do vedierka a skonštatoval: „Husté? To

áno, ale tiež zradné, pretože to je príťažlivé a lepkavé.“
Niektoré neznáme sa vyriešili, ale objavili sa nové. „Všimol som si, že už
chvíľu pádlujeme proti prúdu. Takže sa
práve teraz plavíme proti prúdu tohto
sveta?“
„Áno. Niektorí ľudia prestali veslovať a zamilovali si svet. Loďka ich pred
svetskosťou dosiaľ chránila, ale keď
do nej začali svojvoľne naberať, hazardujú.“
„Ach, tak,“ konečne sa mi rozjasnilo.
„To, čo robia, je veľmi nelogické,“ pokrútil som hlavou.
„Si si istý, že ty do svojej loďky svetskosť nenaberáš?“
Otázka priamo na telo. Premietal
som si svoj život, zatiaľ čo Lót zo mňa
nespúšťal oči.
„Myslím, že nie,“ odvetil som nie
príliš presvedčivo a podvedome si za
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chrbtom do trička utieral ruky od
zvyškov tekutiny.
„V tom je práve ten háčik,“ rozmotával ďalej tajomné klbko. „Často hovoríte, že nie ste z tohto sveta, ale žijete
takmer na nerozoznanie od svojich neveriacich blížnych. Vniká to do vás celkom nebadane. Pozeráte tie isté filmy,
počúvate tú istú hudbu, listujete v tých
istých časopisoch, investujete financie
rovnako ako vaši susedia. Spočiatku to
vyzerá nevinne. Aj mne tak pripadala
Sodoma, keď som sa do nej nasťahoval.
Mnohé mestá však už nemajú ďaleko
od štandardu Sodomy.“
„Asi tak ako prvé vedierka tej tekutiny v tamtých člnkoch,“ vstúpil som mu
do reči vlastnou úvahou.
„Začínaš tomu rozumieť. Na samotnú
loďku to má zatiaľ len minimálny vplyv;
ale ak to tak bude pokračovať, neskôr
sa môže potopiť. A ak aj nie, pádlova-
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Poviedka

nie bude také vyčerpávajúce, že sa jej
posádka nedostane do cieľa.“ Odpľul si
do vody a pokračoval: „Z neškodných
filmov sa ľahko stanú horory, z príjemnej „mainstreamovej“ hudby sa môže
stať metal, z čítania novín prejdú na bulvár. A keby to ani nenabralo takéto zlé
obrátky, už tým, že svetským veciam venujú príliš veľa pozornosti, neostáva čas
na budovanie Božieho kráľovstva.“
Teraz som sa už v jeho slovách našiel. Nežil som vlažne, ale boli obdobia,
keď som zbytočne načieral niečo „neškodné“. Pridlhé sledovanie a rozoberanie správ, čítanie nekonečných diskusií
o správnom bežeckom tréningu a diétach,
sledovanie šachových partií a filmov,
ktoré som už niekoľkokrát videl...
Lót išiel ešte ďalej. „Do loďky si vpúšťame svet nielen tým, čo robíme, ale aj
tým, ako premýšľame, s kým sa porovnávame, čím sa honosíme. Veď nič z toho, čo je vo svete — žiadostivosť tela,
žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom —, nie je z Otca, ale zo sveta.“2
Nechcel som žiť ako neveriaci, to
určite nie, ale sem-tam som im trochu
závidel a túžil mať to, čo majú aj oni –
krajší dom, lepšie auto, dopriať si dovolenky, na ktorých nebudem musieť šetriť. Vlastne som mohol byť rád, že moja
loďka ešte nie je pod vodou.
Lót videl, že to vo mne vrie a nechal
ma premýšľať. Otočil sa a opäť začal
veslovať. Ani ja som nechcel zaostať.
Prvé zábery boli najťažšie, pretože kým
sme sa zhovárali, prúd nás už pomaly
unášal dolu.
„Prvý záber je vždy najťažší,“ povedal
bez toho, aby sa na mňa obzrel. „Rovnako ako prvý krok smerom k Bohu.“
Konečne sme prekonali silu prúdu
rieky a napredovali. Znova sme predbiehali loďky, a to najmä tie, ktoré mali
vnútri veľa kvapaliny. Z jednej, ktorú
sme práve míňali, na nás dokonca zaútočili. Bolo to nečakané a dosť nebezpečné. Zapotácali sme sa a len-len, že sa
tekutina nevliala aj do nášho člnu. Rýchlo sme sa od nich vzdialili.
Lót vycítil môj zmätok: „Veriaci, ktorých srdce je naplnené svetskosťou,
nenávidia zbožných kresťanov. Irituje
ich to a považujú si za povinnosť takéto
lode potopiť. Radšej sa im vyhni.“
2
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Za ďalšou zákrutou prúd mohutnel.
Až teraz sa ukázalo naše prezieravé rozhodnutie nenačierať „svet“. Niektorí
v loďkách, idúcich popri nás, už strácali nádej i silu. Namiesto toho, aby pádlovali, rezignovali a tekutinu dokonca
začali piť. Zdalo sa, že im náramne chutí, naberali si znova a znova. Potom však
začali nekontrolovateľne zvracať. Najskôr sa pri tom snažili nahnúť ponad
okraj člnu, no postupne strácali vládu
nad svojím telom. Poniektorí sa zvalili na drevené dno, kde sa bezvládne váľali v zmesi zvratkov a lepkavej masy,
ktorá im predtým tak chutila, iní zostali
sedieť. Ruky mali voľne zložené v lone,
tupé pohľady uprené do diaľky...

Až keď ideš vytrvalo
proti prúdu, zistíš, aký
je svet v skutočnosti.
Prenikneš cez jeho
sladký a lákavý povrch
a bude sa ti hnusiť.
„Svet ťa nikdy neurobí šťastným,“ pokračoval Lót. „Keď ho ochutnáš, chvíľu
sa ti bude páčiť, ale neskôr ti zhorkne
v ústach. Smútok a sklamanie zo seba
samého môže prerásť až do depresie.
Prešiel som tým, viem, o čom hovorím.“
Veslovali sme ďalej a ja som si uvedomil, že mám viac a viac sily. Bol to
paradox, ale čím viac prúd silnel, tým
viac energie na jeho prekonanie sme
dostávali.
„Je to milosť.“ Lót sa pozrel smerom
k nebu a poďakoval Bohu. „Na ďalších
kilometroch jej porozumieš ešte lepšie.
Pôsobí aj tu, počas plavby touto riekou.“
Na ľavom brehu bolo niekoľko lodiek, ktoré bežci ťahali lanom. Brodili
sa v bahne a postupovali oveľa pomalšie než my. Mazľavá pôda sa im lepila
na podrážky. Postriekaní hrudkami blata vykračovali vpred ako ruskí nevoľníci, ktorí kedysi ťahali lode so žalostnou
piesňou na perách.
„Éj, uchnem!“ zvolal som nahlas slová tohto náreku v ruštine. „Čo to má
znamenať? Pomiatli sa?“
„Nenávidia ducha tohto sveta až natoľko, že žijú osamote, nechcú mať
žiaden kontakt s týmto svetom. Túžba po čase strávenom s Bohom pochá-

dza od neho, nemá však prerásť do izolovanosti, nesmie sa stať cieľom, ale len
prostriedkom, aby sme sa vrátili medzi
ľudí a slúžili im.“
Prišlo mi ich veľmi ľúto. Veď to boli
moji bratia – a tak veľmi sa trápili. Prečo sa musia tak lopotiť?
Lót mi to objasnil, aj keď som otázku nevyslovil nahlas. „Ježiš sa za svojich učeníkov modlil, aby neboli vzatí zo
sveta, ale aby boli ochránení pred zlým.3
Nechce, aby sme boli svetácki, no nechce ani to, aby sme sa oddelili od hriešnikov natoľko, že sa staneme pre nich
nedostupnými, či dokonca čudákmi.“
Konečne som našiel záľubu ísť proti
prúdu. Možno práve to ma tak posilňovalo. Prešli sme jedným vírom, kde sme
museli byť zvlášť obozretní, a zrazu sme
sa ocitli na konci, či vlastne na začiatku?
Každá rieka má svoj prameň, ale svet
ho nemá, má len močiar, v ktorom sme
teraz skončili. Modrofialová tekutina tu
hnusne zapáchala.
„Príšerne to tu smrdí. Veď ešte pred
chvíľou príjemne sladko voňala,“ neodpustil som si poznámku. Pripomínalo
to jamy plné bahna, odkiaľ sme spolu
s evanjelistom Filipom vyťahovali zajatcov. Tá asociácia bola opodstatnená.
„Až keď ideš vytrvalo proti prúdu,
zistíš, aký je svet v skutočnosti. Prenikneš cez jeho sladký a lákavý povrch
a bude sa ti hnusiť.“
Lót zamieril ku brehu, vystúpil z loďky a posledný raz sa na mňa pozrel. „Tí,
ktorých svet nebol hoden, blúdili po
púšťach a horách, po jaskyniach a zemských roklinách.“
Bez toho, aby musel citovať kapitolu, vedel som, že ide o 12. kapitolu Listu Židom, kde sa píše o hrdinoch viery.
Lótove posledné slová nikdy nezabudnem: „Jednou roklinou si so mnou
dnes prešiel, ďalšími však už musíš prejsť sám. Prajem ti, aby tvoja loďka mala
vždy suché dno.“
Obzrel som sa. Neobvyklá rieka sa
vinula pomedzi skalné bralá a preverovala všetkých, ktorí sa po nej plavili.
Z tohto miesta som videl desiatky zápasiacich veslárov. A potom som v duchu
znova uvidel tú svoju loďku v reálnom
svete – zápasiacu s prúdom, zatiaľ stále
so suchým dnom.

Pozri Ján 17:15
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Blaise Pascal
Nie, nebojte sa, nevzali ste omylom do
rúk učebnicu fyziky. Hoci meno Blaise
Pascal poznáte snáď najmä v súvislosti
s Pascalovým zákonom a jednotkou
tlaku, v skutočnosti bol tento geniálny
matematik a fyzik hlboko veriacim
človekom. Podobne ako aj ďalší známi
špičkoví vedci, napríklad Isaac Newton
či u nás Matej Bel.
Po tridsiatke zažil obrátenie, o ktorom
napísal svoj slávny Pamätník. Ten
odvtedy vždy nosil so sebou. Zapísal
doňho svoju skúsenosť s Bohom:
„Oheň. Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh
Jakuba, nie filozofov a vedcov. Istota.
Istota. Cit. Radosť. Pokoj. Boh Ježiša
Krista. Môj Boh a tvoj Boh... Radosť,
radosť, slzy radosti...“
Bol súčasťou reformného hnutia v katolíckej cirkvi zvaného jansenizmus,
podľa holandského biskupa Jansenia.
Toto hnutie bolo azda najoriginálnejším
pokusom o katolícku reformu od čias
reformácie. V katolíckej cirkvi v tom

Jansenizmus
(17. storočie)

Pascal sa do tejto diskusie zapojil
svojím dielom Listy vidiečanovi.
V ňom formou listov píše „vidieku“,
čo sa deje v meste. Ironicky pritom
kritizuje morálnu teológiu jezuitov,
v ktorej účel svätí prostriedky.

Pascal žil v dobe veľkého skepticizmu. Nová vedecká revolúcia začala ignorovať stredovekú teológiu aj
filozofiu a s nimi aj klasické argumenty
o Božej existencii. Keďže Pascal bol aj

Nielen pravda sama poskytuje
istotu, ale už i jej samotné
hľadanie upokojuje. Blaise Pascal
čase dominovala jezuitská protireformácia a stále sa udržiavalo tradičné
scholastické učenie. Mnohí otvorenejšie
zmýšľajúci katolíci však boli za rozumné ústupky voči reformácii, keďže boli
presvedčení, že scholastický prístup
stratil kontakt s jednoduchým človekom. Jansenius študoval Augustína
a jeho viera bola do veľkej miery ovplyvnená práve ním. Zdôrazňoval milosť
až natoľko, že bežní katolíci začali
o ňom pochybovať, či nie je protestantom prezlečeným za biskupa. Mýlili sa
– Jansenius neprechovával žiadne myšlienky o odlúčení od Ríma a nikdy k nemu ani nedošlo, aj keď jansenistické
hnutie bolo rôznymi spôsobmi potláčané a nikdy nebolo oficiálne akceptované. Po mestách chodili jezuiti, ktorí sa
snažili upevniť katolícku identitu obyvateľstva vyučovaním, a to najmä proti
reformácii, ale aj proti jansenizmu.

filozofom, jeho skúsenosť s Bohom ho
v tej dobe viedla k tomu, aby sa pokúsil
skeptikom svojej doby sprostredkovať
dôvody, prečo je rozumné veriť v Boha.
Jeho argument pre vieru je známy
ako Pascalova stávka a hoci väčšina
filozofov ho považuje za najslabší
argument v prospech Boha a mnohí ho
obviňujú z vypočítavosti, Pascal tento
argument považoval za najsilnejší. Aby
sme ho správne pochopili, musíme si
uvedomiť dobu, v ktorej Pascal žil,
a to, že nejde o dôkaz Božej existencie,
ale o argument na začiatok, – prečo
skúsiť vieru – adresovaný skeptikom
a agnostikom.
Pascal vychádza práve z agnostického
predpokladu – ak nemôžeme na základe
žiadnych dôkazov vedieť, či Boh je,
ale život beží a naše rozhodnutia majú
dôsledky pre večnosť, je tu jedno
praktické riešenie.
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Existujú štyri možnosti:
1. Boh existuje a ty v Neho veríš –
v tom prípade ťa čaká nekonečné
šťastie.
2. Boh neexistuje a ty v Neho veríš
– to ti nespôsobí žiadnu škodu. Keď
vyhráš, vyhráš všetko, keď prehráš,
neprehráš nič.
3. Boh nie je a ty v Neho neveríš –
v tom prípade nemáš žiadnu výhru,
pretože nie je žiadny život po smrti.
4. Boh je a ty v Neho neveríš – v tom
prípade prehráš všetko. Keď vyhráš,
nevyhráš nič, keď prehráš, prehráš
všetko.
Podľa agnostikov je najlepšie vôbec
nestaviť. Pascal na to odpovedá: „Ale
ty musíš staviť. Nemáš na výber, už
si sa zaviazal, už si sa pustil do hry.“
Nie sme pozorovatelia života, ale jeho
účastníci. Možno to pochopiť na týchto
príkladoch:
Predstavte si, že niekto, vám veľmi
drahý, zomiera a lekár vám navrhne
vyskúšať novú injekciu, ktorej účinnosť
nemôže garantovať, ale existuje aspoň
polovičná šanca, že vášmu milovanému
zachráni život. Bolo by to rozumné
vyskúšať ju, aj keby to niečo stálo?
A povedzme, žeby to bolo zadarmo
– nebolo by potom úplne nerozumné
nevyskúšať to?
Alebo si predstavte, že počujete reportérov, ako hovoria, že váš dom horí
a máte v ňom deti. Neviete, či hovoria
pravdu, alebo nie. Čo urobiť? Ignorovať ich, alebo obetovať čas a utekať
domov či aspoň zavolať domov v prípade, že reportéri majú pravdu?
Keď sa rozhodneme staviť, stojí to
za tú obeť, ktorú musíme podstúpiť
v tomto živote? Na to Pascal odpovedá: „Poviem vám, že vyhráte aj v tomto
živote: zmysel, pokoj, nádej, radosť,
veci, ktoré rozosmiali mučeníkov na
ceste smrti.“
Zdroje:
Pavel Hanes: Dejiny kresťanstva.
Banská Bystrica: Trian, 2007,
Wikipédia – Slobodná encyklopédia,
www.animans.sk, www.milujtesa.org
Tomáš Počai
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Pozerajte posolstvá
zo Slova života
na YouTube
Na stránke
www.slovozivota.sk kliknite:
- na ikonku YouTube kanál SŽ
alebo zadajte na internete:
- YouTube Slovo života
Bratislava
Veríme, že posolstvá
služobníkov, ktorí kázali
v našom zbore, budú
pre vás občerstvením.
Božie slovo je stále
„živé, účinné a ostré“
(Žid 4:12).
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