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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.

10,90 €
mäkká väzba, 252 strán

Boh nám chce pomôcť v rozhodovaní pri kľúčových  
rozhodnutiach i v malých každodenných záležitostiach.  

Ak sa však nenaučíme počúvať Boží hlas a riadiť sa ním,  
Božie plány sa nestanú realitou.

- vnímať, čo Boh hovorí,
- rozlišovať negatívny vplyv  
 a zámery nepriateľa,
- pochopiť, prečo je nevyhnutné  
 riadiť sa Božími pokynmi,
- uvedomiť si, že komunikovať  
 s Bohom nie je zložité.

9 €, 276 strán
10,9 €, 276 strán

9,90 €, 235 strán
8,50 €, 188 strán

TÁTO KNIHA VÁM POMÔŽE 

ĎALŠIE VYBRANÉ KNIHY OD JOYCE MEYER Z NÁŠHO VYDAVATEĽSTVA

     Naučte  sa počúvať Pánov h las ,  aby s t e 
mohl i  napln iť Boží p lán.

new

JOYCE  MEYER
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Keď sa Jurij Gagarin vrátil z vesmíru, 
bolo to veľké víťazstvo Sovietskeho zväzu 
a komunisti sa na úspechu svojho kozmo-
nauta veľmi radi priživovali. Gagarin, 
verný ideológii svojej vlasti, vyhlasoval, 
že síce vo vesmíre bol, ale Boha tam ne-
stretol. Niekto však na to trefne zareago-
val: „Pán Gagarin, stačilo, aby ste vyšli 
zo skafandra a Boha by ste stretli veľmi 
rýchlo“.
 
Jedného dňa Boha naozaj uvidíme tvárou 
v tvár, ale On sa nám chce dať spoznať 
už tu, na Zemi. V mladosti som nebol  
„nábožným“ človekom a bol som si istý, 
že Boh o mňa nemá záujem. Určite sa sta-
rá iba o nábožných... Ako veľmi som sa 
mýlil! Ježiš neprišiel založiť kresťanské 
náboženstvo, prišiel preto, aby nás zozná-
mil s nebeským Otcom!

Ježiš bol jedinečný! Farizejov privádzal 
do zúfalstva, ale „hriešnikov“ fascinoval. 
Raz bol v synagóge a všimol si tam člove-
ka s „uschnutou“ rukou. Ježiš nikdy nevi-
del iba zástupy, ale jednotlivcov. Všimol 
si nenávideného Zachea, ktorý pre svoj 
malý vzrast vyliezol na planý figovník, 
len aby Ho zazrel. Mohol Zachea verejne 
zosmiešniť, ale On s ním namiesto toho 
večeral v jeho dome a neskôr ho urobil 
biskupom v Cézarei. Neobišiel ani Barti-
mea, slepca, ktorý žobral na prašnej ceste 
vedúcej do Jericha a zázračne ho uzdra-
vil. Na prekvapenie všetkých povolal aj 
Matúša, colníka, ktorý za peniaze zrádzal 
svojich vlastných. Ježiš však v ňom videl 
potenciál, o ktorom ostatní nemali ani len 
poňatia. Všetci mali svoje hendikepy, ale 
Ježiš ich dokázal obnoviť, vrátiť im dôs-
tojnosť a dať im nový zmysel života.

Bola sobota, deň odpočinku a farizeji 
striehli, aby Ježiša prichytili pri najmen-
šej chybičke. Predstavujem si, ako si ich 
jedného po druhom premeral a prečítal 
ako otvorenú knihu. Potom ukázal prstom 
na chorého a nahlas vypovedal to, o čom 
si všetci šuškali: „Postav sa do stredu!“ 
Nádhera! Ak ide o záchranu človeka, 
Ježiš nikdy neváhal rozvíriť hladinu ná-
boženských vôd. John Wesley povedal: 
„Príliš sa bojím Boha na to, aby som sa 
bál ľudí.“ Vždy ľudí rešpektuj a cti si ich, 
lebo sú stvorení na Boží obraz, ale nikdy 

im nedovoľ, aby určovali mieru tvojho 
šťastia. Dr. Lester Sumrall zvykol hovo-
riť, že najhorším miestom pre šťastie člo-
veka je hlava jeho blížneho. 
Ježiš postavil chorého do stredu synagógy 
a bol pripravený demonštrovať, ako Bohu 
na človeku záleží. Mohol to spraviť po 
bohoslužbe, niekde potajme, ale Ježiš tú-
žil ľuďom zjaviť Božiu slávu. Pred všet-
kými vyhlásil: „Vystri svoju ruku!“ Muž 
ju vystrel a ruka bola okamžite uzdravená.
 
Tento príbeh symbolizuje oveľa viac 
než len fyzické zdravie. Ruka toho muža 
zastupovala jeho silu a schopnosť po-
starať sa o rodinu. Možno mu ochrnula 
počas práce, alebo pri bitke so susedom 
či neznámej nákaze. Nech už bol dôvod 
akýkoľvek, Ježiš chcel obnoviť jeho vita-
litu, vrátiť mu ekonomickú silu a radosť 
do rodiny. Taký je Kristus a takí by mali 
byť aj Jeho nasledovníci.

Nedávno som sa vrátil zo Srbska. Boh 
sa tam na bohoslužbe veľmi dotýkal istej 
ženy, takže priviedla aj svojho muža, kto-
rý bol v minulosti profesionálnym džu-
distom. Následkom športovej kariéry mal 
veľké bolesti chrbta a nesmelo požiadal  
o modlitbu. Rád sa za ľudí modlím, pre-
tože viem, akému veľkému Bohu slúžim. 
Vždy verím, že už počas modlitby sa odo-
hráva to, o čo nebeského Otca žiadame. 
Prostredníctvom prekladateľa som mu 
povedal, aby urobil to, čo predtým ne-
mohol. Začal sa pomaly ohýbať v páse. 
Potom som mu navrhol, aby sa posadil. 
Pokrútil hlavou, že to nepôjde, lebo bude 
mať veľké bolesti. Nakoniec však poslú-
chol. Viete, čo sa stalo? Vôbec som na 
to nepotreboval prekladateľa, lebo jeho 
tvár sa rozžiarila zdesením a prekvape-
ním zároveň, keďže bolesť, ktorú čakal, 
sa vôbec nedostavila. Ježiš ho na mieste 
uzdravil! Začal skákať hore-dolu a spolu 
sme sa radovali z Božej moci. 

Neviem, čo ochrnulo v tvojom živote.  
Možno si to ľudia okolo teba ani len nevši-
mli, alebo práve naopak, začali ťa obchá-
dzať. Ježiš je však iný. Je pripravený obno-
viť tvoju silu a vrátiť ti stratenú dôstojnosť. 
Príď k Nemu v jednoduchej modlitbe a po-
žiadaj Ho o uzdravenie a obnovenie. Často 
urobí ešte viac, než si sa odvážil požiadať!

Ježiš – ako Ho 
možno nepoznáš
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Roland a Monika Keményovci sú dnes šťastnými rodičmi malého Šimonka, pravidelne ich 
vídame na našich bohoslužbách v Bratislave. Pred rokmi odovzdali svoj život Bohu a bez 
Neho si to už ani nevedia predstaviť. Ich cesta však nebola jednoduchá a bezproblémová, 
Roland sa narodil s detskou mozgovou obrnou a v mladosti zápasil s drogami, no Ježiš ho 
oslobodil, dnes má stabilnú prácu a cíti sa v živote naplnený.

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA

Od malička žijem v dedinke zvanej Tomášov. Moje detstvo 
bolo celkom obyčajné, avšak predsa odlišné. Mám totiž detskú 
mozgovú obrnu. Vzhľadom na to bolo niekedy ťažké vyrastať 
medzi zdravými deťmi. Bol som dobre známy tým, že som všade 
chcel byť, všetko vidieť a podľa možností aj niečo vyparatiť. 
Chodiť do kostola bolo u nás povinnosťou, ktorú som plnil, no sám 
som pochyboval, nedá sa povedať, že som bol veriaci. 

Životný štýl ulice
Na ulici som trávil veľa času, čo sa neskôr odrazilo na mojom 
životnom štýle. Najskôr to bol alkohol a cigarety, ale neskôr som 
skúšal aj ľahké drogy, ktorých sa zbaviť bolo 
ťažké.

Je ťažké predstaviť si to, ak človek nezažije 
závislosť na vlastnej koži.Cieľom každého dňa 
sú drogy. Záujem o výlety, zábavu, či čokoľvek 
iné neexistuje. Po niekoľkých rokoch som si 
začal uvedomovať, že starnem a že môj život 
nikam nevedie. Bol to ten istý príbeh, stále 
dokola, každý deň. Časom som začal túžiť po 
priateľke a samozrejme, aj po vlastnej rodine. 
Za takýchto okolností sa to môže zdať priam nemožné, no dnes 
viem, že Bohu je všetko možné. 

V zime roku 2006 som zažil vážnu dopravnú nehodu. Cestoval 
som spolu s niekoľkými priateľmi autom. Šoférom som bol ja. Auto 
sa niekoľkokrát prevrátilo, bolo totálne zničené. Nikomu z posádky 
sa však nič nestalo. Napriek tomu som mal silný pocit viny. Ešte 
aj doma mi vynadali, že som mohol zabiť svojich kamarátov.  
V ten večer som vyšiel na ulicu popremýšľať o všetkom, čo sa 
stalo. Mojím prvým nápadom bolo počkať na padajúcu hviezdu 
a niečo si želať. Žiadna však nepadala a tak som sa zo zúfalstva 
skúsil pomodliť. Bolo to fakt zúfalé, začal som najskôr prosiť za 
veci, ktoré som vo svojom živote sám nevedel zmeniť. Prvou bolo, 
žeby som chcel skončiť s marihuanou a alkoholom. Potom si nájsť 
nových kamarátov, ktorí neužívajú drogy, ani alkohol. Všímal som 

si totiž, že niektoré moje vtedajšie priateľstvá boli falošné. Ďalej 
som prosil o celoživotnú partnerku a neskôr aj o rodinu. Vtedy som 
však ešte netušil, že Boh naozaj vypočuje moje prosby. 

Cestou k novému životu
O niekoľko mesiacov ma pozvali na domáce skupinky, kde som 
sa dozvedel o viere a o Bohu viac než kdekoľvek predtým. Začal 
som si čítať Bibliu, pretože slová, ktoré hovoril vedúci skupiny 
(Tomáš Šimko), a aj ostatní členovia, sa ma dotýkali hneď od 
prvej návštevy. A to nehovorím o piesňach, ktoré hrali. V tom 
čase som teda zápasil s rozhodnutím, ktorým smerom mám  

v živote ďalej ísť. Videl som na sebe zmeny 
k lepšiemu, no chcel (aj potreboval) som ešte 
väčšie. Keďže som nevedel, kam sa vybrať, 
sedel som akoby na dvoch stoličkách. Koncom 
roku 2006 som sa dostal do cirkvi Slovo života. 
Tu som urobil pevné rozhodnutie ísť cestou, 
ktorá bude možno tŕnistá a plná pochybností 
adresovaných od ľudí z môjho okolia, ale vedel 
som, že sa už nechcem vrátiť späť. Rozhodol 
som sa činiť pokánie a odovzdať život Bohu. 

Hneď potom som pocítil slobodu a uzdravenie od alkoholu aj od 
marihuany. To všetko sa stalo počas jediného víkendu. Trávenie 
času v spoločnosti kresťanov mi pripomenulo moju prvú 
modlitbu – nájsť si priateľov, ktorí nie sú poviazaní alkoholom 
a drogami. Ľudia z cirkvi sú práve tí, za ktorých som sa modlil. 
Som vďačný za pastorov Petra Čuříka a Martina Hunčára, i za ich 
čas, ktorý každú nedeľu venujú zboru a jeho aktivitám. Vďačný 
som aj ostatným za spoločne strávený čas, napríklad na misiách  
v Srbsku, odkiaľ som si vždy niečo priniesol. 

Ako čas bežal, Boh mi dával silu do každej situácie a viedol moje 
cesty i rozhodnutia. Bez Neho by som nebol tam, kde som teraz. 
V cirkvi som získal veľa múdrosti vedúcej k správnym životným 
rozhodnutiam. Je rok 2018 a ja mám dnes úžasnú manželku  
a najkrajšieho syna na svete – Šimonka. Sú pre mňa najväčším 

ROLAND   

Dostali sme viac, 
         ako sme prosili 

Mojím prvým  
nápadom bolo 

počkať na padajúcu 
hviezdu a niečo si 
želať. Žiadna však  
nepadala a tak som 

sa zo zúfalstva  
skúsil pomodliť.
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PRÍBEHY ZO ŽIVOTA

MONIKA 

darom na tejto zemi. Sme vďační Bohu za toľké požehnania, ktoré 
sa snáď ani nedajú spočítať. Nie je už možné, aby som niekedy 
pochyboval o Božej dobrote, a už vôbec nie o Jeho existencii.
 

Narodila som sa v Bratislave dvom úžasným ľuďom. Moja 
mamina je krajčírka a ocino vodič kamiónu. Mám mladšiu sestru 
Nicol. Milujem knihy a zvieratá a mojím koníčkom je vizážistika. 
Spravila som si aj kurz líčenia, čo sa mi 
napokon hodilo aj pri práci. Vyrastala som  
v katolíckej rodine. Rodičia ma od detstva 
učili vážiť si starších ľudí, byť zodpovednou  
a v neposlednom rade ma učili láske. Ako 
školáčka som navštevovala náboženskú 
výchovu. Chodenie do kostola a na náboženstvo 
som však brala len ako povinnosť, ktorú si treba 
splniť. „Odsedela“ som si svoje, no nenapĺňalo 
ma to. Nikdy som tam nedostala odpoveď na otázku, kto je Boh. 
Vedela som o Ňom, no nemala som s Ním blízky vzťah.  

Epilepsia a neplodnosť
Keď som mala 11 rokov, počas Veľkej noci som dostala prvý 
epileptický záchvat. Prognózou lekárov bolo, že z toho vyrastiem, 
pretože sa moje telo v detskom veku ešte mení a vyvíja. Ale ako 
plynul čas, stúpal aj počet mojich záchvatov. Často ma dokonca 
museli oživovať v nemocnici. Napokon sa ma ujala terajšia 
prednostka neurológie na Kramároch a nasadila mi liečbu, 
ktorá konečne zabrala. Lieky, ktoré som užívala, boli natoľko 
agresívne, že u mňa spôsobili jeden z častých nežiadúcich 
účinkov – neplodnosť. Mala som asi trinásť rokov, v tom veku 
to však pre mňa nebolo podstatné, dôležité bolo, že som nemala 
záchvaty.  

Prvý kontakt s Ježišom
V tom čase som prestúpila zo športového gymnázia na 
Mokrohájsku, kde som spoznala svojho manžela Roliho. 
On ma priviedol do cirkvi a povzbudil ma veriť v Ježiša 
Krista, pozval ma na Konferenciu viery. Bolo to v roku 
2013, kedy som činila pokánie a prijala Ho do svojho 
života. Hneď na to som si všimla zmeny, ktoré nastali 
v mojom živote. Boh ma postupne zbavoval mojej 
hriešnosti. Prešla som aj zápasmi, no vďaka Božej milosti 
a dobrotivosti som všetko prekonala. Čokoľvek som Mu  
v modlitbe odovzdala, dopadlo nad moje očakávania. Aj našu 
svadbu, ktorú sme mali minulého roku, a veci s ňou spojené, 
či už priestor, kostol a iné, sme dávali v modlitbách Jemu. 
Dostali sme nádherný svadobný deň, po ktorom sme túžili.

Zázrak na vlastnej koži 
V októbri minulého roku som dostala, po takmer ôsmich rokoch, 
záchvat. Pripisovali sme to tomu, že mi v tú noc nebolo dobre, a tak 
som aj lieky, ktoré som užila, vyvrátila. Roland zavolal sanitku, 
odviezli ma na pohotovosť. Nikdy nezabudnem na slová lekárky 
z pohotovosti, ktorá mi prišla oznámiť výsledky vyšetrenia: 
„Pani Keményová, odporúčam vám navštíviť gynekologickú 
ambulanciu. Máte zvýšené HCG, pravdepodobne ste tehotná.“ 
Čože? Po toľkých rokoch žijúcich s vedomím, že nemôžete mať 

deti, vám oznámia niečo také?! Ťažko sa mi 
verilo. Gynekológ graviditu potvrdil. Počas 
tehotenstva som musela byť pod prísnym 
dohľadom neurológa. Zastával názor, že je 
nezodpovedné mať v mojom stave dieťa. Vraj, 
či chcem mať z neho mrzáka. Zamrzelo ma to 
a z ambulancie som vychádzala s plačom. No 
v tej chvíli som sa rozhodla tehotenstvo plne 
odovzdať Bohu do rúk. Narodil sa nám krásny 

a zdravý synček Šimonko. Na svet prišiel prirodzeným spôsobom  
s váhou 4070 g a dĺžkou 51 cm. Pôrod bol jednoduchý  
a prebehol bez komplikácií. Dnes má Šimonko tri mesiace  
a nevieme si predstaviť ani minútu bez neho. Som Bohu vďačná 
za Jeho moc a ochranu počas tehotenstva. Teraz, keď sme už 
traja, cítim, ako ma Boh ďalej vedie – k trpezlivosti, obetavosti 
a múdrosti. 

Čokoľvek som  
Bohu v modlitbe 

odovzdala,  
dopadlo  

nad moje  
očakávania.

ROLAND, 
MONIKA A ŠIMONKO  

KEMÉNYOVCI
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Ak sa chceme nechať viesť Duchom Svä-
tým, musíme byť ochotní meniť svoj život 
podľa toho, čo nám vnukne. Prvá zmena, 
ktorú zrejme budeme musieť uskutočniť, je 
vytvorenie atmosféry vhodnej na počúvanie 
Božieho hlasu. Slovom atmosféra mám na 
mysli klímu, prostredie alebo prevládajúcu 
náladu, ktorá nás obklopuje. Atmosféru tvo-
ríme postojmi; určité postoje napomáhajú 
vzťahu s Bohom, iné ho brzdia. 

Ak, napríklad, dlhodobo nemáme s nie-
kým vyriešené vzťahy, ide o duchovný 
problém, ktorý prenikne aj do atmosféry  
v našom okolí. Predstavte si, že vstúpite 
do miestnosti, v ktorej sedí niekoľko na-
hnevaných či podráždených ľudí: okam-
žite ucítite napätie aj bez toho, aby niekto  
z nich otvoril ústa. Usilujme sa teda vytvárať  
a udržiavať okolo seba pokojnú atmosféru: 
„Ak je to možné a závisí to od vás, žite v po-
koji so všetkými ľuďmi“ (Rim 12:18). 

Je dôležité si uvedomiť, že hľadať Boha 
celým srdcom, to je práca na plný úväzok. 
Ak chceme zažívať plnosť Božej prítom-
nosti, udržujme okolo seba atmosféru, 
ktorá vyžaruje túto túžbu a úctivý postoj  
k Bohu. Okrem toho sa usilujme byť verní a 
poslušní a podriaďme svoje postoje Ježišo-
vej vláde. Naučme sa nechať viesť Duchom 
vo všetkom, čo robíme.

S postojom poslucháča

Ak chceme počuť, naučme sa počúvať! 
Stretli ste sa už s niekým, kto síce kladie 
otázky, ale nepočúva odpovede? Je ťažké 
zhovárať sa s ľuďmi, ktorí nás nepočúvajú. 
Verím, že ani Boh sa neunúva hovoriť do 
zatvorených uší. Ak Ho nebudeme počúvať 
my, nájde si niekoho iného, kto bude ochot-
ný nastaviť ucho Jeho hlasu.

List Židom 5:11 varuje, že bez postoja 
ochotného poslucháča nespoznáme princí-
py života v plnosti: „O tom by sme mohli 
veľa hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, pre-
tože ste leniví počúvať.“

Postoj poslucháča nedovolí skĺznuť  
k lenivosti v počúvaní. Nebuďme ľuďmi, 
ktorí počúvajú Božie pokyny iba vtedy, 
keď zúfalo potrebujú Jeho pomoc. Pán 
sa nám chce prihovárať pravidelne. Na-
učme sa teda počúvať Ho po celý čas. 
Dnes som si sadla k počítaču a chystala 
sa písať, keď som pocítila, že mi Pán ho-
vorí: „Seď zopár minút iba tak v tichu  
a čakaj na mňa.“ Vydržala som len chvíľu  
a vzápätí som vzala do ruky mobilný tele-
fón. Pán ma nežne upozornil: „Nepovedal 
som ti, aby si telefonovala; povedal som ti, 
aby si na mňa čakala.“ Naše telo prekypu-
je energiou, preto je ťažké iba tak sedieť.  

Z tohto dôvodu je nevyhnutné vytvoriť si  
v tejto oblasti nové návyky.

A tak som v tichosti čakala. Pán ma pre-
kvapil, pretože mi začal hovoriť o anjeloch. 
Vnukol mi, aby som si vyhľadala v Písme 
niekoľko statí; tak som dostala krátke bib-
lické vyučovanie o moci anjelov. Boh nič 
nekoná bezdôvodne; verím, že mi chcel 
pripomenúť, ako mi anjeli pomáhajú, preto-
že v tom období som si to vôbec neuvedo- 
movala.

Možno vám napadne otázka: „Joyce, ako 
si s istotou vedela, že sa ti prihovára Boh,  
a nejde o výplody tvojej fantázie?“ Odpo-
veď je, že slová, ktoré som prijímala, mi 
prinášali hlboký pokoj. Môj duch potvrdzo-
val, že je to skutočne od Pána. Božie veci 
poznávame duchom, nie nevyhnutne rozu-
mom. Kým informácie prijímame mysľou, 
zjavenie vnímame duchom. 

Boli chvíle, keď som čakala na Boha  
a počula hlas podobný Jeho hlasu, ale intu-
itívne som vedela, že to nie je Pán. Musíme 
poznať Boží charakter, aby sme dokázali 
rozlišovať, čo je od Neho a čo nie. On je 
nežný, nie príkry ani tvrdý a nikdy sa nena-
tíska (pozri Mt 11:28-30). Napríklad, keď 
som vtedy vzala do ruky telefón, aby som 
niekomu zatelefonovala, Boh sa nerozčúlil  
a nezačal na mňa kričať. Jeho hlas znel 

NOVÁ KNIHA

Áno, je to pravda, aj ty môžeš počuť Boha! Kritici namietnu, že je to 
nebezpečné, autorka však nenabáda čitateľov k tomu, aby naliehali 
na Pána, aby k nim prehovoril počuteľným hlasom. Má mnoho 
spôsobov, ako sa nám môže prihovárať, prioritne cez samotné Božie 
slovo, prostredníctvom pokoja v našom vnútri, niekedy hovorí aj cez 
ľudí. Oveľa viac sa toho dozviete v tejto knižnej novinke od Joyce 
Meyer, obľúbenej kresťanskej autorke, ktorá v nej túto dôležitú tému 
podrobne rozoberá. Prinášame vám ukážku z jednej kapitoly. Ďalšie 
podrobnosti o tejto knihe nájdete na str. 2 v tomto čísle.

Joyce Meyer

Aj ty môzeš pocut  

VYTVORME ATMOSFÉRU VHODNÚ NA POČÚVANIE
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vľúdne a láskavo. On nás veľmi dobre po-
zná. Vedel, že nie som náročky neposlušná, 
ale že moje telo si hľadá nejakú činnosť. 

Boží charakter má toľko rôznych odtie-
ňov a každý z nich je nádherný. On je verný, 
pravdivý, láskavý, milujúci, trpezlivý, spra-
vodlivý a čestný – a to je len malý výpočet 
Jeho úžasných vlastností. Keby sa mi zdalo, 
že mi Boh hovorí, aby som niečo vzdala iba 
preto, lebo je to pre mňa ťažké, okamžite by 
som zapochybovala, či je to od Neho. On je 
predsa verný a vytrvalý a nikdy sa nevzdá-
va. Písmo tvrdí, že On zostáva verný, aj keď 
my sme neverní (pozri 2Tim 2:13), preto 
je nepravdepodobné, žeby mi povedal, aby 
som niečo rýchlo vzdala.

Keby sa mi počas nakupovania omylom 
dostal do tašky tovar, za ktorý som nezapla-
tila, a mne by napadlo, že mi Pán hovorí, 
aby som to prijala ako darček od Neho, bolo 
by mi jasné, že ten hlas nie je Boží, preto-
že On je vždy čestný. Nikdy by si nenechal 
niečo, za čo nezaplatil; a ani my nesmieme 
tak konať. 

Nedávno som si kúpila dva páry topá-
nok a kabelku, ktorá s nimi ladila. Keď 
som prišla domov, zistila som, že preda-
vač mi omylom pribalil ešte jednu ka-
belku, ktorú mi nezaúčtoval. Vrátiť ju si 
vyžadovalo isté úsilie – stálo ma to čas  
a benzín –, ale vedela som, že čestnosť sa 
Bohu páči. Na predavača to urobilo hlboký 
dojem a keď som z predajne odchádzala, 
všimla som si, že všetkým nadšene hovorí 
o tom, ako čestná zákazníčka vrátila tovar. 
Ľudia potrebujú vidieť Boha v akcii a On 
sa túži dávať svetu poznať prostredníctvom 
svojich detí. Nedovoľte satanovi, aby vás 
klamal pri počúvaní Božieho hlasu. Pozná-
vajte Boha a Jeho charakter a dokážete rozlí-

NOVÁ KNIHA

1. Aká atmosféra (klíma, pros- 
 tredie alebo prevládajúca  
 nálada) vás obklopuje? 
 Akými osobnými postojmi ju 
 vytvárate?
2. Opíšte situáciu, v ktorej  
 ste počuli Boží hlas. Ako ste 
 vedeli, že je to Pán? Čo 
 vám to potvrdilo?
3. Opíšte situáciu, keď ste 
 počuli iný než Boží hlas. 
 Ako ste vedeli, že nepatrí 
 Bohu? Čo vám to potvrdilo?
4. Ako rozlišujete Boží hlas  
 od iných hlasov? 
5. Pochybujete o tom, čo vám 
 Boh povedal? Prečo ste 
 stratili nádej? Viac počúvate  
 iných ľudí? Čo by ste mali  
 urobiť s tým, čo vám Pán 
 povedal? Máte urobiť  
 nejaké konkrétne kroky, 
 alebo treba čakať na Pána?
6. Požiadal vás Boh, aby 
 ste niekomu odpustili alebo 
 prosili o odpustenie? Ak 
 áno, konali ste podľa toho? 
 Ak ste neposlúchli, čo vám 
 v tom zabránilo?
7. Všimnite si, aké faktory  
 ovplyvňujú atmosféru priaz- 
 nivú na počúvanie Božieho 
 hlasu – počúvanie, úcta, 
 viera, trpezlivosť a pos- 
 lušnosť. Ktoré oblasti sú 
 vašimi silnými stránkami? 
 Ktoré sú pre vás výzvou?
8. V ktorých oblastiach mo- 
 mentálne kráčate v posluš- 
 nosti? Sú oblasti, v ktorých 
 Boha neposlúchate? Ak  
 áno, v čom? Odpovedajte 
 konkrétne.

Boha Otázky  
    do diskusie

Naše telo prekypuje  
energiou, preto je  

ťažké iba tak sedieť.

Mať vždy  
pripravené ucho 
si vyžaduje cvik

šiť, či hlas, ktorý vnímate, patrí Pánovi, vám 
alebo nepriateľovi.

Ježiš povedal, že ľudia majú uši na po-
čúvanie, ale nepočujú; majú oči, aby videli, 
ale nevidia (pozri Mt 13:9-16). Nehovoril 
však o fyzickom, ale o duchovnom sluchu 
a zraku, ktoré dostávame, keď sa narodíme 
do Božieho kráľovstva. Náš duchovný sluch 
je naladený na Boží hlas. Ak chceme Pána 
počuť, stíšme sa a čakajme naňho.

Môžem to prirovnať k situáciám, keď si 
s manželom plánujeme víkendy. Ak si naše 
plány vyžadujú priaznivé počasie, začne nás 
zaujímať predpoveď na víkend. Ak nemáme 
chuť niekam ísť, je nám jedno, aké bude po-
časie. Ak potrebujeme informácie, naladíme 
si rádio a pozorne počúvame, pretože presne 
nevieme, kedy vysielajú predpoveď počasia. 

Aj keď popri tom robíme niečo okolo 
domu, jedným uchom vnímame vysielanie 
a len čo zachytíme niečo o počasí, okamžite 
odložíme prácu a zbystríme sluch. S rovna-
kým očakávaním by sme mali počúvať Boží 
hlas; môže nám totiž poskytnúť dôležité in-
formácie, ktoré ovplyvnia naše plány.

Keď ma po zhromaždení ľudia prosia  
o modlitbu, nepočúvam ich len ušami, ale aj 
duchovným sluchom. Počúvam, či mi Boh 
nepovie, za čo konkrétne sa mám modliť. 
Mnohokrát sa totiž stalo, že ľudia mi pove-
dali iba časť príbehu. 

Boh však pozná celkový obraz a preto 
chce, aby sme boli vždy pripravení počúvať 
Ho. Mať vždy pripravené ucho si vyžaduje 
cvik. Je potrebné vytvoriť atmosféru očaká-
vania, ktorá hovorí: „Počúvam ťa, Bože. Ak 
sa Ti nepáči, čo robím, upozorni ma na to.“
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BRATISLAVA – Všetko sa začalo v piatok večer 18. augusta 
Gospelovým koncertom na Hviezdoslavovom námestí v Bra- 
tislave. Vystúpila kapela Slovo života s nádhernými piesňami, 
ktoré niesli posolstvo kríža, moci i nádeje. Zhromaždili sa stovky 
ľudí, ktorí úplne zaplnili stoličky pred pódiom i lavičky po krajoch, 
nehovoriac o plných reštauráciách naokolo. Jedna pani svedčila  
o tom, ako sa jej po modlitbe priamo na mieste 
nádor zmenšil o polovicu; a zároveň si obnovila 
svoj vzťah s Pánom. Veľká vďaka patrí celému tímu 
spevákov, hudobníkov a technikov z bratislavského 
Slova života a všetkým dobrovoľníkom, ktorí 
pomohli akciu pripraviť. Okoloidúci mali možnosť 
nakuknúť aj do „živej knižnice“, ako ju voláme, čo 
sú životné príbehy ľudí, ktorí zažili Boží dotyk 
(rozvešiame ju na šnúru, podobne, ako keď doma sušíte bielizeň) 
. Ľudia sa takto môžu začítať to autentických svedectiev  
o oslobodení z drog, depresie, samoty či jednoducho o nájdení 
zmyslu života alebo druhej šanci. Bielizeň rýchlo vyschne, ale 
po prečítaní toho, ako Boh premenil srdcia či mnohé nemožné 

situácie, môže každý prijať povzbudenie a otvoriť svoj život pre 
Ježiša Krista, aby už nikdy viac nemusel žiť „nasucho“. 

Per Cedergårdh kázal tiež na nedeľnej bohoslužbe v Bratislave, 
kde prišlo asi 180 ľudí, na dôležitú tému Ako sa hýbať v systéme 
viery, ktorú nájdete aj v archíve posolstiev na našom YouTube 
kanáli. Pre povzbudenie viery ukazoval fotografie ľudí z celého 

sveta, ktorí boli na zhromaždeniach zázračne 
uzdravení. Aspoň niekoľko svedectiev za 
všetky: V Indii sa modlil za muža, ktorému po 
modlitbe okamžite zmizol rakovinový nádor 
z krku veľký ako päsť. Viete si predstaviť ten 
šok, ale aj radosť, čo to na zhromaždení v Indii 
spôsobilo! Alebo dieťa, ktorému chýbala oblička 
a po modlitbe jej dorástla, čo jasne dokázali 

následné vyšetrenia. Boh je aj dnes Bohom zázrakov!
Jeho „srdcovou“ je vždy osobná služba ľuďom; inak tomu nebolo 

ani tentoraz, a to nielen v Bratislave, ale aj v ostatných deviatich 
mestách Slovenska. Evanjelista Cedergårdh je príkladom človeka, 
ktorý je pohnutý súcitom a slúži ľuďom bez ohľadu na čas či 
únavu. Podobne ako náš Pán, ktorý nepriehliadol zástupy chorých 
a núdznych, ale ich „videl“, „bol pohnutý súcitom nad nimi“  
a „uzdravoval ich“. Najväčším zázrakom je však to, keď niekto 
otvorí svoje srdce Pánu Ježišovi Kristovi a dovolí, aby mu odpustil 
hriechy a daroval nový život. Sme vďační, že sa toto dialo aj tento 
rok na Slovensku. 
NITRA – Stretnutie sa konalo v krásnych nových priestoroch 
Slova života v Nitre, prišlo viacero nových návštevníkov a niekoľko 
spevákov a hudobníkov z Bratislavy. Napríklad jedna pani bola udivená  
a nesmierne šťastná, keď zistila, ako jej bolesť okamžite prešla.
BANSKÁ ŠTIAVNICA – Stretnutie sa uskutočnilo pred budovou 
zboru, kde sa stretáva Slovo života, čo pritiahlo pozornosť viacerých 
okoloidúcich. Evanjelium sa má ohlasovať smelo a verejne! Boh sa 
priznal ku svojmu Slovu a niekoľkí prežili uzdravenie a oslobodenie, 
zvlášť istý mladík, ktorý bol zapletený do okultizmu. 

 Turné s evanjelistom  Perom Cedergårdhom
Tohtoročné turné so švédskym evanjelistom, naším dlhoročným 
priateľom Perom Cedergårdhom, malo niekoľko špecifík. Bolo najdlhšie 
a navštívili sme najviac miest (spolu 10), pričom sme prvýkrát zavítali 
do Pavloviec nad Uhom, do rómskeho zboru. Všade sme stretávali 
otvorených ľudí, vďačných pastorov a zbory. Odhadujeme, že 50 ľudí 
odovzdalo svoje srdcia Pánovi Ježišovi po prvý raz v živote, mnohí 
boli uzdravení, ďalší prijali slová múdrosti, korekcie alebo povzbudenia 
od Pána. Po každom zhromaždení sa vytvoril dlhý rad ľudí čakajúcich 
na modlitbu. Stále nás neprestáva udivovať a tešiť, že ľudia sú 

ochotní čakať, či už na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave alebo na Mariánskom námestí  
v Žiline, v modlitebnom rade na modlitbu za svoje potreby ešte dlhšie, než sa za komunistov čakalo 
v obchode na banány. A Boh je stále pripravený odpovedať!

SLOVENSKO JE STÁLE OTVORENÉ EVANJELIU

Naša Sofinka mala dlhodobo 
zošúpanú kožu na prstoch. 

Približne do mesiaca po modlitbe 
sa jej vytvorila nová koža.

Patrik a Zuzka, Žilina 
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 Turné s evanjelistom  Perom Cedergårdhom

PRIEVIDZA - Per svedčil o veľkom hlade po Bohu, ktorý tam 
pociťoval. Podobne ako vo viacerých mestách, i tu sa modlil za 
vedúcich zboru, aby aj oni mohli slúžiť ešte vo väčšom uzdravujúcom 
pomazaní.
SEREĎ - V spolupráci s hnutím GOEL sa  
v kultúrnom dome stretlo takmer 250 ľudí a 11  
z nich priamo reagovalo na výzvu na spasenie. Pre 
tamojších vedúcich to bolo niečo nevídané a veľmi 
radostné, keď videli, ako sú noví ľudia dotknutí 
evanjeliom a nehanbia sa ho verejne vyznať ako 
svojho Pána.
ŽILINA - Na pódiu Mariánskeho námestia zaznelo 
evanjelium prostredníctvom hudobnej skupiny 
i viacerých rečníkov. Pod pódiom už čakalo veľa 
ľudí na modlitby. Zvlášť nám utkvelo v pamäti, 
ako Boh hovoril ku skupinke tínedžerov, či zjavné 
zmierenie matky so synom priamo na mieste a mnoho oslobodení 
zo strachu.
KOŠICE – Navštívili sme zbor Apoštolskej cirkvi, kde sa zišlo 
viac ako 200 ľudí. Po výbornom výklade Písma nasledovala služba 
jednotlivcom. Jedna pani s radosťou prijala Ježiša ako svojho 
Spasiteľa.

MICHALOVCE – Ako to už býva, na tomto mieste sme zažili 
veľmi srdečné privítanie a štedré srdcia. Niekoľkí prijali Pána Ježiša.
PAVLOVCE – Prišli sme na miesto, kde nás v zbore Apoštolskej 
cirkvi čakalo 250 ľudí a počas toho, ako sme chválili Pána, prežili 

sme jedinečnú Božiu prítomnosť a niekoľko „vĺn“ 
obrátení. Celkovo sa odovzdalo Pánovi Ježišovi 
asi 20 ľudí. Boh prichádza vždy tam, kde ľudia po 
Ňom túžia. 
BANSKÁ BYSTRICA - Kvôli dažďu sa 
zhromaždenie presunulo do zborových 
priestorov Slova života. Z Bratislavy pricestovali 
mladí ľudia, ktorí slúžili piesňami a oslavou 
Boha. Bola to nádherná bohoslužba. Niektorí 
prežili oslobodenie, došlo aj ku verejnému 
vyznaniu hriechov a mnoho iného... 
KOMÁRNO – Už niekoľkokrát za sebou 

sme ohlasovali Božie slovo a uctievali Kráľa kráľov na námestí  
v Komárne (niektorí si pamätali aj predošlé vystúpenia a preto znova 
prišli, čo nás potešilo). Udialo sa niekoľko autentických obrátení 
priamo na mieste, čo je tým najväčším zázrakom. Vďaka Bohu za to!

Martin Hunčár 

Na Hviezdoslavovom námestí sa 
za mňa modlil Per Cedergårdh. 

Nedalo sa hneď zistiť, či sa 
niečo stalo, ale keď som išla k 

lekárovi a dostala výsledky krvi 
- boreliózu som mala negatívnu, 

IgG - 0 jednotiek . Veľmi 
ďakujem za vašu službu, nech je 

Boh zvelebený a oslávený! 
Stela z Bratislavy 

Na turné s Perom chodím už niekoľko rokov a prekladám 
ľuďom, ktorí nehovoria po anglicky, keď sa modlí za ich 
osobné potreby. Jedna z vecí, ktorá ma tento rok veľmi 
prekvapila, bolo množstvo ľudí, ktorí potrebovali poradenstvo 
a modlitbu, a to kvôli svojim obavám, ktoré prerástli až do 
takej miery, že obavy neraz riadili ich životy. Aj mimo tejto 
misie sa stretávam s tým, že čoraz viac ľudí potrebuje pomoc 
v oblasti duše, často až pomoc psychológov či psychiatrov. Je 
nádherné vidieť, ako Boh slúži ľuďom prostredníctvom Pera aj  
v tejto, tak citlivej oblasti.

Janka z Bratislavy
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Jedno dievčatko dokonca  
videlo Ježiša, ako ju počas 
chvál objímal.

DETSKÝ TÁBOR NA DUCHONKE 2018

Čudujete sa názvu? Tému Na (vo) vode sme si nevybrali len 
preto, lebo sme mali na Duchonke, v rekreačnom zariadení 
Fortunato, bazén. Počas týždňa sme preberali rôzne biblické 
príbehy, ktoré sa odohrali práve na (vo) vode. Celý týždeň 
sme hovorili o tom, že máme Bohu dôverovať, „kráčať“ 
po Božom slove. K nášmu táboru neodmysliteľne patrí 
divadielko, ktoré sa každý deň nesie v duchu táborovej 
témy. Jáj, škoda, že ste nevideli (ne)dokonalú rodinku, 
žijúcu na brehu Genezaretského jazera v Ježišových 
časoch! Hlava rodiny Matej, budúci apoštol (hral Martin 
Hunčár), sa snažil mať všetko pod kontrolou, sťažovala 
mu to utiahnutá Abigail (Ema Čonková) a hyperaktívny 
syn Dávid (Dávid Rudolf). Mama Ráchel (Sárka Acsová) 
si stále robila starosti, že budú chýbať peniaze. Ešteže na 
návštevu vždy prišiel apoštol Ján (Jonatán Pavelka), ktorý 
nadšene rozprával nové zážitky s Ježišom. Ten nakoniec 
rodinu navštívil (Peter Čuřík, junior) a odhalil, čo mali  
v srdci.  

Niektoré deti si pri výlete na Topoľčiansky hrad museli 
siahnuť na dno svojich síl (nevadí, že sme trochu zablúdili, 
už sa to pomaly, ale iste, stáva našou tradíciou ), veľkej 
obľube sa tešili workshopy, každý deň si bolo možné vybrať 
aspoň zo štyroch: film a kamera, hudobný, ako prežiť  
v lese, lukostreľba, tvorivé dielne a maľovanie, šport, šach, 
tenis, beauty. 

Na spoločných stretnutiach deti spolu s nami chválili 
Pána a videli sme, ako sa ich dotýkal. Jedno dievčatko 
dokonca videlo Ježiša, ako ju počas chvál objímal. Je veľmi 
dôležité, aby sa do detí „uložilo“ niečo trvalejšie. Práve 
preto ma veľmi potešilo, keď mi jeden rodič napísal, že ich 
deti si po tábore začali pravidelnejšie čítať Bibliu.

O zábavu sa vždy vedel postarať Igor, ktorý robil aj 
zdravotníka. Skvele ho dopĺňal Peter Čuřík, junior (dievčatá, 
ktoré boli vedúce, vám obom veľmi ďakujú, že vôbec netušili, 
kedy bude nočná hra, preto sa takmer vôbec nevyspali ). 
Ako to pekne povedal Danko Varmecký: kiež by sme všetci 
očakávali Pánov príchod ako deti na tábore nočnú hru. Deti 
nám napísali veľmi milé feedbacky, nepáčil sa im akurát 
budíček a pre niektorých bola túra príliš namáhavá (no, ale 
musíme tie dnešné na mobiloch odchované deti popreháňať, 
či nie?). Na záver chcem poďakovať celému tímu vedúcich – 
boli ste úžasní. A vy deti tiež! Vidíme sa o rok 14.-20.7. 2019 
v Slovenskom raji v rekreačnom zariadení Július vo Vyšnej 
Slanej.

 
Povedali deti o tábore

Mne sa páčilo fšetko. 

Páčila sa mi túra, jazero a sršeň v okne :-)

Témy na každý deň
Pondelok Pán ťa ochráni
Utorok  Viera sa prejaví skutkom
Streda Skonči s neposlušnosťou
Štvrtok Dôveruj Ježišovi
Piatok Pán zaopatruje
Sobota Dôležitosť Božieho slova

Na (vo) vode  Martin HUNČÁR
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MLÁDEŽNÍCKO-DORASTENECKÝ TÁBOR 2018

Tohtoročný tábor, bez ktorého by snáď leto už ani nebolo 
skutočným letom, sa konal v Rajeckých Tepliciach a mládežníci 
i dorastenci ovládli tento krásny kraj. Spojenie Sparku a G1 už 
tradične prináša výnimočné zážitky a vďaka bohatému programu 
tomu nebolo inak ani tento rok. 

Popoludňajšie semináre i večerné kázne mali tému DUCH, 
DUŠA, TELO. Slovom poslúžili, okrem hlavného lídra Sparku 
Tomáša Šimka, aj Peter a Katka Čuříkovci. Bohaté boli aj 
semináre, napríklad na jednom z nich o komunikácii sme sa  
s Jankou a Jirkom snažili rozlúsknuť, prečo vtedy, keď nám na 
niečom naozaj záleží, často reagujeme najhoršie, ako sa len dá. 
O emóciách na svojom seminári hovorili Marek a Esti o tom, 
ako vznikajú emócie, prečo sú dôležité a ako s nimi zaobchádzať. 
Peťo Jr. s Anamariou sa zamerali na duchovný senzor, ktorý 
ukazuje cestu, naše talenty, náš charakter... ale len keď sme blízko 
Boha a keď ho kŕmime Božou prítomnosťou. Pastor Peter sa 
striedal s Tomášom a Adamom a hovorili o tom, ako byť vedený 
Duchom Svätým.

Nielen tá umelecky zameraná časť táborníkov si zgustla na 
Land arte, nechýbali ani ochutnávky divadla, či filmovačky... 
dokonca sme zašli aj do témy public speaking. 

Možno sa vám zdá, že sme vynechali telo... nie, nevynechali. 
 Ďalší z workshopov bol o posilňovaní a výžive. Svoje telá 
sme si každé ráno posilnili tematickou rozcvičkou a vo fyzickom 
zdokonaľovaní sme pokračovali aj na výlete do Súľovských 
skál, kde sme objavovali krásy Slovenska a skúšali prekonávať 
samých seba. Osobnou výzvou pre každého účastníka bola aj hra 

spinka, počas ktorej sme vymieňali spinku za hodnotnejšie veci  
s obyvateľmi Rajeckých Teplíc. Široká škála workshopov umožnila, 
že každý si našiel to svoje, poprípade vyskúšal niečo nové. Akýmsi 
pomyselným vyvrcholením celého tábora bol GALA VEČER 
so všetkým, ako má byť – slávnostnou večerou, gala róbami, 
oceneniami a dokonca aj s prípravným kurzom o etikete.

Ester Horváthová, 
Janka Hrivnáková

Z! What
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Počuli sme o skvelých veciach, ktoré sa dejú medzi mladými 
ľuďmi vo vašom zbore, vo Švédsku. Povedz nám, prosím,  
o tom viac. 
Sme cirkvou, ktorá má svoju identitu v histórii toho, čo Boh medzi 
nami robil, zvlášť v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. 
Misijné prielomy, predovšetkým vo východnej časti Európy  
a bývalom Sovietskom zväze, boli markantné. Pre mladú generáciu 
nebolo vôbec ľahké „naskočiť do takto rozbehnutého vlaku“. Naši 
misijní priekopníci toho veľa vykonali, Boh však od nás chce, aby 
sme sa dívali do budúcnosti, kde pre nás pripravil nové žatevné 
polia, založenie nových kresťanských zborov či iné výzvy. A dnes 
už môžem povedať, že nová generácia postupne vchádza do tejto 
vízie. 

U nás sa to v poslednom období dialo pomerne dramatickým 
spôsobom: Začalo sa to na biblickej škole náhlym a silným 
pôsobením Ducha Svätého. Mladí boli odrazu „krstení“ do toho 
istého pomazania, do akého sme boli aj my koncom osemdesiatych 
rokov: sprievodnými znakmi sú: silná modlitba, proroctvá a ďalšie 
dary Ducha. Toto prebudenie medzi mladými sa postupne rozšírilo 
do celej cirkvi. Dokonca to presiahlo hranice nášho zboru, prinieslo 

Bez nadprirodzenej 
RUNE BORGSØ

12

len polovicné 
               Na jar sme v našom zbore privítali vzácne-

ho hosťa zo Švédska. Boží muž, ktorý bol  
v našom hnutí od počiatku, prešiel mnohými 
víťazstvami, ale aj krízami, dokonca vyhore-
ním. Dlhé roky pôsobil ako misionár na Sibíri  
a s evanjeliom precestoval mnoho krajín sve-
ta, aj také, kde je služba Bohu spojená s mno-
hými ťažkosťami. Momentálne pomáha ko-
ordinovať misijnú prácu uppsalského zboru 
Livets Ord a sústreďuje sa najmä na Európu. 
Rune je tiež jedným z učiteľov biblickej školy  
v Uppsale, ktorá už vychovala tisíce kresťanov. 

Runeho sme pozvali, aby kázal na tému 
darov Ducha Svätého. Je úžasné vidieť, ako  
v sekulárnom Švédsku prežívajú vlnu du-
chovného prebudenia práve medzi mla-
dými ľuďmi. Runeho vlastné deti, ktoré sú  
v pubertálnom veku, zažili v ostatných me-
siacoch silný Boží dotyk a ako sám hovorí 
„nespoznáva ich“. Seminár s Runem bol je-
dinečný. Okrem nedeľnej bohoslužby sme  
s ním mali dve stretnutia pre vedúcich zboru 
a misijných vedúcich a mohli sme vidieť a za-
žívať dary Ducha v praxi. Rune tiež rozprával 
zážitky z misijného poľa a potom sa nechal 
viesť Božím Duchom. Priniesol nám tak nielen 
vyučovanie, ale aj osobný príklad. 

Je veľmi dôležité, aby aj v tejto novej kapito-
le cirkvi, kedy niekoľkí starší služobníci zosnuli  
v Pánovi alebo iní už dobiehajú svoj beh, 
povstávali noví služobníci, od ktorých sa mô-
žeme učiť. Je čas, aby sa cirkev znova vrátila  
k plnému evanjeliu, ktoré obsahuje aj dary Ducha 
a jeho manifestáciu. Vďaka Bohu za všetko, čo 
sa dialo a stále deje, ale spolu s mnohými kres-
ťanmi v našom národe túžime po tom, aby sa Bo-
žia nadprirodzená moc prejavovala oveľa viac.   
Prinášame vám rozhovor s Runem, ktorý sme  
s ním nakrútili v nedeľu večer po seminári.
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Bez nadprirodzenej 

Prebudenie medzi 
mladými  

v Uppsale sa 
postupne rozšírilo 

do celej cirkvi.

manifestácie máme 
evanjelium

to veľa nádeje a inšpirácie do celej krajiny. Teraz k nám prichádzajú 
kazatelia z iných cirkví a chcú, aby sa naši mladí za nich modlili. 
Postupne vysielame tímy mladých ľudí do iných miest Švédska, 
pretože je o to veľký záujem.

V tvojej službe sa duchovné dary prejavujú často.  Ako si sa ty 
ocitol v rieke Ducha?
V podstate som sa do tej rieky narodil už pri svojom obrátení. 
Dva dni po tom, ako som prijal Krista, ma 
dramaticky naplnil Duch Svätý a táto dimenzia 
od počiatku poznačila môj duchovný vývoj. 
Keď som bol misionárom v Irkutsku, v našom 
zbore boli dary Ducha vždy prítomné, zvlášť  
v období, keď sme prechádzali prenasledovaním 
a ťažkosťami. Zázraky boli prirodzenou 
súčasťou prebudenia. Zakúšali sme 
dary uzdravenia, vyslobodenia, mali sme slová poznania, 
dostali sme proroctvá. Zakúsil som určitý prielom, keď sa 
za mňa modlilo niekoľko veľkých Božích služobníkov. 
Predovšetkým služba Rani Sebastian, ktorá sama mocne prúdila  
v daroch Ducha, mala na mňa veľký vplyv. Veľmi som túžil po 
týchto veciach a ako roky plynuli, iba som v tom rástol. Neskôr 
som tento predmet začal vyučovať aj na biblickej škole.

Vedel by si nám poradiť, ako viac prúdiť v Duchu, ako docieliť, 
aby sa v nás prejavovalo viacero darov Ducha Svätého?
Jedna z vecí, ktorú vždy odporúčam, je „ťahať“ to od ľudí, 
ktorí duchovné dary majú a používajú ich. Toto pomazanie je 
chytľavé, len musíš mať po ňom hlad. Je dôležité dovoliť týmto 

ľuďom, aby sa za teba modlili. Po druhé, kľúčovým faktorom je 
uctievanie Ježiša, pretože práve to je atmosféra, v ktorej Duch 
Svätý koná. On nás vždy chce priviesť bližšie k Ježišovmu srdcu. 
A po tretie, nadviazať vzťah s Duchom Svätým osobne, mať  
s Ním spoločenstvo. Veď On je tým, kto dary rozdeľuje, ako sám 
chce. Aj preto je dôležité spoznávať Ho a učiť sa rozoznávať Jeho 
tichý jemný hlas či spôsob, akým nám ukazuje obrazy v duchu. 
A potom nás čaká už len vykročiť, konať na základe toho, čo 

nám Duch Svätý ukazuje. Je len jedna cesta 
vpred, a to tá, že sa budeme učiť na tom, ak 
zlyháme. Nie je to taký veľký problém, ak 
sme dostatočne pokorní a dokážeme prísť za 
ľuďmi a poprosiť ich o odpustenie, že sme sa 
zmýlili; bola to, napríklad, len naša myšlienka, 
a nie vhľad Ducha. Nie je to predsa o tom, 
aby sme sa stali niekým špeciálnym, ale je 

to o láske k ľuďom. Ježiš miluje ľudí a dary Ducha sú nástroje, 
prostredníctvom ktorých môžu ľudia uvidieť, čo pre nich Ježiš 
urobil a čo má pre nich pripravené. Bola by obrovská škoda, 
keby veriaci o to prišli, pretože duchovné dary sú jedným zo 
spôsobov, ako im tieto požehnania doručiť. Nedokážeme všetko 
urobiť vlastnými schopnosťami. Ježiš bol vedený Duchom od 
rána do večera, neustále uzdravoval ľudí, napĺňal ich potreby 
nadprirodzeným spôsobom. 

Nemôžeme z kresťanstva vynechať túto časť. Nie je to predsa 
naša voľba, však?
Presne tak. Nemáme na výber. Ak toto opomíname alebo povieme, 
že sa toho bojíme, často sú za tým len výhovorky. Máme sklon 
skĺznuť do moderného farizejstva, kedy nás viac zaujímajú len 
pravidlá a princípy.

A vlastné ego...
Namiesto toho, aby sme boli zlomení a poslúžili ľuďom v moci.

Zaujalo ma, keď si vyučoval o tom, ako sa Eliáš stretol s Bohom. 
Povedal si, že Pán síce bol vo vetre, v ohni a v zemetrasení, no 
nebol v nich ako osoba.
Ezechiel 37:9 hovorí: „Prorokuj o duchu, prorokuj, človeče,  
a povedz mu: Takto vraví Pán, Hospodin: Duch, príď od štyroch 
vetrov a dýchni na týchto pobitých, aby ožili.“ Z toho možno 
usúdiť, že sú 4 rôzne vetry, severný, južný, východný a západný ako 
určité dimenzie Ducha. Preto prichádza rôznym spôsobom a vždy  
s rôznym zámerom. 
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Východný vietor reprezentuje Božiu moc; to bol ten vietor, ktorý 
rozdelil Červené more či rozbil lode Taršíša, to je ten vietor, ktorý 
prináša slobodu. Keď prichádza, často na modlitbách kričíme  
a prihovárame sa. Keď sa vrátime k Eliášovi v 1. Kráľov 18, 
vietor tam síce rozbíjal skaly, no Biblia hovorí, že Pán v ňom 
osobne nebol. Frustruje ma, že niektoré zbory majú iba túto 
dimenziu, chcú byť hlučné a proklamatívne v Duchu, ale chýba im 
uctievanie. Potrebujeme však oboje. Severný vietor je vždy studený  
a reprezentuje usvedčenie Ducha, kedy nám niečo zjaví, poukáže 
na nesprávne postoje a chce nás napraviť. Je to ako studená sprcha  
a vtedy uznávame, že sa musíme dať do poriadku. 
Jeruzalem bol vždy napádaný zo severu, 
prichádzalo to ako odplata za hriech. Južný 
vietor je jemný vánok, ktorý reprezentuje Božiu 
prítomnosť. Tam sa stretávame s Jeho tvárou, 
ocitáme sa v tichu a toto býva oblasť, kde sa 
prejavujú dary Ducha. Preto je také dôležité, aby 
sme nepoznali iba jednu cestu Ducha, ale poznali 
Ho ako osobu a nasledovali Ho tak, ako nás vedie.

 
A potom je tu deväť darov Ducha...
Potrebujeme porozumieť, že ich je deväť a sú rôzne a Duch Svätý 
ich rozdeľuje ako chce. Sú v troch kategóriách – dary zjavenia, 
dary inšpirácie a dary moci. Aj tu sa musíme učiť rozpoznávať 
rôznorodosť pomazania a ako s ním spolupracovať. Podobne, ako 
sa človek musí učiť hrať na gitare, musí sa naučiť aj prúdiť spolu  
s Duchom Svätým. Rozdiel je v tom, že gitaru si môžeš chytiť do rúk 
kedy chceš, ale keď hovoríme o Bohu, tak ty si tá gitara, na ktorej 
chce hrať Boh... On si ťa vybral a chce prostredníctvom teba hrať 
takú melódiu, akú chce. Našou úlohou je sa tomu poddať a naučiť  
sa s Ním spolupracovať.

Aké sú tvoje skúsenosti, svedectvá v tejto oblasti?
Dary Ducha zažívam vždy, keď niekde kážem. Veľmi si vážim 
proroctvá, ktoré zaznejú, sú dôležité a nenahraditeľné. Majú 
schopnosť posunúť nás do ďalšieho obdobia, do Božej vôle.  
V Skutkoch apoštolov nachádzame veľa proroctiev a tiež prorokov, 
je tam toho viac, než na čo sme dnes zvyknutí. 

Billy Graham raz povedal, že ak by Duch Svätý odišiel z dnešnej 
cirkvi, 95 % aktivít by pokračovalo tak ako doposiaľ... Ak by 
Duch Svätý odišiel z ranej cirkvi, tak 95 % aktivít by skončilo. Vo 
všeobecnosti, dosť sme si zvykli pracovať bez Neho, sme radi, ak 
vôbec zistíme, či je prítomný, alebo nie. Prorocká služba je veľmi 
dôležitá pri budovaní cirkvi. Apoštol Pavol hovorí, že kto hovorí 
jazykom, buduje seba, ale kto prorokuje, buduje cirkev. 

Veľakrát som zažil, ako sa ľudia pod vplyvom darov Ducha tak 
veľmi zmenili, že som ostal v nemom úžase. Niekedy to doslova 

zachraňovalo ľudské životy. Jedným z takýchto svedectiev je príbeh 
Táne z Ukrajiny. Bola to konferencia pre mládež a Duch Boží mi 
ukázal ruku, ktorá mala niekoľko zárezov na zápästí. To bolo slovo 
poznania, ktoré som povedal a naozaj, bolo tam dievča, ktoré si 
chcelo veľakrát vziať život a ukázalo zápästie s mnohými jazvami. 
Boh mi dal slovo múdrosti, aby som ju pozval na pódium, lebo chcel 
demonštrovať svoju lásku. Potom mi dal rozpoznanie duchov, kedy 
som prikázal duchu smrti, aby odišiel a nakoniec prišlo pomazanie 
na uzdravenie. Bola to úžasná chvíľa. O rok na to som bol znova  
v tom meste a stretol som ju. Povedala mi, že odvtedy nemala ani len 

jediný problém s alkoholom či sebaublížením, 
bola šťastne vydatá a plne zapojená v službe 
Pánovi. Nič z toho by sa nebolo stalo bez 
pôsobenia darov Ducha Svätého. 

Čo by si na záver odkázal cirkvi v Európe?
Ak chceme priviesť novú generáciu ku Kristovi, 
nebudú nám stačiť iba metódy. V súčasnej 
cirkvi sa hovorí viac o kultúre a hodnotách,  
a to je v poriadku; ale potrebujeme aj prítomnosť. 

Musíme sa vrátiť do Božej prítomnosti a nadprirodzena. Ducha 
Svätého zarmucuje, ak sme vystrašení, vyhovárame sa alebo sme 
leniví. Padnime na kolená a zostaňme tam tak dlho, kým sa toho 
zmocníme. Bez nadprirodzenej manifestácie Ducha Svätého máme 
len polovičné evanjelium. Evanjelium je nielen to, čo Ježiš hovoril, 
ale aj to, čo konal. Je to potom ako bezzubé evanjelium. Rovnako 
ako bezzubý lev nebude nikdy spokojný, nemalo by byť spokojné 
ani bezzubé kresťanstvo. Apoštol Pavol povedal, že nikto nemôže 
kázať iné evanjelium než to, čo kázal on. Naším evanjeliom nie 
je však len posolstvo, ktoré prinášame, ale aj moc a život Ducha 
Svätého.

Otázky kládol Peter Čuřík

Apoštol Pavol  
hovorí, že kto hovorí 

jazykom, buduje 
seba, ale kto  

prorokuje, buduje 
cirkev.
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CIRKEVNÁ HISTÓRIA

Bunyan sa narodil v roku 1628 na 
anglickom vidieku v dedinke Elstow 
ako syn kotlára. V škole sa naučil čítať 
a písať, ale pravdepodobne z nej skoro 
odišiel a začal sa učiť rodinné remeslo. 
Čítal dobrodružné knihy a hoci jeho 
rodina patrila do anglikánskej cirkvi, 
dostala sa k nemu aj literatúra anglických 
puritánov, najmä Kniha mučeníkov od 
historika Johna Foxea. Čítal aj Bibliu, 
ktorej autorizované anglické vydanie 
uzrelo svetlo sveta len asi dvadsať rokov 
pred jeho narodením.

Keď mal 15 rokov, jeho život postihla 
séria nešťastných udalostí: najprv 
mu zomrela matka, potom mladšia 
sestra. Keď sa potom otec po tretíkrát 
oženil, krátko nato vypukla v Anglicku 
občianska vojna a Johna povolali do 
parlamentného vojska, kde slúžil takmer 
tri roky. Aj keď jeho služba v armáde 
nepriniesla veľa zaujímavých príhod, 
dostal sa tu do kontaktu s kvakermi  
a inými veriacimi ľuďmi, pre ktorých 
najvyššou duchovnou autoritou nebola 
žiadna ľudská ustanovizeň, ale vlastné 
svedomie.

Krátko po návrate z vojenskej služby 
sa oženil. So svojou manželkou Mary 
mali štyri deti. Prvá dcéra Mary sa 
narodila slepá. Aj jeho manželka 
pochádzala z chudobných pomerov  
a ako jediné veno priniesla do manželstva 
dve knihy s duchovným obsahom, ktoré 
potom spoločne čítali a diskutovali  
o nich. Tieto dve knihy uňho vzbudili 
záujem o duchovné veci. Veľmi ho 
trápili vlastné hriechy, hoci sa pokúšal 
viesť zbožný život. Čím viac sa však 
zameriaval na svoj vnútorný život, tým 
väčším pokušeniam čelil. Túto cestu 
životom opisuje v autobiografii Milosť 
prehojná. Pokušenia boli preňho veľmi 
reálne, dokonca počul hlasy, ktoré ho 
nútili rúhať sa. Jedného dňa sa prebudil 

s vedomím, že zradil Krista. Až po troch 
rokoch prežil zásadný obrat a našiel 
oslobodenie v Božej milosti.

Ukázalo sa, že Bunyan má dar 
kázania. Tento dar sa zvlášť cenil  
v kruhoch, ktoré sa dosť rozchádzali 
so štátnou anglikánskou cirkvou (tzv. 
nonkonformisti). Začal teda verejne 
kázať. Zároveň však musel živiť rodinu, 
takže naďalej pracoval ako kotlár. 

V Anglicku sa obdobia relatívnej 
náboženskej slobody často striedali  
s obdobiami represií a prenasledovania. 
A práve takáto vlna prišla v roku 1660, 
keď na anglický trón zasadol Karol 
II. Netrvalo dlho a Bunyana obvinili  

z účasti pri organizovaní nezákonných 
zhromaždení, ktoré neboli podriadené 
anglikánskej cirkvi; vydali naňho 
zatykač. Krátko na to ho priamo zo 
zhromaždenia odviedli do väzenia. Sudca 
mu ponúkol, že ho prepustí, ak sľúbi, že 
prestane kázať. To Bunyan odmietol a tak 
ho odsúdili na šesť rokov v bedfordskej 
väznici. Ani tam však nezaháľal – čítal 
anglický preklad Biblie sv. Jakuba  
a už spomínanú Knihu mučeníkov. Po 
šiestich rokoch ho prepustili, ale už 
o niekoľko týždňov znova zatkli za 
nelegálne kázanie. Vo väzení teda prežil 
ďalších šesť rokov.. Čo mohlo vyzerať 
ako neuveriteľné nešťastie, zmenilo sa 
na požehnanie pre mnohých: práve tu 
totiž Bunyan napísal svoje najznámejšie 
dielo – Cesta pútnika.

Autor v knihe - formou sna - opisuje 
cestu pútnika menom Kresťan z Mesta 
skazy do Nebeského mesta. Na tejto 
ceste musí Kresťan čeliť rôznym ťažkos-
tiam, nástrahám, skúškam, stretáva sa  
s rôznymi zvodcami, ale aj s Božími 
ľuďmi, ktorí mu vždy pomôžu tým, 
čo práve potrebuje. Niekedy ide sám, 
inokedy s priateľmi – jeho najbližšími 
druhmi sú: Verný, ktorý bol nakoniec 
upálený a neskôr Nádejný, s ktorým 
dôjde až do vytúženého cieľa. Bunyan 
opisuje všetky zápasy mimoriadne 
farbisto. Určite mu boli inšpiráciou 
vlastné duchovné boje, ktoré prežil.

Karol II. nakoniec zrušil zákon proti 
nonkonformistom, takže Bunyana 
prepustili. V tej dobe bol už veľmi 
populárnym kazateľom a pokračoval  
v kazateľskej činnosti až do roku 1688, 
kedy vo veku nedožitých 60 rokov zomrel.

Tomáš Počai
Zdroje:

Wikipédia – Slobodná encyklopédia
Britannica.com

John Bunyan
Cesta pútnika

Po šiestich rokoch  
ho prepustili, ale  

už o niekoľko  
týždňov znova zatkli  

za nelegálne kázanie.  
Vo väzení teda prežil 
ďalších šesť rokov.

V radoch britských puritánov sa v 17. storočí objavila osobnosť, ktorá ovplyvnila ďalšie 
generácie kresťanov viac, ako si dokážeme predstaviť. Kniha baptistického kazateľa Johna 
Bunyana Cesta pútnika sa odvtedy stala, po Biblii, druhou najváženejšou a najčítanejšou 
knihou v mnohých kresťanských rodinách.
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Prvou spoločnou akciou bolo stretnutie v kibuci Yad Mordechaj 
blízko Aškelonu, kde sa nám prihovoril poslanec Knessetu a potom 
aj dvaja muži, ktorí prežili útok na kibuc v roku 1948. Hrdinstvo 
ich obrancov v podstate rozhodlo o výsledku Arabsko-Izraelskej 
vojny v tom roku.

Jedinečným zážitkom bolo kázanie Božieho slova spojené  
s divadelným predstavením o Gedeonovi v národnom parku Ma 
Ayan Harod pri potoku Harod, kde Boží anjel navštívil Gedeona  

a vybral jeho 300 bojaschopných mužov. Harod znamená zlomenie. 
Aj nás Boh privádza k podobným zlomovým momentom života. 
Nezabudnime, že uprostred našich skúšok k nám hovorí rovnako 
ako ku Gedeonovi: „Hospodin s tebou, udatný mužu!“

Na záver zájazdu sme boli súčasťou kresťanského koncertu  
v krásnom prostredí priamo na brehu Genezaretského jazera. 420 
kresťanov z celého sveta uctievalo Kráľa kráľov, „Muža z Galiley“ 
priamo tam, kde On pred 2000 rokmi konal zázraky. Spievali sme 
Mu s vedomím, že sa nezmenil a ešte aj dnes v našich životoch 
koná zázraky. 

Sieň nezávislosti
Na druhý deň, po príchode, sme začali spoznávať Izrael na 
symbolickom mieste, ktoré sa nazýva Sieň nezávislosti. 14. mája 
1948, v posledný deň Britského mandátu, tu Ben-Gurion slávnostne 
vyhlásil založenie nezávislého štátu Izrael. V deklarácii ustanovil, 
že novovzniknutý národ zabezpečí sociálnu a politickú rovnosť 
pre všetkých svojich občanov, a to bez ohľadu na náboženstvo  
a rasu. Ďalej vyhlásil, že štát Izrael bude domovinou všetkých 
Židov na celom svete. Všednosť tohto miesta nás prekvapila, hoci 
sieň je dôležitým míľnikom novodobej histórie Izraela. Pôvodne 
to bol bunker, v ktorom sa v deň deklarácie potajme natlačilo 300 
hostí. Počas nášho zájazdu sme sa viackrát stretli s podobným 
scenárom: v Izraeli sa mnoho významných udalostí začalo veľmi 
nenápadne a až neskôr z nich vyrástol úspešný projekt.

Sprievodca múzea mal veľmi zápalistý prejav, v ktorom nám 
verne priblížil atmosféru tej chvíle. Uvedomovali sme si, ako Židia 
svoj štát veľmi milujú, vážia si ho a dôverujú mu. Poznajú dôvod, 
keďže žili po stáročia rozptýlení v mnohých krajinách sveta. Izrael 
je konečne ich domovinou, po ktorej túžili dvetisíc rokov.

Hrdinský príbeh obrancov kibucu z 1948
Navštívili sme už zmienený kibuc Yad Mordechaj, ktorý založili 
v roku 1930 a v 1943 premenovali po vodcovi povstania vo 
varšavskom gete Mordechajovi Anielewiczovi. Viacerí obyvatelia 
kibucu prežili holokaust a po trojročnom budovaní nového 
domova ho krátko po založení štátu Izrael museli brániť pred 
presilou egyptskej armády. Obrancov, ktorí boli vyzbrojení iba 
ľahkými zbraňami, bolo len 110, z toho 20 žien, no napriek tomu 
pred oveľa početnejšou a lepšie vyzbrojenou egyptskou armádou 
svoje pozície hrdinsky bránili. Po dvoch dňoch sa vysilení stiahli  
a egyptská armáda, ktorá o tom nevedela, po štvorhodinovom 
útoku konečne kibuc dobyla. Našli však iba prázdne budovy  
a ruiny. Hrdinstvo týchto mužov a žien poskytlo čas na reorga-

30 Slovákov a pastor z Viedne mali milosť navštíviť výnimočnú krajinu Izrael, a to pri príležitosti 70. výročia  
jeho založenia. Organizačnú stránku zájazdu vynikajúcim spôsobom zabezpečila pani Emília Plavčanová  
a CK Ester. Ubytovali nás v krásnom prostredí mesiánskeho strediska Jad Hashmona na Judských kopcoch 
neďaleko Jeruzalema a neskôr v meste Tiberias na brehu Galilejského jazera.

Z duchovného hľadiska sme dostali dvojnásobné požehnanie: to prvé spočívalo v tom, že naším sprievodcom 
bol mesiánsky Žid Éli, jeden zo zakladajúcich členov najväčšej mesiánskej komunity Yad Hashmona. Jeho 
výklad Písma, biblickej histórie Starej a Novej zmluvy, ale aj novodobej izraelskej histórie prinášal často úplne 
nový pohľad na aktuálnu duchovnú, politickú a spoločenskú situáciu v Izraeli. Druhým požehnaním bolo, že sme 
sa na troch spoločných akciách mohli pripojiť ku 400 člennému medzinárodnému zájazdu Slova života.

MEDZINÁRODNÝ ZÁJAZD SLOVA ŽIVOTA

zalozenia štátu Izrael

Zájazd v kibuci Yad Mordechaj

Zázracný príbeh  
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nizáciu novovznikajúcej izraelskej armády IDF, ktorá neskôr 
úspešne, aj vďaka zbraniam z Československa, ubránila Tel Aviv 
a prinútila egyptskú armádu na ústup.

Jeruzalem – mesto histórie, ale aj budúcnosti
Piatok sme strávili v Jeruzaleme a navštívili múzeum Yad Vashem, 
ktoré je stále dôležitým svedectvom najstrašidelnejšej kapitoly 
európskej histórie, ktorú nazývame Holokaust. Navštívili sme 
tiež Kaifášov dom, kde pred ukrižovaním vypočúvali Pána Ježiša 
a Záhradný hrob, ktorý poskytuje autentický zážitok záhrady 
s cisternou na zavlažovanie a jaskynným hrobom, ktorý Jozef  
z Arimátie poskytol Ježišovi Kristovi. Kvôli vandalom museli  
z jaskyne odstrániť dvere, no stále platí to, čo bolo na nich napísané: 
„He is not here, He is risen!“ (Nie je tu, vstal z mŕtvych!)

Neskoré popoludnie sme strávili v modlitbách pri Múre nárekov 
a mali tak možnosť zažiť slávnostnú atmosféru prípravy Židov 
počas šabatu.

V sobotu sme navštívili klasické kresťanské pamiatky  
v Jeruzaleme: Olivovú horu, Getsemanskú záhradu, Via Dolorosu, 
Baziliku Božieho hrobu, starobylé hradby z čias kráľa Ezechiáša 
a Cardo, starobylú rímsku cestu. Kráčali sme po tých istých 
dlaždiciach ako učeníci s Ježišom, Cardo totiž leží asi 15 m pod 
úrovňou dnešného Jeruzalema. Pôsobivá bola tiež možnosť 
zaspievať Bohu chvály pri jazere Bethesda v kostole Sv. Anny, 
ktorý má naozaj jedinečnú akustiku.

Milé prekvapenie na ministerstve
V nedeľu nás čakalo milé prekvapenie. Éli nás priviedol na 
izraelské ministerstvo turistiky, kde sme dostali certifikáty 
priateľov Izraela a ďalšie darčeky ako vyjadrenie vďačnosti za to, 
že sme si za svoju dovolenkovú destináciu vybrali Izrael. Boli sme 
ich pohostinnosťou veľmi dojatí. 

Potom sme cestovali smerom na juh krajiny: v oáze En Gedi 
sme sa osviežili kúpaním v Dávidových  prameňoch, kde sa 
Dávid skrýval pred Saulom. 35 km cestou na sever sa nachádza 
Kumrán, kde sa neskôr objavili tzv. Kumránske zvitky. Kúpali 
sme sa v Slanom mori a okúsili liečivé bahno na najnižšie 

položenej pláži sveta. Z autobusu sme obdivovali okolitú krajinu  
a videli, napríklad, aj datľové háje. To, že sa niečo také sladké ako 
datľa, urodí na púšti, je samo osebe zázrakom. Ján Krstiteľ sa živil 
práve nimi, pretože v horúcom počasí zmäknú do takej miery, že sú 
tekuté a sladké ako med.

Galilea - miesto zázrakov
Posledné dva dni zájazdu sme strávili v Galilei, kde Pán Ježiš 
najčastejšie vyučoval, kázal a uzdravoval. Navštívili sme Cezareu 
Prímorskú, administratívne centrum Judska v Ježišových časoch  
a tiež miesto, kde Peter pokrstil stotníka Kornélia. Zastavili sme sa  
v Tel Megiddo, ktoré popisuje kniha Zjavenia 16:16 ako Armagedon 
a kde sa v posledných časoch odohrá záverečná bitka. Tel Megiddo 
je naozaj výnimočným mestom, pretože sa rozprestiera nad 
širokým a rozľahlým údolím, ktoré je ako stvorené na bojisko. 
V oblasti neustále prebieha archeologický výskum. Okrem ruín  
a sídiel z rôznych období, na vlastné oči sme videli starovekú 
cisternu na zadržiavanie dažďovej vody. Tel Megido je v blízkosti 
hory Karmel, kde Eliáš bojoval a slávne porazil baálových 
prorokov.

V posledný deň zájazdu sme absolvovali príjemnú plavbu po 
Genezaretskom jazere. Milo nás prekvapili lodníci, ktorí na našu 
počesť vytiahli slovenskú zástavu a zahrali slovenskú hymnu.

Navštívili sme Kafarnaum, kde Pán Ježiš uzdravil Petrovu svokru. 
Synagóga, ktorej múry stále stoja, je postavená na pôvodných 
základoch synagógy z tmavého čadiča, v ktorej kázal aj Ježiš. 

Neskôr, v tichom prostredí Hory blahoslavenstiev, sme si 
vypočuli fascinujúci príbeh Éliho rodiny. Jeho otec pochádzal  
z významnej a váženej židovskej rodiny v Bulharsku. Mal 
právnické vzdelanie, ktoré si dopĺňal na univerzite vo Švajčiarsku. 
Tu sa stretol s evanjeliom Ježiša Krista, keď mu niekto na 
ulici podal Novú zmluvu. Keď ju otvoril, našiel práve pasáž  
o blahoslavenstvách z Evanjelia podľa Matúša v 5-7. kapitole. Jeho 
srdce bolo hlboko zasiahnuté, uveril v Mesiáša, odišiel do Izraela  
a stal sa prvým mesiánskym pastorom v Jeruzaleme.

Zdenka Dubanová a Peter Čuřík

Na záver vám prinášame vyjadrenie jedného z účastníkov zájazdu, 
Janka Čonku z Bratislavy:

V Izraeli sa ma najviac dotklo extrémne požehnanie viditeľné všade naokolo. 
Vysušili močiare a zúrodnili púšť, dnes dokonca filtrujú morskú vodu na 
pitnú, použitú vodu recyklujú a polievajú ňou polia. Vidieť tu dôležitosť 
modlitebníkov, či už ortodoxných alebo mesiánskych Židov, pravidelne  
a dlhodobo sa modliacich za svoj národ. 

17

Záhradný hrob

Olivová hora

Cesta do Damašku, na ktorej sa obrátil Pavol
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Keď bol apoštol Pavol väzňom na 
lodi, ktorá ho spolu s 276 pasažiermi 
mala dopraviť do Ríma, pred vypláva-
ním vyhlásil: „Mužovia, vidím, že plav-
ba bude spojená s trudom a s veľkou 
stratou...“ (Sk 27:10).

Predpovede počasia im dávali jasný 
signál, že treba napnúť plachty. Kormi-
delník aj majiteľ lode boli presvedčení, 
že im nič nehrozí. A predsa Pavol hovo-
rí, „vidím, že plavba bude spojená s veľ-
kou stratou“. Pavol nebol námorníkom. 
Nebol ani rybárom ako ostatní učeníci. 
Živil sa šitím stanov, bol kazateľom  
a momentálne bezprávnym väzňom.  
Kto by veril Pavlovi? Stotník dal oveľa 
viac na kormidelníka lode, ktorý mal  
za sebou roky praxe a potrebné zručnosti.  
Rútili sa však do búrky, ktorú kormi- 
delník, ani so všetkými svojimi skúse-
nosťami, nedokázal predvídať. Pavol mal 
„vnútorný kompas“, ktorý fungoval vyni-
kajúco. Nedal iba na okolnosti či názory 
druhých, ale dokázal rozpoznať „malý, 
tichý hlas“ vo svojom duchu. Po mno-
hých dňoch veľkého súženia pasažierom 
lode povedal: „Mali ste ma poslúchnuť, 
mužovia, a nepúšťať sa z Kréty a uspo-
riť si toto trápenie a tú stratu“ (v. 20).  
Už ste niekedy ignorovali to jemné „vi-
dím“? Následky sa neprejavia hneď, ale 
po určitom čase príde trápenie a strata, 
ktorým sa pri správnej navigácii mohlo 
vyhnúť.

Kľukatou cestou 
z dna na vrchol

Aj Jozef sa ocitol v búrke. Dostal síce 
od Boha nádherné sny, ale cesta k nim 
nebola jednoduchá. Jozef bol najmladším  
z bratov a nebol veľmi obľúbený. Bratia 
ho nazývali ockovým miláčikom, sníl-
kom, rojkom. Našťastie, tvoj osud nemajú 
v rukách ľudia, ale Boh. Nenechaj si do 
seba vtlačiť pečať ľudských názorov. Ty 
predsa nie si tým, čo o tebe hovoria ľudia, 
si tým, čo o tebe hovorí Boh. 

Jozefova cesta do finálnej destinácie 
bola kľukatá. Často sa zdalo, že sa Bohu 
úplne vymkla z rúk. Jozef sa namiesto na 
vrchol dostal do hlbokej cisterny, zradený 
najbližšími a tak ďaleko od svojich snov 
ako ešte nikdy predtým. Celú noc srdce- 
rvúco plakal a prosil bratov o zľutovanie. 
Biblia hovorí, že bratia mlčali, posadali si 
okolo jamy a vybalili desiatu, aby sa na-
jedli. Dali mu ostentatívne najavo svoju 
nadradenosť a pohrdnutie. Strhli z neho 
pestrofarebný plášť, ktorý mu otec z lás-
ky urobil a kričali: „Ha, kde sú teraz tvoje 
sny?“ Pestrofarebný plášť symbolizoval 

mnohonásobnú Božiu priazeň, ktorú má 
nebeský Otec pre každého z nás. Nikdy 
neurob nič také, čo by niekomu strhlo 
plášť. Nezúčastňuj sa na lynčovaní ľudí 
či už postojmi, slovami alebo skutkami. 
Utekaj od takých bratov, ktorí si potrebujú 
dokazovať svoju veľkosť tým, že ponižu-
jú Jozefov. Boh má hojnosť priazne aj pre 
teba, len si počkaj na svoju porciu a Božie 
načasovanie. 

Jozef  nakoniec uvidel, ako sa na dno 
jamy spúšťa povraz a svitla mu nádej. 
„Určite si bratia uvedomili svoje bláznov-
stvo“, pomyslel si. Poutieral si zaslzenú 
tvár a ako ho vyťahovali z jamy, oslepilo 
ho ranné slnko. Keď si jeho oči privykli, 
očakával, že uvidí usmiatu tvár Rúbena či 
Júdu, no namiesto toho hľadel do očí ma-
dianskych kupcov, obchodníkov s otrok-
mi. Vlastní bratia ho predali za pár strie-
borných! Jozefa čakalo v Egypte ťažkých 
13 rokov otroctva, ktoré vôbec nedávali 
zmysel. Určite mal oveľa viac otázok než 
odpovedí. Ale všetko bolo v dokonalom 
Božom pláne! Boh mal s Jozefom zámery, 
ktoré tak veľmi presahovali jeho chápanie, 
že keby mu o nich povedal, neuveril by. 
Dobre si zapamätaj toto životné ponauče-
nie: nikdy neurob trvalé závery na základ-
ne momentálnej situácie.

Keď sa tvoj kokpit začína točiť všetký-
mi smermi, nespanikár. Piloti veľmi dobre 
poznajú tento stav, volajú ho „vertigo“. 
Uprostred tmavej noci nad oceánom ne-

Utekaj od takých  
bratov, ktorí si  

potrebujú dokazovať 
svoju veľkosť tým,  
že ponižujú Jozefov.

Vieš, podľa čoho zistíš, že máš sny, ktoré sú od Boha? Vždy ťa budú presahovať! To však vôbec 
neznamená, že cesta do tvojej finálnej destinácie bude hladká. Námorníci majú navigáciu, ktorá im 
pomáha vyhnúť sa útesom, ktoré by mohli poškodiť dno lode. Preto do cieľa plavby nikdy nejdú priamou 
cestou, ale vyhýbajú sa nástrahám podmorského sveta, aby pasažierov či vzácny náklad dopravili na 
miesto určenia bez ujmy. V živote je veľmi dôležité rozpoznať Božie sny, ale rovnako aj naučiť sa používať 
vnútorný kompas Božieho vedenia.

Bozie sny
a vnútorný kompas

PETER ČUŘÍK
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dokážu jasne rozpoznať horizont a vtedy 
má ich mozog tendenciu vyhodnotiť pozí-
ciu lietadla nesprávne. Nakláňa sa doľava  
a oni sú presvedčení, že doprava. Mys-
lia si, že prístroje na palubnej doske sa 
zbláznili. Inštruktori ich však učia, že  
v stave vertiga nesmú veriť svojim poci-
tom, ale „budíkom“ na palubnej doske. Aj 
uprostred tvojej búrky ostáva pravdou to, 
čo hovorí Božie slovo, nie tvoje emócie.

Nevzdaj sa! Neabdikuj! Viem, že sa 
to niekedy zdá ako jediné riešenie. Ale  
pamätaj na to, že Boh si veľmi 
rád používa zvláštne „cestov-
ky“, aby ťa dopravil do tvojej 
vysnívanej destinácie. Jozefovi 
pripravil odvoz, ktorý vôbec 
nevyzeral lákavo a keby zá-
ležalo na ňom, nikdy by si ho 
sám nevybral. Madianskí kupci 
ho však bezpečne doviedli do 
Egypta, kde ho kúpil „správ-
ny otrokár“ Putifar a slávny 
príbeh mohol začať naberať 
na obrátkach. Nič nedávalo 
zmysel, ale Boh si mädlil ruky. 
Jeho dokonalá réžia ostávala 
skrytá ľudskej múdrosti a do-
konca aj diablovým špiónom. 
Nepriateľ tušil, že Jozef bude 
nebezpečný, len nedokázal 
pochopiť, prečo Boh naňho dopustil toľ-
ko utrpenia. Boh si však svojho milo-
vaného Jozefa chránil ako oko v hlave  
a plánoval mu postaviť veľkú kazateľni-
cu, z ktorej bude celému svetu ohlasovať 
Jeho dobrotu a veľkosť. 

Keď nepriateľ máva  
zakrvavenou tunikou

Bratia si nakoniec uvedomili svoje 
zlyhanie. Ale čo mali urobiť? Ako sa 
mohli vrátiť domov bez Jozefa? A tak 
vymysleli zákerný plán. Vzali Jozefo-
vu tuniku, namočili ju do krvi kozľaťa 
a doniesli otcovi Jákobovi s predstie-
raným zdesením: „Oni vzali Jozefovu 
tuniku, zabili kozľa a namočili tuniku 
do krvi. A po poslovi dali tuniku zaniesť 
svojmu otcovi s odkazom: „Toto sme 

Boh má hojnosť  
priazne aj pre teba,  

len si počkaj  
na svoju porciu a Božie 

načasovanie.

našli. Pozri, či to je tunika tvojho syna 
alebo nie!“ Keď si to obzrel, povedal: 
„Tunika môjho syna! Divá zver ho zo-
žrala! Roztrhaný, roztrhaný je Jozef!“ 
(1M 37:31-33). 

Divadlo zahrali úspešne. Otec Jákob 
stratil všetku nádej a jeho sny boli rozbi-
té na márne kúsky. „Roztrhaný, roztrha-
ný je Jozef!“ Roháčkov preklad hovorí: 
„Jozef je ISTOTNE roztrhaný!“Jákob bol 
presvedčený, že jeho sen je istotne mŕtvy. 
Viete čo? Jozef žil a bol absolútnom bez-

pečí! Diabol je klamár. Koľkokrát nám 
pred očami máva zakrvavenou tunikou  
a kričí: „Roztrhaný, roztrhaný je Jozef!“ 

Podobne ako predstavený synagógy 
Jairus, ktorý prosil o uzdravenie svojej 
dcérky. Už-už sa zdalo, že Ježiš vojde do 
jeho domu a sen sa stane skutočnosťou, 
keď odrazu uvidel svojich sluhov, ktorí so 
sklopeným zrakom zvolali: „Tvoja dcéra 
už zomrela, načo ešte unúvaš Učiteľa?“ 
Ježiš však nedovolil, aby beznádej za-
pustila korene a okamžite reagoval: „Ale 
Ježiš, počujúc slovo, ktoré hovorili, hneď 
povedal predstavenému synagógy: Neboj 
sa, len ver! (Mk 5:36).

S pochybnosťami a beznádejou potre-
buješ zatočiť HNEĎ! Nečakaj do zajtra! 
Nečakaj na bohoslužbu! Nečakaj na to, 
kým sa budeš lepšie cítiť! Luther povedal, 
že nedokážeme zabrániť vrabcom, aby 
lietali okolo našej hlavy, ale dokážeme im 
zabrániť, aby si tam urobili hniezdo.

Istá pani, ktorá bola farmárkou a celý 
život žila mimo veľkomesta, sa nechala 
nahovoriť, aby po prvý raz navštívila le-
kára. Keď ju prezrel, pozrel súcitne na ňu 
a povedal: „Milá pani, je mi to ľúto, ale 

musím vám oznámiť, že máte 
počiatočné štádium Parkinso-
na.“ Stará pani mu odpovedala: 
„Doktorko, tak to určite ne-
mám. Po prvé, vôbec neviem, 
čo to je a po druhé, na nejakého 
Parkinsona som už príliš sta-
rá!“ .  A naozaj, dožila sa ďal-
ších 15 rokov bez akýchkoľvek 
známok Parkinsona. Nechcem 
tým bagatelizovať diagnózy, či 
lekársku prácu, naopak, veľmi 
si ju vážim. No na tomto hu-
mornom príklade vám chcem 
ukázať, že netreba panikáriť pri 
prvej negatívnej smske. Biblia 
hovorí: „Spravodlivý sa nebu-
de báť zlej zvesti“.

Nepriateľ duší chce namáčať 
naše pestrofarebné plášte do krvi kozľa-
ťa. Tento obraz symbolizuje odsúdenie  
a hanbu. Nikto nemôže povedať, že v živo-
te neurobil chyby. Všetci ich robíme. Preto 
nikdy nesúď človeka podľa jeho chýb, ale 
podľa toho, ako sa ich snaží napraviť. 

Ak je tvoja tunika zašpinená hriechom, 
ponáhľaj sa namočiť ju do krvi Baránkovej. 
Tam nájdeš dokonalé očistenie. Keby boli 
tvoje hriechy červené ako purpur, a to do-
konca dvakrát farbený, Boh ťa dokáže vy-
bieliť tak, že budeš biely ako vlna (Iz 1:18). 

Ak si uprostred búrky ako Pavol, alebo 
sa práve nachádzaš v eskorte, ktorú by 
si si sám nevybral, podobne ako Jozef,  
pamätaj na to, že Boh je s tebou. Stále má 
svoje plány a cestu, ktorá prevyšuje tvoje 
pochopenie. Dôveruj mu a uč sa používať 
kompas Ducha Svätého. Garantujem ti, že 
nikdy nezlyhá!
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Vedúci predstavitelia istej moslimskej komunity 
na západe Afriky zistili, že sú medzi nimi štyria 
muži, ktorí s inými hovoria o Biblii a o Ježišovi 
Kristovi.
Istý líder komunity sa stal nasledovníkom Ježiša Krista. 
Zakrátko sa k nemu pridala aj jeho rodina. Posolstvo 
evanjelia sa však rozhodol šíriť  ďalej, najskôr jednému 
mužovi,  ktorý si túto dobrú zvesť tiež nenechal len pre 
seba, ale posunul ju ďalšej generácii a viera sa šírila ďalej 
a ďalej. Miestni predstavitelia moci sa však toto šírenie 
kresťanstva rozhodli zastaviť. Obvinili a zadržali štyroch 
mužov. Ich priestupkom bolo odpadnutie od islamskej 
viery. Najskôr boli prinútení stáť v centre mesta desať 
dní, trápení páľavou slnka, čakajúc na verejné vykonanie 
trestu. Ich domovy zničili, mnohé dokonca vypálili.

Dnes budú títo muži potrestaní 
kvôli zanechaniu islamu 
Keď nastal stanovený deň trestu, zhromaždilo sa do centra 
celé mesto. Niektorí naliehali na miestnych predstaviteľov, 

aby udelili obžalovaným milosť. Vodcovstvo sa však 
obávalo, že v komunite existuje viacero ľudí, ktorí opustili 
islam a vyznávajú Ježiša Krista a hodnoty kresťanstva. 
Pred vykonaním trestu vyhlásili: „Dnes títo ľudia spoznajú 
trest za to, že opustili islam. Ak sú medzi vami aj iní, ktorí 
nasledujú Isa al Masih (moslimské pomenovanie Ježiša 
Krista, nie však ako Božieho syna, ale ako Mohamedovho 
posla, ktorý má voči nemu podradné postavenie), mali by 
ste sa rovno priznať a pripojiť sa k týmto mužom. Tak či tak 
raz pravda vyjde najavo.“

Zrazu sa uprostred davu zodvihla ruka. Úradníci 
zúrili, ale ešte skôr, ako stihli zareagovať, zdvihol 
ruku mladý muž na druhej strane davu. Nasledovali 
dve ženy a mladý manželský pár. Postupne sa pridávali 
ďalšie a ďalšie zdvihnuté ruky. Vodcovia komunity 
boli šokovaní. Polovica spoločenstva tajne verila  
v Ježiša Krista! Lídri komunity len bezradne pozerali 
jeden na druhého, nevediac, čo na to povedať alebo čo 
urobiť. Vpredu bola postupne polovica spoločenstva. 
Keďže nenašli nikoho zvonku, kto by bol zodpovedný 
za prínos a šírenie evanjelia v komunite, nemali 
prakticky koho potrestať. Vodcovia teda oddelili 
kresťanov a moslimov. Kresťanská časť komunity 
dostala zákaz navštevovať moslimskú mešitu. Nikto 
im však už nesmel ubližovať, ani ich pre inú vieru 
prenasledovať. Získali právo na vlastnú „mešitu Isa 
al Masih“, kde môžu praktizovať kresťanskú vieru. 
A tak na tomto mieste dnes veriaci slobodne uctievajú 
Boha.

Zdroj: rozhovor od Jerryho Trousdalea, Joel News

Sýrska biblická spoločnosť pracujúca v Aleppo 
(severozápad Sýrie) pokračuje vo svojej práci 
napriek ničeniu a vojnovým nepokojom.  
V prostredí relatívne pokojnej západnej časti je 
kníhkupectvo biblickej spoločnosti otvorené 
denne.

„Dopyt po Bibliách je obrovský,“ prezrádza George 
Andrea, vedúci spoločnosti. „Veľmi populárne sú 
Biblie pre deti.  Kresťania aj moslimovia k nám často 
prichádzajú hľadajúc odpoveď na otázku, čo si Boh 
myslí o utrpení a ako pristupuje k ťažkým okolnostiam,  
v ktorých sa obyvatelia krajiny práve nachádzajú. 
Biblická spoločnosť predala v roku 2014 159 tisíc Biblií, 
čo je desaťkrát viac než v roku 2010, teda predtým, než 
vojna začala. Biblie tam dovážajú z Libanonu.

Zdroj: Sýrska biblická spoločnosť, Joel News

Cirkev medzi moslimami v západnej Afrike

Sýria: Stúpajúci dopyt po Bibliách v Aleppo
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PRE DETI

Možno o mne neviete,
že chcem svietiť vo svete.
Chcem byť ako lampášik,
ktorý neuhasí nik.
Chcem len radosť rozdávať,
o Pánovi rozprávať.
Lebo On mi úsmev dal,
aby som sa usmieval.
Lebo On mi srdce dal,
aby som ľudí rád mal.
Lebo On mi radosť dal,
aby som ju naokolo všetkým rozdával.

Milé deti, 
ak aj vy rady kreslíte alebo vymýšľate básničky, pošlite nám svoj výtvor s 
biblickým posolstvom a troch z vás odmeníme detským pesničkovým 
CD Ako vrabce čvirikali. A možno sa nájdete aj v budúcom čísle časopisu 
Víťazný život. Svoje dielka posielajte do 10.12. 2018 na emailovú adresu 
slovozivota@slovozivota.sk s predmetom súťaž.

1. Brat Kaina
2. Obor, ktorého porazil 
 Dávid
3. Boží syn, ktorý na kríži  
 vybojoval večný život.
4. Zasľúbená zem
5. Prvá žena

6. Biblické mesto hriechu
7. Čo je najväčšie? Viera,  
 nádej, alebo láska?
8. Zviera, ku ktorému je 
 pripodobňovaný Duch
 Svätý.
9. Kto napísal väčšinu 
 Žalmov z Biblie?
10. Čo bolo v polievke, za
 ktorú Ezav predal svo- 
 je prvorodenstvo?

Keď zasadíš čerešňu,
nečakaj na hrušky,
inak všetky čerešničky
zožerú ti mušky.
Z ovocia sa toho teš,
ktoré ti strom rodí,
veď teraz už dobre vieš:
aký strom - také sú aj plody.
A tak teda, ten kto nechce o pár rokov smútiť,
musí v sebe sadiť stromy, čo mu budú chutiť.

Múdry človek na skale buduje svoj dom.
Vtedy sa nič nestane, aj keď doň udrie hrom.
Keby hoc aj bola búrka, ten dom obstojí,
všetko totiž záleží na tvojom postoji.

Hlupák ten zas domček svoj na piesku buduje,
keď vidí, že z neba kvapká, hneď sa strachuje.
Bez hlbokých základov totiž domy padajú,
tí však, čo ich stavali, domy zas nemajú.

Ak si domček staviaš ty, tak si pozor daj,
najskôr ozaj dobré miesto preň pohľadaj.
Postav ho na skale, nech stojí v dobrom a aj zlom.
Tú skalu nazývame Ježišom Kristom.

Sve t i e l k o Kr ížo v ka

Domy
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Autor básničiek a tajničky: Lenka Šimková, autor ilustrácie: Sára Chrobáková

Súťaž
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Turné s Perom Cedergårdhom

   Zájazd Slova života do Izraela

  Rune Borgsø v Bratislave

Ž!WHAT - Mládežnícko-dorastenecký tábor v Rajeckých Tepliciach 2018

Na (vo) vode - detský tábor na Duchonke 2018




