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Zbavte sa strachu, vykročte vierou, zažite dobrodružstvo
Ako by vyzeral náš život, keby nás prestali šokovať nečakané
okolnosti? Keby sme sa naučili využívať ich ako príležitosť zažívať
Božiu dobrotu?

Nájdete tu povzbudenie a praktické kroky, ako sa zbaviť strachu
z nepredvídateľných okolností a ako si osvojiť smelú dôveru v dobrého
Boha. Dojímavé skutočné príbehy a praktické návody ukazujú, ako sa
zachovať počas nečakaných okolností a žiť v radosti a slobode, aké
prináša iba bezvýhradná dôvera v Boha.
Christine Caine má jedinečný rozprávačský talent a svojím biblickým
vyučovaním nás chce povzbudiť ku väčšej dôvere v Boha, vďaka ktorej
nás len tak niečo nezrazí z nôh. Je Austrálčanka s gréckymi koreňmi,
LEN
aktivistka, spisovateľka a vyhľadávaná rečníčka. S manželom Nickom
vedie organizáciu The A21 Campaign, ktorá bojuje proti obchodovaniu
pre čitateľov Víťazného života len na dobierku s ľuďmi. Okrem toho založila aj službu Propel Women, ktorej cieľom je
10,90 €
240 strán
rozvíjať potenciál žien. S manželom a dvomi dcérami žije v južnej Kalifornii.

8€

(bližšie info dole)

5 V K VÍŤAZSTVU
Peter Čuřík

LEN

8€

pre čitateľov Víťazného
života len na dobierku

9,90 €

304 strán

(bližšie info dole)

Revidované vydanie doplnené o nové kapitoly
Ľudia hľadajú väčšinou päť P. Táto kniha ti však ponúka päť V,
ktoré ťa privedú k víťazstvu: víziu, vášeň, vieru, vzťahy, vytrvalosť.

Päť V k víťazstvu ťa bude pútavým spôsobom sprevádzať životmi
slávnych a úspešných ľudí zo súčasnosti, nedávnej minulosti alebo
biblickej histórie. Bude pre teba vynikajúcim zdrojom povzbudenia
a múdrosti v oblasti vzťahov, podnikania alebo duchovnej služby.
l
l
l
l

Ako nájsť víziu pre svoj život?
Ako sa vysporiadať s minulosťou?
Prečo sa úspešní stali úspešnými?
Ako si vyberať spolupracovníkov?

Je nepochybné, že kázne Petra Čuříka oslovujú množstvo ľudí v tejto krajine, a Božie uschopnenie podávať duchovné pravdy
je cítiť aj pri čítaní 5 V k víťazstvu. V neposlednom rade som veľmi rád, že kniha pochádza od slovenského autora.
Miro Tóth, líder kapely Tretí deň a pastor AC Košice

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 využiť našu akciu a poslať mail na slovozivota@slovozivota.sk
Ak nám v ňom uvediete, že čítate časopis Víťazný život a objednáte si tieto knihy, pošleme vám ich v hore uvedenej akciovej cene
na dobierku za 2 €. Táto akcia platí do konca roka 2019.
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Bohu na tebe
naozaj záleží!

Mám dvoch synov a mám ich veľmi rád.
Hovorievam im: „Keby som si mohol
vybrať synov, vyberiem si vás!“ Túto
hlášku poznajú naspamäť, ale ja to myslím absolútne úprimne. Sú pre mňa jedným z najväčších darov, aké som v živote
dostal.

Niekde som sa dočítal, že človek počas
roka zažije iba 15 šťastných dní. Netuším, odkiaľ ten portál čerpal štatistiku,
ani aké kritériá pre šťastie zvolil. Osobne
si však myslím, že kľúčovým faktorom
pre šťastie je to, ako vnímame vlastnú
hodnotu. V živote si ceníme veci nielen
pre ich objektívnu hodnotu, ale kvôli
tomu, čo pre nás znamenajú. Môžu nám
pripomínať nezabudnuteľné zážitky alebo sa spájať s hlbokými emóciami, ktoré
iní nemajú šancu pochopiť. Keď som sa
zasnúbil s mojou terajšou manželkou,
navštívili sme priateľov v Českej Skalici
a urobili si výlet do nádherného „Babiččinho údolí“. Z výletu sme si priniesli
jedny z najkrajších fotiek našej mladosti.
Po návrate som ich s hrdosťou ukazoval
známym: ja a moja Katka (v mladom vydaní :)) v sedle krásnych vraných koní
a v pozadí mohutné Adržpašské skaly zaliate poobedným slnečným svitom; jednoducho dokonalá scenéria. Priateľom
sa pri pohľade na fotku ihneď rozžiarila
tvár, presne tak, ako som očakával; ich
reakcia ma však prekvapila: „Jéj, aké
krásne kone!“ „Kone?“ pomyslel som
si, „hádam my!?“ Dnes sa na tom schuti
smejem, ale vtedy ma to zabolelo. Viete
prečo? Dotýkalo sa to mojej identity.
Keď sa na Ježišov pokyn učeníci nalodili, aby prešli na druhú stranu Galilejského mora, mala to byť iba ďalšia
rutinná plavba. Peter, Jakob a Ján boli
profesionálnymi rybármi a nik nepoznal
lepšie zákutia Galilejského mora, ako
práve oni. Odrazu sa však strhla taká
obrovská búrka, že to zaskočilo aj týchto ostrieľaných námorníkov. Anglický
Amplified preklad hovorí, že povstala
búrka „v proporciách hurikánu“. Učeníci
veslovali zo všetkých síl, vylievali vodu
z loďky a napínali, či povoľovali plachty
so všetkou zručnosťou a skúsenosťami,
ktoré za roky nazbierali. Keď sa však

situácia každou sekundou iba zhoršovala, utekali po Ježiša. Na ich zdesenie ho
našli spať v zálodí na vankúši. To musel
byť pre nich šok! Pozri sa na ich reakciu:
„Učiteľ, či nedbáš, že hynieme?“ Otázka, ktorá im ako prvá spontánne vyšla
z úst, sa týkala ich hodnoty. „Majstre, či
ti na nás nezáleží? Je ti úplne jedno, ako
sa nám darí? Máš nás vôbec rád? Stojíme ti za pomoc?“ Ježiš búrku pokarhal
a tá v okamihu prestala, akoby si uťal.
Potom pokarhal aj učeníkov, pretože od
nich očakával, že spravia to isté.
Ak prechádzaš životnou búrkou, niekedy to môže vyzerať tak, že Ježiš spí.
Chcem ťa však ubezpečiť, že keď nebo
mlčí, vôbec to neznamená, že mu na tebe
nezáleží. Nemôžeš odvádzať svoju hodnotu od toho, či sa ti v živote darí alebo
nedarí. Tvoja hodnota bola dávno vyčíslená. Je konštantou, ktorá nepodlieha
devalvácii ani inflácii. Bola stanovená
cenou, ktorú za teba musel nebeský Otec
zaplatiť. Apoštol Peter neskôr napísal, že
na naše vykúpenie nestačilo striebro, zlato ani drahé kamene jednoducho preto, že
naša hodnota bola oveľa vyššia. Musel
byť obetovaný Kristus, to najcennejšie,
čo nebo malo (1Pet 1:18,19).
Boh ťa tak veľmi miloval, že za teba dal
svojho jednorodeného Syna. Je možné, že
tvoja búrka nadobudla rozmery hurikánu;
sklamali ťa najlepší priatelia, stratil si vysnívanú prácu alebo sa dokonca hneváš na
Boha. „Bože, kde si bol, keď som ťa najviac potreboval?“ Určite nemám pre teba
všetky odpovede, ale jednu áno. „A milujem ťa večnou láskou a preto ti ustavične
činím milosť!“ (Jer 31:3) Božia láska je
večná, teda nikdy neprestáva; Boh „nemôže“ iné, než ti činiť milosť, a to dokonca ustavične. Ak máš však zranené srdce,
nedokážeš Bohu dôverovať. Počúvaj túto
radu: „Najlepší spôsob, ako uzdraviť
rozbité srdce, je dať Bohu všetky jeho
úlomky“. Ľudia, ktorí majú zdravé srdce
a dobrú sebahodnotu, dokážu čeliť búrkam života oveľa lepšie. Nezabudni,
Bohu na tebe záleží aj vtedy, keď si sa
ocitol v hurikáne, o ktorý si nežiadal. Som
zvedavý, čo ťa čaká na druhom brehu,
keď svojou búrkou prejdeš dobre.
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Na prvý pohľad obyčajná mladá rodina z Bratislavy – Oto s Oľgou a ich dve malé deti: Šimon
a Rebeka. Netušili by ste, že Oto si ešte pred pár rokmi doslova prešiel peklom; trápili ho
démoni, bol na úplnom dne a ponevieral sa po Prievidzi ako bezdomovec. Dnes je šťastným
človekom, manželom a otcom, rád sa modlí za chorých a často sa smeje. A manželka ho
v tom podporuje. V modlitbách i v smiechu. 

OTO
Narodil som sa v Bojniciach v roku 1976. V našej rodine nikto
nebol nábožný. Vyrastal som v prostredí, kde vládol alkohol,
časté bitky a ponižovanie. Už ako malý chlapec som vnímal
duchovný svet a často som plakal po nociach, pretože som cítil
a videl duchovné bytosti, ako vystupovali z temnoty.

som raz videl duchov, ktorí ma trápili tak, že som mal na
tele modriny. Inokedy sa mi sníval sen, v ktorom ma chcel
diabol zabiť a obetovať, ale v tom prišiel anjel a vytrhol ma.
Slovami možno len ťažko vystihnúť, aký ťažký život som mal.
Niekoľkokrát som skoro zomrel, robil som také veci, na ktoré
dnes vôbec nie som hrdý.
Temnota nikdy nepovie dosť
Nakoniec som predsa prijal pozvanie toho Róma, ktorý mi
Od detstva som sa venoval gréckorímskemu zápaseniu, chodil svedčil. Čudoval sa, keď som pod mocou démonov vedel,
som do športovej triedy a šlo mi to výborne. Postupne som ako jeho syn vidí v noci duchov v podobe čiernych čmúh
začal robiť karate, kick-box, wing tsun. Aj preto som sa cítil na stene a že má modriny na nohách. Keď mu otec prezrel
neohrozený. Na ulici som sa začal biť a samotné bitky aj nohy, s prekvapením potvrdil, že všetko bolo tak, ako som
vyvolávať. Niekoľko rokov som chodil po
povedal. Spolu s ďalším Rómom mi znova
Mal
som
živé
sny,
diskotékach a robil vyhadzovača. Boli do
kázal o Kristovi, o Jeho obrovskej láske
v ktorých
a moci. Hádal som sa s ním, nechcel som už
divoké 90. roky, začal som piť a neodolal som
sa
Ježiš
so
mnou
o Ježišovi ani počuť, vzbudzovalo to vo mne
ani drogám. Temnota však nikdy nepovie
rozprával
zlosť.
dosť, chcela odo mňa stále viac, zväzovala
a
povzbudzoval
ma
Medzitým sa k nám pripojil pastor Peter
ma prostredníctvom Reiki a ďalších foriem
k tomu, aby
Wiesner. Zrazu som v oblasti brucha začal
okultizmu.
Práve v čase, keď som potreboval oporu, som Ho nasledoval. pociťovať veľkú horúčavu a zároveň ťažobu,
niečo sa vo mne triaslo a chvelo. Počas
rodičia sa rozviedli a ja som zostal na ulici,
absolútne nepripravený na život. Ostal som v šoku, keď som tohto duchovného zápasu mi veriaci spolu s manželkami a
si uvedomil, že som klesol na úplné dno. Začal som žiť ako deťmi spievali o Ježišovi a hovorili v nových jazykoch, aké
bezdomovec a nechcelo sa mi veriť, že budem musieť byť som nikdy predtým nepočul. Položili na mňa ruky, modlili sa
zvyšok života odkázaný na milosť a nemilosť druhých ľudí... a spýtali sa ma, či chcem prijať Ježiša do svojho srdca. Niečo mi
Zničený, podvyživený a s kruhmi pod očami, poviazaný vravelo, aby som to nerobil, ale v srdci som počul tichý jemný
hlas, ktorý ma nabádal, aby som tak spravil. Opakoval som
démonmi, potuloval som sa ulicami Prievidze...
po nich modlitbu a vyznal Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa.
V moci démonov
Hneď mi akoby niečo spadlo z očí a uľavilo sa mi na celom
Raz som stretol muža, ktorého som si pamätal „z ulice“. tele. Duch Svätý bol prítomný, Pán ma čistil a zaplavovali ma
Obrovský chlap, Róm, ktorý vyhrával bitky len jednou ranou. obrovské vlny radosti. Vedel som, že mi Boh všetko odpustil!
Na moje prekvapenie bol to práve on, kto mi teraz hovoril
Neskôr si ma Jozef Baláž zobral k sebe; býval som u neho
o Kristovi. Myslel som si, že je sektár, preto som sa mu radšej niekoľko rokov. Bývali tam domáce skupinky, kam chodil
vyhýbal. O môj život sa zvádzal duchovný boj, dokonca aj pastor Wiesner z Partizánskeho, ktorý mi veľmi pomohol
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a bol aj svedkom toho, ako ma Pán oslobodzoval. Aj si so
mnou vytrpel svoje, pretože som ešte stále býval agresívny,
tvrdohlavý a pyšný. Navštevoval som kresťanský zbor
v Partizánskom, ale za prácou som musel chodiť do Čiech. Po
istej dobe som od Boha odpadol, viacerých sklamal a znova
sa mi všetko skomplikovalo. Stroskotal mi vzťah so ženou,
cítil som sa mizerne a bál som sa, že skončím v pekle. Starý
spôsob života vo mne znovu ožíval, hoci vo vnútri som po
Bohu stále túžil.
Keď som prišiel do Bratislavy za prácou, stretol som
Beátu Singhofferovú zo Slova života, ako telefonovala
v istom obchodnom dome. Počul som ju, ako vyslovila slovo
pomazanie. Aj keď som ju vtedy nepoznal, oslovil som ju a ona
mi hovorila o tom, aký je Pán dobrý a ako ma miluje. Pozvala
ma aj do zboru. Pán Ježiš ma znovu k sebe volal. Mával som
živé sny, v ktorých sa so mnou rozprával a povzbudzoval ma
k tomu, aby som Ho nasledoval. Neodolal som, vrátil som sa
k Nemu. Oženil som sa s Olinkou, máme dve krásne deti
Šimona a Rebeku. Manželka je ešte na materskej, ja som
minulý rok zmenil prácu, pretože som v starej nedokázal
tolerovať nekalé praktiky, nad ktorými som mal zatvárať
oči. Teraz pracujem na zmeny vo firme, ktorá spolupracuje
s automobilkou Volkswagen. Pred pár mesiacmi ma povýšili,
teším sa, že som získal dôveru.

som mal možnosť cestovať na Ukrajinu, kde som sa modlil za
mnohých chorých ľudí. Ich hlad po Bohu bol taký veľký, že
som často nestihol ani obedovať; ľudia totiž trpezlivo čakali
v rade, takže som sa modlil aj päť hodín bez prestávky. Pre
takéto niečo sa oplatí žiť!

OĽGA

Pochádzam z rodiny, v ktorej bol otec evanjelikom, mama
Som Jeho chodiaci zázrak
katolíčkou, vieru sme však doma nepraktizovali. Mám
Ježiš ma „zasadil“ do zboru Slova života v Bratislave, kde súrodenca, päť rokov sme žili aj v zahraničí. Keď sme sa
som šťastný a mám tu priateľov. Ježiš je tým najlepším, vrátili na Slovensko, zistili mi ojedinelý nádor na mozgu, ktorý
kto ma v živote stretol, dokonca sa Ho odvážim nazvať má vraj len 1000 ľudí na svete. Zázračne som to prekonala,
najlepším psychiatrom, pretože ma uzdravil
vidím v tom Boží zásah. Zamestnala som
Muselo to byť
aj mentálne, vyslobodil ma, obnovil
sa v obchode, kde som stretla Ota, ktorý
nadprirodzené,
a požehnal. Milujem Ho z celého srdca,
tam pracoval ako SBS-kár. Vtedy som
vyľakalo ma
odovzdal som sa do Jeho rúk. Veľmi rád
Boha vôbec nehľadala. Oto mi povedal
to,
ale
zároveň
o Ňom hovorím ľuďom, vo voľných chvíniektoré veci o mojej známej, o ktorých
ľach vyhľadávam chorých a modlím sa za prinútilo premýšľať nemohol mať ani tušenia. Muselo to byť
o večnosti.
nich. V mojej predošlej práci bolo z rôznych
nadprirodzené, vyľakalo ma to, ale zároveň
chorôb uzdravených asi sto ľudí.
prinútilo premýšľať o večnosti. Po roku
Napríklad, moja manželka Olinka mala ísť na operáciu som sa obrátila k Ježišovi a dnes som veľmi šťastná, že som
kolena. Už mala aj termín operácie, varovali nás však, že Jeho dieťa. Čím viac sa za mňa Oto modlieval, tým viac som
ak priberie, bude mať neznesiteľné bolesti, podľa nich vraj zatúžila po Božích veciach.
ani operácia všetko nevyrieši. Prosila ma o modlitbu a bola
Čas plynie a my sa spoločne tešíme z detí, ktoré nám Pán
úplne uzdravená. Za všetky uzdravenia vzdávam chválu dal. Mám túžbu vidieť okolo seba spasených a uzdravených
Kristovi, veď som Jeho chodiacim zázrakom, som Ježišovým ľudí. Môj manžel má veľkú túžbu modliť sa za chorých,
dielom! Olinka ma v službe podporuje, aj ona by rada videla chcem byť s ním v jednom duchu. Nedávno som sa na ulici
čo najviac zmenených a uzdravených ľudí. Je zvyknutá na to, modlila a kládla ruky na jednu paniu. Bolel ju chrbát a nohy.
že sa vonku rozprávam s ľuďmi o Bohu a modlím sa za nich Pán ju na mieste nadprirodzene uzdravil. Keď premýšľam nad
priamo na ulici. Pre mňa neexistuje väčšia radosť, ako vidieť tým všetkým, čo sa za posledné roky udialo, uvedomujem si,
ľudí zasiahnutých mocou Ducha Svätého. V januári tohto roku aká je to veľká milosť.
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Christine Caine

Ako by vyzeral náš život, keby nás prestali šokovať nečakané
okolnosti? Keby sme sa naučili využívať ich ako príležitosť
zažívať Božiu dobrotu? Úspešná spisovateľka Christine Caine
ponúka povzbudenie a praktické kroky, ako sa zbaviť strachu
z nepredvídateľných okolností a ako si osvojiť smelú dôveru
v dobrého Boha. Dojímavé skutočné príbehy a praktické návody
ukazujú, ako sa zachovať počas nečakaných okolností a žiť v radosti
a slobode, aké prináša iba bezvýhradná dôvera v Boha. Prinášame
vám ukážku z jednej kapitoly, viac podrobností o knihe, ktorá už vo
vydavateľstve Slovo života vyšla v apríli, prinášame na str. 2.

NECHAJTE SA ZAJAŤ
Nádej je neotrasiteľná istota v Bohu.5
Nepopiera našu bolesť, ale umožňuje žiť
život, ktorý sa nenechá oklieštiť bolesťou. Umožňuje veriť v nový začiatok. Je
to radostné a smelé očakávanie dobrých
vecí, ktoré povznáša ducha a dáva odvahu veriť v inú, lepšiu budúcnosť. Stále
hľadí na Boha s očakávaním: „A teraz,
Pane, čo mám ešte očakávať? Ty si všetka moja nádej“ (Ž 39:7, Bot. pr.).
Keď však prídeme o nádej, keď cítime
iba bolesť zo straty a sklamania, je ťažké
veriť, že Boh nám chce pomôcť, alebo že
Mu na nás záleží, pretože máme viac otázok ako odpovedí. Viac pochybností ako
viery. A práve to je ideálny čas na to, aby
sme sa stali zajatcami nádeje.
Byť zajatcom nádeje znie trochu čudne, však? Nebývajú zajatci väznení
v strážených objektoch, zbavení všetkých
slobôd? Prečo by sme mali chcieť byť zajatcami niečoho, dokonca aj nádeje?
Pretože byť zajatcom nádeje v Boha je
iné. Božích zajatcov nádeje nenútia vstúpiť do zariadenia, kde by ich niekto trestal;
pozývajú ich, aby sa uchýlili do bezpeč-

6

nej pevnosti. Predstavte si hrad, ktorý stojí
pevne aj vtedy, keď sa otriasajú životné
základy. Miesto stvorené iba pre nás, kde
sa môžeme pripútať k prisľúbeniu, že Boh
dokáže všetko použiť pre naše dobro, a to
aj vtedy, keď sa všetko rúca. Z veže tejto pevnosti získavame my, väzni nádeje,
úplne nový pohľad na realitu. Môžeme sa
dívať za horizont nečakaných okolností do
budúcnosti a veriť, že Boh má pre nás pripravené dobré veci.
Keď som sa naučila takto myslieť a žiť,
bolo to pre mňa niečo revolučné. Vyrástla
som v náboženskej tradícii, ktorá vo mne
nepodporovala očakávanie, že Boh mi dá
niečo dobré. V skutočnosti bolo trúfalé
si vôbec predstavovať, že Boh má čas na
moje prosby, veď musí riadiť celý svet.
Som rada, že som sa z Biblie dozvedela,
že Boh je dobrý, že koná dobro a chce
pre mňa dobro – neustále. Doviesť myseľ
a srdce k tomu, aby takto zmýšľali a verili
tomu deň čo deň, to sa neudeje samo od
seba; ide o každodenné rozhodnutie.
Toto rozhodnutie si môžeme predstaviť
aj iným spôsobom. Keď nás zasiahne neča-
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kaná okolnosť, ocitneme sa na úzkej rímse
s priepasťou po oboch stranách. Vtedy sa
musíme rozhodnúť, či padneme do priepasti zúfalstva alebo do priepasti nádeje. Obe
možnosti nás desia, ale keď sa rozhodneme
pre pád do nádeje, čoskoro sa ocitneme
v náručí milujúceho Boha – Boha, ktorý
nás vždy zachytí. Boha, ktorý sľubuje, že
nás z úzkej rímsy zúfalstva prenesie na šíru
planinu nového života, kde nájdeme nové
príležitosti a skúsenosti, ktoré prekonajú
naše sklamanie a rozčarovanie. Tam zažijeme slobodu, v ktorej sme schopní vzdať
sa toho, čo sme kedysi chceli, aby sme získali to, čo sme nikdy nečakali – nové dobrodružstvo. Sami sa tam však nedostaneme. Iba Boh nás môže chytiť a preniesť do
nového života, o akom sme nesnívali, a na
miesta, aké nám predtým ani na um nezišli.
Ak sa staneme zajatcami nádeje, ešte to
neznamená, že nebudeme zápasiť so zúfalstvom a stratou ilúzií. Keď nás zasiahnu nečakané okolnosti, sme v pokušení
prekopať sa tunelom von z pevnosti, aby
sme ušli pred nádejou a ponorili sa do pochybností, strachu a neviery. Nedokážem

www.slovozivota.sk

NOVÁ KNIHA
spočítať tie chvíle, keď som už takmer
stratila nádej, že sa nám prostredníctvom
A21 podarí niekoho zachrániť, alebo že
docielime, aby boli priekupníci s ľuďmi
dolapení, postavení pred súd a odsúdení.
Že služba Propel bude mať u žien ohlas.
Že napíšem ešte jednu knihu, alebo že
vôbec dokončím túto. Boli chvíle, keď
som pochybovala, či dokážem múdro vychovať svoje dcéry. Alebo či sa niekedy
oslobodím od svojej bolestivej minulosti.
Zoznam je nekonečný.
Vo všetkom, čo robím, sa musím pripútať k Bohu všetkej nádeje. Keď sme
začali našu službu, opustili nás ľudia,
ktorí sľúbili, že v tom s nami vytrvajú.
Ľudia, ktorí nás v jednom štádiu podporovali, to v ďalšom vzdali. Dvere sa nám
zatvárali pred nosom. Vlády menili zákony. Naučila som sa však kráčať na základe viery, nie na základe toho, čo vidím.
Naučila som sa zavrieť oči, vyhlásiť sa
za zajatkyňu nádeje a vstúpiť do duchovnej pevnosti. Odvážila som sa vzbudiť
v sebe nádej a živiť ju. Na vlastnej koži
som zažila, že Boh vstúpil a preniesol ma
na lepšie miesta, ponúkol mi lepšie príležitosti a pomohol mi dosiahnuť úžasné
prielomy.
Keď sme v pokušení utiecť, ale napriek
tomu sa rozhodneme bežať do pevnosti,
ktorou je Ježiš, On sľubuje, že naše životy
zaplaví nádejou: „Nech vás Boh nádeje
naplní všetkou radosťou a pokojom vo
viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou
Ducha Svätého“ (Rim 15:13). Sľubuje,
že nám pomôže stať sa zajatcami nádeje,
aby sme sa dokázali vymaniť zo zúfalstva
a vykročiť v ústrety budúcnosti.

našimi priateľmi a povzbudia nás vo viere. Napĺňame sa chválou, vyhlasujeme
pravdu o Bohu a s očakávaním na Neho
upierame zrak. Veríme, že pravda Božieho
slova je silnejšia ako okolnosti. Správame
sa ako mladík menom Dávid, ktorý dokázal nemožné, keď zabil obra Goliáša, a to
iba pomocou praku a piatich kameňov.
Dávid porazil obra, pretože veril, že
Božie slovo je mocnejšie ako Goliášove
vyhrážky. Chápal to, čo nám Boh chce
vtlačiť do sŕdc: Okolnosti sa môžu meniť, ale pravda sa nikdy nezmení. Jedine

Zostať v bezpečí
pevnosti nádeje
znamená zajať
každú myšlienku
beznádeje skôr, než
si ona stihne
podmaniť nás.
pravda nám pomôže vykročiť z aktuálnych beznádejných okolností v ústrety
nádeji budúcnosti.
Ak sa rozhodneme stať sa zajatcami
nádeje, nedostaneme sa z väzenia na slobodu, iba zameníme jedno väzenie za
iné. Opustíme väzenie svojich zúfalých
myšlienok a premiestnime sa do väzenia
vybudovaného na pravde Božieho slova.
Uprostred jeho pevných múrov nájdeme útočisko vo veži, ktorá nám poskytne
Boží pohľad na budúcnosť. Kedykoľvek
som cítila pokušenie podľahnúť zúfalstvu
a utiecť z väzenia nádeje, čítala som si verše, ktoré ma upokojili a utlmili myšlienky

Vyjadrite svoju nádej
Ak sa chceme stať zajatcami nádeje,
musíme pochopiť, že naučiť sa dennodenne zotrvávať v bezpečí Božej pevnosti je proces. Pripútavame sa k Božím
prisľúbeniam týkajúcim sa budúcnosti.
Odvažujeme sa naplno Mu dôverovať
a spoliehať sa na Jeho plán s nami, aj keď
sa život neodvíja podľa našich predstáv.6
Nachádzame spoluväzňov, ktorí sa stanú
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plné strachu. Myšlienky beznádeje sa nám
možno nepodarí úplne umlčať, ale pomocou pravdy ich dokážeme utlmiť. Deje sa
to vtedy, keď čítame Ježišove slová, veríme im a modlíme sa nimi. Keď počúvame
Boží hlas v Písme viac než hlasy minulosti, hlasy sociálnych sietí, iných ľudí či
dokonca naše vlastné myšlienky.
Zostať v bezpečí pevnosti nádeje znamená zajať každú myšlienku beznádeje
skôr, než si ona stihne podmaniť nás:
Zostať v bezpečí pevnosti nádeje znamená zajať každú myšlienku beznádeje
skôr, než si ona stihne podmaniť nás.
„Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale
od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi
rúcame ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha,
a nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi“ (2 Kor 10:4-5).
Zviazať každú myšlienku, to je tvrdý boj, ktorý si často vyžaduje zásah aj
každú minútu. Často hovorievam, že od
toho, aby som podľahla veciam, od ktorých som bola oslobodená, ma delí jediná
myšlienka. Každý deň sa však rozhodujem byť zajatkyňou nádeje. Robím to tak,
že svoju nádej vyjadrujem myšlienkami
aj slovami.
Nádej nevyslovuje slová zúfalstva
a úzkosti – aj keď to občas býva to jediné, čo cítime. Nevzdáva sa s hlbokým
povzdychom ani nevyhlasuje, že situácia
nemá riešenie. Nevyjadruje sa negatívne
a apaticky. Na sociálnych sieťach neuverejňuje obsah, ktorý nie je v súlade s tým,
čo si myslí Boh. Keď prepožičiame hlas
nádeji, cvičíme svoje mysle v tom, aby
zmýšľali tak, ako zmýšľa Boh, a svoje
ústa v tom, aby hovorili to, čo hovorí Boh
– a nič iné.
„Nebuďte ustarostení,“ povedal Ježiš.
Všimnite si, ako prepája ustarostenosť so
slovami, ktoré vyslovujeme: „Nehovorte
teda ustarostene: Čo budeme jesť? Čo
budeme piť? Čo si oblečieme? Veď toto
všetko zháňajú pohania; a váš nebeský
Otec predsa vie, že to všetko potrebujete.
Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo
a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám
pridá“ (Mt 6:31-33).
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MISIA NA UKRAJINE

Začiatok januára tohto roku som strávil spolu
s ďalšími bratmi a sestrami zo Slova života
Bratislava
v
Charkovskom
zbore
Blagaja
vesť (Dobrá správa), kde sme mali možnosť
poslúžiť a modliť sa na viacerých stretnutiach.
V Charkove panovala pravá ruská zima, ale veriaci
boli vrúcni, horiaci pre Ježiša. Naozaj, horúci
studený Charkov.

Stretnutie s pastorom Vitalijom Falijom
Pozvanie prišlo nečakane. Vidina, že miesto pokojných dní na
začiatku nového roka budem kdesi na cestách, ma najskôr vôbec nenadchýnala. Nakoniec však túžba po dobrodružstve a po
spoznávaní iných krajov a ľudí naklonila misku váh k ochote
ísť. Neľutujem. Spolu s Otom Illésom, rodinou Rudolfovcov
a Medvedevovcov sme tam zažili prekrásne chvíle. Áno, cesta
je taká... ukrajinská. Lietadlom do Kyjeva bola ešte v pohode,
no v nočnom vlaku do Charkova sa až tak nevyspíte. Na štyroch posteliach sme spali v kupé piati, svetlo sme síce zhasli,
ale celú noc nám akosi rezonovala žiarovka. To už nevydržal ani nado mnou zaspávajúci Ukrajinec, ktorý sa to snažil
opraviť a odmontovať. Bezúspešne. Aspoň že ho nezasiahol
elektrický prúd .

Charkov je obrovské dvojmiliónové mesto neďaleko ruských
hraníc. Rusko-ukrajinské napätie je citeľné, ale nebojovalo
sa. Pastor Vitalij mi povedal, že politiku do cirkvi nezaťahuje.
Nechce, aby sa vplyvom rozličných názorov okolo konfliktu
rozštiepila aj cirkev. Múdro. Jeho šediny prezrádzajú veľké
skúsenosti. Podľa spolupracovníkov je workoholikom,
nezmarom. Nemali to tu ľahké. Jeho deda zabili komunisti pri
kolektivizácii. Otec sa zachránil len útekom a usídlil sa ďaleko
od svojho domova tu, v Charkovskej oblasti. Prišlo prebudenie,
mnohých z rodiny prenasledovali, aj kvôli židovskému pôvodu,
jeho otca KGB oslepilo. Viacerí príbuzní to už nevydržali
a emigrovali. Vitalij zostal, s cirkvou Blagaja vesť je spojený
celý jeho život. Keď narástli na niekoľko tisíc ľudí, začali stavať
budovu, ale zhabala im ju mafia. Na moju otázku, či sa s tým
nedá niečo robiť, len krčí ramenami. Z reči jeho tela usudzujem,
že práva sa na Ukrajine len tak ľahko nedomôžete.
Cestou rozľahlým mestom, v ktorom ešte miestami
dominujú stavby z čias socializmu, mi šofér hrdo ukazuje, kde
sa donedávna vyrábali tanky. Všetko je prekrásne osvetlené,
myslím si, že aj Viedeň by im mohla závidieť. Jedlička
v strede mesta je vraj najväčšia v Európe, v hoteli všetko dobre
fungovalo, akurát som si zaspomínal na socializmus, keď mi
čašník odmietol vymeniť čierny čaj za ovocný.
Sála bola skoro plná, prišlo asi 1300 ľudí zababušených
do svetrov a kabátov.

Bábušky zistili, kde je najviac moci
Zhromaždenia sa konali vo veľkom kultúrnom dome. Od prvej
chvíle som vedel, že som prišiel do aktívnej, živej cirkvi. Zbor
je rozdelený na niekoľko regiónov, každý má svojho pastora.
Práve na takomto stretnutí som mal možnosť vystúpiť prvýkrát, skúsil som to v ruštine, na prekvapenie sa to podarilo.
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Charkov
Prišli sme sem na „Raždestvo“, Vianoce, podľa nášho
kalendára až 6. januára. Sála bola skoro plná, prišlo asi
1300 ľudí zababušených do svetrov a kabátov, pretože na
kúrení sa tu šetrí. Program obidvoch zhromaždení bol pestrý,
na letničných kresťanov veľmi dôstojný a premyslený do
posledného detailu. Po privítaní v ruštine som hovoril radšej
anglicky. Počas kázne som vnímal, ako ma Boh vedie, ako
chce Duch Svätý cezo mňa Boží ľud povzbudiť a inšpirovať.
Po zhromaždení sme sa pred pastorovou kanceláriou stretli,
aby sme sa modlili za chorých. Vždy ma to dojíma, pretože si
uvedomím, akí sme krehkí a ako všetci zápasíme s podobnými
problémami: choré deti, podlomené zdravie, rakovina,
problémy v manželstvách.

prekvapený, ako všetko v cirkvi zvládajú, od organizácie
až po pastoráciu, veď je to obrovský „kolos“ s mnohými
službami (starajú sa o starých ľudí, pomáhajú i niekoľkým
detským domovom, v ktorých je veľa detí). Zaujímavosťou
bolo, že zamestnávajú dvoch šoférov, ktorí celý deň prevážajú
služobníkov a spevákov na rôzne zborové či sociálne
a evanjelizačné akcie.
Andrej Rudolf tu strávil s rodinou celý týždeň. Mal príležitosť
poslúžiť v zbore, aj v detskom domove. „Som rád, že som bol
v Charkove aj s manželkou a piatimi deťmi. Ďakujeme pastorovi
Vitalijovi a celému zboru za prijatie a kráľovskú starostlivosť
o nás. Osobne som mal možnosť slúžiť v rómskom zhromaždení,
mnohí prišli dopredu a Boh sa ich dotýkal,“ vysvetľuje Andrej.

Rusko hovoriace stretnutia v Bratislave

Do pol hodiny som bol hotový, ale modlitebný rad Ota
Illésa stále narastal. Miestne „bábušky“ rýchlo zistili, kde je
najviac Božej moci. Vidím, že môj brat je vo svojej koži, kvôli
tomuto prišiel – poslúžiť ľuďom Božou mocou. A nielen to,
veľakrát prichádzali aj prorocké slová. Ochotne nás prepustil
naobedovať sa a sám sa modlil až do večera. Slúžil tam bez
prestávky viac než päť hodín! Oto na to stále spomína ako na
jeden z vrcholov roka: „Počul som Ducha Božieho, ako mi
hovorí, aby som išiel na Ukrajinu. Boli to boje, ale poslúchol
som a na poslednú chvíľu som sa pridal k Martinovi. Videli
sme, ako Boh uzdravuje, vyslobodzuje a obnovuje svoj ľud;
táto skúsenosť hlboko zasiahla moje srdce.“

Prečo nás do Charkova pozvali? V bratislavskom zbore
sa už niekoľko rokov formuje skupina rusko hovoriacich
veriacich. Pricestovali sem za prácou z východu i západu
Ukrajiny, rodina Medvedevovcov aj na základe vízie
poslúžiť týmto ľuďom. Spolu s Edom sa o túto službu
stará Ivan Kramárek z nášho zboru: „Ukrajinci, ktorí
prichádzajú na bohoslužby, sú väčšinou z protestantských
zborov, prišli na Slovensko za prácou. Aby sme im vyšli
v ústrety, začali sme na bohoslužbách Slova života ponúkať
okrem angličtiny simultánny preklad aj do ruštiny.“
Od marca 2019 sme každú poslednú sobotu v mesiaci začali
rusko hovoriace zhromaždenia. „Boh mi položil na srdce
privádzať k Bohu tých, ktorí hovoria po rusky a duchovne sa
o nich starať,“ dodáva Edo. Spolu s manželkou majú pre nich
široko otvorené srdce.
Martin Hunčár

Oto sa modlil po bohoslužbe ďalších päť hodín v kuse!

Všade sme sa zdravili s príjemnými ľuďmi, myslím si,
že cítili našu lásku. Nakoniec som mal možnosť kázať
aj na stretnutí mládeže, prehovoriť v miestnej televízii
a vyzvať tak ľudí, aby nasledovali Krista. Bol som veľmi
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Pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu, ustanoveného Valným zhromaždením OSN symbolicky na deň oslobodenia Osvienčimu 27.1., každoročne usporadúvame Deň pre Izrael.
Hebrejské piesne v podaní Danky Vráblovej a hudobnej skupiny Slova života považujeme
už takmer za samozrejmosť, vždy prinášajú obrovskú radosť i oslavu Boha; ďakujeme!
Dovoľte nám začať hádankou: je ich sedem a ani jeden nie je náš. Ani ich. Sú Jeho.
Ale pozvaní sú všetci. Určil pre nich špeciálny a oddelený čas a pre niektorých aj miesto.
Uhádli ste? Je to sedem Hospodinových sviatkov.

Sedem sviatkov Hospodinových
Taká bola téma prednášky Petra a Andrey Švecovcov, ktorí
vedú pobočku ICEJ na Slovensku (Medzinárodné kresťanské
veľvyslanectvo Jeruzalem). Najskôr si ich všetky pripomeňme:
Pascha, Sviatok Nekvasených chlebov, Sviatok prvotín, Sviatok
týždňov, teda Letnice, Sviatok trúbenia, Sviatok zmierenia,
Sviatok stánkov. Aj keď boli ustanovené v čase Starej zmluvy,
každý z nich má svoje vyjadrenie aj pre veriacich Novej zmluvy.
Pascha – krv veľkonočného baránka na verajach dverí
symbolizuje krv Ježiša Krista, ktorý sa za nás obetoval.
Symbolizuje odpustenie našich hriechov a chráni nás.
Nekvasené chleby – podobne ako Izraeliti nezmiešali kvas
s cestom, tak musí byť odstránená aj naša stará prirodzenosť.
V Ježišovi sme prijali nový život a kvas hriechu už nemá
miesto.

Sviatok prvotín je symbolom slobody spod vlády hriechu.
Prijali sme Ducha Svätého a namiesto kamenného srdca
dostali mäsité.
Letnice sa odohrali na Sinaji 50 dní po Pasche. Podľa Novej
zmluvy to je 2. kapitola Skutkov, ktorá uvádza, že v hornej
dvorane zažilo 120 učeníkov vyliatie Ducha Svätého. Boh nás
oblieka do moci Ducha a zároveň uvádza do každej pravdy.
Sviatok trúbenia Boh ustanovil preto, lebo pri vstupe do
zasľúbenej zeme Izraelcom prikázal, aby trúbili na trúbach. Pre
nás je deň trúbenia spojený s pripravenosťou na duchovný boj,
so zaujatím nášho miesta v duchovnej žatve a s rozoznaním
časov; veď Biblia hovorí, že aj pri druhom príchode Pána
Ježiša zaznie trúba.
Deň zmierenia je pre nás pripomenutím si posvätenia.
Nestačí, že sme Ježiša vyznali ako svojho Pána, potrebujeme
sa pripraviť ako nevesta, ktorá očakáva príchod svojho
ženícha. Je to čas, keď sa máme zmieriť so svojimi blížnymi
i tými, ktorí nám ublížili. Na Sviatok stánkov si všetci Izraelci
zhotovujú stany ako spomienku na svoje putovanie. Nám to
pripomína, že sme na tejto zemi iba pútnikmi, vždy pripravení
vydať sa na misiu, keď nás o to Pán požiada.
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Vyhladzovací tábor v Sobibore
Po obede mal prednášku historik Ján Hlavinka o vyhladzovacom
tábore v Sobibore, nachádzajúcom sa na dnešnom území Poľska.
Pre mnohých to bol doteraz neznámy pojem a zahmlené historické
skutočnosti, hoci išlo o miesto utrpenia a smrti tisícov ľudí. Túto
prednášku na našom Youtube nenájdete, hosťovi sme však položili
niekoľko otázok.
Každý pozná Osvienčim. Ako je však možné, že tak málo ľudí
vie o Sobibore, hoci tam zahynulo tak veľa ľudí?
Odpoveď nie je úplne jednoduchá, pretože sa tu spája niekoľko
faktorov. Veľký vplyv zrejme mala skutočnosť, že vyhladzovací
tábor Sobibor nacisti úplne zrovnali so zemou krátko po úspešnom
povstaní tamojších väzňov v roku 1943. Ďalším dôvodom je
geografická poloha: ide totiž o odľahlé miesto na periférii poľského
územia. Svoju úlohu zohralo aj to, že prvý pamätník tu odhalili
až v 60. rokoch. Symbolom masového vyvražďovania Židov sa
pre celý svet stal tábor v Osvienčime. Takto to vníma aj slovenská
verejnosť. Sobibor, ba vlastne celá oblasť Lublin, kam deportovali
väčšinu slovenských Židov, tak dlho ostával na okraji záujmu
slovenských historikov a médií.

Prečo isté kruhy skresľujú historické udalosti z obdobia
Slovenského štátu?
Pretože tie isté kruhy majú snahu glorifikovať politických
predstaviteľov toho štátu a snažia sa zbavovať ich zodpovednosti
za spáchané zločiny.
Zaujíma ma, do akej miery ideológia a presvedčenie
ktoréhokoľvek historika predurčuje jeho závery?
Pojem ideológia je prisilný. Ak historik podľahne ideológii,
tak je to s jeho odbornými kvalitami veľmi zlé. Samozrejme,
každý historik je ovplyvnený svojím vzdelaním, sociálnym
pôvodom, náboženským presvedčením a celkovým
svetonázorom. Je však dôležité, aby si toho bol vedomý
a pristupoval ku historickému výskumu poctivo a kriticky. Aby si
všímal i to, čo mu do predpokladov „nesedí“.

Možno mladých ľudí motivovať záujmom o štúdium histórie?
Je možné, že aj skúsený učiteľ by na to ťažko hľadal rýchlu
odpoveď. Osobne mám len krátku pedagogickú skúsenosť
z vysokej školy. Ale myslím si, že cestou k motivácii je poctivé
vysvetľovanie historických súvislostí a podnecovanie mladých
Je verejnosť dostatočne informovaná o tom, čo sa stalo so ľudí k tomu, aby nad dejinami premýšľali a uvedomili si, že na
vytvorenie názoru treba mať overené fakty.
Židmi počas druhej svetovej vojny?
Myslím si, že miera informovanosti je u strednej a staršej generácie
dostatočná. Či je to tak u mladšej generácie, je otázne. Veľkú úlohu Vieme o vás, že ste plodným autorom a uznávaným historikom.
tu zohrávajú školy a učitelia. Zo skúseností s prednáškami na Môžete nám prezradiť, čím sa momentálne zaoberáte?
školách mám subjektívny dojem, že tu nemožno zovšeobecňovať, Pripravujem knihu o vyhladzovacom tábore Sobibor.
pretože úroveň informácií je rôznorodá. Lepšie by to zrejme vedeli
Ďakujeme za rozhovor
posúdiť učitelia.
Otázky kládol Martin Hunčár
V ktorých krajinách sa dnes popiera alebo minimalizuje
skutočnosť, že sa odohrala genocída Židov v takom obrovskom
rozsahu?
Toto nie je možné „filtrovať” podľa nejakého zoznamu krajín.
Popieranie, ako aj trivializácia holokaustu, je úmyselné ľudské
konanie a jeho nositelia sa môžu objaviť všade. Dôležité je, ako
na takéto konanie reagujú politici a justičné orgány v jednotlivých
krajinách. U nás je popieranie holokaustu trestné a ja osobne to
považujem za správne. Existujú však aj opačné, extrémne prípady:
nedávno boli zaznamenané prejavy otvorenej podpory popierania
holokaustu zo strany predstaviteľov iránskeho vládneho režimu.

Mesiánski židia z Kijeva
(KEMO) na Slovensku
Ak by sme ich návštevu 20.3
v Bratislave mali charakterizovať jednou
vetou prichádza mi na um: úprimná
nefalšovaná Božia radosť. Aj tak by sa
dal vystihnúť pobyt mesiánskych židov
zo zboru v Kijeve. Na pozvanie pastora
Jara Minára zo Slova života Nitra,
navštívila v marci skupina hudobníkov
a tanečníkov z kijevského mesiánskeho

zboru mestá Partizánske, Nitru
a Bratislavu. V bratislavskom zbore sme
zažili prekrásny večer. Sála sa naplnila
a naši vzácni priatelia nás roztancovali
už prvou piesňou. Boli prekvapení, ako

Veseľte sa národy
s Jeho ľudom!
sme sa rýchlo „chytili“, ale toto bolo
naše nebeské DNA.
Hebrejské chvály hudbou a
tancom viedol Nataša Shpigelman
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a Vitalij Meľnikov, doprevádzala
ich
štvorica
tanečníkov
zo
skupiny „L´Chaim“. Pripomínali
sme si korene kresťanskej viery
a spoločne si to užili. Božie slovo
z knihy Ester mám dodnes v srdci.
To, že sme mali v istej chvíli dupať
nohami a inokedy zase tlieskať,
z tohto článku nepochopíte.
Nabudúce, na podobné stretnutie,
určite príďte, viacerí skonštatovali,
ako z nich spadla ťažoba a smútok.

www.slovozivota.sk

11

ROZHOVOR

MICAEL LUNDIN V BRATISLAVE
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Misionár Micael Lundin. V 90-tych rokoch
20. storočia sa presťahoval do Brna
a formoval hnutie Slovo života na Slovensku i v Čechách. Neskôr bol misionárom
v Indii, kde slúžil spolu s indickým
pastorom Thomasom Georgeom; malý
zbor vzrástol na hnutie desaťtisícov
nasledovníkov Krista. Micaelovi síce
pribudli šediny, ale nestratil entuziazmus
a zápal pre Boha. V lete sa s manželkou
presťahuje do Čiernej Hory, do krajiny,
kde je znovuzrodených kresťanov ako
šafranu. Micael je kresťanom a kazateľom, ktorý naozaj žije to, čo káže.

Micael, v nedeľu nám nestačili stoličky, museli sme pridať
ďalšie a pár tínedžerov sedelo aj na zemi. Bol si u nás
tretíkrát za posledných sedem rokov. Ako vidíš vývoj
v našej cirkvi?
Cítil som sa medzi vami veľmi dobre, teším sa, že idete správnym
smerom. Veľmi sa mi páčilo, ako si osobne srdečne vítal ľudí,
bola tu príjemná atmosféra a silná Božia prítomnosť. Niekedy
prídem do zborov, kde sa síce ľudia zhromaždia, ale je tam akosi
prázdno, niečo tam proste chýba. Biblia hovorí o cirkvi ako
o duchovnom dome. To, že vás bolo veľa, je pozitívne, ale ešte
viac ma teší dobrý základ, na ktorom sa dá budovať. Pre mňa si ty,
Peter, spolu s Martinom, príkladom, ste spolu od biblickej školy
v roku 1993 až doteraz. Nepočul som, žeby ste sa zle vyjadrovali
jeden o druhom; dnes to totiž nie je až taká samozrejmosť.
Veľmi si vážime časy na biblickej škole, ktorú si viedol
v strednej Európe začiatkom deväťdesiatych rokov. Ako si
spomínaš na tie časy? Bolo to kľúčové obdobie, veď prvé
štyri ročníky biblickej školy absolvovalo 700 študentov
z 10-tich krajín Európy.
Práve o tom píšem knihu, robia sa na nej posledné korektúry.
Boli to otvorené dvere do neba. Istým spôsobom to bolo aj
divoké a bláznivé obdobie. Určite sme všetko neurobili
bezchybne, ale Pán si to napriek tomu dokázal použiť.
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Dennej biblickej škole v Brne ešte predchádzala večerná
biblická škola v Bratislave. Podobné kurzy sme začali aj
v iných mestách, napríklad v Olomouci. Na jednej strane to
bolo veľmi otvorené a ľahké, na druhej sme zápasili s tým,
že tu chýbali zrelí kresťania. Medzitým sme založili zbor
v Brne, v Kroměříži, ale uvedomovali sme si potrebu ďalších
pracovníkov do žatvy. V tom čase bola taká otvorenosť, že keď
sme ponúkli akúkoľvek aktivitu, ľudia prišli. Tí najzapálenejší
sa potom zhromaždili v biblickej škole. Dnes je trochu iná
doba, všetci sú oveľa viac zaneprázdnení.
Okrem českých a slovenských kresťanov do biblickej školy
prišli mladí ľudia z Maďarska, Bulharska, Juhoslávie,
Poľska. Do prvého ročníka nastúpilo 260 študentov.
V prvom a druhom ročníku, ktorý som absolvoval spolu
s viacerými z Bratislavy, nás bolo viac než 400. Pri takto
otvorenom okne je dôležité čo najlepšie využiť čas.
Áno, presne tak. Paradoxne je to ľahké minúť. Aj keď ten čas
nemožno vrátiť, aj dnes sa dejú veľké veci po celom svete.
Vyučoval som o tom vo vašom zbore, ako nás praktické veci
môžu opantať natoľko, že sa minieme Božiemu povolaniu.
Nedeľné posolstvo bolo jednoduché a pritom veľmi silné.
Môžeš ho priblížiť našim čitateľom?
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Ježiš sa raz stretol so ženou Samaritánkou pri studni. s džungľou a všade okolo mňa bude malária. Keď som potom
V 4. kapitole Jánovho evanjelia sa hovorí, že „musel vycestoval do bývalého Sovietskeho zväzu, uvidel som to
ísť tou cestou“. Tá žena zalarmovala celé mesto, mnohí z inej perspektívy. Pri prvej návšteve nás tamojší ľudia videli
potom uverili, najprv kvôli jej svedectvu, ale neskôr sa ako odpovede na svoje modlitby a boli presvedčení, že sme
sami presvedčili a uverili v Mesiáša. V tom istom čase išlo im doniesli Biblie, pretože ich sami nemali. Zo strachu, že
12 Ježišových učeníkov nakupovať... Áno, jesť musíme ma na hraniciach chytia, som však žiadne nedoniesol a veľmi
a tiež potrebujeme byť praktickí, ale nesmie nás to pohltiť. som sa za to hanbil. Druhýkrát sa mi to už nestalo, Biblie som
Je zaujímavé všimnúť si, že keď sa vrátili, nekládli správne týmto ľuďom rád prepašoval.
Ohľadne Božieho povolania to nebolo tak, že by Boh ku
otázky. V meste povstalo duchovné prebudenie, ale ich
zaujímalo, prečo hovorí s tou ženou. Podobne ako dnes, mne prehovoril alebo som mal nejaké videnie; povolanie
mnohých zaujíma to nepodstatné, hľadajú rozdiely medzi prišlo prostredníctvom čítania Božieho slova. Skôr som si
baptistami a letničnými, riešia zbytočnosti. Môžeme viesť kládol otázku, prečo by som misionárom nemal byť. Aj preto
dlhé diskusie o politike, ale Ježiš sa v prvom rade zaujímal dnes odporúčam mladým ľuďom, aby si vyskúšali aspoň
o ľudí. Myslím si, že prichádza nový čas otvorených krátkodobú misiu. Ak chceš vedieť, či si povolaný alebo nie,
dverí, len ho nesmieme zmeškať. Môžeme sa pozrieť na doma na to neprídeš.
ľudí a vidieť len problémy. Keď sa však
Môžeme sa pozrieť Čo by si odkázal mladým ľuďom? Nechcel
na ľudí zahľadel Ježiš, videl žatvu. Je to
o uhle pohľadu. A viazne to na alibizme.
na ľudí a vidieť len by som, aby premárnili svoj život, ale aby
sa raz mohli obzrieť naspäť a povedať si,
Myslíme si totiž, že niekto iný má
problémy.
že žili tak, ako mali.
s problémom pohnúť, či už komunita
Keď sa však
Viem, že to nemajú ľahké, všade okolo nás
alebo politici, namiesto toho, aby sme
na ľudí zahľadel
sa hovorí, že všetko je relatívne... Mladých
začali od seba. Potrebujeme mať Ježišov
Ježiš,
by som povzbudil začleniť sa do jedného
pohľad, vtedy uvidíme príležitosti.
videl žatvu.
miestneho zboru. A nech sa nenechajú
diablom oklamať, že život s Bohom je
Vyrastal si v kresťanskej rodine, tvoj otec
bol pastorom. Viem však, že aj ty si mal obdobie hľadania. veľká nuda. Práve naopak, s Ním to je ten najdobrodružnejší
Môžeš nám prezradiť, kde nastal ten zlom? Zdá sa, akoby dnes život. Až na misii som pochopil skutočné hodnoty, na
čom najviac záleží. Čo je dom či auto v porovnaní s
u mnohých chýbalo väčšie odovzdanie sa Bohu.
So mnou to bolo na začiatku podobne: len som sa tak „motkal“ večnosťou? Raz tu tieto materiálne veci všetky zhoria a čo
v cirkvi, nemali sme v tom čase nejaké jasné vyučovanie. si odnesieme do neba? Tam hore sa prenesie len to, čo sme
Nechcel som sa Bohu odovzdať úplne, pretože som sa bál, že urobili pre Pána a pre ľudí. Mám šesťdesiat rokov a pred
bude odo mňa žiadať, aby som robil veci, ktoré sám nechcem. štyridsiatimi rokmi som sa vydal po Božích cestách. Nič
Keď som dospel a rodičia sa odsťahovali do iného mesta, z toho neľutujem.
zrazu som cítil, akoby viera odišla s nimi. Zostala prázdnota,
Otázky kládol Peter Čuřík
ktorú som pociťoval najmä vtedy, keď som ostal doma sám.
Chýbal mi konkrétny zámer, nechcelo sa mi len tak žiť, chodiť
do práce a točiť sa v prázdnom kolobehu života... Bolo to
pre mňa zložité obdobie, upadal som do depresií, hoci som
predtým býval šťastný.
Hovoril si k nám aj z Evanjelia Matúša 6:33, kde Pán Ježiš
zdôraznil, že máme najskôr hľadať Božie kráľovstvo
a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné nám bude pridané.
Ako sa to naplnilo v tvojom živote?
Chcel som tú druhú časť, aby mi bolo všetko pridané, ale
už som nechcel urobiť tú prvú, aby som najprv hľadal Božie
kráľovstvo. Po istej dobe prázdnoty som sa predsa len
pokúsil hľadať Boha, modlil som sa a čítal Bibliu, hoci som
pritom nič necítil. Po pár dňoch mi však Biblia začala ožívať
a postupne sa Boh dostal na prvé miesto. Moji kamaráti sa až
čudovali, čo sa to so mnou stalo.
A čo sa týka Božieho povolania a misie, myslíš si, že je to
stále aktuálne aj dnes, alebo to bolo viac špecifické pre
deväťdesiate roky, keď padla železná opona?
Mojou nočnou morou bolo, že ma Boh pošle do Afriky. Mal
som totiž o misii predstavy, že to musí byť nejako spojené
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Dr. Ľuboš Lacho: Pravá jednota je silná ako gravitácia

Cieľom Národného týždňa manželstva (NTM) je podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu moderného
človeka. Spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý treba budovať a rozvíjať. Zakladateľom
tejto iniciatívy je Angličan Richard Kane. Počas valentínskeho februárového týždňa využívajú cirkvi
a kresťanské organizácie po celom svete rôznorodé aktivity, aby zdôraznili hodnotu manželského zväzku
či pomohli manželským párom vyhnúť sa úskaliam, ktoré život prináša.

14

V rámci NTM sme v našej príjemnej kaviarni usporiadali Večer pre manželov.
Keď páry prichádzali do priestorov zboru,
mnohým sa do očí tlačili slzy radosti. Čakali ich totiž slávnostne oblečení tínedžeri
a mládežníci v bielych rukavičkách. Nielenže hostí vítali, ale boli aj ich čašníkmi.
Zaznela báseň, hra na husle a nasledovalo
vynikajúce občerstvenie. Skvelým bonusom bol pojazdný fotografický ateliér
v hlavnej sále, kde si manželia mohli urobiť krásne pamätné fotky.
Po príhovore pastora Petra Čuříka sme
dali slovo špeciálnemu hosťovi, ktorým
bol kresťanský psychológ Dr. Ľuboš Lacho. Požiadali sme ho o rozhovor, v ktorom aj na náročné otázky odpovedá otvorene a bez obalu.

orgazmu počas milovania, ktorý Boh požehnal do manželstva. Preto je lepšie žiť
v čistote.

Ľuboš, v kresťanských kruhoch ťa považujú za experta v oblasti manželského poradenstva. Ako by si, okrem Biblie, argumentoval mladým ľuďom, aby
počkali so sexom až do manželstva?
Mnoho mladých ľudí experimentuje.
Vznikajú pritom negatívne emócie, ktoré
spôsobia, že často ani v manželstve nežijú
plnohodnotným životom. Je to pocit viny,
strachu z otehotnenia či odhalenia, že si
užívali sex bez vyproseného Božieho požehnania. Tieto negatívne emócie často
vytesnia svätý a čistý vzťah a tiež zážitok

Niektorí pohŕdajú manželskou zmluvou. Každý z nás sa stretol s názorom,
že je to len papier.
Ľudia chcú skúsiť, či im to bude fungovať, či si budú vyhovovať. Záväzný vzťah
bez zmluvy neexistuje. Zmluva obsahuje
určité podmienky a jednou z nich je obetovanie sa pre druhého. Ak sa len pýtam,
čo môžem týmto vzťahom získať, manželstvo skrachuje. Ak si začnem klásť otázku,
čo môžem dať druhému, Pán Boh uvoľní
svoju milosť požehnania a vznikne úspešný
vzťah. Zmluva je tiež spoločné ustanovenie

jednoty, nielen prostredníctvom sexu, ale
aj jednota duší, poznanie osobnosti svojho
partnera. Mohli by sme povedať, že pravá
jednota je silná ako gravitácia.
Dnes žijú mnohí mladí s rodičmi až do
tridsiatky. Je to podľa teba normálne?
Hotel „mama“ je dnešný fenomén. Mama
navarí, upečie, uprace, poplatí účty. Potom
nepotrebujem zodpovednosť. Tam ostane
chlapec chlapcom. Muž zodpovednosť
miluje, potrebuje ju, aby mohol dorásť na
úroveň muža. Keď sa muž ožení, priľne ku
svojej manželke, má opustiť svojich rodičov a začať nanovo spoločne nový vzťah
pod novou strechou.
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Vernosť kedysi považovali za cnosť.
Zdá sa, že to už v súčasnej spoločnosti
neplatí.
Ak dochádza ku hlbšiemu vzťahu medzi
mužom a ženou, u ženy sa vylučuje vzťahový hormón oxytocín. Pri deficite hlbšieho vzťahu ženy začínajú flirtovať a oxytocínu sa vylučuje čoraz menej. U mužov
hrozí, že ak žijú promiskuitne, upnú sa na
sexuálny akt, a nie na svoju nevestu. Majú
výron semena, ale až tak sa pritom nevylučujú endorfíny, pričom strácajú požehnanie. Majú sklon hľadať vedľajšie formy
sexuálneho uspokojenia, ako je masturbácia alebo pornografia. Preto odporúčam,
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aby vstúpili do manželstva radšej skôr,
pretože vzťahy ľudí, ktorí žili pred sobášom promiskuitne a neprežili vyslobodenie a očistenie, bývajú problémové.

Dve hlavy sa budú
neustále hádať
a dve srdcia neustále
zraňovať.
Ako vidíš rolu muža a ženy v manželstve?
Zdravé a funkčné manželstvo predpokladá, že manželia prijmú svoju úlohu, ktorú
Boh pre nich ustanovil. Muž by mal byť
hlavou a žena srdcom. Muž je skôr orientovaný na výkon, na logiku, na racionálne
chápanie sveta, na ochranu a žena je skôr
orientovaná na medziľudské vzťahy,
intuíciu, komunikáciu, emócie. Dve
hlavy sa budú neustále hádať a dve
srdcia iba zraňovať. Muž má kormidlovať loďku života, v ktorej sedí
spolu so ženou a deťmi. Ak odmietne
zodpovednosť, potom ju preberá žena,
ale je z toho vystresovaná, často i chorá.
V zdravom manželstve má muž poskytovať zabezpečenie a žena mu má byť pomocou. Dnes je mnoho žien, ktoré nechcú
byť nápomocné, voláme ich „zlatokopky“. Ale sú aj muži, ktorí nechcú rodinu
zabezpečovať, to sú zas „lenivé bruchá“.
Ako by si charakterizoval fungujúce
manželstvo?
Všetko dobre funguje, ak si robia navzájom dobre, ani v sexuálnej oblasti sa nemajú vzájomne ukracovať. V 1. Kor. 7:4-5 sa
o tom jasne hovorí. Rozumná žena nenechá svojho muža odchádzať z domu „s nabitou puškou“. Funkčné manželstvo si vyžaduje aj rovnomerné zapriahnutie. Hovorí
sa, že jeden kôň dokáže v záprahu utiahnuť
2 tony, ale dva kone, ktoré ťahajú spoločne,
až 18 ton. Až keď medzi mužom a ženou
nastane v manželstve zhoda na všetkých
úrovniach, naplňuje sa slovo z Biblie,
v knihe Kazateľ 4:9-12: „Lepšie je dvom
ako jednému. Lebo majú dobrú odmenu za
svoju prácu“. To je ekonomická výhoda.
„Lebo ak padnú, jeden druhého pozdvih-

ne. Beda však samotnému, keď padne,
a niet druhého, kto by ho pozdvihol“. To je
emocionálna výhoda. „Ak dvaja ležia spolu, zahrejú sa. Ale jeden ako sa zahreje?“
To je fyzická výhoda. „Keď sa niekto chce
zmocniť jedného, dvaja sa postavia proti
nemu“. To je sociálna výhoda. „A povraz
spletený vo troje, sa tak rýchlo nepretrhne“.
To je duchovná výhoda.“ Trojitý povraz
znamená, že traja – muž, žena a Boh, zvládnu každú výzvu. Takýto povraz je pevnejší
než dvojitý (manželstvo bez Boha) a než
štvoritý (manželstvo, do ktorého sa mieša
niekto ďalší).

Spomenul si deti. Aký koncept výchovy
preferuješ? Dnešné ratolesti niekedy
rodičom prerastajú cez hlavu.
Za výchovu detí nesú plnú zodpovednosť
rodičia, nie škola, štát alebo vychovávatelia. Prísloviach 29:15 hovoria: „Roztopašné dieťa robí hanbu svojej matke.“
Dieťa potrebuje poznať „mantinely“, čo si
môže dovoliť. Odmena a trest sú najlepšími výchovnými prostriedkami. Odmena
predstavuje pre dieťa pôžitok a to ho priťahuje. Trest by mal predstavovať bolesť,
čo spôsobí, že sa deti majú tendenciu zlému konaniu vyhnúť. Písmo učí: „Naprávaj
si syna, ušetrí ťa mnohých starostí a bude
tvojej duši na radosť“ (Pr 29:17).
Čo má robiť rodič, ak sa jeho dieťa neustále porovnáva s rovesníkmi v škole?
On má to a ona si kúpila zase toto...
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Rodič musí neustále vysvetľovať a viesť
dieťa k tomu, že deti vo svete majú materiálne veci, ale my máme duchovné,
ktoré nikdy nepominú. Skutočné šťastie
nespočíva v materiálnych veciach. Každý
bol stvorený dokonale, jedinečný, neporovnateľný, preto je lepšie porovnávať
sa len sám so sebou, podobne ako športovec, ktorý neustále zdokonaľuje svoj
výkon.
A čo robiť, keď sa deti nevedia odtrhnúť od mobilu alebo počítača? Možno
to nejako regulovať?
Kým je dieťa v predškolskom veku
a v ranom školskom veku, je prospešné regulovať ho, koľko času strávi pred
obrazovkou. Tam sa dieťa totiž nenaučí
komunikovať s inými ľuďmi a nedokáže sa ani zoznamovať, mať prívetivé
a úctivé správanie. Bude fyzicky neobratné, športovo neaktívne a často
predčasne chorľavé. Mnoho rodičov
necháva dieťa pred obrazovkou len
preto, aby s ním nemuseli stráviť kvalitný čas. Mobil, počítač či televízor
však rodiča nikdy nenahradí.
Čo je, podľa teba, kľúčové pre úspešné zvládnutie rodičovstva v modernej
dobe?
Rodičia musia byť pre deti príkladom
vzájomnej lásky a úprimného vzťahu
s Bohom. Musia vedieť deťom vytvoriť
pocit prijatia a milovať ich rovnakou bezpodmienečnou láskou. Potrebujú vytvoriť dieťaťu pocit bezpečia domova, kde
má aj svoje súkromie, uplatňovať princíp
poriadku, režimu a čistoty, pretože v takom prostredí sa cíti spokojnejšie. Dôležité je zabezpečiť kvalitnú komunikáciu s
dieťaťom v každom veku, pretože pomáha vytvárať citové, sociálne, intelektuálne
a duchovné vzťahy, ale aj pozitívne hodnoty k životu, ľuďom, Bohu, sebe a dokonca i k peniazom. Ak sa rodičom podarí viesť deti k zodpovednosti, pracovitosti
a pravdovravnosti, aj v modernej dobe im
deti neskôr prinesú potešenie a radosť.
Otázky kládol Martin Hunčár

www.slovozivota.sk
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Skvelá futuristická dráma
na Veľký piatok v Bratislave
Na Veľký Piatok sa v Bratislave už tradične stretávajú
mnohé kresťanské zbory na spoločnej veľkonočnej
bohoslužbe. Znova sme naplnili veľkú sálu Istropolisu,
aby si viac ako tisíc kresťanov spoločne pripomenulo
umučenie Krista a Jeho slávne zmŕtvychvstanie.
Súčasťou bohoslužby sú spoločné chvály, vysluhovanie
Večere Pánovej a posolstvo z Božieho slova. Tentoraz
kázal pastor zboru Otcov dom Vlado Žák na tému Cena
víťazstva.
Už druhýkrát po sebe sme pripravili divadlo, ktoré
scenáristicky a režijne viedla Angelika Horváthová zo

Slova života. Dráma mala názov „Čo ak“ a zaviedla
nás do ďalekej budúcnosti, kde je dominantnou farbou
šedá a hlavné slovo má „spoločnosť“. Pointa príbehu
spočívala v tom, ako by vyzeral moderný svet, keby Ježiš
pred 2000 rokmi nebol za nás zomrel, prípadne, ako by
pašiové dni prijala naša generácia. Tým skôr narodeným
sa pripomenuli časy totality, mladším ročníkom zas
futuristické filmy s neohrozenými diktátormi. Spoločný
menovateľ bol však rovnaký: jedine Kristus prináša do
nášho sveta „farby“ a zmysel bytia. Ľudia odchádzali po
bohoslužbe s nezmazateľným duchovným zážitkom.

Európa v hľadáčiku Božieho kráľovstva
Koncom roka 2018 sme zorganizovali
stretnutie pastorov a vedúcich
zborov Slova života na Slovensku
v nádhernom prostredí slovenskomoravského pohraničia v Lazoch
pod Makytou. Naším hosťom bol
vedúci práce Slovo života v Európe
(WOLE) Rune Borgsö zo Švédska.
Viac ako 30 služobníkov z celého
Slovenska prežilo výnimočný víkend
a skutočné Božie navštívenie.
Retreat sa niesol v duchu priateľskej
atmosféry a aktuálnej témy, ako
predchádzať vyhoreniu a žiť
vyvážený život kresťana, lídra,
rodiča, pracovníka, priateľa. Nikdy
však nezabudneme na silné prorocké
pomazanie; bolo unikátne vidieť,
ako tento dar formoval naše životy
a ukazoval nielen na to, kde sa
nachádzame, ale aj na veci, ktoré sú
pred nami.
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V marci sme vyslali piatich vedúcich
z Bratislavy do Švédska na líderskú konferenciu LEAD s pastorom
Joakimom Lundquistom a 600 lídrami
z celej Európy. Boh znova prebúdza
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náš kontinent a Európa, ktorá bola
kedysi kolískou misie, sa dnes stáva
jedným z hlavných misijných polí.
Boh v týchto posledných časoch znova
upiera zrak na Európu.

www.slovozivota.sk
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Jan Amos Komenský
Učiteľ národov

(1592 - 1670)

Pri potulkách svetom mimoriadne
vplyvných osobností dejín kresťanstva je
vždy príjemné zastaviť sa vo vlastných
končinách. Jan Amos Komenský bol síce
Čechom, ale mal slovenských rodičov,
takže ho aj my môžeme považovať za
„svojho“. Okrem toho, že sa preslávil ako
„učiteľ národov“, bol tento svetoznámy
mysliteľ a spisovateľ v neposlednom
rade aj teológom a biskupom Jednoty
bratskej. Jeho život nebol ľahký. Mnoho
rokov strávil na úteku a v exile. Prežil
smrť dvoch manželiek a dvoch malých
synčekov. Pochádzal zo Slovácka (na
juhu Moravy), narodil sa v roku 1592. Už
počas štúdia na latinskej škole (gymnáziu)
pomáhal profesorom s prácami na
všeobecnej encyklopédii. Ako 21-ročný
navštívil Amsterdam, rozvinuté európske
mesto; odtiaľ išiel na univerzitu do
nemeckého Heidelbergu. Čoskoro sa však
vrátil na Moravu. Tu sa jeho pôsobenie

6 rokov materskej školy (od narodenia
a v doslovnom význame, teda učiteľkou
je matka; na tento účel napísal pre
rodičov príručku Informatórium školy
materskej), potom 6 rokov povinnej
školskej dochádzky, 6 rokov latinskej
školy (gymnázia, ktoré by malo byť
v každom meste) a napokon pre niektorých
študentov akadémia (alebo univerzita).
Komenský ako prvý definoval školský
rok, školské prázdniny a školský týždeň.
Zdôrazňuje nutnosť vzdelávania
všetkých ľudí už od detstva. Vyučovanie
má byť názorné, treba postupovať
od jednoduchšieho k zložitejšiemu,
všetko uvádzať do praxe a neustále
si to opakovať. Žiak sa zároveň stáva
učiteľom, ak pomáha s pochopením
látky svojim spolužiakom. Učiteľ musí
mať určitý stupeň vzdelania, ale nemenej
dôležité je jeho osobné nasadenie
a nadšenie. Komenský zdôrazňuje úlohu
hry pri vzdelávaní, keďže človek je od
prírody hravý tvor a najlepšie sa učí hrou
(schola ludus = škola hrou). Vytvoril
aj špeciálnu metodiku výučby jazykov
(Brána jazykov otvorená), v ktorej tieto
princípy uplatnil. Podľa neho by mal
každý ovládať svoj rodný jazyk, aspoň
jeden svetový jazyk a jazyky susedných
národov. Jeho Orbis pictus (Svet
v obrázkoch) bol zrejme prvou detskou
obrázkovou knižkou na svete. Čítal ju vo
svojej dobe aj Goethe a jeho sestra.
Napriek všeobecnému vyzdvihovaniu
je Komenského dielo dnes málo známe,
uplatňujú sa z neho len tie formálnejšie
veci a podstata si stále nachádza cestu do
praxe len veľmi pomaly. Komenského
prístup je v každom prípade žiarivým
príkladom toho, ako viera môže inšpirovať
človeka k tomu, aby prinášal ľuďom
okolo seba väčšiu slobodu – slobodné
získavanie informácií a vedomostí je totiž
jedným z jej najväčších predpokladov.

musel utiecť aj z Lešna. Pri požiari prišiel
takmer o všetok majetok, aj o niektoré
diela. Posledných 14 rokov života strávil
v Amsterdame, kde sa mohol v pokoji
venovať písaniu. Tu sa spriatelil so
svetoznámym maliarom Rembrandtom.

Komenský predbehol svoju dobu. Presadzoval
vzdelanie pre všetkých – chlapcov aj dievčatá,
bohatých aj chudobných, v meste aj na vidieku.
spája najmä s mestečkom Fulnek, kde bol
od svojich 24 rokov rektorom a kazateľom
Jednoty bratskej.
Po bitke na Bielej hore (1621), ktorá
znamenala koniec slobody nekatolíckych
veriacich, musel z Fulneka odísť a skrývať
sa na rôznych miestach v Čechách a na
Morave, pretože odmietol konvertovať
na katolicizmus. Po roku ukrývania mu
zomrela na mor jeho prvá manželka a dve
deti, ktoré ostali vo Fulneku. Po ich smrti
za so zanietením vrhol do práce a písal.
V roku 1628 musel odísť do exilu. Usadil
sa v poľskom Lešne, kde vzniklo nové
centrum „bratskej viery“. Zo začiatku
dúfal v skorý návrat do vlasti, preto písal
po česky. Pre svoju vlasť chystal veľkú
školskú reformu a komplexné dielo.
Komenského začali pozývať do rôznych
krajín, potom sa znova vrátil do Lešna.
Keď sa tridsaťročná vojna chýlila ku
koncu, pomery sa zmenili a Komenský

Komenský predbehol svoju dobu.
Vo Veľkej didaktike už v 17. storočí
presadzoval vzdelanie pre všetkých
– chlapcov aj dievčatá, bohatých aj
chudobných, v meste aj na vidieku.
Vyučovanie má byť zábavné, primerané
veku a zadarmo. Vytvoril originálny
vzdelávací systém, v ktorom, na rozdiel
od dovtedajšieho cirkevného vzdelávania
zameraného najmä na udržiavanie pozícií
cirkvi, kládol dôraz aj na všeobecné
poznatky. V jeho nazeraní tvoria
všetky dostupné vedomosti jeden celok
a navzájom súvisia, či ide o fyziku
alebo teológiu (tzv. pansofia = vševeda)
a vzdelanie musí ísť ruka v ruke
s rozvojom charakteru.
Komenský predbehol svoju dobu.
Presadzoval vzdelanie pre všetkých
– chlapcov aj dievčatá, bohatých
aj chudobných, v meste aj na vidieku.
Komenského systém pozostáva zo
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Zdroje:
Wikipédia – Slobodná encyklopédia
www.citarny.cz
Tomáš Počai

www.slovozivota.sk

17

VYUČOVANIE

:
u
v
t
s
z
a
t
í
v
k
V
5

PETER ČUŘÍK

Som nadšený z toho, že sme znova mohli vydať knihu 5 V k víťazstvu. Oproti prvému
vydaniu má približne 140 nových strán a pôvodných 160 je úplne prepracovaných.
Vysvetlenie je celkom jednoduché: od prvého vydania prešlo 12 rokov a za ten čas
ma Boh mnohému naučil. Veľké zaoceánske lode majú navigáciu, ktorá im pomáha
vyhnúť sa podmorským útesom skrytým pod hladinou. Ak sa chceš dostať do
cieľovej stanice, aj ty budeš potrebovať takúto navigáciu: okrem vízie aj vášeň,
vieru, vytrvalosť a zručnosť vo vzťahoch. Boh si rád používa „cestovky“, ktoré
by sme si sami nikdy nevybrali; Jozefa dopravil do Egypta ako otroka v rukách
Izmaelcov, ktorí sa do príbehu dostali kvôli Abrahámovej neposlušnosti. Boh si ich
však napriek tomu použil a dostal milovaného Jozefa na miesto jeho osudu. Ako
píšem v úvodníku: „Nič nedávalo zmysel, ale Boh si mädlil ruky.“ Začítajte sa do
úryvku jednej z nových kapitol knihy 5 V k víťazstvu.

Schladená vášeň
Keď George Stephenson zostrojil prvú parnú lokomotívu, bola to veľká vec. Rušeň,
z ktorého sa valili kúdole dymu, fučal, hrmotal a dokázal po koľajniciach utiahnuť
až 30 vagónov, bol začiatkom 19. storočia
malým divom. Vynálezca sa chcel pochváliť svojej sestre a tak ju vzal po prvýkrát do
lokomotívy. Keď videla tú obrovskú masu
ocele, skepticky povedala: „George, to sa
nikdy nerozbehne.“ Keď však naštartoval
motory a lokomotíva začala naberať na
rýchlosti, chytila brata za rukáv a zhrozene
volala: „George, to sa nikdy nezastaví!“
Život nebýva jednotvárny. Je skôr húsenkovou dráhou než prechádzkou ružovou
záhradou. Rodenie, umieranie, nadšenie,
sklamanie, víťazstvo, pád, radosť, smútok,
návraty, odchody, niečo sa stavia, niečo zas
rúca. V 3. kapitole knihy Kazateľ vymenúva Šalamún takýchto 14 paralel života, no
s istotou vám môžem povedať, že neobsahuje jednu – čas vzdávania sa.
Keď Boh po 430 rokoch vyviedol Izrael z egyptského otroctva, bola to veľká
sláva. Sny a modlitby niekoľkých generácií sa počas jednej Veľkej noci stali realitou. Faraón ich však znova prenasledoval
a Boh ich vyslobodil po druhýkrát. Prešli
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cez Červené more, ale egyptské vojsko
sa utopilo. Áronova sestra Miriam vzala
tamburínu, bubny a so všetkými ženami
viedla zhromaždenie do uctievania, pričom
tancovali v rytme prorockej piesne: „Spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi zvelebil;
koňa i s jeho jazdcom hodil do mora“ (2M
15:21). Muselo to byť jedno z najmocnej-

Keď to vyzerá tak,
že ti diabol dal šachmat,
dobre sa porozhliadaj
po šachovnici.
Boh má totiž vždy
ešte jeden ťah navyše
ších zhromaždení chvál, ktoré kedy Zem
zažila! „Odteraz už nikdy nebudeme pochybovať o Božej moci! Teraz sa na nás,
Bože, môžeš spoľahnúť! Kto by kedy
o tebe mohol pochybovať po tom všetkom,
čo sme videli a zažili?!“ Ale stačilo pár dní
putovania púšťou bez vody, aby znova začali reptať. Len tri dni nepohodlia, neistôt
a nezodpovedaných otázok a ich radosť
a vášeň boli preč.
Možno sa im dnes zo svojej pohovky
smeješ; ale byť tri dni bez vody na páľave
slnka Stredného Východu je naozaj vysi-
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ľujúce. Nemali tam sprchy, supermarkety
a každý večer museli rozbaľovať stany.
Bolo medzi nimi veľa starých ľudí, detí,
batoliat a mali aj tisíce kusov dobytka.
Keď po troch strastiplných dňoch konečne
v diaľke uvideli niečo, čo sa trblietalo ako
priezračná hladina, muselo ich zaplaviť
radostné očakávanie. Najzdatnejší z mužov, ktorí boli v predných líniách, nabrali
posledné sily a rozbehli sa k vode. Namočili svoje dopukané pery do jazera, no namiesto občerstvenia prišlo zdesenie. Voda
bola totiž horká a nedala sa piť! Nazvali ju
preto Mara, čo znamená horkosť.
„Vtedy rušal Mojžiš Izraela od Červeného mora, a vyšli na púšť Šúr a išli tri
dni tou púšťou a nenašli vody. Potom prišli do Mary, ale nemohli piť vodu z Mary,
lebo bola horká. Preto bolo nazvané
meno toho miesta Mara. A ľud reptal proti Mojžišovi a vravel: Čo budeme piť?“
(2M 15:22-24).
Život dokáže byť neférový. Je popretkávaný výzvami a skúškami, niektoré z nich
sú dokonca priamo od Boha, aby nás prostredníctvom nich otestoval (2M 15:25b).
Boh ukázal Mojžišovi drevo, ktoré mal
hodiť do vody, aby sa uzdravila a obrátila
na sladkú. „A Mojžiš kričal k Hospodinovi; a Hospodin mu ukázal drevo, ktoré keď
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VÍZIA, VÁŠEŇ, VIERA,
VZŤAHY, VYTRVALOSŤ
hodil do vody, voda sa stala sladkou“ (2M
15:25a). Niektoré preklady uvádzajú, že
mu ukázal strom. Na púšti nenájdeš len tak
pohodené drevo. Verím, že Boh tam dávno
predtým zasadil strom, ktorý mal priniesť
uzdravenie. Strom nevyrastie za jeden deň.
Nebol tam náhodou. Boh dávno vedel, že
sa Izraelci dostanú k Mare a dopredu pre
nich pripravil odpoveď.
Nech ti život prinesie akékoľvek
skúšky, Boh ťa nikdy nenechá bez riešenia. Dokonca dávno predtým, ako si sa
do skúšky dostal, Boh už z nej pripravil
východisko: „Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje
sily, ale so skúškou dá aj východisko,
aby ste ju vládali zniesť“ (1Kor 10:13,
SEP). Musíme si len dávať pozor na to,
aby naše oči neboli príliš zahmlené slzami sklamania a smútku, inak svoj strom
uzdravenia ľahko minieme.
Ľudia často hovoria, že v skúškach života sa toho veľa naučíme. Dovoľte mi
ukázať aj iný aspekt tejto pravdy. Keď
som študoval na vysokej škole, na skúšku
ma pripustili iba vtedy, ak som absolvoval
cvičenia, prednášky a odovzdal domáce
zadania. V podstate to znamenalo, že som
na ňu pripravený. Čo keby si sa na svoj
život začal pozerať z tejto perspektívy?
Keď si sa ocitol v skúške, je to iba preto,
lebo Boh vie, že si na ňu pripravený a že
ťa vybavil všetkým potrebným k tomu,
aby si ju zvládol!
Po troch dňoch smädu a zúfalých modlitieb boli očakávania Izraela na najvyššom bode; a keď sa už zdalo, že Boh ich
vyslyšal, prišli k vytúženej vode, ktorá sa
však nedala piť. Aké sklamanie! Ale nezačni si zúfať, ani reptať! Viem, že sa to
oveľa ľahšie píše, ako žije, no aj tak si za
tým stojím. Boh má totiž vždy posledné
slovo! Ku tvojej Mare už dávno zasadil
strom uzdravenia a garantujem ti, že jeho

drevo je dostatočné na uzdravenie tvojich
horkých vôd, a to bez ohľadu na to, ako
veľmi zhorkli. Čím väčšou skúškou prechádzaš, tým väčšie víťazstvo pre teba
pripravil. Každý z nás pri svojej Mare
zažíva chvíle beznádeje a sklamania, ale
Boh sa na nás z neba pozerá s úsmevom
a pozná ďalší správny ťah.

Biely kráľ má ešte jeden ťah!

V Louvri je vystavený obraz Friedricha
Retzscha s názvom „Šachmat“. Diabol
hrá s mladým mužom o jeho dušu a práve mu dal šachmat. V tvári sa mu zračí
výraz arogancie a spupnej nadradenosti,
lebo vie, že sa mu zase podarilo oklamať
jednu dušu.
Raz sa však po múzeu prechádzal slávny šachový veľmajster Paul Morhpy.
Kým sprievodca vysvetľoval históriu
vzniku obrazu a Retzschovu fascináciu
príbehom Ghoeteho Fausta, šachový veľmajster si pozorne prezeral šachovnicu.
Evidentne na nej uvidel niečo, čo iným
uniklo, lebo odrazu začal kričať: „To je
lož, to je lož! Biely kráľ má ešte jeden
ťah!“ Diabol na obraze zatlačil bieleho
do defenzívy a posledným ťahom mu dal
šach, proti ktorému nebolo obrany. To
je mat! Ale veľmajster objavil na obraze chybu, lebo biely kráľ mal ešte jedno
ústupové pole.
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Keď nepriateľ na teba tlačí zo všetkých
strán a vyzerá to, že už nemáš žiadne
únikové miesto, biely Kráľ má vždy ešte
jeden ťah! Boh je geniálny šachový veľmajster a dokáže vidieť oveľa ďalej ako
protivník. Keď to vyzerá tak, že ti diabol
dal šachmat, dobre sa porozhliadaj po šachovnici. Boh má totiž vždy ešte jeden ťah
navyše. Niekde tam určite zasadil strom
uzdravenia.
Mojžiša viedla púšťou mocná Božia
ruka, ale zdalo sa, že nakoniec zablúdil. Po pravej i ľavej strane mali kopce
a pred nimi sa rozprestieralo Červené more.
V jednom z filmových spracovaní, kde
hral hlavnú postavu Ben Kingsley, sa
ho v tejto vypätej chvíli opýtal „hlavný
repták“ (vždy sa takí nájdu): „Mojžišu,
to chceš, aby sme do zasľúbenej zeme
doplávali?“ Zo zadných radov sa začal
ozývať šum, ktorý rýchlo prerástol do
čírej paniky. „Egyptské vojsko je nám
v pätách!“ Nebolo úniku. Nepriateľ zatlačil
Boží ľud do hlbokej defenzívy, takže to vyzeralo, že sa ocitli v neriešiteľnej situácii.
Dostali šachmat! Kráľ nemal žiadny ústup.
Okolo nich boli hory, pred nimi Červené
more a za nimi najmocnejšia armáda vtedajšieho sveta. „Kde sú vaše zasľúbenia?
Kde je váš Boh?“
Neboj sa, Boh je vždy tam, aj keď ho
hneď nevidíš. Najprv svoj ľud chránil
bleskami a ohnivým stĺpom, potom dokonca vyrážal Egypťanom vidlice z kolies. Biblia to zaznamenáva v jednom
z najvtipnejších veršov celého Písma:
„A vyrazil kolesá z jeho vozov a poháňal
ho tak, že išlo s ťažkosťou. Vtedy povedali Egypťania: Utečme pred Izraelom, lebo
Hospodin bojuje za nich proti Egypťanom!“ (2M 14:25). Keď Hospodin vyráža
kolesá z vozov nepriateľa, ide sa mu naozaj
ťažko. Je to nad slnko jasnejšie! Hospodin
bojuje za svoj ľud proti jeho nepriateľom!
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SPRÁVY ZO SVETA

Izrael - vražda otvorila dvere pre zmierenie
Keďže kresťania v Izraeli sú minoritnou
skupinou, médiá nevenujú veľkú pozornosť
Ježišovi, ani evanjeliu. Ale v septembri 2018
sa to zmenilo. Mnohé médiá pozvali arabského
pastora Michaela Nwaisryho z dediny neďaleko
Nazareta, aby svedčil o svojej viere. Michael
a Lubna Nwaisryovci nemohli mať deti, ale
po 9. rokoch čakania im Pán požehnal syna.
Keď sa 24 ročný Jonathan vracal z dovolenky,
pred ich domom sa strhla potýčka a hádka sa
skončila tragicky - Jonathana dobodali a zabili.
Žiaľ, násilie v Izraeli rastie. Keď sa v arabskej dedine
stane vražda, okrem formálneho súdneho procesu
prebieha aj osobitný zmierovací rituál nazývaný
„Sulha“. Dôstojní zástupcovia komunity navštívia
pozostalých, aby sa pokúsili nájsť cestu k zmiereniu
(Sulha) a zabránili tak túžbe po pomste. Smútiace
rodiny zvyknú požadovať väčšiu sumu peňazí ako
symbolickú náhradu za svoju bolesť a niekedy tiež
žiadajú, aby sa celá vrahova rodina odsťahovala
z dediny. Zástupcovia komunity prišli k Michaelovmu
domu, kde sa zhromaždili desiatky príbuzných
a susedov, aby si vypočuli požiadavky. Michael povedal
hodnostárom, že vrahom odpustil a nemá žiadne ďalšie
nároky. Hovoril o Ježišovej láske a o tom, ako kráča
s Pánom už 38 rokov, ktorý mu pomáha v tom, aby
nebol otrasený okolnosťami, nech sú akokoľvek ťažké.

Vysvetlil tiež, že sme všetci zhrešili a potrebujeme
odpustenie. Potom jeden z hodnostárov, moslimský
imám z veľkej mešity v Akko, podišiel ku Michaelovi
a povedal: „Toto je viera, pravá viera“ – a pobozkal ho
na čelo na znak hlbokej úcty.
Video zo stretnutia s hodnostármi Sulhy zdieľali
sociálne médiá, pričom spôsobilo mnoho reakcií.
Väčšina ľudí bola ohromená láskou, ktorá vychádzala
z tohto muža. Zvestovanie evanjelia bolo ako „sladká
voda pre vyčerpanú dušu“. Lásku a odpustenie uznali
ako najlepšiu reakciu na nenávisť a pomstu, i ako liek na
násilie v spoločnosti. Izraelská polícia zatkla v prípade
vraždy deväť podozrivých. Pastor Michael svedčí
o Ježišovi všade, kam ho pozvú a Boh aj týmto spôsobom
otvára dvere evanjelia na miestach, po ktorých kráčal
Spasiteľ.
Zdroj: Bader Mansour, Philippus Dienst,
redakčne krátené

Veľký boom v preklade Biblie
„Cirkev v oblastiach, v ktorých nemajú
Bibliu vo vlastnom jazyku, dozrela do
takého štádia, že Sväté Písmo dokážu
prekladať aj svojpomocne,“ hovorí
viceprezident Wycliffe Associate pre
operácie Brent Ropp. „Našou úlohou je
poskytnúť im školenia, nástroje a zdroje,
aby si Bibliu mohli sami preložiť.“
Už sa to deje v Kongu, Indonézii, Papue-Novej Guinei a Nigérii.

Väčšina týchto jazykových skupín má
pastorov s dlhoročnými skúsenosťami
a v mnohých prípadoch sú aj teologicky vzdelaní. Wycliffe Associates
v roku 2014 pilotovala novú metódu
prekladu Biblie, ktorá je známa ako
Mobilized Assistance Supporting
Translation, alebo MAST, ktorej tímy
pracujú paralelne na viacerých knihách
naraz. To urýchlilo proces prekladov

Biblie. Začalo sa už viac ako 1250
projektov používajúcich túto metodiku.
V minulosti trval preklad Biblie
desaťročia. Náklady len na preklad
Novej zmluvy boli viac ako dva
milióny dolárov na jazyk. Tým, že
takáto práca trvá už len niekoľko
mesiacov, sa otvárajú možnosti
prekladu do tisícov nových jazykových
komunít. Zdá sa, že za jeden projekt sa
priemernú cenu podarí znížiť na 19 500
USD. Duchovná vojna v tejto službe je
obrovská. Prostredníctvom technického
vybavenia a domácich pracovníkov
Boh otvoril dvere aj na miestach,
kde predtým nemohli pracovať kvôli
násiliu a prenasledovaniu.
Zdroj: Wycliffe Associates,
redakčne krátené

20

VÍŤAZNÝ ŽIVOT

1/2019

www.slovozivota.sk

PRE DETI
N oe
Bol raz jeden pán, čo meno Noe mal,
veľmi zvláštnym veciam sa ten pán venoval.
Na vysokej hore, stromy sprava zľava,
on si prosím pekne dosky uschováva.
Zobral si tam klince, kladivo aj lano
a začal tam stavať loď ešte v to ráno!
Ľudia sa chodili na to prizerať,
nikto z nich si nezabudol na čelo zaklopať.
Čo ten Noe robí? Loď stavia na hore?
Ako ju ten chudák dostane na more?
Veď to nemá zmysel, to je fakt zlý nápad!
Nedarilo sa to ľuďom vôbec chápať.
Noe sa však nepozeral, čo hovoria iní,
v srdci pevne nosil od Boha pokyny.
A tak staval, v noci, vo dne,
aby čakal pripravený - na povodne.
Keď dostaval koráb veľký,
nasťahoval doňho svojich synov a aj dcérky.
A k tomu aj zvery - z každého do páru.
Vtáčky, levy, opice, aj korytnačku starú.
Keď už boli vnútri, spustila sa búrka.
Noe z toho korábu na ostatných žmurká.
Zrazu všetci pochopili, že počul hlas Boží,
a že jeho poslušnosť mu teraz osoží.
Pršalo a pršalo, dážď pokryl polia, hory,
Noe s jeho korábom sa ocitli na mori.
Pod vodou sa stráca všetka špina,
každá zloba, sebectvo, každý hriech a vina.
40 dní dlhých dážď zalieval zem,
zrazu Noe vraví: "slnko vidieť smiem!"
Hneď otvára okná, púšťa holubicu,
tá však klopká o chvíľu na ich okenicu.
Všade more, nevedela nájsť na zemi miesto,
o sedem dní vrátila sa, však aj s ratolesťou.
V zobáčiku priniesla zelenú halúzku,
bol to znak, že zem už vyschla na kúsku.
O ďalších sedem dní sa už nevrátila,
Noemova archa na súši zakotvila.
Keď sa brána otvorila, zvieratká vybehli hneď,
každé išlo spoznávať ten nový čistý svet.
Boh už nemal strpenia s ľudskou pýchou, zlosťou,
Noe si Ho získal však svojou poslušnosťou.
Tak maj aj ty uši nastražené na Boží hlas,
možno raz svet zmeníš a zachrániš všetkých nás.

D ino sau ry?

Biblia pravdepodobne spomína dinosaury, hoci nepoužíva výraz „dinosaurus.“ Namiesto toho používa
hebrejský výraz tanniyn. Tanniyn sa
do iných jazykov prekladá niekoľkými
spôsobmi; niekedy je to „morská príšera,“
inokedy „plaz.“ Najbežnejšie sa prekladá
ako „drak.“ Zdá sa, že tanniyn boli
nejaké druhy obrovských plazov. Tieto
živočíchy sú v Starej zmluve spomenuté
takmer tridsaťkrát a nachádzajú sa vo
vode aj na súši.

Autor: Lenka Šimková

VÍŤAZNÝ ŽIVOT

1/2019

www.slovozivota.sk

21

PODPORTE MISIJNÉ A DOBROČINNÉ PROJEKTY
Jednotlivé projetky môžete podporiť na č. ú.:
IBAN: SK87 0200 0000 0000 6843 4112 Swift: SUBASKBX
Misijné a dobročinné projekty

var.symbol

časopis Víťazný život

11

evanjelizácie SR, Evanjelizačný partner

20

Dary na prácu zboru SŽ, Dobrovoľné príspevky

1

Pomoc sociálne slabým, Služba pomoci SŽ

22

Celosvetová misia, Misia Livets Ord Uppsala

26

Podpora detskej služby, Detský tábor Slova života

54

Podpora projektu, Budova Slova života

VÍŤAZNÝ
ŽIVOT 1/2019
Registračné číslo
Ministerstva kultúry:
ISSN 1338-1717, EV 3275/09
vychádza 2 x do roka
jún 2019, 19. ročník

3

Časopis pre všetkých kresťanov. Obsahuje články,
svedectvá, reportáže, príbehy a oznamy o nových
knihách, a kresťanských podujatiach.
Vydáva: Slovo života international Bratislava
Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO 30 839 998
tel.: 02-20929311
e-mail: slovozivota@slovozivota.sk
www.slovozivota.sk

POMÔŽTE
NÁM
VYDÁVAŤ

VÍŤAZNÝ
ŽIVOT

Toto číslo vychádza v náklade 2 800 kusov. Časopis
rozposielame zadarmo už na viac ako 1 400 adries.
Veľkú časť nákladov stále nesie náš zbor a mnohí
verní prispievatelia z celého Slovenska. Sme veľmi
vďační za každý príspevok, či na pravidelnej báze alebo
jednorázovo.
Vašu podporu, prosíme, pošlite priloženou poštovou
poukážkou alebo sumu poukážte na:
VÚB BA – centrum,

IBAN: SK87 0200 0000 0000 6843 4112
Swift: SUBASKBX

Zodpovedný redaktor: Peter Čuřík
Články, technické spracovanie a preklady: Peter Čuřík, Martin Hunčár, Tomáš
Počai, Janka Hrivnáková, Zorka Vítová, Andrej Rudolf, Edo Medveďev, Ľuboš
Lacho, Oto a Oľga Iléšovci, Lenka Šimková
Vizuálna koncepcia: Tatiana Štrauchová
Fotografie: Peter Čuřík jr., Michal Čuřík, Jakub Hunčár, Andrej Rudolf, Joel
Rudolf, Ráchel Horváthová, Rune Borgsö, Milan Koša, Martin Hunčár, Uljana Rudič
Autor ilustrácií: Ráchel Horváthová, Noemi Rudolfová, Peter Čuřík
Prešlo jazykovou korektúrou

Slováci v Charkove

Deň pre Izrael

Mesiánski židia z Kijeva

Večer pre manželov

Misionár Lundin v Bratislave

