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STEVEN FURTICK je zakladateľom a hlavným pastorom Elevation Church v Charlotte, Severnej Karolíne, jedným  
z najrýchlejšie rastúcich kresťanských zborov v USA. Je autorom bestsellerov a skladateľom duchovných 
piesní, ktoré sa spievajú po celom svete. Boh cez túto službu pozdvihol kapelu Elevation Worship. Furtick je 
vyhľadávaným konferenčným rečníkom, prednášal napríklad aj na Global Leadership Summite. S manželkou 
Holly majú tri deti, môžete ho sledovať aj na sociálnych sieťach @StevenFurtick.

Bol by váš život iný, keby ste sa nebáli? Ako by vyzeral, keby 
ste mali záruku, že sa vaše najväčšie sny a túžby naplnia? 
Práve takýto pestrý život Boh pre vás pripravil.

JENTEZEN FRANKLIN je pastorom kresťanského zboru 
Free Chapel v mestách Gainesville a Gwinnett County  
v štáte Georgia a v Orange County v štáte Kalifornia, kde sa 
týždenne stretáva až 12 tisíc ľudí. Naše vydavateľstvo vydalo 
jeho knihy Ver, že to dokážeš a Miluj tak, akoby si nikdy nebol 
zranený, v českom jazyku je známa kniha Půst.

Kniha (NE)KVALIFIKOVANÍ vám pomôže spoznať vašu identitu  
v Božom svetle. Naučí nás, ako čeliť dobrým aj zlým veciam, či 
dokonca takým, o ktorých dokážeme len veľmi ťažko hovoriť.

Steven Furtick nás pozýva k tomu, aby sme sa v priepasti medzi 
svojou momentálnou situáciou a vysnívanou budúcnosťou vždy stretli  
s Bohom. Pán nemôže požehnať to, kým len predstierame, že sme. Túži 
nás požehnať takých, akí naozaj sme: nedokonalí a možno aj zranení. 

ŽIVOT BEZ STRACHU

(NE)KVALIFIKOVANÍ

Jentezen Franklin

Steven Furtick

Nech sa deje čokoľvek, žite odvážne

Ako Boh koná veľké veci  
prostredníctvom zlomených ľudí.

237 strán

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.

11 €

new

Nech sa deje čokoľvek, žite odvážne

8,9 € 158 strán
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V tele aj v cirkvi má všetko svoju nenahraditeľnú funkciu. 

Keby nebol presne tam, kde má, veci by nefungovali tak, 

ako majú. Rovnako tieto písmenká neostali tam, kde mali, 

ale pomiešali sa a vytvorili celkom iné slová. Skús upratať 

písmenká tak, aby ti vyšli správne slová označujúce časti 

tela a doplň tajničku! 

Božie kráľovstvo najlepšie buduje .......... práca.

Aby sa človek usmial, musí zapojiť 17 vzájomne 

skoordinovanych svalov. Ak by nebolo zapojených 

všetkých 17, namiesto úsmevu by človek urobil len 

nepekný úškľabok.

Ľudské telo plné kostí,

raz sa smeje, raz sa zlostí.

V jeho vnútri srdce bije,

vďaka nemu človek žije.

Okrem kostí ešte svaly,

ľudia vždy na sebe mali.

Na tváričke oči, uši,

úsmev srdiečko rozbúši.

Prstov päť má ruka, noha 

- aj tie dostal som od Boha. 

On ma stvoril v brušku mamy,

celého aj s prštekami.

Telo jedno, údov veľa,

každý niečo iné zdieľa.

Akonáhle niekto chýba,

v tele stane sa hneď chyba.

Nefunguje ako má
a nastáva pohroma.

Podobne aj v Božom tele,

keď ľahneme do postele,

zrazu problém nastane,

kým sa na to naše miesto 

niekto iný dostane.

Dôležité miesto má každý jeden z nás,

jeden v tele rukami je a druhý zas hlas. 

Každý má dar špeciálny, nik sa nedá nahradiť,

jediné čo spraviť treba, je na Boha sa naladiť.

Potom všetci spoločne, robme veľké veci.

Veď sme predsa jedno telo - my veriaci všetci!

Vedeli ste že?

Prešmyčka

1. SVAL 5. SITKO

2. PLCHY 6. LEČO

3. LETO 7. HONY

4. VLAHA 8. TRÁV

Pre deti

Kam patria časti tela? Spoj čiarou orgán s 

miestom na tele, kde sa vyskytuje...

Telo

Mladšia generácia možno prvej časti 
nadpisu nebude celkom rozumieť. Ale tí z 
nás, ktorí pred 30-timi rokmi stáli na ná-
mestiach, si určite spomenú na štrnganie 
kľúčmi a spoločné zvolanie: „Posledné 
zvonenie!“ Ten štrngot bol nádherným 
zvukom novej slobody, ktorú už nikto ne-
dokázal zastaviť. História má vždy nie-
koľko zásadných míľnikov, ktoré menia 
chod dejín. V roku 1989 sa ľudia nebojác-
ne zasadili o to, aby raz a navždy padla 
Železná opona a aby sa nám a našim de-
ťom otvorili nové netušené možnosti.
 
Keď raz dávno Boh prikázal Noemovi, 
aby postavil veľkú loď, nemal to vôbec 
jednoduché. Po prvé, netušil, ako sa má 
taký koráb stavať, pretože Zem dovtedy 
zvlažovala iba rosa. Ľudia ešte nepoznali 
silu dažďa, a tak Noe loď staval doslova 
na zelenej lúke. Noemova archa bola taká 
veľká, že do polovice 19. storočia moria 
väčšia loď nebrázdila. Viete si predsta-
viť, koľko posmeškov musel strpieť? 
Koráb pritom staval až 120 rokov a mal 
iba siedmych spolupracovníkov, manžel-
ku, troch synov a nevesty. Viem si živo 
predstaviť, že aj oni jeho prácu spochyb-
ňovali a nakoniec s ním možno ostali iba 
z úcty. Avšak verné údery jeho kladiva pri 
stavbe plavidla záchrany boli „posledným 
zvonením“ pre Noeho generáciu. Boli to 
zvuky slobody a záchrany, aj keď v ich 
ušiach mohli znieť inak. Nakoniec sa 
všetko stalo presne tak, ako Boh predpo-
vedal. Potopu, ktorá prišla na celý svet, 
prežili len tí, ktorí uverili Božiemu po-
solstvu a nalodili sa. Noemova archa sa 
stala obrazom záchrany z potopy hriechu, 
ktorý zaplavil celý svet. 

Keď pred 2000 rokmi Ježiša Naza-
retského pribíjali na drevený kríž, aj 
to vyzeralo bláznivo. Apoštol Pavol sa 
to nebojí nazývať „bláznovstvom evan-
jelia“. Údery kladiva rímskych vojakov 
mohli znieť ako posledné odpočítavanie 
knokautovaného boxera v ringu. Aku-
rát toto bol Ring všetkých ringov, hralo 
sa úplne o všetko a týkalo sa to každého  
z nás. Celé nebo stíchlo a odpočítavanie 
sa začalo: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. KO. 
Ježiš vydýchol naposledy. Pred smrťou 
ešte záhadne zvolal: „Je dokonané!“ Po 

troch dňoch nastal nečakaný obrat. Peklo 
sa začalo otriasať, ako Boh začal odpočítať 
nanovo. Slovami Carmanovej piesne The 
Champion: „10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, one... 
He has won! He´s alive forevemore! He is 
risen, He is Lord“. (On zvíťazil a žije na 
veky vekov. Je vzkriesený, On je Pán.)

Odvtedy je počuť nové údery. Peter 
kázal svoje prvé kázanie na deň Letníc, 
len 50 dní po Ježišovom zmŕtvychvstaní,  
a ku Kristovi sa obrátilo 3000 ľudí. Biblia 
zaznamenáva: „Boli hlboko dojatí až do 
srdca“. Jeho slová boli ako údery kladi-
va. Ježiš klope na dvere každého srdca  
a čaká, či mu otvoríš. Prináša ti vnútornú 
slobodu, ktorá sa nedá ničím nahradiť. 

C. S. Lewis povedal: „Nemôžeš sa vrá-
tiť späť a zmeniť začiatok, ale môžeš sa 
dnes zastaviť a zmeniť to, ako to skončí“. 
Neviem, aký bol začiatok tvojho života, 
ani neviem, v akej etape sa momentálne 
nachádzaš. Jedno ti však môžem sľúbiť: 
ak sa zastavíš a započúvaš do tlkotu Bo-
žieho srdca, môžeš zmeniť to, ako tvoj 
život skončí. 

Sloboda je v prvom rade otázkou vnú-
torného šťastia. Rumunský luteránsky 
pastor Richard Wurmbrand strávil 14 ro- 
kov v krutých podmienkach komunistic-
kých väzení. Spomína na istého veriace-
ho, ktorý bol dlhé mesiace na samotke, 
ale nič ho nemohlo zlomiť. Jeho cela bola 
veľká len na tri kroky. On si v nej hrdo 
vykračoval, ale nikdy neurobil viac než 
dva kroky. Prehlasoval: „Nik mi nevezme 
slobodu, ktorú mi daroval Kristus!“

Môžeš žiť v paláci a predsa byť spúta-
ný hriechom. Alebo naopak, narodiť sa  
v rodine, ktorá ti do života nedá dobrý 
začiatok, a predsa sa na konci radovať. 
Rozhodnutie je na tebe.

Ježiš Kristus povedal: „Prichádza ho-
dina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas 
Božieho syna, a tí, čo ho počujú, budú 
žiť.“ Tie údery kríža je stále počuť. Sú to 
údery srdca milujúceho Otca, ktorý pri 
záchrane tvojho života nezaváhal ani na 
okamih. Možno ťa niekedy iritujú a mož-
no im vždy nerozumieš. Ale sú zvukom 
záchrany a naozajstnej slobody. Lebo 
koho oslobodí Boží syn, ten je SKUTOČ-
NE slobodný!
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Ivan a Svetlana Kramárekovci mali neľahký osud. Svetlanka bola vdovou na Ukrajine, zomreli jej 
aj ďalší blízki, Ivanovi sa na Slovensku rozpadli dôležité vzťahy, bol závislý na automatoch, fajčil 
a pil. Boh však Ivana so Svetlankou zázračne spojil a dnes sú spolu šťastní. Obom sa darí v ich 
zamestnaní a žijú v rodinnom domčeku v obci Nový život. V zbore Slovo života pomáhajú v nedeľu 
pripravovať chutné občerstvenie po bohoslužbách. Ivan tiež občas slúži Božím slovom, pracuje so 
skupinou ruskojazyčných veriacich v našom zbore, niekoľkokrát kázal aj na Ukrajine.

Život pred Životom
Do tridsiatky som bol presvedčeným ateistom. Hoci som sa  
z kresťanov  nevysmieval, nevedel som ich pochopiť. Ako môže 
niekto v dobe techniky, letov do vesmíru, počítačov a UFO veriť 
na niečo také, ako je Boh? Môj najlepší kamarát mi raz povedal: 
„Rozober Boeing 747 do poslednej súčiastky a zhoď to z 10 km 
výšky. Pravdepodobnosť náhodného vzniku života je podobná 
tomu, ako keď na zem dopadne poskladaný Boeing.“ Od toho 
momentu som začal uvažovať, či Boh predsa len neexistuje. Bol 
som závislý na hracích automatoch, fajčil som 40 cigariet denne, 
noci som trávil s ľahkými ženami, hoci som bol ženatý a mal 
rodinu. V práci som však bol váženým človekom, odborníkom – 
programátorom. Niet divu, že pri takomto životnom štýle sa mi 
rodina rozpadla. Rozviedol som sa, viem, že vlastnou vinou. 

Zázračné stretnutie pod krížom
Začal som zúfalo hľadať zmysel života vo východných 
náboženstvách. Lákali ma ázijské bojové umenia nielen ako šport, 
ale aj ako filozofia. Zaujímal som sa o Zen-budhizmus, meditácie, 
štúdie kníh, Silvovu metódu, Tibetskú knihu mŕtvych... Úplne 
som sa tomu oddal, ale môj život sa príliš nezmenil. Býval som  
v prenajatom byte u kamaráta a raz, po jedom úprimnom výkriku  
k Bohu, som sa pri plnom vedomí ocitol v Jeruzaleme. Nebol to sen, 
ani videnie. Stál som na námestí, keď bičovali Pána Ježiša. Videl 
som ľudí okolo seba, počul ich hlasy, krik, cítil vône.... a zrazu ku 
mne zaznelo: „Vidíš? To pre tvoje hriechy, Ivan...“. Potom som sa 
ocitol na Golgote, Ježiša pribíjali na kríž, videl som Ho... vlasy mal 
zlepené krvou, tvár znetvorenú bolesťou a utrpením, kričal... a ku 
mne znova prehovoril hlas: „Ivan, vidíš? To pre tvoje hriechy...“. 
Pozeral som sa očami vojaka, ktorý prebodol Ježišovi bok, keď 
visel na kríži. A nakoniec som kľačal pod krížom, krv z Jeho nôh 
mi kvapkala na hlavu a stekala po líci. Srdce sa mi priam roztrhlo 
bolesťou a ľútosťou. Pred očami mi prebehol celý život tak, ako ho 
videl Boh, nie ako som sa naň pozeral ja... Všetok ten hnus a špina, 
podvody, smilstvá, klamstvá v mojom živote sa stali zjavnými, hoci 
dovtedy som si hovoril: „Ja? Veď nikoho som nezabil....“. Ocitol 
som sa späť v izbe. Pocítil som, ako ku mne niekto zozadu pristúpil 

a položil mi ruku na plece. Neodvážil som sa obzrieť, ale začul 
som tichý hlas: „Ivan, ale ja ti odpúšťam....“. Vedel som s istotou, 
že Ježiš, Pán a Kráľ, mi odpúšťa. Zrazu ma naplnil Jeho pokoj, aký 
tento svet nemôže dať. A všetko okolo mňa bolo nádherne biele... 
Vnútro mi naplnila láska, Boh ma prijal takého, aký som. A ja som 
Mu s radosťou odovzdal svoj život.

Hlad po Bohu a kríza
Na druhý deň som šiel kúpiť Bibliu, hoci mi to nikto nepovedal. 
Mal som po nej neodolateľnú túžbu a Duch Svätý mi z nej zjavoval 
úžasné veci. Začal som chodiť do zboru kresťanov, všetky závislosti 
skončili, prestal som piť, fajčiť, hrať automaty, a to zo dňa na deň... 
Žiadne odvykanie, žiadne abstinenčné príznaky. Bol som plný 
radosti a lásky Kristovej. 

Pochádzam z katolíckej rodiny a keď som na Vianoce navštívil 
rodičov a s radosťou a nadšením im rozprával o tom, ako ma Pán 
Ježiš zmenil, zmrazili ma slovami: „Ivko môj, do akej sekty si sa 
to dal?“ Tlačili na mňa a na istý čas som sa im podvolil: chodil 
som do kostola, viedol vášnivé dišputy s farármi, tam som mal aj 
svadbu s mojou kolegyňou, tiež rozvedenou s dvoma deťmi - naše 
prvé manželstvá totiž neboli „cirkevné“, takže nám to umožnili. 
V tomto období som však jasne vnímal, akoby ma Duch Svätý 
pomaly opúšťal. Nepomáhalo mi nič, ani dodržiavanie tradícií, 
sviatky, pôsty, cítil som sa čoraz prázdnejší. Začal som znova hrať 
automaty, piť aj fajčiť. Ocitol som sa tam, kde som bol aj predtým, 
márne som hľadal kňazov, u ktorých som sa ešte nespovedal. 

Návrat strateného syna
Zmena prišla na jednom kresťanskom koncerte, ktorý som 
preplakal ako malé dieťa. Vedel som, že tu som doma a už si to 
nikdy nedám vziať. Dali sme sa pokrstiť a od toho času žijem  
v Jeho prítomnosti. Boh ma veľmi požehnával v práci, v rodine, aj 
v službe v cirkvi. Naša rodina bola vzorom pre okolie a bol som na 

Neodvážil som sa obzrieť, ale začul 
som tichý hlas:  
„Ivan, ale ja ti odpúšťam....“

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA

IVAN

Trosky babylonskej veze
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SVETLANA

to náležite pyšný. Aj na úspech v práci a finančné zabezpečenie. 
Prestal som si uvedomovať, že to všetko je len a len vďaka Bohu.  
A zrazu, ako blesk z neba  ̠ prišli moje najhoršie Vianoce. 
Manželka sa pod ťarchou dôkazov priznala, že má intímny vzťah 
so svojím kolegom. Celý svet sa mi zrútil ako domček z karát. Keď 
ma poprosila o odpustenie, odpustil som jej, ale žiadal som ju, aby 
odišla z práce a našla si niečo iné. Odmietla, ale sľúbila, že vzťah 
ukončí. Nestalo sa. Nevedel som sa s tým vysporiadať a nakoniec 
sme sa rozviedli. Nebyť súrodencov v Kristovi, ktorí ma načas 
prichýlili, skončím niekde pod mostom. Preplakal som celé noci 
a prepadol depresiám. V cirkvi som, pochopiteľne, prestal slúžiť, 
v práci sa dostavil syndróm vyhorenia. Boh obrátil v trosky moju 
„babylonskú vežu“, ktorú som si s takou pýchou staval.

Vstávanie z prachu 
Dnes vidím, ako ma Boh niesol napriek tomu, čo som robil  
v návale vzbury. Ďakujem Mu za cirkevný zbor Slovo života, kde 
som zakotvil po presťahovaní sa do Bratislavy. Som rád, že mi 
poslal do cesty manželku Svetlanku, ktorá je pre mňa nesmiernym 
požehnaním a darom od Neho.

Život sa so mnou nemaznal
Pochádzam zo západnej časti Ukrajiny. Naši sa rozviedli, keď 
som mala 10 rokov. Po ich rozvode som žila s mamou. Tá však 
zomrela, keď som mala 17, o tri roky na to zomrel aj ocko a chvíľu 

na to aj môj najstarší brat. Bol to pre mňa tvrdý úder. Zobrali mi 
byt, kde žila pôvodne mama aj najstarší brat, z dôvodu, že nebol 
privatizovaný a ja som tam nemala trvalé bydlisko. 

Hoci som veľmi túžila ísť študovať prekladateľstvo a jazyky, 
nemohla som, nemala som na to finančné, ani rodinné zázemie. 
Preto som začala pracovať. Vydala som sa, keď som mala 21 
rokov. Manžel chorľavel a ja som musela sama zabezpečovať celú 
rodinu. Stala som sa tvrdou, ale aj cieľavedomou ženou. Nikdy som 
neplakala, len som zaťala zuby. Keď som mala 42 rokov, manžel 
zomrel. Ostala som sama s dvoma dospelými deťmi. Pri takýchto 
životných skúsenostiach som o Bohu vôbec nerozmýšľala, nieto 
ešte o tom, že Boh by mohol byť aj dobrý. Bola som rozhodnutá, 
že sa už nevydám a budem sa venovať deťom a neskôr vnúčatám. 
Pracovala som v reklamnej agentúre a postupne som sa vypracovala 
na pozíciu V.I.P. manažéra obchodu a reklamy. Bola som „hviezda“ 
a náležite som to dávala najavo. Mala som vždy svoju pravdu, 
„podrezaný jazyk“ a púšťať sa so mnou do hádky nemalo význam.

Stretnutie s Ivanom a ako moja „hviezda“ zhasla
Na zoznamku som sa v podstate zaregistrovala omylom. Ale keď 
som tam už bola, založila som si profil a nahodila zopár fotiek. 
Raz mi napísal jeden Slovák, nejaký Ivan, síce po anglicky, ale 
nebolo to žiadne I love you. Posledná veta znela: „Vozmozhno 
govorit i po rusky.“ Zo zvedavosti som zašla na jeho profil. Kým 
sa ostatní muži všeličím chválili, on mal v profile svoje básne, 
fotky prírody a jedál, ktoré uvaril. Bol proste iný a to „iné“ bolo 
to Božie, čo ma priťahovalo. Myslím, že tam som prvýkrát 
pocítila Boží dotyk. Debatovali sme o všeličom možnom, o 
rekonštrukcii bytu, aj o živote s Bohom a začali sa mi otvárať 
oči v oblastiach, ktoré som dovtedy odmietala prijať! Bola som 
„pravoslávnou ateistkou“ a o protestantoch som si myslela, že 
ich všetkých skántrili počas Bartolomejskej noci... a hľa, jeden 
prežil. A bol celkom milý. Začala som chodiť do jedného zboru, 
najprv len tak zo zvedavosti, ale potom ma to veľmi oslovovalo, 
každá kázeň, chvály, až som uverila. Keď som prijala Ježiša, 
postupne moja „pyšná hviezda“ hasla. Po čase sme sa začali 
s Ivanom stretávať nielen cez internet. A môj syn, dcéra a ich 
partneri prostredníctvom neho uverili a prišli k Pánovi. Prešla 
som si aj veľmi náročným obdobím sklamania a ťažkého 
duchovného zápasu. Ale vďaka Bohu, On začal postupne meniť 
moje srdce a charakter. Vďaka Bohu za manžela Ivana, ktorý 
stál verne pri mne aj v tých najťažších chvíľach. A ťahal ma 
späť, do Božej prítomnosti a milosti. Môj manžel je veľkým 
bonusom, ktorý mi Boh dal. 

Môj manžel je veľkým  
bonusom, ktorý mi Boh dal.

IVAN A SVETLANA 
KRAMÁREKOVCI

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA
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Vždy, keď sa zaoberáte najhlbšími 
otázkami svojho vnútra, existuje len 
jeden zdroj, ktorý vám zaručene po-
skytne odpovede: film Shrek. Hlavnou 
postavou je zlobor. Nie je to priemer-
ný, nechutný ani primitívny surovec. Je 
zložitý, konfliktný, emocionálny a prá-
ve preto ho všetci majú radi. Páči sa mi, 
že počas rozhovoru so svojím ustavične 
uvraveným spoločníkom Oslíkom sám 
seba prirovnáva k cibuli.

SHREK: Cibule majú vstvy. Zlobri 
majú vrstvy… Chápeš? Sme ako ci-
bule.

Oslík odbieha od témy a začína hovo-
riť o vrstvách torty a tiramisu. V jednej 
z nasledujúcich scén je Shrek na latrí-
ne. Oslík stojí vonku a kričí na neho. 

OSLÍK: Si taký obalený vrstvami ci-
bule, že sa bojíš vlastných citov!2

Práve tam sa mnohí nachádzame. Sme 
obalení vrstvami cibule. Bojíme sa svo-
jich pocitov a zamykáme sa na latríne. 
Dobre, to posledné možno vynechávame.

Pravdou je, že sme zložité bytosti. 
Naše identity tvorí komplikovaná zmes 
emócií, spomienok, myšlienok, úspe-
chov, zvykov, predsudkov a filozofií. 
Chceme sa vyhnúť jednoduchým opi-
som a definíciám. Máme vrstvy. Viac 
vrstiev než zlobor, cibuľa, koláč a tira-
misu dokopy. V tom spočíva krása člo-
veka. Navyše nie sme statické bytosti. 
Nie sme hotové produkty. Nie sme ob-
raz Jacksona Pollocka, aby nás niekto 
analyzoval, chválil a hodnotil. Usta-
vične sa meníme a postupne získavame 
novú podobu. Domnievame sa, že je to 
úplne v poriadku, ak sme ešte nezistili, 
kým sme.

FRESKA ČI FIASKO?
Existuje veľa kníh, ktoré sa usilujú klasi-
fikovať a kategorizovať ľudskú rasu. Roz-
pitvávajú naše predispozície a analyzujú 
osobnosti. Zaoberajú sa tým, ako premýš-
ľame, ako vedieme iných a ako miluje-
me. Usilujú sa vyčísliť negatívne vplyvy 
etnickej príslušnosti, kultúry, prostredia,  
z ktorého sme vyšli, skúseností, vzdelania, 
chémie mozgu, traumy, veku, sexuality  
a tak ďalej.

Vážim si takéto snahy. Knihy tohto 
rázu nám poskytujú iný pohľad na seba 
a ľudí okolo nás. Pomáhajú lepšie poro-

zumieť našim partnerom, deťom, kole-
gom a priateľom. Ale všetky v určitom 
bode zlyhávajú, pretože ľudia sú príliš 
zložití na to, aby ich bolo možné za-
škatuľkovať do nejakej organizovanej 
schémy.

Som tomu rád. Nechcem mať akúsi 
všeobecnú nálepku a splynúť s milión-
mi ľudí, ktorí sú presne takí ako ja – 
nechcel by som to, ani keby ich malo 
byť len desať. Mám priateľov, ktorí ve-
dia spamäti odrecitovať svoje výsledky 
v testoch osobnosti. Tie vraj dokážu 
predpovedať až 90 % ľudského sprá-
vania. Robil som ten istý test ako oni, 
dokonca viacero, ale svoj výsledok by 
som vám nevedel povedať, ani keby ste 
mi priložili zbraň ku hlave. Jednoducho 
si ho nedokážem zapamätať. Keď sa mi 
to niekto pokúša vysvetliť, počujem len 
bla-bla-bla.

V každom z nás je niečo jedinečné. 
Výnimočné. Originálne. Aj ja chcem 
byť sám sebou, tak isto ako vy. To ta-
jomné „čosi“ pochádza od Boha a On 
nás tým približuje k nášmu poslaniu. 
Formuje nás a každého osobitne pre-
mieňa. Dávid v známom Žalme 139, 
ktorým sa budeme zaoberať v tejto 
kapitole, písal o našej identite a po-
slaní.

NOVÁ KNIHA

Mnohí si hlboko uvedomujeme priepasť medzi svojimi slabosťami  
a snami, medzi tým, kým sme a tým, kým Boh hovorí, že máme 
byť. Cítime sa byť nekvalifikovaní pre službu Bohu a pre život, 
o ktorom snívame. Pán však dokáže využiť aj naše slabosti na 
dobré. Miluje nekvalifikovaných ľudí. Práve o tomto je najnovšia 
kniha z nášho vydavateľstva. Mnohí na Slovensku sledujú 
službu Stevena Furticka a jeho knižnej novinky v slovenčine sa 
už nevedia dočkať. Pripravili sme vám ukážku z jednej kapitoly, 
bližšie podrobnosti o knihe nájdete na strane 2.

(Ne) kvalifikovaní

Ako Boh koná 
veľké veci 

prostredníctvom 
zlomených ľudí

Steven Furtick
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„Veď ty si stvoril moje útroby,  
utkal si ma v živote mojej matky. 

Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; 
všetky tvoje diela sú hodny obdivu  

a ja to veľmi dobre viem“ 
(13-14 verš, SSV).

Inými slovami, Boh nás zámerne stvoril 
ako zložité bytosti. Naše vrstvy sú neporov-
nateľne dokonalejšie premyslené a prepra-
cované ako Beethovenova 5. symfónia.

Na nasledujúcich stranách sa budeme za-
oberať tým, kým sme. Spoločne sa pozrie-
me na to, ako nás ovplyvňujú naše slabosti 
a prednosti a ako súvisia s tým, či sa cítime 
kvalifikovaní, alebo nie. Hrozí však isté 
nebezpečenstvo. Ak nespoznáme hodnotu 
svojej komplikovanosti, naše pokusy napra-
viť to, čo považujeme za poškodené, môžu 
mať opačný účinok.

Pred pár rokmi sa kvôli tomu istá amatér-
ska reštaurátorka dostala na titulné stránky 
španielskych novín. To, samozrejme, nech-
cela. Chcela len pomôcť. Cecilia Giménez3, 
farníčka zo Svätyne Božieho milosrdenstva 
v španielskom meste Borja, mala v tom 
čase osemdesiat rokov. Spomínaný kostol 
je známy aj pod menom Ecce Homo (Hľa, 
človek“). Farníci a obyvatelia obce si zvlášť 
ctili maľbu v ňom, hoci na pohľad nevy-
zerala lákavo: mala vyblednuté farby, bola 
popraskaná a na niektorých miestach sa od-
lupovala.

Zakročila však Cecilia, ktorá neskôr tvr-
dila: „Videli sme, že obraz zanikal, tak sme 
ho opravili.“ Ale v skutočnosti ho neopra-
vili. Cecilia svoj nedostatok cviku a talentu 
zakryla množstvom nanesenej farby. Výsle-
dok nemožno opísať inak než slovom prí-
šerný. „Zreštaurovaná“ freska vyzerá ako 
čosi medzi yetim a Attilom. Je taká zlá, že 
pôsobí ako karikatúra. Už ju nevolajú Ecce 
Homo, ale Ecce Mono („Hľa, opica“). Toľ-
ko k reštaurovaniu. 

Aj my občas konáme podobne: náš cieľ 
napraviť sa môže všetko zhoršiť. Nerobíme 
to zámerne, tak ako ani tá pomýlená, príliš 
zanietená osemdesiatnička, ktorá premeni-
la fresku na fiasko. Pri pohľade na seba si 
robíme skreslené názory o tom, čo je dobré  
a čo nie, čo je správne a čo nesprávne, čo by 
v nás malo pretrvať a čoho by sme sa mali 

NOVÁ KNIHA

(Ne) kvalifikovaní
vzdať. Vrháme letmé pohľady do zrkadla, 
porovnávame sa s rôznymi predstavami  
o tom, ako by sme mali vyzerať a potom 
začneme na seba kydať farby.

Ale ak práve nemáme pred sebou svoj 
referenčný rámec, všetko naše úsilie  
o nápravu vyjde nazmar. Pamätajme, že 
Boh nemá v pláne bieliť a pieskovať našu 
identitu. On je reštaurátorom. Je tvorcom 
a obnovovateľom. Vyťahuje naše odtiene  
a tóny farieb, ktoré sú ukryté hlboko pod 
vrstvami štrku a špiny. To všetko si vyža-
duje čas, skúsenosti a námahu.

Rovnako ako sme zložití, tak sme aj cen-
ní. Sme rovnako vzácni a jedineční. Keby 
sme chceli zjednodušiť svoje identity, bolo 
by to nielen nereálne, ale až tragické. Pred-
tým, než sa pustíme do reštaurátorských 
prác na svojej osobnosti, potrebujeme sa 
zblízka pozrieť na to, ako nás Boh stvoril. 
Bude si to vyžadovať úprimnosť, pokoru  
a usilovnosť. Ale v prvom rade to bude zna-
menať počúvať svojho Stvoriteľa.

LEN BOH VIE
Naozaj, len Boh dokáže skutočne poznať 
srdce človeka. Jeremiáš napísal: „Srdce je 
klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa  
v ňom vyzná? Ja, Pán, skúmam myseľ  
a skúšam srdce“ (Jer 17:9-10 SSV). O tom, 
ako nás Boh pozná, Dávid povedal: „Hos-
podin, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš  
o mne, či si sadám a či vstávam, i môj úmy-
sel zďaleka poznáš“ (Ž 139:1-2).

Boh vás pozná lepšie ako vy sami. Vidí 
aj do tých najhlbších priehlbín vášho srdca. 
Vidí tajomstvá, ktoré skrývate, dokonca aj 
sami pred sebou. A to je na tom to najlepšie. 
Boh o vás vie všetko – pozná aj to, čo je na 
vás škaredé, zlomené, čo nefunguje, ako by 
malo – a napriek tomu do vás vkladá dô-
veru. Vidí vo vás nádej a budúcnosť. Moja 
manželka Holly mi jedného dňa povedala 
niečo výstižné, čo dokonale vystihuje to, čo 
by Boh povedal o každom z nás: „Milujem 
ťa so všetkým, čo o tebe viem.“

Nechcem vás analyzovať, kritizovať ani 
posudzovať kým ste a kým by ste mali byť. 
Máte vlastnú cestu. Ja len dúfam, že vám 
pomôžem vyťažiť z nej čo najviac. Môžem 
vám poradiť, ako by ste sa mohli posunúť 
ďalej, ak vás vaše „tretie slová“ zdržu-
jú; povzbudiť vás, aby ste prijali a možno 
dokonca ocenili výstrednosti a nedostatky, 
ktoré vás rozčuľujú a dovolili Bohu, aby 
z vás vytiahol vaše „skutočné ja“, nech je 
akékoľvek.

„Tretie slová“ ovplyvňujú každý aspekt 
nášho života. Mnohí si však nikdy nenájdu 
čas na to, aby Bohu dovolili rozlíšiť aké sú, 
či sú správne, alebo im niečo chýba. Často 
si myslíme, že vieme, kým by sme mali 
byť. Máme v mysli predstavu o svojom 
dokonalom ja, na základe ktorej obetujeme 
veľa času, úsilia a zúfalých modlitieb, aby 
sme o sebe vytvorili určitý obraz a ukázali 
ho svetu.

Čím dlhšie kráčam s Bohom a častejšie 
som svedkom nečakaných spôsobov, aký-
mi používa nepravdepodobných ľudí, tým 
viac som presvedčený o tom, že máme 
často neúplnú predstavu o tom, kým by 
sme mali byť. Prv, než sa pustíme do ne-
jakého dobre mysleného, ale amatérskeho 
pokusu o reštaurátorstvo, potrebujeme, aby 
nám Boh zjavil, kým sme a kým sa máme 
stať. Možno sú niektoré veci, ktoré sme 
považovali za špinu a prach, v skutočnosti 
podstatné súčasti toho, kým sme; a naopak 
oblasti, ktoré nazývame slabosťami, sú na-
šimi silnými stránkami v prestrojení. Teraz 
nás otravujú, ale Boh ich chce využiť v náš 
prospech. Sú dôležitou súčasťou toho, ako 
nás Boh stvoril. Keby sme sa ich zbavili, 
bola by z nás karikatúra.

NECH NÁM  
VNÚTORNÉ NEISTOTY  

NEZABRÁNIA  
NAPLNIŤ  

BOŽIE POVOLANIE



8 VÍŤAZNÝ ŽIVOT      2/2019        www.slovozivota.sk

Evolučné myšlienky sa dnes považujú za normálne, 
učia ich na školách bez toho, aby aspoň naznačili, že 
evolučná teória je iba jednou z mnohých hypotéz. Pri 
dôkladnom štúdiu Písma však zistíme, že nemá žiadny 
biblický základ, a dokonca v mnohom postráda logiku. 
V novembri navštívil Bratislavu, na pozvanie Tracyho 
Lesana, známy apologéta a vedec Dr. Tom Woodward. 
V Slove života mal prednášku na tému Evolúcia, teória 
v kríze: päť dôkazových línií, ktoré zahanbujú Darwina. 
Prednášal aj na niekoľkých stredných školách  
a v ďalších bratislavských zboroch, kde hovoril 
na témy Darwin zoči-voči argumentom v prospech 
inteligentného dizajnu, Podpis dizajnu v bunke, Podpis 
dizajnu vo fosíliách a základy apologetickej služby. 

Na úvod trochu otázka na telo: 
ako si sa dostal ku viere? Po-
mohla ti k tomu veda?
Vyrastal som v presbyteriánskej rodine. 
Naša cirkev bola viac-menej liberálna, 
a nemyslím si, že som tam jasne 
počul evanjelium v tom zmysle, že sa 
potrebujem obrátiť k Bohu a môžem 
mať s Ním osobný vzťah. Všetci štyria 
bratia sme počas strednej či vysokej 
školy stratili vieru, nikto z nás nechodil 
do zboru, dokonca som sa na jednom 
stretnutí mládeže vysmieval z tých, 
ktorí veria vo vzkriesenie Krista. Na 
výške som však stretol autentických 
kresťanov, spolužiakov, ktorí ma 
pozývali na prednášky, kde sa hovorilo  
o dôkazoch stvorenia. Tvrdo som sa 
staval proti tomu, bol som presvedčeným 
darwinistom, ale zistil som, že som sa 
mýlil a napokon som prijal nielen nové 
myšlienky, ale aj Ježiša do svojho srdca.
 
Ako by si charakterizoval inteli-
gentný dizajn?
Inteligentný dizajn je ako cestovateľ, 
ktorý nemá so sebou veľa „záťaže“. 

Študuje štruktúry, ktoré sa nachádzajú 
v prírode, dedukuje z toho, že je za 
tým nejaká inteligentná bytosť, a preto 
nemôže ísť iba o výsledok prírodných 
procesov. Inteligentný dizajn si neberie 
na cestu „batožinu“ akéhokoľvek 
náboženstva, filozofie a dokonca ani 
Bibliu. Je to minimalistická teória, ktorá 
sa rozvíja len na základe vedeckých 
pozorovaní. Zaoberá sa prioritne DNA, 
molekulárnymi strojmi, fosílnym 
záznamom, ľudským svedomím a stojí 
v protiklade k Darwinovej teórii, ale 
aj teórii Alfreda Russela Wallacea, 
ktorý v tom istom roku ako Darwin 
predstavil teóriu prirodzeného výberu.  
V neposlednom rade nadväzuje na 
známe výroky pochádzajúce ešte od 
Platóna a Aristotela, že o aktivite 
inteligencie môžeme usudzovať len 
na základe inteligentného diela, ktoré 
máme pred sebou. 

V čom sa teda odlišuje inteli-
gentný dizajn od kreacionizmu?
Kreacionizmus sa usiluje prepojiť 
vedecké dáta so správou z knihy 

Genezis. Delí sa na dva prúdy – jeden 
ráta s konceptom starej zeme, ktorá 
mala 4,5 miliardy, kde potom nastal 
veľký míľnik, ktorý nazýva kambrickou 
explóziou. Druhý prúd ráta s koncepciou 
mladej zeme, kde sa geologické vrstvy 
chápu ako následok potopy za čias 
Noeho. Na rozdiel od kreacionizmu, 
inteligentný dizajn nezapája do 
argumentov ani Bibliu, ani korán, 
ani žiadnu inú podobnú knihu, hoci 
jadro (asi 85 %) jeho stúpencov tvoria 
znovuzrodení kresťania z radov vedcov a 
inteligencie spolu s rôznymi agnostikmi 
a stúpencami iných nekresťanských 
náboženstiev. Úlohou inteligentného 
dizajnu je tiež jasne poukázať na to, 
že Darwinova evolučná teória je len 
teória, ktorá nedisponuje žiadnymi 
relevantnými vedeckými dôkazmi a je 
postavená na filozofickom základe. 

Je pravdou, že Darwin sa stal 
pred smrťou veriacim človekom 
a svoje „učenie“ odvolal? Tiež 
som počula, že k napísaniu jeho 
diela ho niekto donútil.

ROZHOVOR

Evolúcia, alebo
DR. TOM WOODWARD Z USA
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inteligentný dizajn?

Dr. Tom Woodward je pre-
zidentom C. S. Lewis society 
špecializujúcej sa na pomoc 
kresťanom v obhajovaní svojej 
viery, bol rečníkom v 35. kra- 
jinách sveta na rôznych 
konferenciách na tému krea-
cionizmu. Je autorom viacerých 
publikácií, napr. Doubts about 
Darwin, je spoluautorom The 
Mysterious Epigenome: What Lies 
Beyond DNA. Je profesorom na 
Trinity College of Florida v Tampe 
a viacerí odborníci ho považujú 
za jedného z hlavných historikov 
inteligentného dizajnu. 

Ani jedno nie je pravda. Na tieto tvrdenia 
chýbajú dôkazy. Istá žena o tom horlivo 
hovorila pred 25-timi rokmi v USA, 
ale jej výpoveď sa nedala jednoznačne 
potvrdiť. Mimochodom, je zaujímavé, 
že už v roku 1843 mal Darwin napísaný 
koncept svojej knihy, z tejto doby sa 
zachovali jeho poznámky. Vtedy ju 
však ešte nevydal, pretože nechcel 
spôsobiť škandál. Až po 16-tich rokoch 
dostal list od svojho priateľa Wallacea 
z Malajzie. Ten prišiel s podobným 
nápadom a vtedy si Darwin povedal, že 
s tým musí čím skôr vyrukovať. Spolu  
s Wallaceom zvolali konferenciu ved-
cov, kde im predstavili svoje idey. Vedci 
neboli vôbec uchvátení, reagovali skôr 
zdržanlivo a nikomu z nich neprišlo na 
um, žeby sa to mohlo seriózne uchytiť 
ako niečo vedecké na najbližších 200 
rokov. Darwin však napriek tomu na 
svojej knihe tvrdo pracoval a v roku 
1859 ju aj vydal. Zvyšok príbehu 
poznáme, spôsobila úplnú revolúciu.

Iste poznáš film a knihu Boh nie 
je mŕtvy od Rice Brooksa (mi-

mochodom, kniha vyšla v slo-
venčine vo vydavateľstve Slovo 
života). Hlavný hrdina tu vášnivo 
diskutuje s profesormi a vyvra-
cia evolúciu. Mal si aj ty nejaké 
podobné prednášky, pri ktorých 
bola odozva veľmi povzbudzujú-
ca alebo prekvapujúca?
Raz som hovoril v Minesote v Oklahome 
a istý študent sa ma spýtal, ako som sa 
obrátil k Bohu. To niektorých pobúrilo, 
pretože to mala byť prednáška o vede. 

ROZHOVOR

Nasledovalo viacero iných otázok 
týkajúcich sa témy, postupne som 
odpovedal na jednu za druhou. Nakoniec 
sa ozval profesor, predstavil sa ako 
ateista a podotkol, že iba spochybňujem 
evolúciu a vyzval ma, aby som mu 
predložil dôkazy o Bohu. V prednáške 
som predtým zdôraznil, že DNA 
obsahuje informáciu, niečo ako digitálny 
kód a nemôže to teda byť výplod hmoty, 
čo bol sám o sebe výborný argument. 
Pána profesora som však zaskočil tým, 
že pre mňa osobne existujú ešte silnejšie 
dôkazy v prospech existencie Boha, a to 
predovšetkým argument morálky.

Prekvapilo ho to?
Áno, vôbec netušil, o čo ide a požiadal 
ma, aby som to bližšie objasnil. Oprášil 
som starý známy fakt od C. S. Lewisa, 
že je zvláštne zamýšľať sa nad niečím 
takým, ako je dobro a zlo. Vo všetkých 
civilizáciách ľudstvo vedelo pomenovať 
isté veci, ako, napríklad vražda, ktoré 
boli vo všeobecnosti odsúdeniahodné. 
Odkiaľ sme však vedeli, že je to zlé? 
Hoci sa nám nedarí byť dobrými, 
tušíme, ba dokonca sme presvedčení  
o tom, že musí existovať nejaká vyššia 
morálka, od ktorej odvádzame tú našu. 
Takto sa však nespráva niekto, kto je len 
výsledkom evolučných procesov. O tom 
je argument z Izaiáša 53. 

A čo na to ten profesor?
Zaujalo ho to. Vôbec netušil, čo sa  
v Izaiášovi 53 píše, a tak sa na to hneď 
opýtal. Akoby mi nadhodil loptičku na 
smeč! Mohol som rozprávať o tom, 
že práve kvôli našej skazenosti musel 
Boh poslať čistého Baránka, ktorý sa 
za nás obetoval na kríži. Prorok Izaiáš 

Charles Darwin
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ROZHOVOR 

prorokoval o Mesiášovi 700 rokov 
predtým, než sa to naozaj stalo. Keď 
som výklad dokončil, profesor stretnutie 
slušne ukončil. Pri dverách mi viacero 
študentov ďakovalo, že dostali odpovede 
na otázky, na ktoré sa sami neodvážili 
opýtať; boli evidentne dotknutí. 

Nedávno ma na mojej prednáške 
povzbudila pani Mária, ktorá si podrobne 
všetko zapisovala. Neskôr som sa  
s ňou stretol a nadšene mi rozprávala, 
ako počula v meste baviť sa dvoch 
stredoškolákov, ktorí boli celí uveličení  
z Darwinovej teórie. Nedalo jej to, zapojila 
sa do rozhovoru a začala im vysvetľovať 
podrobnosti o makromolekulách, o DNA, 
RNA, o proteínoch. Spomenula, že sú 
nositeľmi informácií a teda musia byť 
produktom inteligentnej bytosti. Ďalej 
im svedčila o Kristovi a oni jej úprimne 
ďakovali, že im vniesla do problematiky 
nový pohľad. Takéto príbehy ma poháňajú 
vpred. 

Môžeš ešte raz zhrnúť, čo pove-
dať skeptikom? Ako argumen-
tovať v prospech Božej existen-
cie?
Určite treba poukázať na DNA, na jej 
zložitosť, schopnosť niesť informácie a 
zároveň na to, ako je prepojená s naším 
zdravím. To, ako žiješ, pomáha tvojim 
„značkám“. Systém „značkovania“, 
ktorý je súčasťou toho, ako funguje 
DNA, má súvis s naším zdravím. Ak by 
sme sa ako kresťania trochu viac naučili 
o DNA, získali by sme silný nástroj  
v akejkoľvek diskusii. 

Ďalším argumentom sú skameneliny, 
ktoré sú ľahko viditeľným dôkazom. 
Napríklad, amonity, čo je skupina 

hlavonožcov. Keby sme ich pri debatách 
mali vždy pri sebe a mohli ich vyložiť 
na stôl, určite by to rozprúdilo veľmi 
plodné diskusie.

Presvedčivým argumentom je tiež 
molekulárny motor. Keď sa pozrieme na 
mikrosvet, ako je tam všetko dômyselne 
usporiadané, tak to zásadným spôsobom 
vylučuje akýkoľvek evolučný proces. 
Molekulárny motor totiž môže fungovať 
len vtedy, ak je v harmónii všetko spoločne 
poprepájané. Ak nebude fungovať čo len 
jedna súčasť, nepôjde to vôbec.

A keď na DNA nie sme odborníci, 
má zmysel púšťať sa do takých-
to debát?
Nemali by sme zabúdať na to, že mladí 
ľudia vedia zo školy o DNA pomerne 
dosť, takže sa toho nebojme, oni si ju 
vedia predstaviť lepšie ako stredná či 
staršia generácia. Stačia aj jednoduchšie 
argumenty ako napríklad ten, že každý 
dizajn musí mať svojho dizajnéra; tomu 
porozumie každý. 

Pred nami je ešte ťažký zápas, pretože 
evolucionisti sa nevzdávajú a vo svojich 
knihách ponúkajú mnoho obrázkov, 
ktoré však nie sú podložené žiadnymi 
serióznymi výskumami. Potrebujeme 
sa naučiť ich vyvracať. Za vynikajúcu 
pomôcku považujem knihu od Jonathana 
Wellsa Ikony evoluce (vyšla v češtine). 
Argumenty, ktoré v nej uvádza, citujem 
aj vo svojej knihe. 

Výskum za posledných desať rokov 
pokročil aj v biológii a poodhalil ďalšie 
nové skutočnosti, napríklad o hmyze. 
Kobylky majú veľmi prepracovaný 
mechanizmus, vďaka ktorému dokážu 
skákať. Kobylka by s prehľadom 

predstihla všetkých olympijských víťa-
zov v skoku, ak vezmeme do úvahy 
diaľku skoku vzhľadom na jej telo. Tento 
mechanizmus by však nikdy nemohol 
vzniknúť evolučným procesom. 

Za ďalšie prelomové dielo, s ktorým 
by sa mali ľudia oboznámiť, považujem 
knihu Darwin Devolves, ktorej autorom 
je Michael J. Behe. (V češtine vyšla 
jeho kniha Darwinova černá skřínka). 
Poukazuje na to, ako Darwinova teória, 
vo svetle moderných výdobytkov 
vedy, úplne stratila na kredibilite.  
Z najnovších bestsellerov ešte odporú-
čam Foresight od Marcosa Eberlina. 
Táto kniha si vyslúžila pochvalu dokonca 
aj od kritikov kreacionizmu, dokonca od 
troch držiteľov Nobelovej ceny, a to už je 
čo povedať!

Aké dojmy si odnášaš z Bratisla-
vy?
Veľmi sa mi páčilo na dvoch gymnáziách, 
kde som zo strany študentov cítil veľký 
záujem. Som rád, že som na Slovensku 
mohol odovzdať to, čo som sa za mnohé 
roky naučil. 

Poznámka:
Prednášky Toma Woodwarda, ktoré 
odzneli v BJB Palisády, nájdete na ich 
YouTube kanále pod názvami: Darwin 
zoči-voči argumentom v prospech 
inteligentného dizajnu, Podpis v bunke, 
Podpis vo fosíliách. 

Prednášku Toma Woodwarda v Slove 
života nájdete na našom youtubovom 
kanáli. 

Otázky kládla Gabriela Mikulčíková, 
rozhovor je redakčne krátený

Grafické zobrazenia neurónových výbojov v mozgu človeka Grafické zobrazenia pohybu baktérie v živom tele organizmu



Z NÁŠHO ZBORU

10 miest, 11 zborov a okolo 
50 ľudí, ktorí odovzdali svoje 
životy Ježišovi Kristovi. Mno-
hí boli dotknutí Božou láskou 
a uzdravení zo svojich chorôb. 
Per Mission tour sú dva týždne 
intenzívneho cestovania, množstva 
príprav, modlitieb, prekladania a stoviek 
rozhovorov, ale stojí to za to. Evanjelista 
Per Cedergårdh nie je na Slovensku 
nijakým nováčikom, navštevuje nás 
cez leto pravidelne a pozná mnohých 
Slovákov osobne. V tomto sa mu asi 
nevyrovná žiadny iný cestujúci kazateľ. 
Predovšetkým však cez neho prúdi 
Božia láska a Božia moc, vďaka ktorej 
sú mnohí uzdravení.

Nezabudnem na jedno dievča, za ktoré 
sme sa modlili na predchádzajúcom turné 
v Michalovciach. Nemohla chodiť a bola 

veľmi sklesnutá. Teraz sme ju stretli celú 
vysmiatu, jej zdravotný stav sa tak polepšil, 
že už môže chodiť! Táto obrovská zmena 
nastala, ako sama hovorí, práve kvôli 
modlitbe. 

V spolupráci so zbormi Slova života, 
dvoch zborov AC a jedného KS sme 

navštívili Prievidzu, Nitru, Banskú By-
stricu, Banskú Štiavnicu, Žiar nad Hro-
nom, Sereď, Žilinu, Košice a Michalovce. 
Okrem nádhernej bohoslužby s hosťom 
v našom zbore sme v Bratislave vystúpili 
aj Hviezdoslavovom námestí, kde sme už 
tradične súčasťou Kultúrneho leta hlavné-
ho mesta. Je to úžasná možnosť prezentovať 
evanjelium na verejnosti. Tento rok opäť 
vystúpila hudobná skupina Slovo života  
s Dankou Vráblovou. 

Naše vystúpenie bolo spočiatku ohrozené, 
pretože mesto námestie prenajalo dvom 
kapelám naraz! Nakoniec sme sa dohodli  
a americkí rockeri išli pred nami, no Per 
sa už počas ich koncertu modlil osobne za 
ľudí. Nakoniec prišlo viac návštevníkov, 
než po minulé roky, keďže niektorí prišli na 
rock, no napokon skončili v modlitebnom 
stane či pri našich knihách.

Martin Hunčár

Jedinečná príležitosť porozprávať sa na mužské témy a 
spoznať nových priateľov uprostred štedro prestretého stola 
sobotných raňajok.  
Boh mi položil na srdce Raňajky pre mužov, čo sa stretlo s veľmi 
pozitívnou odozvou. Ak sa dobre darí mužom, potom sa bude 
dobre dariť ich rodinám, deťom či podnikaniu. Chlapi potrebujú 
dobré jedlo a o to je vždy postarané (v sobotu už potom väčšinou 
stačí večerať). 

Na prvom stretnutí sme otvorili Bibliu v 1 Moj 2:15  
„A Hospodin umiestnil Adama do záhrady Eden, aby ju obrábal 
a strážil“. Tému som nazval 3M pre muža, lebo Boh má pre 
každého muža 1. Miesto (umiestnil ho) – kto  si, 2 Misiu (aby 
záhradu obrábal) – poslanie a 3. mandát (aby ju strážil) – autoritu 
zvládnuť mužnosť, otcovstvo, podnikanie. 

V roku 2020 sa budeme zamýšľať nad témami ako Sexualita 
– ako víťaziť nad pokušeniami, Ako počuť Boha, Vzťahy – ako 
riešiť konflikty, Podnikanie – investície a pôžičky. Vytvorila 

sa skvelá partia, do ktorej vás srdečne pozývame; Raňajky 
pre mužov sú na Tomášikovej 3 raz za dva mesiace, na www.
slovozivota.sk nájdete podrobný program s dátumami stretnutí 
a témami.

Peter Čuřík

Raňajky pre mužov

Bozia láska a moc  
v akcii na Slovensku
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REPORTÁŽ 

Témy seminárov boli nastavené provokatívne, nech vás to, 
prosím, nezmätie.  Kto do teba kameňom, ty doňho dvoma 
(Janči, Adam). Kto sa lacno predáva, má nízku cenu (Ivanka). 
No tak sľúbil som to, nevyšlo. No a čo (Marek). Čo je doma, to 
sa počíta (Tomáš). Pravidlá sú na to, aby sa porušovali (Peťo).
Prečo by som mal nastaviť druhé líce (Janka). Autority fakt 
nemusím (Ivanka). Občas klamem, no a čo... (Peter) 19-tkou 
život nekončí (Janka). 

Atmosféru dotvárali zaujímavé workshopy: Pohyb miesto 
slov s Esti, Art s Monikou, Survival s Adamom a Jančim,  
Code IT count it s Peťom, Šach s Petrom a Jonatanom, 
Hand lettering s Jankou, Obludnosti s Tomášom a Čajový 
dýchanek s Katkou. 

Skoro každý deň sme sa snažili vylúštiť Záhadu Emílie 
Ondrejkovej, vysvetľovať vám ju tu nebudeme, aj tak by ste 
ju neuhádli. 

Na večernom zhromku sa vedúci bratislavského Sparku 
Tomáš Šimko vyjadril o hodnotách ako o „brutálne“ dôležitých. 
Vždy niečo prinesú, avšak nie každá hodnota prinesie dobré 
veci. Diabol usilovne pracuje na tom, aby nám ponúkol „fake“ 
hodnoty a „fake“ pravdu. 

Hodnoty
Viac než 40 mladých ľudí z Bratislavy  
a iných miest Slovenska sa na necelý 
týždeň stretli spolu na Duchonke, aby spolu 
zažili nezabudnuteľné chvíle. Množstvo 
seminárov a workshopov sa striedalo  
s chválami, hrami, športom a bláznivými 
aktivitami, k tomu jedna túra do najväčšieho 
archeologického náleziska na Slovensku. 
A každé ráno tzv. super slovko a večer 
zhromko s Tomášom Šimkom, Petrom 
Čuříkom, Mirom a Martou Tóthovcami.

Miro Tóth výstižne a vtipne nazval Daniela mužom takého 
vplyvu, že to až vyrážalo poistky. Obstál so svojimi pevne 
nastavenými hodnotami, hoci ho nepriateľ testoval. Zober si 
z neho príklad, choď proti prúdu, až kým neprídeš na miesto 
čistoty, ktoré je tvojím cieľom a tam sa multiplikuješ.

Aj pastor Peter hovoril z knihy Daniel o Sadrachovi, 
Mezachovi a Abednegovi. Zdôraznil, že ak nezostávaš verným 
svojim hodnotám, keď sú vystavené skúškam, tak to nie sú 
hodnoty, ale koníčky. Boh ťa chce povýšiť svojím časom, ale 
potrebuješ najskôr ctiť Boha. 

Na tábore, pochopiteľne, nemohli chýbať ranné rozcvičky 
tentoraz s belgickým tancom  (ten ešte určite musíme 
zopakovať, čo poviete?), opekačka, lacros, futbal, dokonca aj 
talent show. 

Mladí, ktorí ste boli, aj neboli... pokračujeme na pravidelných 
stretnutiach G1 a Sparku, kde vás veľmi radi uvidíme  
a najbližšie leto si už teraz plánujte, že tento výnimočný 
táborový čas strávime spolu. 

Janka Hrivnáková

MLÁDEŽNÍCKO-DORASTENECKÝ TÁBOR 2019

Hodnoty ťa robia tým istým v akomkoľvek prostredí.
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REPORTÁŽ 

DETSKÝ TÁBOR V SLOVENSKOM RAJI

Každý deň sme sa na túto tému pozreli z iného uhla. Jonatán 
Pavelka hovoril o tom, že aj v menšine si vo väčšine, pretože 
Boh je s tebou, si hrdinom ako Gedeon, zober si príklad  
z jeho odvahy. Anamária Pavelka priblížila deťom Sadracha, 
Mezacha a Abednega, ktorí sa nezľakli ohňa a boli pripravení 
na to najhoršie, ale Pán ich ochránil. Igor Jankulic vyučoval 
o Eliášovi a Baalových prorokoch, vystríhal pred novodobým 
modlárstvom. Peťo Čuřík junior spomenul Mojžiša, ohnivý 
ker, oblakový a ohnivý stĺp. Súviselo to s jeho príhovorom 
o navigácii, ochrane a Božom povolaní. Zdenka Dubanová 
deťom vykreslila, ako bude prebiehať posledný súd kresťanov. 
Počas neho totiž všeličo zhorí... Ja som sa zameral na to, ako 
počas Letníc zostúpil na učeníkov Duch Svätý. Pán Boh sa 
veľmi dotýkal detských srdiečok. To, čo sme prijali, sme 
neskôr každý deň rozoberali v biblických skupinách.

Na prvý pohľad trochu zvláštny názov, nám sa 
však zapáčil nielen kvôli slovnej hračke (ak ho 
budete čítať odzadu, bude to znieť takmer rovnako, 
vyskúšajte ). V prvom rade pôsobí Boží oheň 
očisťujúco, hovorí o posvätení. Zároveň je ohňom, 
ktorý nás pripravuje a zmocňuje slúžiť.

Pán Boh sa veľmi dotýkal detských srdiečok.

Výlety: autobusom na Biele vody a odtiaľ rebríkmi 
do Zejmarskej rokliny. Druhý výlet bol na ranč, kde sa 
všetci povozili na koňoch. Indiáni ani kovboji sa z nich 
za takú krátku chvíľu nestali, ale užili si to. Odtiaľ  
sme zamierili do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Prekrásnej  
a naozaj studenej . 

Workshopy: tenis, prežitie v lese (raji...), divadlo, chvála, 
hudobno-dramatický, šach, beauty, futbal, ručné práce, 
biznisman, film (výsledkom je video Slovensko je zvláštny 
kraj, nájdete ho na Youtube kanáli Slova života, okrem neho aj 
perfektné video z tábora).

Hry: strieľanie z luku, hody taniermi a pod.), preťahovanie 
lanom (tento rok vyhrali dievčatá..., beh jednotlivcov (cca 
1,7 km) spojený s otázkami, štafeta proti Martinovi, zoo, hra 
o tróny, kvíz Chceš sa stať milionárom? 

Divadlo: Už čoskoro v našom hoteli. Príbeh pána McBearsa, 
Philovej, Filomény a Jamesa, ich lietadlo sa zrútilo v džungli... 
Strýko Sam si ich pomýlil so stavebníkmi a vyzval, aby 
postavili hotel. Ale kde a s kým? Na skale alebo na piesku?

Martin Hunčár

Ohen od Neho

Chcela by som sa poďakovať všetkým vedúcim za obetavosť, 
akčnosť a úžasné okamihy, ktoré ste dokázali vytvoriť. Deti prišli 
neskutočne šťastné, dojaté, natešené, neustále si spievajúce chvály. 
Sú iba nešťastné, že sa tábor skončil, ale už teraz sa tešia na ďalší.
  Eva, rodič

Čo sme zažili
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Konferencia mala dva nosné piliere. Tým 
prvým boli posolstvá Petra Čuříka na 
tému Východiská z väzení a Runeho Borg-
sö na tému Sloboda. Sobota večer sa stala 
miestom vyliatia Božej milosti, kde mnohí 
prijali vnútorné uzdravenie a oslobodenie. 
Slzy pokánia sa miešali so slzami radosti 
po tom, ako Boží Duch prinášal slová po-
znania a rozväzoval putá. To, čo sme preží-
vali počas nádhernej služby chvál a uctie-
vania, sa dá len ťažko opísať slovami. Bolo 
to nebo na zemi.

Druhou časťou bola služba Villeho 
Mannistö, ktorý nádherným spôsobom 
uviedol tému misie a Veľkého poslania. 
Ville je autorom 5 kníh a napriek tomu, 
že má len 40 rokov, s evanjeliom už pre-
cestoval krajiny ako Afganistan, Sýria, 
India či dokonca Severná Kórea, kde mu 
Boh otvoril veľké dvere. Všetky posolstvá  
z Konferencie viery nájdete na našom  
YouTube alebo podcastoch Slova života.

Po prvýkrát sme na našej konferen-
cii usporiadali panelovú diskusiu, ktorá 
predčila naše očakávania. Držali sme sa 
témy konferencie Vplyv Kráľovstva a na 
pódium pozvali našich hostí, ktorí otvore-
ne odpovedali aj na neľahké otázky z pub-
lika. V rozhovore, ktorý vám ponúkame, 
sa dozviete napríklad o tom, ako sa Ville  
v Indii stretol s deťmi, ktoré boli vzkriesené  
z mŕtvych, prechádzal vojnovou zónou spo-
lu s irackou armádou a budete počuť Rune-
ho autentickú výpoveď o jeho zápasoch, ale 
aj víťazstvách pri výchove vlastných detí.

Prešlo 30 rokov od Nežnej revolúcie a mnohí na Slovensku znova vnímajú, že je čas na zmenu.  
V roku 1989 padla Železná opona a okrem novej slobody v spoločnosti Boh otvoril aj veľké 
„duchovné dvere“. Ľudia, ktorí žili uväznení v celách ateizmu alebo nalinkovaných doktrín, 
sa odrazu mohli nadýchnuť a oveľa slobodnejšie rozmýšľať o večnosti, Stvoriteľovi a zmysle 
života. Nadišiel čas na nové duchovné prebudenie! Európa bola kedysi kolískou evanjelia  
a kontinentom, ktorý vysielal misionárov do celého sveta. V ostatných desaťročiach sa žiaľ 
stala duchovne najtemnejším svetadielom. Boh však znova navštevuje naše národy a cirkev si 
začína uvedomovať svoju zodpovednosť za vplyv na spoločnosť. 

Vplyv Královstva
ROZHOVOR
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Konferencia viery 2019 v Bratislave

Peter: Ville, pochádzaš z Európy, ale 
mnohé roky si pôsobil v Indii, Sýrii, 
Afganistane. Ako môže mať Božie krá-
ľovstvo vplyv v iných kultúrach bez 
toho, aby sme presadzovali tú našu? 
Ville: Je veľmi dôležité sústrediť sa na 
„kultúru“ Ježiša Krista. V každej, aj v tej 
našej kultúre, sú silné i slabšie stránky. 
Napríklad, v Európe mnohé mladé páry 
žijú v spoločnom byte bez manželstva. 
Ale v Indii by boli z toho rozčarovaní 
nielen veriaci, ale aj v spoločnosti. Keď 
sa ich však opýtam, či je v poriadku 
klamať alebo kradnúť, odvetia, že áno, 
ak ťa nechytia. Preto potrebujeme do 
každej kultúry vtiahnuť Krista. Musíme 
však k tomu pristupovať citlivo, nepri-
chádzať „zhora“ a nepovyšovať jednu 
kultúru nad druhú. 

Peter: Rune, v deväťdesiatych rokoch 
si pôsobil v bývalom Sovietskom zväze, 
teraz viac slúžiš v Európe. V čom vidíš 
rozdiely? Čo fungovalo vtedy a čo fun-
guje dnes v období sekularizácie?
Rune: V tom čase bolo našou výhodou, 
že sme zo západu. Ak sme k nim napriek 
tomu prišli, žili v ich podmienkach, nau-
čili sa ich jazyk, chodil s nimi do sauny 
a na pikniky, získali sme si ich srdcia. 
Pre mňa je však najdôležitejšie to, aby 
Duch Svätý pôsobil nadprirodzene bez 
ohľadu na prostredie. Takéto kresťan-
stvo ma vždy priťahovalo – a zároveň je 
aj odpoveďou všetkým kultúram.

Keď sa bližšie pozrieme na európsku 
kultúru, musíme si klásť otázku, ako 
môže zostať kresťanstvo atraktívne pre 
ľudí. Veriaci neraz dávajú odpovede na 
otázky, na ktoré sa nikto nepýta. Ako je 
to možné? Cirkev sa stala izolovaným 
ostrovom. Nesmieme byť preto zamera-
ní len do vnútra cirkvi, musíme si nájsť 
čas pre neveriacich. Som presvedčený, 
že väčšina Európanov bude spasená 
tak, že spozná autentického kresťana  
a spriatelí sa s ním. Nebudeme ich sú-
diť, ale budeme im v láske prinášať 
hodnoty, ktoré sami žijeme. 
Peter: Ville, vy ste si adoptovali dieťa  
a ste veľmi šťastní. Ako ste prišli k ta-
kému rozhodnutiu? Môže byť aj toto 
spôsob, ako zasiahnuť spoločnosť? 

ROZHOVOR S HOSŤAMI KONFERENCIE
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ROZHOVOR
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Ville: Adopcia je tá najzbožnejšia vec, 
akú môžeš urobiť. Boh si nás v podstate 
adoptoval a my sa mu chceme podobať 
vo všetkom. Každému z nás by malo zá-
ležať na sirotách. 

S manželkou sme vždy túžili adopto-
vať si dieťa. V roku 2014 sme sa presťa-
hovali do Indie a trvalo tri roky, kým sa 
nám podarilo vybaviť všetky náležitosti 
na adopciu nášho syna. Takýto proces je 
vždy veľkou výzvou a manželský pár 
môže počas neho prechádzať emocio-
nálnou húsenkovou dráhou. Mnohí zá-
pasia už len s myšlienkou, že nemôžu 
mať vlastné deti. Keď sme po návšte-
ve lekára zistili, že problém bol u mňa,  
v našom vzťahu bolo odrazu dusno. Žena 
si uvedomí, že partnera už vymeniť nemô-
že a muž sa zas trápi, že nedokáže napl-
niť najhlbšiu túžbu svojej milej. Synčeka 
máme už tri a pol roka a keď sa pozerám na 
to, ako rastie, napĺňa ma obrovská vďačnosť  
za úžasný dar, ktorý sme od Otca dostali. 

Kresťanské rodiny určite povzbudzu-
jem k adopcii. Ak by sa mi nepodarilo 
priviesť ku spaseniu žiadneho človeka, je 
isté, že tento krásny chlapček dostal na-
šou adopciou jedinečnú šancu. Ak by si 
každý kresťanský pár niekoho adoptoval, 
veľa by sme zmenili.
Peter: Rune, napriek tomu, že ste  
s manželkou verne slúžili Pánovi, ne-
mali ste to s výchovou detí vždy ľahké. 
Ale viem, že prežili Božie navštívenie... 
Rune: Máme 25 a 22-ročného syna, 
obaja skončili biblickú školu v Uppsale  
práve v čase, keď tam došlo k vyliatiu 

Ducha Svätého; tento rok tam študuje 
moja dcéra. Môj mladší syn sa však pred-
tým necítil ako kresťan a žil vo svete. 

Peter: Čo ho zmenilo?
Rune: Nie je to veľmi mojou zásluhou, 
majú dobrého Boha a dobrú mamu . 
Raz mi však syn prezradil, ako sa ho  
hlboko dotýkalo, že ma každé ráno na-
chádzal modliť sa s Bibliou v ruke. Au-
tentické kresťanstvo je to najlepšie, čo 
môžeš pre svoje deti urobiť. 

Vždy som sa snažil, aby sme si ako 
rodina našli čas na spoločné raňajky, ve-
čeru alebo si pred spaním dali spolu šál-
ku čaju. Každú nedeľu som im tiež čítal 
Slovo, chvíľu kázal a pomodlili sme sa. 
Takto sme to robili aj  v čase, keď syno-
via nežili tak, ako mali. Niekedy mi Boh 
dal o nich slovo poznania a oni nemohli 
poprieť, že Duch Svätý je skutočný. Ve-
ľakrát tiež videli, ako Boh odpovedal na 
naše modlitby a zaopatril nás. Nepozna-

li ma ako vystresovaného otca, ktorý by 
ich všade kontroloval a „vyštartoval po 
nich“ pri prvom zaváhaní. Neurobil som 
to dokonca ani vtedy, keď sa syn opil. 
Nejako som vždy vnímal, kedy sa mám 
viac za deti modliť. Robil som to vždy  
s vierou, že Boh ich má vo svojich ru-
kách. A ešte niečo - s manželkou sme ni-
kdy doma nekritizovali cirkev. 
Otázka z publika: Ako sa dá život misi-
onára skĺbiť s rodinným životom? 
Rune: Misia je náročná najmä pre deti. 
Napríklad, moja dcéra je sebavedomá 
dáma s vysokým stupňom sebadôvery. 
Vyrastala totiž vo veľmi bezpečnom 
prostredí. Môj najstarší syn sa však na-
rodil na Sibíri, kde sme boli na misii, po-
stupne sme sa presťahovali do Moskvy, 
neskôr do Tadžikistanu, takže sa už  
v škôlke musel učiť perzský jazyk. Keď 
tam vypukla vojna, deti boli ešte malé 
a my sme odtiaľ museli utiecť. Dospelí 
oveľa ľahšie zvládajú nové prostredie, 
ale deti sa prispôsobujú ťažšie a trvá im 
to dlhšie. Misionár sa pre svoju rodinu 
musí usilovať vytvoriť čo najbezpečnej-
šie prostredie a nezanedbávať ju ani pod 
zámienkou misijného zápalu.
Peter: Môže niečo cirkev či vysielajúca 
organizácia pre to urobiť?
Rune: Ak sú už deti väčšie, treba im po-
môcť udržať si priateľstvá vo vysielajú-
cej krajine, aby tak mali istý bezpečný 
prístav.
Ville: Môj syn mal štyri roky, keď sme 
si ho adoptovali z Číny. Sami sme Fíni  
a žijeme vo Švédsku. Na to, aby sme 
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mu uprostred toho všetkého pomohli 
nájsť bezpečie a „vytvorili“ identitu, sme  
s ním prvé tri roky hovorili len fínsky. 
Fínčina sa tak preňho stala akoby mate-
rinský jazykom, cez ktorú prijíma lásku. 
Náš syn má dnes rád saunu a skutočne 
si zamiloval našu kultúru. Keď sme raz 
vycestovali do Číny a počul mandarínči-
nu, opýtal sa ma, čo to je za jazyk. Veľmi 
som sa na tom pobavil.
Rune: Cirkev, ktorá misionárov vysiela, 
môže tiež vyslať niekoľko rodín naraz, 
aby si boli v cudzom prostredí navzájom 
oporou. Vysielajúci zbor im môže prispieť 
na to, aby mohli stráviť dovolenky a tak 
znova načerpať energiu do ďalšej práce. 
Otázka z publika: Prečo sú v nie-
ktorých krajinách zázraky bežné, 
a v iných skôr zriedkavé?
Ville: V Indii sa niekedy hrám s deťmi, 
ktoré boli mŕtve, ale po modlitbe boli 
vzkriesené. Isté dievčatko malo váž-
ny úraz a takmer úplne osleplo, ale po 
modlitbe je zdravé, ako keby sa nič ne-
stalo. Potom sa vrátim do Švédska, bolí 
ma chrbát a nič nepomáha . Vieme, 
že Boh miluje všetkých rovnako. Na 
druhej strane, uvedomte si, že v Indii 
nemajú veľa iných možností, na kto-
ré by sa mohli spoliehať. Často nemajú 
na blízku lekára, alebo peniaze na lieky,  
a preto sú oveľa otvorenejší vyučovaniu  
o uzdravení. Majú tam 300 miliónov 

bohov a ak im povieš, že jedným z nich 
je Ježiš, ktorý ich chce uzdraviť, uveria 
tomu na sto percent. Keď však ideme ďa-
lej a učíme ich, že Ježiš je len jediný Boh, 
to už býva zložitejšie.  
Rune: Keď som bol misionárom  
v Moskve, raz prišla žena a priniesla na 
pódium mŕtveho psa. Bol mŕtvy už nie-
koľko dní, no nechala ho v zime na bal-
kóne, aby ho mohla priniesť zamrznuté-
ho; očakávala, že ho vzkriesim. Toto by 
sa mi vo Švédsku nestalo. Povedal som 
jej: „Mám pre teba slovo: Pochovaj psa a 
kúp si nového.“ Tento príbeh však jasne 
poukazuje na úžasnú otvorenosť, ktorá 
tam vládla.

Peter: Miera nášho očakávania na 
Boží zásah však môže rásť. Čo pre to 
môžeme urobiť?
Rune: Chybou je, že cirkev na západe 
často kapituluje ešte predtým, než sa pre 
niečo odváži. Radšej zostávame v kom-
fortnej zóne, aby sme sa vyhli akejkoľvek 
kritike. Ja som sa však pevne rozhodol, 
že zázrakov a nadprirodzena sa nikdy ne-
vzdám. 

Ville: Hovorí sa, že dostaneš to, čo kážeš. 
Ak chceme vidieť uzdravenia, musíme  
o tom kázať. Ale ani to nestačí. Potrebu-
jeme sa tiež rozhodnúť, že sme pripravení 
urobiť aj veci, ktoré môžu vyzerať bláz-
nivo. Pýtame sa: „Čo ak sa to nestane?“ 
Musíme sa však odvážiť vykročiť a po-
tom veriť, že to, čo Boh hovorí, je pravda. 
Rune: Potrebujem však ešte dodať, 
že musíme byť múdrymi a opatrnými. 
Nemôžeme prekračovať úroveň viery,  
v ktorej sa niekto nachádza. Existujú 
celé kresťanské zbory, v ktorých sa pre-
stali modliť za chorých, pretože niektorí 
jednotlivci to preháňali a modlili sa bez 
použitia múdrosti. Chorých potrebujeme 

milovať a zdvíhať ich vieru v Boha, ale 
rovnako ich musíme aj rešpektovať. 
Peter: Akej ťažkej a nebezpečnej vý-
zve ste vo vašej službe či misijnej práci 
čelili?
Ville: Navštívil som Mosul v čase, keď 
tam bola vojna. Som dobrodruh a vždy 
sa musím modliť za rozlíšenie, či konám 
kvôli dobrodružstvu, alebo ma vedie Boh. 
Kráčali sme spolu s irackou armádou  
v podzemných tuneloch, keď hore nad 
nami zúrili boje s ISIS. Potreboval som tým 
prejsť, lebo sme v tom regióne mali konfe-
renciu a neskôr otvárali aj biblickú školu. 
Rune: Raz som kázal na zhromaždení 
mládeže. Prišiel za mnou jeden mladík 
s chromou rukou a povedal mi, že mu 
Boh povedal, že keď sa za neho pomod-
lím, bude uzdravený. Cítil som sa pod 
veľkým tlakom, preto som modlitbu za-
ňho odkladal. Nakoniec sa tomu nedalo 
vyhnúť a tak som položil na neho ruku  
a spýtal sa ho, ktorá je tá chorá; predtým, 
než mi stihol odpovedať, bola uzdravená. 
Pre mňa to bolo úžasné svedectvo o tom, 
že to vôbec nie je o mne.

Väčšina Európanov bude spasená tak, že spozná 
autentického kresťana a spriatelí sa s ním. Nebudeme 
ich súdiť, ale budeme im v láske prinášať  hodnoty, 
ktoré sami žijeme.

ROZHOVOR
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CIRKEVNÁ HISTÓRIA

Nejde o organizátorov pietnych 
spomienok. Týmto názvom označujeme 
príslušníkov hnutia, ktoré vzniklo v 
17. a 18. storočí ako reakcia na mŕtve 
cirkevníctvo a suchú „pravovernú“ 
teológiu v luteránskej cirkvi. Lutera-
nizmus sa po reformácii snažil presne 
vymedziť svoju pozíciu voči katolicizmu, 
ale aj voči ostatným reformačným prú-
dom – kalvinizmu, anabaptizmu a odchýl-
kam v rámci samotného luteranizmu. 
Výsledkom tohto teologického zápasu 
bola tzv. ortodoxia – pravá viera s jasne 
definovanou teológiou, ktorej však zrazu 
chýbala „šťava“ reformačného hnutia. 
V takejto situácii sa prirodzene začali 
vynárať osobnosti, ktoré nekládli dôraz 
na rozum, ale na srdce. Hnutiu hovoríme 
pietizmus. Vzniklo v Nemecku, kde bola 
luteránska tradícia najrozšírenejšia. 

Za predchodcu pietizmu sa považuje 
Johanes Arndt. Zdôrazňoval, že Kristus 
neprináša len ospravedlnenie, ale aj 
posvätenie, pričom kládol veľký dôraz na 
praktický život. Pravé kresťanstvo, podľa 
neho, spočíva „v preukazovaní pravej, 
činnej viery, ktorá sa prejavuje v skutoč-
nej zbožnosti a ovocí spravodlivosti“. 
Ako kazateľ sa snažil viac zasiahnuť 
srdce ako informovať hlavu, preto sa 
jeho kazateľský prejav mnohým zdal 
„neluteránsky“. Jeho heslom bola 
duchovná obnova, zdôrazňoval pravé 
pokánie, vieru, jednotu s Kristom a svätý 
život. Keďže život je Božím darom, treba 
ho vierou uchopiť a vôľou pestovať. Na to 
je potrebná každodenná osobná modlitba 
a čítanie Biblie. Svoje dôrazy zhrnul  
v knihe Pravé kresťanstvo, ktorá bola 
ešte roky po jeho smrti spolu s Bibliou 
neodmysliteľnou súčasťou mnohých lu-
teránskych domácností v Nemecku.

Za zakladateľa samotného pietistického 
hnutia sa považuje Philipp Jakob 
Spener. Bol to charizmatický líder s 
veľkým vplyvom. Od detstva miloval 
knihy a jeho obľúbenou, popri Biblii, 
bolo práve spomínané Arndtovo Pravé 
kresťanstvo. Stal sa doktorom teológie 
a o nejaký čas ho pozvali za seniora do 
Frankfurtu nad Mohanom. Práve tu sa 

prvýkrát spomínajú domáce skupiny pre 
štúdium Biblie a prehlbovanie osobnej 
zbožnosti kresťanov. Najväčšiu pozornosť 
vzbudil jeho predslov k Arndtovmu 

Pravému kresťanstvu, v ktorom nabáda 
na širšie uplatňovanie Božieho slova, 
praktický kresťanský život, vzájomné 
povzbudzovanie a povzbudzovanie 
veriacich namiesto hádok o učenie. 
Predslov vzbudil takú senzáciu, že 
onedlho vyšiel samostatne pod názvom 
Pia desideria (Zbožné želania).

Ďalšou významnou osobnosťou 
pietizmu bol August Hermann 
Francke, ktorý bol v mnohých ohľadoch 
Spenerovým nasledovníkom. Zoznámil 
sa s ním ešte ako mladík, počas 
Spenerovho pôsobenia v Drážďanoch. 
Francke študoval na univerzite v Kieli  
a neskôr v Lipsku. Tam začal viesť študij-
nú skupinu a neskôr sa na Spenerov po-
pud začali venovať prehlbovaniu osobnej 
zbožnosti. Spener aj Francke kládli 
dôraz na znovuzrodenie a nový život. Po 
rôznych kontroverziách sa Spener pričinil 

o vznik univerzity v Halle a práve s ňou 
je nerozlučne späté pôsobenie Franckeho, 
ktorý mal na tejto univerzite, popri 
racionalistovi Thomasiovi, taký vplyv, až 
sa hovorilo, že „kto študuje v Halle, stane 
sa buď pietistom, alebo racionalistom“.

Francke bol verný pietistickej vízii 
praktického kresťanského života a stal 
sa mimoriadne činný pri pozitívnom 
ovplyvňovaní spoločnosti. V tejto 
oblasti za najdôležitejší nástroj pokladal 
vzdelávanie, preto sa začal venovať 
reforme školstva. Keďže učitelia aj 
pastori študovali na univerzitách, dospel  
k záveru, že obnova sa musí začať už 
tam. A snažil sa – jeho „rukami“ prešlo 
každý rok 800 až 1200 študentov teológie.  
V Halle vytvoril vzdelávací systém, 
počnúc ľudovými školami až po 
univerzitu, ktorý sa mal stať modelom  
a pomocou v rámci obnovy. Podporil 
vznik súkromných škôl pre synov šľachty, 
pre synov profesionálnych odborníkov, 
pre deti bežných občanov, ktoré sa 
pripravovali na remeslo; a rovnako aj pre 
ženy v domácnostiach a pre chudobných. 
Dôraz kládol na príkladný život učiteľov 
a slušné správanie. Neostal len pri 
vzdelávaní, ale venoval sa aj charite. 
Založil sirotinec, ktorý bol unikátnym 
projektom v tom smere, že Francke 
najprv z malého daru založil školu pre 
chudobných a potom vierou sám znášal 
náklady a finančnú zodpovednosť za jeho 
ďalšie rozširovanie.

Pietizmus sa rozšíril aj do iných krajín  
s luteránskou tradíciou. Z našich 
osobností sa k tomuto hnutiu hlásil 
Matej Bel (tiež študoval v Halle). 
Významným pietistom bol gróf 
Mikuláš Zinzendorf. Na jeho statku 
došlo k veľkému prebudeniu medzi tzv. 
Moravskými bratmi a následne sa odtiaľ 
rozvinula ich celosvetová misia. Preto 
sú dosahy pietizmu obrovské a mnohé  
z jeho dôrazov pretrvávajú aj v súčasných 
prebudeneckých hnutiach.

Tomáš Počai
Zdroje:Pavel Hanes: Dejiny kresťanstva. 

Banská Bystrica: Trian, 2017
Wikipédia – Slobodná encyklopédia

Viera v srdci

Zakladali domáce  
skupiny pre štúdium 

Biblie a prehlbovanie 
osobnej zbožnosti 

kresťanov.

(17. a 18. storočie)
PIETISTI

 
August Hermann Francke
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KEĎ ČELÍTE SAMOTE 
A OPUSTENOSTI

Žalmista vyjadril pocit osamelosti a skľú-
čenosti slovami: „Som ako pelikán na 
púšti, ako kuvik uprostred zrúcanín… 
som ako osamelý vrabec na streche.“  
(Ž 10:7-8, SSV) 

Dokonca aj Ježiš vedel, aké to je byť 
sám. Učeníci Mu nerozumeli. Trápilo 
ich, kto z nich je najväčší. Nedokázali sa 
s Ním ani modliť v Jeho najťažších chví-
ľach. Na kríži zvolal: „Bože môj, Bože 
môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27:46)

Osamelosť môže prehĺbiť pocit me-
nejcennosti. Niektorí práve prechádzate 
obdobím, v ktorom sa cítite ako outsider, 
pretože vás odmietol priateľ, rozvied-
li ste sa, zomrela vám milovaná osoba, 
alebo ste zažili iné bolestivé udalos-
ti. Nemáte človeka, ktorý by skutočne 
chápal, čo prežívate. Život vám uštedril 
rany pod pás a kvôli nim sa teraz cítite 
menejcenní.

Pamätám si, že sme sa raz so ženou 
plavili loďou a všimli sme si, že niekto-
rí ľudia počas celej plavby sedeli sami. 
Zakaždým jedli sami. V srdci sme cítili 
ich osamelosť. Poznám stav, že niekedy 
sa môžeme cítiť sami aj uprostred davu.

Hoci sa každý občas cíti osamelý, 
Boh má pre vás dobrú správu: nikdy 
vás neopustí a nezanechá, ani keď bu-
dete prežívať problémy vo vzťahoch  
s ľuďmi (Žid 13:5). Bude tu pre vás 
vždy, nevzdá sa vás, preto sa nemusíte 
báť, že zostanete sami. Ukáže vám ces-
tu, ako sa dostať z bolesti a osamelosti.

Rozumiem tomu, prečo niektorých 
ľudí zviera strach, že nikdy nenájdu 
človeka, s ktorým by si založili rodinu. 
Verím, že pre každého, kto sa rozhodol 
pre manželstvo, má Boh niekde na tejto 
planéte dokonalého partnera. Má naj-
lepšiu zoznamovaciu agentúru na sve-
te. Je lepší než „www.spoznajmesa.sk“. 
Ak budete v prvom rade hľadať Boha  
a rozhodnete sa mu slúžiť celým srd-
com, pohne nebom a zemou tak, aby sa 
vaše cesty s tým najlepším človekom 
prekrížili.

Či ste ovdoveli, rozviedli sa, alebo 
ste ešte nemali svadbu, neznepokojujte 
sa. Boh sa postará o váš milostný život, 
keď sa mu podriadite. Riadi vaše kroky. 
Je vzrušujúce sledovať, ako sa odvíja 
vaša budúcnosť, keď sa spoľahnete na 
Jeho dobrotu a zámer s vaším životom. 
Má pre vás možnosti, o akých ste nikdy 
nesnívali.

Príbeh mojej mamy
Môj otec nečakane dostal infarkt vo veku 
päťdesiatšesť rokov. Mama bola mladá 
vdova a zostala sama s mojou šestnásťroč-
nou sestrou Jill. Malé dedičstvo, ktoré otec 
zanechal, im stačilo len na pár rokov. Po-
tom začali trieť biedu. Moja mama nepo-
znala nič iné ako život manželky slúžiaceho 
muža a ženy v domácnosti.

Nemá v povahe hovoriť o svojej situácii, 
dokonca ani mne a mojim bratom a sestrám. 
Preto radšej hľadala Pána pôstom a modlit-
bami. Rozhodla sa, že sa bude modliť a po-
stiť tri dni ako kedysi kráľovná Ester.

Mama netušila, ako prekonať to nároč-
né obdobie. Jedného dňa, počas pôstu, sa 
modlila slovami: „Pane, ak budeš viesť 
moje kroky, pôjdem, kamkoľvek ma pošleš  
a urobím, čo budeš chcieť. Zamestnám sa 
vo svete a budem svedčiť svojím životom. 
Budem pracovať v zbore, alebo slúžiť. 
Kým budem vedieť, že ma vedieš, urobím, 
čo len budeš chcieť.“

Keď sa domodlila, oprela si hlavu, aby 
si oddýchla. Vzápätí jej zazvonil telefón. 
Ozval sa v ňom hlas mojej ženy Cherise. 
Neprivítala mamu normálnym spôsobom, 
nepovedala „ahoj“, ani jej nedala zdvori-
lostnú otázku. Išla priamo k veci: „Zbaľ si 
veci, lebo vyrážaš. Dám ti Jentezena.“

Jentezen Franklin 

VYUČOVANIE

BEZ STRACHU Z ĽUDÍ

V knihe, ktorú sme nedávno vydali, kladie známy americký autor  
a pastor provokatívne otázky:  Ako by ste žili, keby ste vedeli, že nemôžete 
zlyhať? Bol by váš život iný, keby ste sa nebáli? Ako by vyzeral, keby ste 
mali záruku, že sa vaše najväčšie sny a túžby naplnia? Práve takýto pestrý 
život Boh pre vás pripravil. Nestvoril vás na to, aby ste žili v strachu, ale 
slobodne. Táto kniha ponúka spôsoby, ako prekonať strach, ktorému všetci 
čelíme: strach zo zlyhania a odmietnutia, z nedostatku, strach o vlastnú 
rodinu či zdravie a v neposlednom rade aj strach zo smrti. 
Začítajte sa do jednej z kapitol, viac podrobností o knihe nájdete na str.2.

Z ivot
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Ježiš prichádza ku 
strateným existenciám,  

osamelým ľuďom,  
outsiderom. Ak sa 

 podobne cítite, môžete 
očakávať Pánovu  

špeciálnu audienciu.

VYUČOVANIE

Vôbec som nevedel, že sa moja mama 
modlila za životné smerovanie, len som 
potreboval pomoc. Vzal som telefón  
a povedal: „Mami, už dva roky ťa prosím, 
aby si sem prišla a pomohla mi. Zbor tak 
rýchlo rastie, že sa nemám kedy modliť  
a študovať, ako by som mal, ak chcem 
všetko stihnúť. Prosím ťa, aby si mi po-
mohla navštevovať chorých v nemocnici 
a prejavovať ľuďom milosrdenstvo, aby 
si mi pomáhala v službe ako otcovi. Ak 
neprídeš, musím si nájsť niekoho iného. 
Povedz mi hneď, či ideš, alebo nie.“

Mama sa začala vyhovárať. Celý život 
sa venovala len otcovej službe a stále mala 
problém robiť vlastné rozhodnutia. Nikdy 
nemusela sama rozhodnúť o takejto veľkej 
veci. Medzi výhovorkami jej Pán pripo-
menul, čo sa modlila len pred pár minúta-
mi: „Urobím, čo budeš chcieť.“

Nakoniec súhlasila. 2. septembra 1993 
sa presťahovala do Gainesville v Georgii  
a stala sa členom môjho pracovného ko-
lektívu vo Free Chapel. O pár rokov bola 
jednou z najobľúbenejších a najaktívnej-
ších zamestnancov. Spolu so svojimi ver-
nými dobrovoľníkmi každý týždeň navšte-
vuje domovy dôchodcov. Prinášajú tým 
vzácnym ľuďom posolstvo nádeje a oživu-
jú im deň hudbou. Zároveň vedie skupinu 
služobníkov ponúkajúcich skvelé domáce 
jedlá rodinám, ktoré sa zotavujú po strate 
milovanej osoby, aby im uľahčili situáciu. 

Vždy, keď majú členovia nášho zboru 
vážny problém a prosia o modlitbu, nech-
cú mňa, ale moju mamu. V našej službe je 
absolútne nenahraditeľná a celá naša kon-
gregácia si ju nesmierne váži. Odhodlala sa 
zanechať svoj domov a všetko, čo poznala, 
aby sa stala súčasťou služby v zbore Free 
Chapel. Jej láskyplná ochota poslúchnuť 
Pána ju priviedla k úžasnej možnosti slúžiť 
spôsobom, ktorý prináša život.

Boh vie o vašej osamelosti rovnako, 
ako vedel o osamelosti mojej mamy. Vie, 
že pre Jeho kráľovstvo môžete byť veľmi 
užitoční, ak sa rozhodnete prekonať strach  
a hľadať Ho v príležitostiach, ktoré vám dá.

JEŽIŠ VYHĽADÁVA  
OSAMELÝCH

Pre Ježiša bolo typické, že vyhľadával  
v dave ľudí, ktorí boli osamelí. Aj svojich 
učeníkov povolal každého zvlášť, aby Ho 
nasledovali. Stretol sa s osamelou Samari-
tánkou, keď prišla nabrať vodu zo studne 
a ponúkol jej živú vodu, ktorá jej zmenila 
život. Uzdravil muža pri rybníku Betesda, 
ktorý by to inak nebol zažil, lebo nemal 
nikoho, kto by mu pomohol dostať sa do 
vody.

Ježiš po zmŕtvychvstaní nešiel do Ríma 
či Atén, ani do žiadnej inej metropoly. Ne-
spomína sa, žeby išiel k zástupom. Zjavil 
sa osamelej žene zdrvenej žiaľom nad 
hrobom. Keď ju zavolal po mene „Má-
ria“, spoznala Jeho hlas. Kráčal s dvoma 
ustarostenými mužmi po ceste do Emauz 
a oni Ho spoznali, keď s nimi lámal chlieb.  
A zjavil sa aj učeníkom, ktorí sa skrývali za 
zatvorenými dverami. 

Ježiš prichádza ku strateným existen-
ciám, osamelým ľuďom, outsiderom. Ak 
sa podobne cítite, môžete očakávať Pá-
novu špeciálnu audienciu. Chce sa s vami 
stretnúť, aby vám povedal, že sa nemusíte 
báť osamelosti. 

S Kristom nezažijete osamelosť. Ne-
považuje vás za piate koleso; vidí, aj keď 
padnete. Prečo? Pretože Mu záleží na kaž-
dej oblasti vášho života. Želá si, aby ste 
kráčali s Ním. Povedal: „Ja poznám svoje 
zámery, ktoré mám s vami,“ znie Hospo-
dinov výrok, „sú to zámery pokoja, a nie 
nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej“ 
(Jer 29:11).

Bez ohľadu na to, ako veľmi ste zlyha-
li, On má pre váš život plán plný nádeje. 
Prehláste: „Boh o mne zmýšľa dobre a má 
pre mňa dobré veci.“ Nekonečne nás mi-
luje a z lásky k nám položil život. Nikdy 
nás neodmietne a nenechá samých. S tým-
to vedomím dokážeme prekonať obavy. 
Žalmista vyhlásil, že Božích láskyplných 
myšlienok je toľko, že ich nedokáže spo-
čítať (Ž 139:17-18).

V Bohu máte svoj domov, máte miesto 
v Jeho srdci a myšlienkach. V Jeho prí-
tomnosti môže prebývať aj bezvýznamný 
vrabček. Žalmista vraví, že aj vrabec si pri 
Božích oltároch nájde miesto, kde vycho-
váva svoje mláďatá (Ž 84:3).

Boh dovolil aj bezcennému piatemu 
vrabcovi, aby spočíval v Jeho prítomnosti. 
Môže si bezpečne postaviť hniezdo a starať 
sa o rodinu na mieste uctievania vo svätyni. 
Je to nádherný obraz bezpečného miesta, 
ktoré máte v Božej prítomnosti. Keď sa 
skláňate vo chvále, On vás dvíha a dáva 
pocit hodnoty a bezpečia. Bude vás chrániť 
pred strachom z odmietnutia a osamelosti.

Nemôžete sa ukryť pred Bohom, ale 
môžete sa v Ňom skryť. Urobiť si hniezdo  
v Jeho prítomnosti, v bezpečí, ochrane  
a požehnaní. V Jeho prítomnosti sa nikdy 
nebudete báť, ani cítiť osamelo. Nemusíte 
mať pocit menejcennosti, keď vám život 
hádže polená pod nohy. Pre Boha ste dôle-
žití. Bude vás rovnako milovať aj v období 
strát a problémov.

bez strachu
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Deň predtým, ako v máji 2019 
prebehlo v Tel Avive finále 
speváckej súťaže európskych 
krajín Eurovízia, nemecký 
parlament Bundestag schválil 
rezolúciu, ktorá označila 
hnutie BDS (z angličtiny: 
bojkot, zbavenie a sankcie) 
za antisemitskú organizáciu. 
Rozhodnutie parlamentu ho-
vorí, že kampaň BDS bojkotovať 
izraelských umelcov a to-
var z Izraela - „oživuje spo-
mienky na najstrašnejšiu 
kapitolu nemeckej histórie  
a navodzuje rovnaké pohnútky, 
ktoré stáli za nacistickým 
mottom „Nekupujte od Židov“

Kampaň BDS podnecovala iniciatívy 
označovať izraelské výrobky nálepkami 
„nekupujte“, čo je jasným pokračova-
ním línie nacistického režimu, ktorý 
bojkotoval židovské podniky pod 
názvom „Judenboykott“.

„Iniciatíva“ BDS však nebola 
ojedinelá. Päťdesiat umelcov a kul-
túrnych pracovníkov začiatkom tohto 
roku napísalo polemický článok  
v britských novinách Guardian, ktoré 
tento bojkot rovnako podporovali. 

Izrael postavil bariéru, ktorá zabraňuje 
teroristickým útokom na Židov  
z palestínskeho územia, čo BDS 
označuje za dôkaz, že Izrael uplatňuje 
politiku apartheidu. Realita je však 

opačná: kvôli hrozbám útokov a preto, 
lebo palestínske autority nerobia pre 
zaistenie bezpečnosti žiadne opatrenia, 
Židia nemôžu bývať v oblastiach, ktoré 
kontrolujú palestínske autority. Podobná 
nehostinná situácia panuje aj v arabskom 
svete, v ktorom po založení štátu Izrael  
v roku 1948 muselo opustiť svoje 
domovy až 800 tisíc Židov. Naproti tomu 
v oblastiach, ktoré ovláda Izrael, žije 
dnes 1,8 milióna Palestínčanov.

Organizáciu spojených národov 
opakovane napomenuli za to, že 
jednostranne kritizuje štát Izrael 
a zatvára oči pred ostatnými 
vážnymi konfliktmi, aké sa 
odohrávajú v iných častiach sveta. 
Jedným z notorických príkladov 
nevyvážených rozhodnutí OSN 
je rezolúcia z roku 1975, v ktorej 
Sionizmus označili za formu 
rasizmu.

Rezolúciu prijali, po spoločnom úsilí, 
skupiny krajín, ktoré vtedy patrili 
do Varšavskej zmluvy a ku krajinám 
moslimského sveta. Valné zhromaždenie 
OSN síce túto rezolúciu anulovalo, ale 
až v roku 1991, po páde Berlínskeho 
múru a rozpade sovietskeho impéria,  
v pomere hlasov 111 za anulovanie a 25 
proti. Za zrušenie nehlasovala žiadna 
moslimská krajina. 

Keď bol Kofi Annan vo funkcii 
generálneho tajomníka OSN, pripustil, 
že niekoľko agentúr organizácie OSN 
zaobchádza s Izraelom neférovým 
spôsobom. Súčasný generálny tajomník 

Ban Ki-moon v decembri 2016  
V novinách Independent napísal:  
„V ostatnej dekáde som prízvukoval, 
že v Organizácii spojených národov 
nemôžeme mať voči Izraelu pred-
pojatosť.“

Spojené štáty v júni 2018 oznámili, že 
sa sťahujú z Výboru pre ľudské práva. 
Americký emisár Nikky Haley vyhlásil, 
že Výbor rozhoduje s predsudkami  
a pokrytecky až do takej miery, že sa 
to stáva výsmechom ľudských práv; 
veď členmi Výboru pre ľudské práva 
sú práve tie krajiny, ktoré ľudské práva 
najviac porušujú. Argumentovali aj 
tým, že Výbor pri výbere krajín, ktoré 
kritizuje, postupuje selektívne a vyberá 
si obzvlášť štát Izrael, pričom ostatné 
genocídy, masakre a zneužívania 
obrovských rozmerov v iných častiach 
sveta úplne ignoruje.

Zdroj: Israel Report,  
Livets Ord, jún 2019

Odsúdenie bojkotu umelcov a tovaru z Izraela

Nevyvážené rezolúcie OSN

VÍŤAZNÝ ŽIVOT      2/2019        www.slovozivota.sk

Generálny  
tajomník OSN  
Ban Ki-moon

Ilustračné foto: 
Bundesarchiv 
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V tele aj v cirkvi má všetko svoju nenahraditeľnú funkciu. 
Keby nebol presne tam, kde má, veci by nefungovali tak, 
ako majú. Rovnako tieto písmenká neostali tam, kde mali, 
ale pomiešali sa a vytvorili celkom iné slová. Skús upratať 
písmenká tak, aby ti vyšli správne slová označujúce časti 
tela a doplň tajničku! 

Božie kráľovstvo najlepšie buduje .......... práca.

Aby sa človek usmial, musí zapojiť 17 vzájomne 
skoordinovanych svalov. Ak by nebolo zapojených 
všetkých 17, namiesto úsmevu by človek urobil len 
nepekný úškľabok.

Ľudské telo plné kostí,
raz sa smeje, raz sa zlostí.
V jeho vnútri srdce bije,
vďaka nemu človek žije.
Okrem kostí ešte svaly,
ľudia vždy na sebe mali.
Na tváričke oči, uši,
úsmev srdiečko rozbúši.
Prstov päť má ruka, noha 
- aj tie dostal som od Boha. 
On ma stvoril v brušku mamy,
celého aj s prštekami.
Telo jedno, údov veľa,
každý niečo iné zdieľa.
Akonáhle niekto chýba,
v tele stane sa hneď chyba.
Nefunguje ako má
a nastáva pohroma.
Podobne aj v Božom tele,
keď ľahneme do postele,
zrazu problém nastane,
kým sa na to naše miesto 
niekto iný dostane.
Dôležité miesto má každý jeden z nás,
jeden v tele rukami je a druhý zas hlas. 
Každý má dar špeciálny, nik sa nedá nahradiť,
jediné čo spraviť treba, je na Boha sa naladiť.
Potom všetci spoločne, robme veľké veci.
Veď sme predsa jedno telo - my veriaci všetci!

Vedeli ste že?

Prešmyčka

1. SVAL 5. SITKO
2. PLCHY 6. LEČO
3. LETO 7. HONY
4. VLAHA 8. TRÁV

Pre deti

Kam patria časti tela? Spoj čiarou orgán s 
miestom na tele, kde sa vyskytuje...
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úsmev srdiečko rozbúši.
Prstov päť má ruka, noha -
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On ma stvoril v brušku mamy,
celého aj s prštekami.
Telo jedno, údov veľa,
každý niečo iné zdieľa.
Akonáhle niekto chýba,
v tele stane sa hneď chyba.
Nefunguje ako má
a nastáva pohroma.
Podobne aj v Božom tele,
keď ľahneme do postele,
zrazu problém nastane,
kým sa na to naše miesto niekto iný dostane.
Dôležité miesto má každý jeden z nás,
jeden v tele rukami je a druhý zas hlas. 
Každý má dar špeciálny, nik sa nedá nahradiť,
jediné čo spraviť treba, je na Boha sa naladiť.
Potom všetci spoločne, robme veľké veci.
Veď sme predsa jedno telo - my veriaci všetci!

V tele aj v cirkvi má všetko svoju nenahraditeľnú funkciu. 
Keby nebol presne tam, kde má, veci by nefungovali tak, 
ako majú. Rovnako tieto písmenká neostali tam, kde mali, 
ale pomiešali sa a vytvorili celkom iné slová. Skús upratať 
písmenká tak, aby ti vyšli správne slová označujúce časti 
tela a doplň tajničku! 

Božie kráľovstvo najlepšie buduje .......... práca.
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Nefunguje ako má
a nastáva pohroma.
Podobne aj v Božom tele,
keď ľahneme do postele,
zrazu problém nastane,
kým sa na to naše miesto 
niekto iný dostane.
Dôležité miesto má každý jeden z nás,
jeden v tele rukami je a druhý zas hlas. 
Každý má dar špeciálny, nik sa nedá nahradiť,
jediné čo spraviť treba, je na Boha sa naladiť.
Potom všetci spoločne, robme veľké veci.
Veď sme predsa jedno telo - my veriaci všetci!

Vedeli ste že?

Prešmyčka

1. SVAL 5. SITKO
2. PLCHY 6. LEČO
3. LETO 7. HONY
4. VLAHA 8. TRÁV

Pre deti

Kam patria časti tela? Spoj čiarou orgán s 
miestom na tele, kde sa vyskytuje...

Telo

PRE DETI
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