č a s o p i s

p r e

v š e t k ý c h

k r e s ť a n o v

ˇ
VÍTAZNÝ

ŽIVOT
2/2007

manželia Mats-Ole a Randy Ishoel
Nórski misionári, ktorí si adoptovali ruské deti
[str. 8,9]

Joakim Lundquist
Jayne Godfrey
Misonárka na Slovensku,
ktorá sa nechystá vrátit domov
[str. 4,5]

Boh používa mladých na školách
[str. 12,13]

SLOVO

Konferencia viery 2007
[str. 6]

ŽIVOTA

Nadšenie pre Krista, ktoré nám
pulzuje v žilách, musí vyústiť do
nevšedného uctievania nášho
Otca.
Aj keď je hudba úžasným
prejavom uctievania, nie je jeho
podstatou.
Aj keď ste súčasťou
worshipového tímu,
najslávnejšie momenty vášho
uctievania by sa nemali
odohrávať na pódiu, ale vtedy,
keď ste osamote s Bohom.
Bez ohľadu na to, čomu čelíte,
je vaše riešenie v Božom náručí.
Vaše životné uspokojenie musí
vychádzať zo stavu vášho
vlastného srdca a nie z aplauzu,
ocenenia alebo prijatia od
druhých.
Naplnenie prichádza z toho, že
ho uctievate, nie z toho, že druhí
vás chvália.
Je zaujímavé, že jedinou
osobou, ktorá bola vyhodená z
neba, bol worshipový líder!
Milujte Pána viac ako svoj dar!
Piesne, ktoré Spájajú ducha
človeka s jeho Stvoriteľom, sa
rodia na vychodenom chodníku
do Božej trónnej siene.

229,- Sk

224 strán, mäkká väzba

pri objednávke do 10.6. 2007

len 199,- Sk

Kresťanský hudobník intuitívne
pozná rozdiel medzi obyčajným
hraním a hraním hudby, ktorá sa
dotýka Božieho srdca.

Darlenino nadšenie, duch a hudba uchvátili srdcia miliónov uctievačov po celom svete. Ako jej osobný priateľ
som mal možnosť vidieť ju tiež v úlohe manželky, matky, pastora a vodcu. Darlenina pokora, múdrosť a
skúsenosti vám pomôžu odomknúť dvere do neprebádaných Božích hlbín. Ak ste pripravení spoznať Boha viac,
začnite čítať!
ALVIN SLAUGHTER - KRESŤANSKÝ HUDOBNÍK A KONCERTNÝ UMELEC
Ak raz budú cirkevní historici opisovať revolúciu, ktorou prešli chvály na prelome 20. a 21. storočia, Darlene
Zschechová bude patriť medzi tých, ktorí v tom zohrali kľúčovú úlohu.
BILL HYBELS - PASTOR, WILLOW CREEK COMMUNITY CHURCH
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Zostávaj verný svojmu Bohu
Toto číslo Víťazného života
vychádza len niekoľko dní pred
zhromaždeniami s pastorom Ulfom
Ekmanom v Bratislave. Verím, že si
nenecháte ujsť návštevu tohto
Božieho muža, a že vo štvrtok 31.
mája a v piatok 1. júna spolu
prežijeme nádherné chvíle v Božej
prítomnosti.
Pre nás to bude intenzívny čas,
pretože od pondelka až do štvrtka
budeme mať posledné vyučovania
pastorského kurzu s Christianom
Akerhielmom o misii a s Ulfom
Ekmanom o líderstve. Vo štvrtok
poobede
ešte
organizujeme
záverečný banket pre pastorov a ich
rodinných príslušníkov a večer sa
už uvidíme v Istropolise.
Do konferencie s pastorom
Ulfom by sme ešte chceli stihnúť
vydanie dlho očakávanej knihy z
nášho vydavateľstva od Darlene
Zschechovej
Uctievanie
za
hranicami všednosti. Darlene je
vedúcou worshipovej skupiny
Hillsong z Austrálie a je autorkou
mnohých uctievacích piesní, ktoré
sa spievajú po celom svete. Známa
pieseň Shout to the Lord sa spievala
v kresťanských cirkvách ešte
predtým, ako vyšla na CD. Odvtedy
skupina Hillsong vydala ďalšie
albumy, ktoré získali spolu 30
medzinárodných uznaní. Ich piesne
sú v Austrálii také populárne, že
víťazia aj vo svetských hitparádach.
Pri tomto obrovskom úspechu je
nádherné, že piesne Hillsongu
zostávajú
kristocentrické
a
protagonisti sú stále piliermi svojej
miestnej cirkvi. Kniha zďaleka nie
je určená len hudobníkom alebo
spevákom, ale všetkým, ktorí
milujú Pána a chcú porásť v
osobnom poznaní Spasiteľa.
Bohatý program nás čaká aj v
letných mesiacoch júl a august.
Začiatkom júla organizujeme
detský tábor Slova života a koncom
júla zájazd na každoročnú
konferenciu Slova života v Uppsale
vo Švédsku. Počas týchto mesiacov
tiež
plánujeme
rozsiahlejšiu
misijnú aktivitu na Slovensku i v
zahraničí.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Chcem vás povzbudiť, aby
ste v tomto
období neustávali v hľadaní
Pána a jeho
vôle. Keď sa
Daniel ako mladý muž dostal
do zajatia v
Babylone, kráľ
ho pomenoval
podľa svojho
bôžika,
Balpastor
tazár. Svet sa
Peter Čuřík
vždy bude snažiť vpáliť svoju
hriešnu pečať do nášho života.
Daniel sa však rozhodol, že sa
nebude „poškvrňovať pokrmom
kráľovým“, čo symbolizuje, že
napriek tomu, že bol obklopený
bezbožnosťou, ostal verný svojmu
Bohu. Držať sa Božích zákonov je
vždy otázkou voľby. Aj vy sa
môžete rozhodnúť, že budete slúžiť
živému Bohu napriek tomu, že to
nie je ľahké.
Niekto by si povedal, že Daniel
sa určite stiahol do ulity, len aby
nestratil lesk svojej glorioly. Pokiaľ
však žijeme v blízkom vzťahu s
naším Stvoriteľom, sme oveľa
lepšie pripravení na výzvy života.
Sväté Písmo hovorí: „Týmto štyrom
mládencom dal Boh vedomosti a
rozum, aby sa vyznali v každom
literárnom umení a múdrosť, a
okrem toho Danielovi dal i to, aby
rozumel každému videniu a snom“
(Dan 1:17). Keď potom predstúpili
pred kráľa, aby zistil, ktorí z
popredných mladíkov zo zajatých
národov sú najschopnejší, zistil, že
Daniel a jeho priatelia sú
„desaťkrát zbehlejší nad všetkých
učencov a hvezdárov, ktorí boli v
celom jeho kráľovstve“ (Dan 1:20).
Daniel si uctil svojho Boha a Boh
mu nezostal nič dlžný. Povýšil ho,
dal mu nadprirodzenú múdrosť,
duchovné dary a porozumenie
budúcim časom. Nech vás tak
požehná Hospodin!
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MISONÁRKA NA SLOVENSKU,
KTORÁ SA NECHYSTÁ VRÁTIŤ DOMOV
vystrašená. Hovorilo sa tu v
nových
jazykoch, padalo sa
pod
mocou
Božou, niektorí
tam k Bohu
hlasno kričali.
Všetko sa ma tu
veľmi dotýkalo a
Boh bol odrazu
omnoho bližšie.
Uvedomila som
si, že kresťanský
život musí obsahovať niečo
viac. Krátko nato som sa začlenila do baptistickej cirkvi
v Leedsi. Čoskoro som sa
stala učiteľkou nedeľnej školy a
vedúcou letného tábora. Potrebovala
som
deťom
vysvetliť
Bibliu
zrozumiteľným, jednoduchým spôsobom, čo si vyžadovalo určitú prípravu.
Toto však veľmi pomohlo aj mne,
pretože som ju konečne začínala chápať
aj ja.
V roku 2000 som sa zúčastnila Alfa
kurzu, pretože som chcela porozumieť
základom kresťanskej viery. Práve tam
som urobila jasné, slobodné rozhodnutie
nasledovať Krista. Zrazu som sa akoby
našla. Boh začal v mojom živote pôsobiť
naplno.
Ďalšie leto som sa opäť vybrala na
detský tábor a poriadne som sa s deťmi
vyšantila. Vymykalo sa to z praxe bežnej
anglickej učiteľky, no mne sa to tak
páčilo. Navyše sme tam zažili niečo
veľmi silné s Bohom. Práve tu som sa
rozhodla, že na ďalší rok by sme mohli
zorganizovať letný tábor niekde vo
východnej Európe. A tak som sa ocitla
v roku 2001 prvýkrát na Slovensku
v anglicky hovoriacom kresťanskom
tábore. Hneď ako som prekročila
hranice, cítila som sa tu ako doma. Ľudia
boli priateľskí, deti sa so mnou veľmi

Jayne
Jayne Godfrey
Godfrey

Jayne, poznáme ťa ako horlivú a
šťastnú kresťanku. Ako si sa vlastne
dostala k Bohu?
Moja cesta k Bohu nebola jednoduchá.
Stálo na nej niekoľko míľnikov, pri
ktorých sa vždy moje porozumenie o
tom, čo to znamená byť kresťankou,
prehĺbilo. Ale poďme pekne po
poriadku. Narodila som sa v takej
normálnej anglickej rodine. Moji rodičia
boli veriaci, ale nebrali to až tak vážne.
Keď som mala 19 rokov, prvýkrát som
sa pred celým zborom, v ktorom som
vyrastala, odovzdala Ježišovi Kristovi.
Hoci to bol pre mňa veľký krok, veľmi
som nerozumela, čo to znamená byť
kresťankou. Jednou nohou som bola
stále vo svete, chodila som na diskotéky
a zábavy, ale myslela som si, že je to
v poriadku, veď mám predsa druhú nohu
v cirkvi. Tam som predsa vždy chodila
v nedeľu a okrem toho som sa
zúčastňovala kresťanských stretnutí na
univerzite.
V roku 1998 som navštívila Soul
Survivor, podujatie podobné slovenskému Campfestu. Boli tam tisícky
mladých kresťanov, ktorí uctievali
Boha. Najskôr som zostala trochu
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túžili rozprávať a veľa odo mňa
prijímali. To všetko pomohlo aj mne,
aby som sa Bohu celkom odovzdala.
Nechala som sa pokrstiť a „pochovala“
som môj starý, hriešny spôsob života.
Stretnúť niekoho, kto dlhodobo
pôsobí na Slovensku ako misionár, nie
je zas také bežné. Čo sa stalo, že si sa
tak rozhodla?
O rok som sa opäť vrátila na Slovensko.
Bol to ďalší zlom v mojom živote,
pretože som sa dosť s druhými
porovnávala, čo mi na viere nepridalo.
No Boh mi ukázal, že som v jeho očiach
špeciálna. Začala som tiež v sebe
objavovať
nové
dary,
vitalitu,
entuziazmus a zmysel pre humor. Keď
sme sa mali vrátiť späť do Anglicka,
vôbec a mi nechcelo. Preplakala som
celú cestu, tak veľmi som si tu všetko
zamilovala.
Moji priatelia si na mne všimli
veľkú zmenu a začali si klásť otázky, či
náhodou nie som povolaná byť
misionárkou na Slovensku. Starší zboru
hľadali nejakú príležitosť, ako to
vyskúšať. Potom sa mi podarilo získať
nejaké peniaze z vládneho programu
určeného na môj osobnostný rozvoj.
Netušila som, ako ich použiť. A zrazu
dostal jeden učiteľ nápad, aby som načas
vycestovala. Naskytla sa nádherná
príležitosť
spojená
s
Božím
zaopatrením. Prijali ma ako učiteľku na
Cirkevnú základnú školu Narnia
v Bratislave, fungujúcu pod záštitou
Cirkvi bratskej. V tejto škole sa vyučuje
aj v angličtine, takže mi to sedelo presne
na mieru. Dodnes na tejto škole učím
náboženstvo a angličtinu.
Tesne pred tým než som sa v roku
2003 presťahovala, nastali problémy.
Zrazu sa moje istoty otriasali
v základoch. Zdalo sa mi, že sú niektorí
ľudia voči mne zaujatí. Bojovala som
tiež so zdravotnými problémami.
Prechádzala som dôležitým testom a
dnes som rada, že som obstála. Ak by
som sa rozhodla zostať v Anglicku, tak
by som v tom lepšom prípade ostala

Skutočný príbeh

smutná a nenaplnená, v horšom prípade
by som sa pravdepodobne nervovo
zrútila.
Po príchode na Slovensko som
každým krokom vnímala, ako mi Boh
pripravil cestu. Trochu som sa obávala,
ako budem prijatá, ale čoskoro som to zo
seba striasla a bola som jednoducho
sama sebou. Deti aj učitelia dokázali
oceniť moju kreativitu a nadšenie.
Dokázali akceptovať aj moje občasné
bláznivé výstrelky. No prvý rok mal aj
svoje tienisté stránky, chýbala mi moja
rodina a priatelia z Anglicka. Na druhej
strane som vnímala nad sebou Božiu
ruku a výzva nového prostredia ma
nútila tráviť viac času s Bohom.
Pôsobila si na kresťanskej škole, ale
ako to bolo v nedeľu? Medzi akých
veriacich si začala chodiť?
Trochu ma trápilo, že som si nevedela
nájsť svoj zbor. Párkrát som navštívila
anglické bohoslužby, ale cítila som sa
tam akosi cudzo a duchovne ma to tam
vôbec nenapĺňalo. Potom som cez
internet naďabila na zbor Slovo života a
rozhodla som sa tam prísť pozrieť.
V okamihu, ako som tam vkročila,
pocítila som Božiu prítomnosť. Vnímala
som tu priam elektrizujúcu atmosféru
spôsobenú očakávaním na Pána a Božie
slovo. A navyše veľmi radostné piesne,
dýchajúce slobodou. V podstate to bolo
všetko to, po čom som túžila, ale vôbec

som netušila, že to nájdem na
Slovensku.
Po nejakej dobe som sa stala
členkou zboru. Potešila som sa, že som
si tu pomerne rýchlo získala dôveru.
Začala som učiť v nedeľnej škole pre
mladšie deti. Veľmi sa mi to páči,
slovenské detičky sú také roztomilé.
Dosť som sa síce obávala, ako ma prijmú
kvôli jazykovej bariére, ale mám
prekladateľku a vôbec to nevadí. Naši
milí drobčekovia sa vždy tešia na nejaké
prekvapenie, ktoré si prichystám. Mám
tiež rada ručné práce. Podľa možnosti sa
vždy snažím, aby si deti niečo na
nedeľnej škole vytvorili /v súlade s
témou, ktorú preberáme/ a mohli si to
odniesť domov. Celý týždeň im to
niekde v ich detskej izbe môže
pripomínať niečo, čo sme sa učili.
Akým spôsobom teraz slúžiš a aké
máš plány do budúcnosti?
Je to zvláštne, ale odkedy som sa
záväzne odovzdala práci v zbore, Boh
mi otvára nové a nové dvere. Už dvakrát
som mala možnosť prehovoriť k
učiteľom nedeľnej školy na nácviku
nedeľnej školy a zdieľať sa s mojimi
skúsenosťami. Vedúci nedeľnej školy si
to veľmi pochvaľoval a dohodli sme sa
na dlhodobejšej spolupráci, a to učiť
najmä v oblastiach, v ktorých
pociťujeme určitý deficit: ako udržať
v triede disciplínu, tvorba pomôcok a

ručné práce, ako sa dôsledne pripraviť
na hodinu a ako ju potom viesť.
Okrem toho som mala možnosť
prehovoriť aj na stretnutí učiteľov
nedeľných škôl baptistických zborov
z Bratislavy a okolia. Ukazovala som
im, ako viesť hodinu v nedeľnej škole.
Išli sme ako naostro, len s tým
rozdielom, že oni predstierali, že sú len
desaťroční...
Nedávno som dostala ďalšie
pozvanie aj do Banskej Bystrice, na leto
sa chystám na dva tábory, mávam tiež
pravidelné stretnutia s niekoľkými
tínedžerkami, chodím na zborovú
domácu skupinu. Ak k tomu prirátame
nejaké aktivity spojené so školou, tak sa
rozhodne nenudím. Mimochodom,
vôbec sa nechystám odísť. Samozrejme,
ak bude Boh chcieť, tak chcem byť
ochotná. Ale momentálne je moje srdce
doma už viac tu ako v Anglicku. Našla
som tu zbor s mnohými priateľskými
mladými ľuďmi, službu, jednoducho
som tu šťastná. V srdci mi horí vízia
osloviť evanjeliom deti, pomôcť
kresťanským učiteľom a byť pri
založení kresťanskej školy. Chcem sa
tiež ďalej vzdelávať. Mám toho na srdci
dosť veľa, samé smelé a veľké plány.
Z viacerých hľadísk sa niektoré z nich
javia ako nedosiahnuteľné, no pre nášho
Boha nič nie je nemožné. Všetko
zvládnem v tom, ktorý ma posilňuje.
Otázky kládol Martin Hunčár

Detský tábor Slovo života Ranč Svarín 4.7. - 8.7. 2007
Organizuje Martin Hunčár (informácie na 02-44461192) spolu s ďalšími učiteľmi nedeľnej školy Slovo života.
Pripravujeme dobrodružný program. Uskutoční sa to na Ranči Svarín – vzdialenom 6 km od obce Kráľova
Lehota, okr. Liptovský Mikuláš.

Cena

Areál Ranču Svarín

Pre deti a aj učiteľov nedeľnej školy je cena rovnaká.
Na celý pobyt je to 1250 Sk/osobu. Poplatok zahŕňa celodennú stravu (3x
za deň) a ubytovanie (na posteli s posteľnou plachtou a vaším spacákom. Ak
chcete perinu s paplónom, tak si musíte doplatiť 150 Sk). V cene nie je
zahrnutá doprava, ktorá sa bude riešiť individuálne. Prihlásiť sa môžu deti od
4 do 12 rokov.

Ak si chcete pozrieť, ako to tam
vyzerá, navštívte www.campfest.sk,
rubriku
info.
Ubytovanie
je
v murovanej budove, v ktorej je aj
jedáleň, ktorá zároveň slúži ako
spoločenská miestnosť. V prípade
zlého počasia sa vnútri nachádza aj
stolný futbal a biliard. Vonku sa
nachádza ihrisko na plážový volejbal
i volejbal na tráve. Dá sa tam hrať aj
futbal na malé bránky, opekať si,
robiť výlety a túry.

Rezervácia a platenie
Máme posledné voľné miesta! Rezervácie robíme až po zaplatení u Gitky
Belajovej (02-44461195, 0903-267977). Zaplatiť treba najneskôr do 6.6.2007.
Spolu s platbou nám nahláste: meno a priezvisko dieťaťa, vek, telefón rodiča,
iné dôležité info ohľadne špeciálnej stravy, liekov a podobne.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Z nášho zboru

Konferencia viery 2007

Tento rok sa sústredíme na pastorský kurz a návštevu pastora Ulfa Ekmana na prelome
mája a júna. Veríme, že to budú dve nezabudnuteľné zhromaždenia, na ktorých sa zíde
mnoho kresťanov z celého Slovenska. (Bližšie informácie o návšteve Ulfa Ekmana nájdete
na poslednej strane.) Napriek tomu sme sa rozhodli znova usporiadať našu pravidelnú
Konferenciu viery, ktorá sa tentoraz uskutočnila v dňoch 3. a 4. marca.
V sobotu ráno otvoril konferenciu jej hostiteľ pastor Peter
Čuřík. Hlavnou pasážou bol príbeh z 2. Kráľov 13, kedy prorok
Elizeus viedol izraelského kráľa do víťazstva proti sýrskemu
vojsku. Prechádzali sme spolu tromi dôležitými oblasťami,
ktoré potrebujú byť upevnené v živote každého veriaceho.
Zvlášť v čase, kedy sme obklopení nepriateľskou presilou.
- Silné uistenie v tom, kto si. Nezabúdaj na to, kto si, ani keď
momentálne možno čelíš obrom. Kde je tvoja dôvera? Dokážeš
sa oprieť o Hospodina, keď všade naokolo zúri duchovný boj?
- Správne spojenia, partnerstvá. Keď prorok Elizeus položil
svoje ruky na kráľove ruky, obyčajná strela z jeho lučišťa sa
odrazu stáva „strelou záchrany Hospodinovej“. Boh má pre
každého z nás pripravené duchovné priateľstvá. Určité
pomazanie a múdrosť k nám neprídu inak, ako práve cez takéto
vzťahy. Ak ich máš, chráň si ich.
- Premena myslenia. Boh má pre nás pripravených veľa
príležitostí a otvorených dverí. Príliš často cirkev tieto
možnosti míňa, alebo keď prídu, nie je na ne pripravená.
Potrebujeme obnoviť spôsob svojho premýšľania podľa
Božieho slova.
Na minuloročnej konferencii slúžili Ekkehard a Iris
Höfigovci spoločne a ich služba bola prijatá veľmi dobre. Boh
si ich používa v modlitbe za uzdravenie a aj večerné
zhromaždenie s Ekkehardom na tohtoročnej konferencii bolo
6
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zamerané na túto tému. Ekkehard kázal jasné posolstvo o moci
evanjelia a odvahe veriacich ranej cirkvi. Mali by sme
očakávať, že aj dnes, keď je kázané plné evanjelium, ľudia
zažijú uzdravujúcu moc Ježiša Krista. Na záver sa pastor Höfig
modlil za mnohých ľudí a na vlastné oči sme videli
demonštráciu kázaného slova. Veľa ľudí potvrdzovalo, ako
priamo po modlitbe prežili okamžité uzdravenie. Viacerým,
ktorí mali bolesti chrbta, sa pred očami stoviek svedkov
narovnali končatiny a bolesti zmizli.
V nedeľu ráno sme po dlhšom čase uvítali v našom zbore
Štefana Horna, ktorý misijne pôsobí na východe Slovenska a
zakladá zbory Devleskero Kher, v ktorých spolu uctievajú Pána
Rómovia aj bieli. Štefan je zapáleným kazateľom. Jeho
posolstvo bolo zamerané na dospelosť veriacich a bolo
nádherným vyvrcholením celej konferencie. Posolstvo sme
nazvali: Jakobova duchovná púť a stretnutie s Bohom. Zistíte
ako v Betheli hľadal Božiu oporu, v Chárane stál pred životnou
križovatkou, v Penieli bol zmenený na iného muža. Veľmi vám
odporúčam vypočuť si kázne z konferencie znova. Je to úžasné
privilégium tejto doby, že Božie slovo kázané v moci Ducha
Svätého si môžeme vypočuť znova a znova. Stačí, ak si
objednáte CD z tejto konferencie, kde sú kázne nahrané vo
formáte MP3 (cena 139,-Sk).

w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Z nášho zboru

Univerzitný kurz pre pastorov
Posledný deň mája 2007 bude vyvrcholením 72-dňového univerzitného európskeho pastorského kurzu, ktorý sa konal vo Svätom Jure. 31. mája o
18-tej hodine vo Veľkej sále Istropolisu bude kázať pastor Ulf Ekman a za prítomnosti niekoľkých zástupcov Univerzity a cirkvi Slovo života z Uppsaly,
budú oficiálne odovzdávané diplomy s modlitbou a kladením rúk. Vrelo vás na túto slávnostnú udalosť pozývame.
Absolventmi kurzu sú pastori a vedúci cirkví z 15-tich krajín Európy. Prítomní budú mnohí hostia zo zahraničia, rodinní príslušníci, ďalší
kazatelia či farári. Počas trvania kurzu od októbra 2006 do mája 2007 sme prežili nádherné chvíle v Božej prítomnosti a vybudovali pevné priateľstvá
medzi služobníkmi evanjelia z celej Európy. Spomedzi 81 absolventov sme pre vás vybrali aspoň niekoľko osobných dojmov a vyjadrení.

C. Stefano Bussinger,

Viktor Schmidt,

Majlinda Idrollari,

Bazilej, Švajčiarsko

Würselen, Nemecko

Kruje, Albánsko

Každý jeden modul ma
obohatil o niečo nové,
priniesol nový náhľad na
veci, nové porozumenie a
Boží druh pokánia...
Mnohokrát som premýšľal: prečo som
to nevidel skôr?! Ušetrilo by mi to
mnoho času a problémov. Ale vďaka
Bohu, teraz môžem veci zmeniť! Medzi
bratmi a sestrami z celej Európy tu
vládla nádherná jednota, nezáležalo na
tom odkiaľ prišli. Počas týchto mesiacov
som bol schopný za sebou uzavrieť
určité kapitoly svojho života a vstúpiť
do nových oblastí v Duchu a mojom
povolaní. Skutočne z celého srdca
verím, že tento rok zmenil moju
efektivitu a budúcnosť mojej služby.
Ďakujem všetkým učiteľom,
kazateľom, bratom a sestrám z
Univerzity v Uppsale, ale tiež všetkým v
Bratislave! Videl som, s akou veľkou
láskou a nadšením ste boli ochotní
slúžiť, aby ste pre nás zabezpečili
všetko, čo sme potrebovali. Veľmi Vám
za to ďakujeme! Budete mať úžasnú
žatvu! Tešte sa, prijmete viac, než si
dokážete predstaviť!! Nech Vás Boh
všetkých požehná!! Budete mi chýbať!!
Vadim Medvetki,
Cagul, Moldavsko

Tento
univerzitný
pastorský kurz je pre mňa
špeciálnym požehnaním.
Počas vyučovaní Boh ku
mne cez učiteľov veľa
hovoril, čoho výsledkom je, že naša
cirkev sa počas kurzu takmer
zdvojnásobila. Po téme Manželstvo a
rodina som viedol v cirkvi tri semináre
na túto tému a vidím, že rodiny z toho
boli veľmi požehnané. Ešte raz ďakujem
za pozvanie. Boh nech Vás vo všetkom
požehná!!

Drahý pastor Ulf a drahí
organizátori pastorského
kurzu 2006/2007. Veľmi
Vám ďakujeme za túto
úžasnú možnosť byť
účastníkmi tohto požehnania, ktoré je
požehnaním nielen pre mňa, ale tiež pre
všetkých mojich priateľov pastorov z
Nemecka i z ďalších krajín. Blahoslavím
Hospodina za to, že som mohol spoznať
takých dobrých učiteľov, prijať
obnovenie v duchu, utvrdenie vo viere a
poznaní Božej vôle. Chcem poďakovať
pastorovi Ulfovi Ekmanovi, že
prostredníctvom jeho služby pastorom a
cirkvi, budeme vidieť obnovenie. Toto
vyučovanie i priateľstvá prinesú mnoho
ovocia.
Martin Janda,
Praha, Česká republika

Vidím dôležitosť vízie
cirkvi: kvalita života
cirkvi sa rovná kvalite
vnútorného
života
pastora. Pomohlo mi to
určiť správne smerovanie pre našu
cirkev, prejsť na ďalšiu úroveň
vodcovstva, vyberať si správnych
lídrov, trénovať ich a vysielať ich.
Najviac ma oslovila jednota medzi
učiteľmi, široké spektrum daného
predmetu. Celý kurz je pre mňa naozaj
veľmi vzácny a nádherný dar od Boha!
Eldar Gurbanov,
Baku, Azerbajdžan

Počas pastorského kurzu v
Bratislave moja manželka
vážne ochorela. Spolu s
pastormi na pastorskom
kurze sme sa za ňu
modlili. Modlili sme sa aj na nedeľnom
zhromaždení v Slove života v Bratislave
a moja manželka bola uzdravená.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Boh zmenil môj pohľad na
mladú generáciu. Veľmi
oceňujem jednotu medzi
učiteľmi.
Alexander Schlueter,
Bonn, Nemecko

Boh mi pripomenul víziu,
ktorú som dávnejšie prijal.
Viac než kedykoľvek
predtým verím, že sa
naplní. Taktiež som prijal
porozumenie toho, čo sa očakáva odo
mňa ako od lídra. Boh ma požehnal
vzťahmi s pastormi z iných krajín,
verím, že budú trvať i naďalej a pomôžu
mi v budúcnosti. Veľmi si vážim, že
všetci učitelia majú jedného ducha. Je
možné cítiť, že všetci sem prišli s
jediným zámerom: zabrať Európu späť
pre Ježiša. Medzi pastormi tu vládne
skutočná jednota, čo priam núti veriť, že
prebudenie
príde
už
čoskoro.
Jednoducho milujem tento kurz.

Jenny Panagidis, Atény, Grécko
Kurz zmenil môj život, prijala som
prielom do svojej služby a uzdravenie do
môjho tela.
Charris Panagidis, Atény, Grécko
Zažívam prielom v modlitebnom živote
teraz je to omnoho ľahšie sa modliť a
novú smelosť v kázaní aj ľudia v cirkvi
to potvrdzujú.
Martin Hunčár
I
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Rozhovor

Slovo života v Moskve

Nórski misionári, ktorí si
adoptovali ruské deti
Mats-Ole Ishoel je pôvodom Nór, ale už mnoho rokov žije v Moskve.
Spolu s manželkou Randy tvoria nádherný pastorský pár. Adoptovali si
dve ruské deti a chcú získať ruské občianstvo. Mats-Ole nás na
pastorskom kurze vyučoval dva predmety: psychológiu a cirkevné
sviatosti. Mats-Ole je pastorom telom i dušou. Cez jeho
vyučovanie sme porozumeli mnohým aspektom a formám
správania sa ľudských bytostí. Jedna z otázok, ktorú od
pastorov dostal, bola, kedy je správne povedať
adoptovanému dieťaťu, že je adoptované. Odpovedal bez
váhania: „Čo najskôr.“ Jeho syn, namiesto toho, aby cítil
menejcennosť, je na svoju adopciu hrdý. Otec mu často
rozpráva, ako sa museli prehrýzať byrokraciou, ako všetko
dôkladne na jeho príchod do rodiny pripravovali atď. Syn
chce ten príbeh počuť znova a znova. Raz poznamenal:
„Musím byť výnimočné dieťa, ostatné deti sa ´len´ narodili, ja
som však adoptovaný...“
Mats-Ole Ishoel s manželkou Randy

Dovoľte nám, aby sme vám v tomto rozhovore predstavili Ishoelovcov a prácu Slova života v Moskve.
Si pastorom v Moskve. Ako tam
začala tvoja služba?
Slovo života začalo v Rusku pôsobiť
v roku 1989. Moskva bola od začiatku
dverami do ostatných miest v tejto
krajine a pastor Ulf Ekman usporadúval
práve v Moskve konferencie, i keď sme
tam ešte v tej dobe nemali zbor. Tak to
fungovalo niekoľko rokov a potom Boh
k nemu prehovoril, že potrebujeme mať
v Rusku základňu. Nato sme v roku 1994
začali v Moskve biblickú školu a o rok
neskôr aj cirkev.
Ako si sa stal misionárom?
V polovici osemdesiatych rokov sme
absolvovali biblickú školu v Uppsale a
potom som sa stal v Nórsku pastorom
mládeže. Často som zapájal mladých do
misijných výjazdov do krajín bývalého
Sovietskeho zväzu. A potom, v roku
1996, Boh ku mne jasne prehovoril:
„Musíš sa presťahovať do Ruska!“
Snažil som sa tomu nejako vyhnúť, ale
to slovo vo mne neustále zostávalo, až
dokiaľ ma úplne nepremohlo. Neskôr mi
8
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to Pán potvrdil aj cez iných služobníkov,
a tak som s tým išiel k pastorovi Ulfovi.
Ten určil miesto nášho pôsobenia Moskva. Dva roky som pomáhal
Christianovi Äkerhielmovi, ktorý tam
bol prvým pastorom, a keď sa vrátil späť
do Švédska, aby viedol misijné
oddelenie, stal som sa hlavným
pastorom zboru.
Čo bolo pre teba ťažké, keď si sa tam
presťahoval?
Bol to pre nás veľký krok. Presťahovali
sme sa z nórskej dediny, ktorá má
šesťtisíc obyvateľov. Bol to prechod z
azda najpokojnejšieho miesta na Zemi,
kde sme mohli nechať cez noc aj kľúče
v aute, do rušného a pomerne
nebezpečného veľkomesta. Ale keď sme
sa tam ocitli, vnímali sme, akoby sme
vstúpili do nášho „osudu“. Od tej chvíle
sme sa tam cítili ako doma a nikdy sme
sa netúžili vrátiť späť do Nórska. Boh
nás na všetko pripravil. Ihneď sme si
zamilovali ľudí aj cirkev a podarilo sa
nám poradiť si sa aj s rôznymi
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

ťažkosťami. Veľmi rýchlo sme si tam
zvykli.
Ako to tam funguje teraz?
Nie sme len miestna cirkev, ale sme
jedno z hlavných centier Slova života, a
to znamená, že dianie, rozvoj a zmeny,
ktoré prebiehajú v Uppsale, sa dostávajú
aj k nám. Máme teda aj dvojročnú
biblickú školu, vydavateľstvo, misijné
oddelenie. Za desať rokov sa nám
podarilo vyslať už okolo dvesto
misionárov. Rozvíjame prácu v projekte
Operácia Jabotinský, ktorý sa orientuje
na pomoc Židom a rozbehla sa už aj
kresťanská škola. Náš dôraz nie je iba
lokálny, ale spolupracujeme a
podporujeme stovky zborov, ktoré sú
prepojené so Slovom života v Moskve.
Si tam len 12 rokov, ale ten vývoj
zboru je pre nás ohromne
povzbudzujúci. 3000 ľudí na
zhromaždeniach, 60 zamestnancov,
denná biblická škola. Čo je podľa teba
hlavným motorom, zdrojom rastu?

Rozhovor

Biblická škola nám pomáha vytrénovať
duchovne zrelých kresťanov, prešli ňou
takmer všetci pastori, ktorých máme
v službe. Takisto máme špeciálne
tréningové programy pre lídrov. Každý
týždeň sa stretávam s lídrami, vyučujem
ich a máme spolu nádherné
spoločenstvo.
Veľmi sme sa potešili, keď sme sa
dozvedeli, že sa vám podarilo kúpiť
zborovú budovu...
Bola to pre nás veľká výzva, pretože
cirkev neustále rástla a bolo čoraz ťažšie
nájsť pre nás vhodné miesto. Raz sme
dokonca mali v priebehu šiestich dní
šesť zhromaždení a každé sa uskutočnilo
na inom mieste a v inom čase!
Samozrejme, že nejakých ľudí sme kvôli
tomuto aj stratili, ale jadro vždy zostalo.
Postupne to bolo pre nás čoraz ťažšie a
drahšie platiť za prenájmy a okrem toho
ani vláda nám nebola veľmi pozitívne
naklonená. Sedem rokov sme hľadali,
sám som v tom bol aktívne zapojený.
Najhoršie bolo, že počas tohto obdobia
ceny neustále rástli. Veľakrát sme už boli
blízko dohody, ale vždy to na niečom
stroskotalo. Až nakoniec vo februári
2006 sa nám konečne podarilo kúpiť
jedno veľké kino v širšom centre
Moskvy. Pre nás to bol ozajstný zázrak,
pretože to stálo 4,5 milióna dolárov.
Robili sme zbierky a nakoniec sa
podarilo
zozbierať
celú
sumu
v hotovosti. Veľmi to povzbudilo nielen
našich členov, ale aj mnohých iných
kresťanov po celom Rusku. Videli, že
Boh je verný, stará sa a žehná nám tak, že
sme schopní kúpiť aj takúto drahú
budovu.
Prejavilo sa to už nejako pozitívne
odkedy ste vo vlastnom?
Najmä mladí sú radi, že majú priestor na
rôzne aktivity, podobne aj deti. Celá
cirkev je z toho veľmi nadšená.
Cestuješ občas aj po Európe?
Keď som ešte býval v Nórsku, tak som
zvykol pomerne veľa cestovať
v Škandinávii, ale odkedy som sa
presťahoval do Moskvy, kážem najmä
v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu
a slúžim na misijnom poli, kde aktívne
pôsobí Slovo života, ako napríklad

v Indii a podobne. V podstate som po
prvýkrát v strednej Európe a som veľmi
šťastný, že som sa mohol spoznať
s toľkými pastormi. Veľa som o vás a
mnohých iných počul, ale doteraz som
nemal možnosť stretnúť sa takto osobne.
Akú atmosféru vnímaš na pastorskom kurze?
Vládne tu silný optimizmus, dá sa
postrehnúť horlivosť a prirodzená
jednota, ktorá sa zrodila na tejto pôde. To
je veľmi dobré aj kvôli budúcnosti.
Čo by si nám poradil, aby sme mohli
porásť v počte a stať sa dospelejšími
v Kristovi?
Myslím, že treba mať kvalitný tréning
pre lídrov. Každý pastor sa na to musí
zamerať. Potrebuje nájsť ľudí, ktorí sú
povolaní, venovať sa im, dať im čas.
Lebo dostaneme sa len tak ďaleko,
akých zrelých lídrov dokážeme
vytrénovať. Ďalšou vecou je zamerať sa
vždy jasne na jednu konkrétnu vec, kým
sa ju nepodarí dotiahnuť až do konca.
Napríklad, keď som zmienil budovu, tak
ja sám som sa za to modlil, premýšľal a
hľadal. Alebo služba mládeže. Pastor by
z toho nemal byť vynechaný. Nemal by
byť lenivý, mal by sa postiť, hľadať
Boha, plánovať. Snažiť sa, aby sa každá
jednotlivá oblasť v cirkvi dostala na
vyššiu úroveň. Ak bude pastor iba taký
všeobecný, potom budú jednotlivé
odvetvia zboru stáť na mieste a postupne
stagnovať. Takže pastor sa musí
konkrétne vždy na niečo zamerať a raziť
cestu dopredu. Okrem toho je veľmi
dôležitá jednota, a to vnútri zboru a
takisto aj smerom navonok. Ak v tom
budeme úspešní, Božie požehnanie
v našom strede vzrastie.

Naučili ste sa výborne po rusky a pre
mnohých je veľmi zaujímavé, že ste si
adoptovali dve ruské deti.
Z adopcie sa veľmi tešíme. Keď sme sa k
tomu odhodlali, tak som si uvedomil,
ako veľmi je skutok adopcie spojený so
samotným evanjeliom. V podstate je to
určitou paralelou toho, čo Boh urobil pre
nás. My sme boli od neho vzdialení, ale
on na nás myslel a všetko zariadil tak,
aby sme sa mohli stať jeho deťmi.
S adopciou je to veľmi podobné. Stálo
nás to veľa času a úsilia, no pritom
všetkom som si naplno uvedomil, koľko
toho pre mňa musel vykonať Boh Otec.
On to všetko robil s láskou, pretože túžil
po tom, aby sme sa stali súčasťou jeho
rodiny. Myslím, že adopcia do
kresťanskej rodiny je to najlepšie, čo sa
môže dieťaťu z detského domova stať.
V Moskve o týchto veciach veľa
hovoríme, v našom zbore ma už
nasledovalo v adopcii niekoľko desiatok
rodín. Verím, že sa tak rozhodnú
v budúcnosti aj ďalší, pretože v Rusku je
veľa detí bez rodičov. Aj takto veľmi
prakticky môžeme ukázať tomuto svetu
Božiu lásku.
Otázky kládol Peter Čuřík

Do Bratislavy si prišiel aj so svojou
manželkou. Randy, ako ty slúžiš
Bohu?
Som veľmi zapojená do všetkého, čo sa
deje v cirkvi. Stojím po boku môjho
manžela, to je najdôležitejšie.
Povzbudzujem ho, podporujem a čo sa
dá, robíme spoločne. Takisto sa starám o
rodinu, to je moje povolanie. Na
zhromaždení spievam vo worshipovom
tíme. Ak treba, tak slúžim a radím ženám
v zbore.

w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Mats-Ole na pastorskom kurze
vo Svätom Jure pri Bratislave
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Nová kniha

Darlene Zschechová

Uctievanie
za hranicami
všednosti

Úryvok z vybranej kapitoly: VEČNÁ HUDBA
Od samotného počiatku bol Boh
uctievaný hudbou a chválou. Dokonca aj
vtedy, keď kládol základy zeme, „spolu
plesali hviezdy rána, a jasali všetci
synovia Boží“(Jób 38:4-7). Prvá
zmienka, ktorá hovorí o tom, ako Boží
ľud chváli Boha hudbou, je spojená
s Mojžišom, ktorý spolu s Izraelcami
spieval nádherný hymnus chvály a
vďaky Bohu za jeho veľkolepé
víťazstvo nad faraónom a jeho armádou.
Ich jasanie muselo znieť veľmi víťazne:
„Mojou silou a mojou piesňou je
Hospodin, a stal sa mi spasením. Toto je
môj silný Boh, a budem ho
vychvaľovať; je Bohom môjho otca,
preto ho budem vyvyšovať“ (2 M 15:17). Spev bol okamžitou reakciou detí
Izraela na Božie zázračné vyslobodenie.
Všimnite si, že nespievali jeden
druhému, ale svojou piesňou chvály
odpovedali Pánovi.
Hudba má v sebe veľkú moc. Je
stvorená Bohom a vie zasiahnuť vnútro
človeka ako nič iné na tomto svete. Som
vďačná za to, že počas celého svojho
života
môžem
byť
obklopená
nádherným zvukom hudby. Odo dňa,
kedy som sa narodila, bola hudba
neuveriteľnou hnacou silou môjho
života. Spievala som všetky možné
melódie. Obaja moji rodičia spievali a
spievajú aj všetci moji súrodenci.
A odvtedy, kam až siaha moja pamäť,
som tiež tancovala. Deväť rokov som sa
učila jazz a chodila som na balet. Od
svojich piatich rokov až doteraz
študujem hru na klavír a učím sa spievať.
Počas svojej mladosti som zložila veľa
jednoduchých melódií a snívala som
o tom, že jedného dňa budem tieto
hudobné nápady prezentovať aj
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niekomu inému ako len sebe samej.
Mala som veľké sny, ale žiaden z nich mi
nedával zmysel až dovtedy, kým som
nestretla Ježiša, realizátora mojich vízií.
Až potom som porozumela zmyslu
svojich snov. A čím lepšie ho
spoznávam, tým lepšie dokážem chápať
moc hudby, ktorá je v mojom vnútri.
Svoju prvú worshipovú pieseň som
napísala, keď som mala 15 rokov.
V našom zbore ju jedného večera
spievali. Keď som to počula, bola som
na seba hrdá, no ešte viac som pocítila
duchovnú zodpovednosť za to, že
vkladám pieseň chvály a uctievania do
srdca niekoho iného. To ma celkom
premohlo. Nasledujúcich päť rokov som
písala samé uplakané piesne lásky.
Neboli to žiadne uctievacie piesne,
s tými som opäť začala až keď som
porozumela moci uctievania Boha
„v duchu a v pravde“.
HUDBA MÁ V SEBE VEĽKÚ MOC.
JE STVORENÁ BOHOM A VIE
ZASIAHNUŤ VNÚTRO ČLOVEKA
AKO NIČ INÉ NA TOMTO SVETE.
Je neuveriteľné, že každý deň sa napíšu
tisícky nových piesní o našom Kráľovi!
Niekedy si pripadám, ako keby všetky
v podobe demonahrávok pristáli priamo
na mojom pracovnom stole. Niektoré mi
so žiadosťou o môj názor a usmernenie
poslali vynikajúci hudobníci z celého
sveta, iné pochádzajú od našich
skladateľov z Hillsongu, ktorí naťahujú
svoje uši smerom k nebu a túžia na túto
zem priniesť čerstvú hudbu. Niektoré
z nich sú majstrovské diela, iné sú vo
svojej forme neuveriteľne jednoduché.
Som však neustále ohúrená tým priam

w w w. s l o v o z i v o t a . s k

nekonečným prúdom nápadov, melódií,
ktoré sa dotýkajú duše, a textov, ktoré
napísali skladatelia, ktorí sa pokúsili
opísať nádheru nášho Kráľa.
Nenárokujem si na to, byť
považovaná za najlepšiu skladateľku
piesní, ale mám ucho, ktoré vie
rozpoznať piesne, ktoré môžu priniesť
cirkvi nové spievané posolstvo. Cirkev
vždy prijme nové melódie, ktoré
umožnia uctievačom, aby v nich
vyjadrili tú pieseň, ktorá je v ich srdciach
pre nášho Pána a Kráľa. Boh stále znovu
a znovu vdýchne svoje pomazanie na
pieseň, ktorá si nájde cestu do úst, myslí
a sŕdc zborov po celom svete.
Dnes sa píšu hymny a chválospevy
dvadsiateho prvého storočia, ktoré
spievajú zástupy, a ktoré búrajú vekové
bariéry. Tieto piesne môžu spievať aj tí
najmenej hudobne nadaní ľudia. Dokážu
roznietiť zbožnú vášeň, ktorá vyústi do
prejavu chvály. Skladatelia ako Matt
Redman, Martin Smith a Reuben
Morgan, aby som menovala aspoň
niektorých, majú schopnosť napísať
piesne, ktoré v ľudskom duchu
vyvolávajú mocnú odozvu. Ich piesne
nám nedovolia ostať takými istými.
PIESNE, KTORÉ SPÁJAJÚ DUCHA
ČLOVEKA S JEHO STVORITEĽOM,
SA RODIA NA VYCHODENOM
CHODNÍKU DO BOŽEJ TRÓNNEJ
SIENE.
Pán nás vyzýva spievať nové piesne. Sú
to prorocké piesne. Sú to piesne chvály.
Piesne jednoty, dôvernosti, piesne boja.
Rodia sa v našom strede a obnovujú
pokoj a spravodlivosť. Sú to piesne
milosti
a
odpustenia,
piesne

Nová kniha

milosrdenstva a súcitu, piesne sily a
spravodlivosti a piesne moci a vlády.
Zvuk uctievania sa obnovuje na mieste,
ktoré mu právom patrí, a je obetovaný
svojmu jedinému Dobrodincovi.
Keď prijímame tieto nové piesne,
pamätajme tiež na tie skvelé hymny,
ktoré pred stáročiami napísali legendy
ako Charles Wesley, ktorý zložil
približne šesťtisícpäťsto piesní. Bol to
fenomenálny skladateľ, ktorý zložil také
úchvatné a inšpirujúce piesne ako
napríklad „Hark! The Herald Angels
Sing“ (Čujte! Anjelský posol spieva) a
„O for a Thousand Tongues to Sing“
(Ó, keby tisíc jazykov spievalo).
Hocijaký skladateľ môže navštíviť
množstvo seminárov o tom, ako stvoriť
skvelú pieseň alebo ako napísať hit, ale
schopnosť napísať pieseň, ktorá prinesie
na zem zvuk neba, záleží iba na povolaní
daného skladateľa. Pieseň z neba sa nedá
napísať náhodou. Piesne, ktoré spájajú
ducha človeka s jeho Stvoriteľom, sa
rodia na vychodenom chodníku do
Božej trónnej siene - na ceste, po ktorej
autor piesne prešiel už mnohokrát.
Modlím sa, aby sme prinášali na
zem zvuk neba, aby prišlo jeho
kráľovstvo a diala sa „jeho vôľa ako
v nebi, tak aj na zemi“. Nepotrebujeme
čakať na svet, kým vytvorí nejaký nový
zvuk, aby sme ho skopírovali najlepšie
ako vieme. Nedávno som počula
niekoľko piesní s kresťanskými textami
vo vysielaní svetského rádia. Viem, že
ich autori väčšinou vôbec nevedia, do
čoho sa to pustili. Tieto piesne od
nespasených autorov, ktoré sa dotýkajú
Božieho srdca, sú príkladmi „kričiacich
kameňov“ (Luk 19:40), ktoré ho
uctievajú.
KRESŤANSKÝ
HUDOBNÍK
INTUITÍVNE POZNÁ ROZDIEL
MEDZI OBYČAJNÝM HRANÍM A
HRANÍM HUDBY, KTORÁ SA
DOTÝKA BOŽIEHO SRDCA.

Kniha od známej speváčky z austrálskeho Hil songu
Piesne z austrálskeho Hillsongu
doslova obleteli kresťanský svet a
patria medzi najpopulárnejšie a v
mnohých
prebudeneckých
kruhoch aj medzi najviac hrané. V
súčasnosti je medzi kresťanmi
celého
sveta
jednou
z
najobľúbenejších piesní ich „Shout
to the Lord“. V pozadí tohto
úspešného rozšírenia radostných
a moderných kresťanských piesní
stojí worshipový líder zboru
Hillsong
Darlene Zschechová,
ktorá je tiež autorkou mnohých
albumov
a
ďalších
kníh
dotýkajúcich sa témy uctievania
Boha.
Darlene
so
svojím
manželom Markom a dcérami žijú
v Sydney v Austrálii

224 strán, 229,- Sk

Pri objednávkach do 10. 6.2007 len 199.- Sk.
Na týchto stránkach nájdete neoceniteľné informácie a veľmi hodnotné
skúsenosti na tému uctievanie Boha.
Matt Redman, worshipový líder a skladateľ piesní
Táto neobyčajná kniha je pre všetkých ozajstných uctievačov Boha zo
všetkých denominácií.
Miro Tóth, vedúci mládeže zboru AC Košice
Všetky piesne, ktoré Darlene zložila, sú preniknuté zbožnou vášňou.
Počas čítania týchto pokladov budete inšpirovaní srdcom ozajstného
uctievača.
Michael W. Smith, skladateľ piesní a hudobný umelec
Táto kniha je pre vaše uctievanie ako raketové palivo. Ak by sme niekoho
mali označiť za uctievača za hranicami všednosti, tak je to určite Darlene
Zschechová. V knihe nájdete nielen veľa múdrosti a praktických rád, ale
porozumiete tomu najdôležitejšiemu, čo je charakteristické pre srdce
uctievača zbožná vášeň a hlboká odovzdanosť Bohu.
Tommy Tenney, autor knihy The God Chasers
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Rozhovor

Boh používa mladých na školách
Joakim Lundquist: „To, čo sa deje dnes na školách, sa bude diať zajtra v spoločnosti“

Ešte stále mladý, ale už dostatočne skúsený kazateľ.
Jednoduchý, ale biblicky založený. Entuziazmus
a nadšenie pre prácu, ktorú robí, z neho priam sršia.
Vedie veľmi úspešnú kresťanskú mládežnícku
organizáciu, je riaditeľom biblickej školy Slova života,
cestuje do mnohých krajín kázať evanjelium. Jeho
manželka vedie v cirkvi Slovo života Uppsala
worshipový tím. Na pastorskom kurze nás vyučoval
o práci s mládežou a sme veľmi radi, že vám ho v tomto
rozhovore môžeme predstaviť: kazateľ a pracovník
s mládežou Joakim Lundquist zo Švédska.
Spomínaš si ešte na Eurotour a na
vašu návštevu v Bratislave v roku
1998?
To bolo fantastické. Viaže sa to ešte k
mojim začiatkom. Dovtedy som viedol
iba 35 mladých a potom som sa stal
mládežníckym pastorom v Uppsale.
Zrazu som ich bol obklopený stovkami.
Eurotour evanjelizačné koncerty po
celej Európe v roku 1998 boli pre nás
veľkou výzvou. Zúčastnili sa ho viacerí
vedúci chvál a vrátili sme sa plní
dojmov. Pamätám si veľmi dobre aj na
Bratislavu, zvlášť na jednu pieseň, pri
ktorej sme dávali výzvu na spasenie a
mnoho ľudí následne vyšlo dopredu. To
sú vzácne chvíle, ktoré zostávajú
v spomienkach na veky. Aj preto som
veľmi rád, že som tu po deviatich rokoch
opäť.
Pamätám si, že tam vystupovala
skupina Junction, partia štyroch
mladých ľudí, ktorí spievali bez
nástrojov, ale veľmi trefne ich
napodobňovali hlasmi.
Už nehrajú spolu ako skupina, ale všetci
z nich naplno slúžia Bohu. Dvaja z nich
sa zobrali a slúžia Pánovi v cirkvi
v Štokholme. Ďalšia dievčina sa vydala
za pastora a jeden mládenec je zapojený
v službe mládeži v Slove života.
12
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Ako si začal službu mladým?
Bolo to veľmi jednoduché. Keď som mal
16, stal som sa kresťanom. Môj otec bol
luteránsky kňaz a keď som vyrastal, mal
o mňa starosti. Posielal ma kamkoľvek,
len aby som počul Božie slovo. Dokonca
mi dával extra vreckové, keď som sa dal
presvedčiť a išiel na stretnutie
kresťanskej mládeže. Chodil tam ešte
jeden
chlapec
s
podobným
„duchovným“ motívom ako ja,
mimochodom teraz je aj on spasený a je
dokonca mojím švagrom. Napriek tomu,
že som tam viac-menej chodil nasilu,
Boh sa ma dotkol, prijal som Ježiša, bol
som naplnený Duchom Svätým a hneď
som aj niekoľkých ďalších viedol ku
Kristovi. A tak, hoci som bol iba dva
týždne veriaci, začal som viesť skupinu
niekoľkých nadšených kresťanov,
s ktorými sme evanjelizovali a
modlievali sa. Nebolo to v Uppsale,
vtedy som ešte býval v malom mestečku
Lexan, z ktorého pochádzam. Postupne
sa pridávali ďalší a zdalo sa mi celkom
prirodzené byť ich lídrom. Študoval som
a čítal, čo sa len dalo, len aby som bol
aspoň o krok pred ostatnými.
Absolvoval si aj biblickú školu Slovo
života?
Áno a bol to ďalší prielom v mojej
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

službe. Do biblickej školy v Uppsale
som odišiel v roku 1994. Na víkendy
som chodieval domov a viedol biblické
štúdium a tréning pre lídrov. Neskôr to
vyústilo do služby vedúceho mládeže
v novovznikajúcom zbore. V roku 1997
mi zavolal pastor Ulf a požiadal ma, či
by som bol ochotný prevziať službu
vedúceho mládeže v uppsalskom zbore.
Spolu s manželkou sme sa za to modlili a
ešte v tom roku sme sa do Uppsaly
presťahovali a žijeme tam až dodnes.
V roku 2001 som prijal povolanie do
naddenominačnej
služby
New
Generation. Stále som jedným z
pomocných pastorov v našom zbore a
učiteľom na našej biblickej škole, ale
jadro mojej práce je získavanie mladých
pre Ježiša na univerzitách a stredných
školách.
Rozprával si nám niekoľko fascinujúcich zázrakov ohľadne toho, ako
Boh používa celkom obyčajných
chlapcov a dievčatá. To, čo sa stalo u
vás vo Švédsku, sa iste môže stať aj
v iných krajinách...
Presne tak. Všetko je založené na tom,
aby sme dôverovali mladým ľuďom, že
môžu byť nositeľmi prebudenia.
Veľakrát je to totiž v zboroch postavené
tak, že máme nejakého pomazaného

Rozhovor

mladíka a celá služba sa točí okolo neho
a prípadne niekoľkých ďalších. To je
samozrejme biblické, ale nemalo by to
byť na úkor toho, že ostatní sa stanú
pasívnymi. New Generation je práve o
tom, aby bežní tínedžeri oslovili
priateľov evanjeliom tam, kde chodia do
školy. Zámerom je, aby sa kresťania
osmelili k spoločným modlitbám a
evanjelizácii. Z nich a z novo uverivších
sa potom formujú skupiny New
Generation.
Ako potom prebieha vyučovanie na
týchto skupinách?
Dôraz sa nekladie na vyučovanie, toto je
ponechané na miestne zbory. A tie sú z
našej práce nadšené, pretože im to
prináša oživenie a rast. Pre New
Generation je dôležitá modlitba,
prioritou sú blízke vzťahy a ochota
organizovať evanjelizácie na škole. Za
päť rokov od vzniku sme videli enormný
nárast z nuly na deväťtisíc tínedžerov po
celom Švédsku, ktorí sa stretávajú na
570
skupinách.
Každý
týždeň
dostávame množstvo netradičných
návrhov na zorganizovanie ďalších
evanjelizácií a modlitieb: správy o tom,
ako mladí veriaci rozdávali na škole
Biblie, ako spolužiaci uverili, alebo boli
uzdravení z chorôb priamo na pôde
školy. Pochopte ten rozdiel, nie je v tom
zapojený žiaden pastor, apoštol či
evanjelista, iba obyčajní študenti, ktorí
sa osmelili vo viere a nadšene
rozprávajú o Bohu.
Môžeš nás povzbudiť nejakými
svedectvami?
Jedna dievčina bola veľmi ostýchavá.
Nikdy nevydávala svedectvo, nebola
schopná s nikým zdieľať evanjelium,
patrila medzi najhanblivejšie v celej
triede. No odkedy začala skupinu New
Generation, po týždni už viedla päť
dievčat zo svojej školy ku Kristovi!
Teraz dobre počúvajte, skupiny, ktoré
toto dvanásťročné dievča začalo, už o
pár mesiacov navštevovalo 70 žiakov.
Zobrala to naozaj vážne a ihneď
pripravovala pätnástich vedúcich
skupín, aby bolo o všetkých dobre
postarané. Je to dvojnásobný zázrak. Po
prvé, vidieť to ovocie a po druhé, vidieť
ju, aká je smelá a zmenená. Mohla sa
naďalej niekde skrývať v mládežníckej

skupine, ale ona sa rozhodla, že niečo
pre Ježiša urobí. Je nádherným
príkladom, ale zďaleka nie výnimkou.
Takých, ako je ona, sú stovky.
V mladých ľuďoch je naozaj obrovský
potenciál musíme ich len vyslať, trochu
takpovediac „naštartovať“ a potom im
musíme dôverovať. V cirkvách je toľko
vedúcich mládeže, ktorí sú prepracovaní
a pritom mnohí mladí, ktorí tam chodia,
sa iba „vezú“ a sú znudení. Nezmôžu sa
na nič iné, iba na nasledovanie.
Rozumejte mi správne, ja tým
nepohŕdam, iba poukazujem na
obrovské možnosti, ktoré sa črtajú, keď
ostatní dostanú priestor slúžiť, a to
dokonca aj v školskom prostredí, ktoré
je pre nich prirodzené.
Akú úlohu podľa teba hrajú v tom
všetkom cirkvi?
Cirkvi nemôžu ignorovať to, čo sa deje
v školách. Mali by to mať ako prioritu,
pretože to, čo sa deje na školách dnes, sa
zajtra bude diať v spoločnosti. Ako bude
zajtra vyzerať Slovensko? Dnes sa o tom
rozhoduje v školách! Ak sa nám podarí
dostať jasné a silné evanjelium do škôl,
potom je tu nádej pre Európu. Hoci my,
ako cirkevní lídri tam obyčajne nemáme
prístup, môžeme povzbudiť, vytrénovať
a modliť sa za tých, ktorí sa tam práve
nachádzajú, a tak potom príde k zmene.
Potrebujeme zmeniť myslenie a tiež
spôsoby, ako vedieme mládež. Namiesto
toho, aby vedúci mládeže ostatných
zabávali a vytvárali program tak trochu
podobný tomu vo svete, len odetý
v kresťanskom rúchu, je žiaduce, aby sa
vedúci mládeže stal duchovným
trénerom. Mal by mať schopnosť
vytvoriť tím. Potrebuje byť plný
povzbudenia a zároveň schopný múdro
poradiť. Ak získajú tí, ktorých vedie,
v škole úspech, môže ich povzbudiť, aby
sa nezastavili a urobili ešte viac. A ak sa
im nedarí, tak ich môže povzbudiť, aby
vytrvali. Podľa listu Efežanom je cirkev
práve na to, aby trénovala a
povzbudzovala veriacich. Neexistuje
lepší spôsob, ako vybaviť budúcich
pastorov a biblických učiteľov než ten,
že na tom začneme pracovať už teraz,
keď sú mnohí z nich ešte v škole. Tam
môžu nabrať skúsenosti v tom, ako
kázať, ako sa modliť, ako veci
zorganizovať, ako spolupracovať na
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

jednote, ako si poradiť s porážkou. Toto
všetko sú veci, ktoré sa im neskôr veľmi
zídu.
V čom vidíš prínos väčších evanjelizácií, ktoré pripravia mladí?
Spoločné evanjelizačné aktivity majú
jednu veľkú výhodu v tom, že sa cez ne
ľudia nielen obrátia, ale aj tí, ktorí sa na
nich podieľajú a v tíme sú len akosi do
počtu, alebo sa doposiaľ k ničomu
výraznejšiemu neodhodlali, majú zrazu
príležitosť tú pasivitu či utiahnutosť
prelomiť. Takýchto svedectiev máme
naozaj veľa.
Máte pri službe New Generation
aj nejaké svedectvá ohľadne
uzdravenia?
Jedno mladé dievča zo severu Švédska
zorganizovalo
stretnutie
New
Generation na svojej škole, na ktoré
veriaci pozvali aj svojich nespasených
priateľov. Jedna neveriaca tínedžerka,
ktorá tam takto prišla, ich poprosila, aby
sa modlili za jej mamu. Jej mama nebola
veriaca a bola už v pokročilom štádiu
rakoviny, pričom lekári jej dávali
maximálne tri mesiace života. Veriaci sa
teda modlili za vreckovku, ktorú potom
malo to dievča dať svojej mame. Prišla
domov a povedala jej: „Mami, vezmi si
túto vreckovku, daj si ju do vrecka, nos
ju a uvidíš.“ Ani jedna z nich pritom
nebola veriaca. No pri ďalšej návšteve
lekára, keď mali lekári zistiť, ako ďaleko
rakovina pokročila, s prekvapením
zistili, že nádor je preč! Pre obe z nich to
bol poriadny šok. Stali sa kresťankami a
každému hovorili o tomto zázraku. Ak si
uvedomíme tú situáciu, že tá dievčina už
nemala otca a ak by jej zomrela aj mama,
tak by zostala úplne sama, uvedomíme
si, aký dobrý je Boh. Myslím si, že
v tomto prípade, by asi to dievča
nepoprosilo o modlitbu cirkev, pretože
takto to v našej spoločnosti nechodí. Ona
poprosila niekoho, kto bol pre ňu
najbližším a komu mohla dôverovať.
Takže veľkosť tohto zázraku nie je iba
v nadprirodzenom uzdravení, ale aj
v tom, že v jej bežnom prostredí sa
nachádzala takáto živá skupina
veriacich.
Otázky kládol Peter Čuřík
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Správy zo sveta

Ježiš zachránil dievčatá
pochované zaživa
V Egypte istý
Moslim zavraždil svoju
manželku a
potom ju spolu s malým
bábätkom a
osemročnou
dcérou pochoval. Deti
pochoval zaživa! Následne polícii zahlásil, že mu
niekto zabil
deti. O 15 dní
neskôr zomrel nejaký
ďalší príbuzný. Keď ho
pochovávali,
pod zemou
našli tie dve malé dievčatá nažive!
Hanebný čin onoho muža vyšiel
najavo, a preto bol odsúdený. Staršej
dcéry sa pýtali, ako to dokázala prežiť.
„Muž v žiarivo bielom oblečení, s
krvácajúcimi ranami na rukách,
prichádzal každý deň a dával nám jesť.
Prebudil dokonca našu mamu, aby
mohla nakŕmiť moju malú sestričku,“
odpovedala.
Toto interwiev zachytila aj
egyptská národná televízia. Jedna
renomovaná moslimská reportérka
doslova vyhlásila: „Toto nemohol
urobiť nikto iný, len Ježiš, pretože nikto
nedokáže urobiť podobné veci!“
Moslimovia veria, že Isa (Ježiš) to
mohol urobiť, lenže čo s tými ranami?
Tie predsa potvrdzujú to, že bol
ukrižovaný, no teraz je živý. Navyše je
jasné, že tieto deti si nemohli vymyslieť
podobný príbeh, veď bez ozajstného
zázraku nemohli ani prežiť.
Moslimskí predstavitelia sa v tejto
oblasti ocitli v ťažkej situácii, ako
vysvetliť, čo sa stalo. Okrem toho im
vôbec nepridáva popularita filmu
Umučenie Krista. Je celkom isté, že
táto správa sa bude šíriť míľovými
krokmi. Kristus prevracia svet hore
nohami!
Správa prevzatá od
Damarisa Hirtlera
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Čarodejnica v Indii
našla Ježiša

V Brazílii sa šíri
oheň prebudenia

Vipula Faloyida patrila k vyššej kaste
brahmanistov a bola okultnou
liečiteľkou. Verila, že je dosť silná na to,
aby mohla vyháňať démonov. Pretože
väčšinu týchto okultných liečiteľov
tvoria muži a ona jediná je žena, bola
považovaná za niečo zvláštne. Vipula
žila v dedine Bihar v Indii a stala sa
známou tým, že uctievala dve
najpopulárnejšie božstvá. Rituálne
uctievanie ich obrazov bolo prvou
vecou, ktorú robila každý deň.
Každý si myslel, že jej život je v
poriadku – spolu s manželom a troma
deťmi si užívali život v relatívnej
prosperite. Z Vipulinho manžela sa
však stal ťažký alkoholik a onedlho

V Brazílii, v krajine s najväčšou
katolíckou populáciou, sa až 40 % ľudí
považuje
za
letničných
alebo
charizmatikov. Mnohí z týchto Duchom
naplnených
veriacich
prinášajú
evanjelium svojim susedom a na svoje
pracoviská. Výrazne tým vplývajú na
svoje okolie a spoločnosť.
Jeden z príkladov je zasvätenie
miest Ježišovi. Každý rok sa pri určitej
karnevalovej
slávnosti
zvykli
odovzdávať symbolické kľúče mesta
kráľovi Momo, ktorý je akýmsi
stelesnením diabla. Táto ceremónia
bola spojená s proklamáciou, aby sa
Momo ujal vlády. No dnes, keď je čoraz
viac starostov kresťanmi, sa z týchto
praktík činí pokánie. Namiesto toho
starostovia
odovzdávajú
kľúče
Ježišovi. Viacero správ potvrdzuje, že
následne sa v týchto mestách znižuje
kriminalita. V trojmiliónovom Belo
Horizonte, považovanom za jadro
prebudenia, sa nachádzajú zbory ako
je Lagoinha Baptist. Táto cirkev
narástla z 5000 členov v roku 1998 na
dnešných 35000. Každú nedeľu sa
obráti k Bohu 150 ľudí na siedmich po
sebe
idúcich
radostných
bohoslužbách. Ale kľúčom k rastu je to,
čo robia títo členovia potom, keď sa
vrátia zo zhromaždení. Obrovský vplyv
na mesto má worshipový tím Diante do
Trono, ktorý sa stal veľmi populárnym.
Na všetky ich koncerty je vstup
zdarma, výťažok z predaných CD
venujú na misiu. Pri ich poslednom
koncerte v 1,5 miliónovom meste
Brasil, navštívilo toto podujatie 1,2
milióna ľudí.

kvôli tomu aj zomrel, aj napriek
skutočnosti, že bol stále ešte veľmi
mladý. Po jeho smrti sa začali chýriť
klebety, že Vipula ho zavraždila, aby
upokojila požiadavky a smäd po krvi
božstiev, ktoré uctievala.
Z toho všetkého upadla do
depresie.
Z
najslávnejšej
a
najmocnejšej okultnej liečiteľky sa
stala najnenávidenejšia žena v dedine.
Misionár Shami Das nedbal na tieto
chýry a zvestoval jej evanjelium.
Vipula, oslovená Ježišovou láskou,
ihneď prijala Krista. Jej zmena bola
veľkým šokom pre celú jej rodinu.
Začala navštevovať cirkev a svedčiť
susedom o tom, čo sa jej stalo. Vďaka
jej svedectvu sa mnohí rozhodli pre
Ježiša Krista. Teraz uctievajú Boha
spoločne.
Gospel for Asia
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Správa od Paula Stranda, CBN

Belo Horizonte, Brazília

Správy z Izraela

874 obetí civilistov!

viac akceptovaným Fatahom, politici ako
Condoleezza
Riceová,
Angela
Merkelová a Carl Bildt sa nezdráhali
s nimi stretnúť. Zdá sa, že im nevadí, že
títo predstavitelia palestínskej vlády
nespĺňajú ani jeden z troch princípov, na
ktorých sa dohodli Izrael so štvoricou:
USA, EÚ, SN a Rusko a pritom Hamas
naďalej: 1. volá po zničení Izraela, 2.
neuznáva existenciu Izraela a 3. nehodlá
prestať s násilím.
V žiadnom inom školskom systéme
na celom svete nie je antisemitizmus tak
silno zakorenený ako v palestínskych
školách. Nielenže sú toho plné médiá a

Ynet News informoval, že od roku 1860
roku kedy sa Židia usídlili neďaleko
jeruzalemských múrov, Izrael stratil už
22 305 vojakov. V nedávnej druhej
libanonskej vojne padlo 119 vojakov. No
omnoho tragickejšie je to s bežnými
civilistami. Podľa Haaretzu bolo
v nepriateľských akciách za posledný rok
zabitých 66 civilistov. Od roku 2000 je to
až 874 civilistov, pričom až 18 percent z
nich tvoria deti!

Izrael počas minuloročnej libanonskej
vojny boli oprávnené, aj keď pri nich
zahynulo alebo bolo zranených aj
množstvo Arabov. 89 percent z nich
považuje izraelské bombové útoky za
vojnové zločiny. 76 percent opisuje
sionizmus ako rasistický, ale viac ako
dve tretiny by neváhalo žiť v Židovskom
štáte, aj keby existoval popri
Palestínskom štáte.

Prepustiť väzňov?
Palestínčania neustále naliehajú na
Izrael, aby prepustil palestínskych
väzňov. Mnohí z nich sú však usvedčení
z vážnych zločinov a podieľaní sa na
teroristických útokoch. Hamas požaduje
prepustenie 1400 väzňov! Izrael uvažuje
o výmene týchto väzňov. Nesúhlasia
s tým však mnohí Izraelčania a na
protest voči tomu sa nezúčastnili
prebiehajúcich spomienkových akcií
padlých vojakov a obetí terorizmu.
Dôvodia tým, že podľa štatistík sa
väčšina prepustených väzňov vracia
k svojim teroristickým aktivitám!

vládne vyhlásenia, ale aj v školách sa
bežne hovorí o zničení Izraela a
nahradení ho Palestínskym štátom.
Naproti tomu sa v izraelských školách
vyučuje o tom, že Židia majú usilovať
o mier so všetkými svojimi susedmi.

Tiché uznanie Hamasu?

Mnoho izraelských Arabov
neverí na holokaust.

V roku
roku 2006
2006 väčšina
väčšina svetových
svetových politikov
V
politikov
bojkotovala lídrov
lídrov Hamasu,
Hamasu, ktorí
bojkotovala
ktorí zvíťazili
zvíťazili
vo voľbách.
voľbách. USA
USA aj
aj Európska
vo
Európska únia
únia ich
ich
považujú za teroristickú organizáciu.
Existujú na to pádne dôvody, pretože
Hamas stál v pozadí mnohých útokov na
Izrael, pri ktorých sa obeťami stali
civilisti. No odkedy sa vytvorila koalícia
medzi Hamasom a predsa len o niečo

Haaretz píše, že podľa prieskumu, ktorý
sa uskutočnil na haifskej univerzite, je
28 percent izraelských Arabov presvedčených, že holokaust sa nikdy
nestal. Medzi absolventmi stredných a
vysokých škôl bolo toto číslo ešte vyššie,
a to až 33 percent. Až 48 percent
opýtaných izraelských Arabov si myslí,
že raketové útoky Hizballáhu na severný
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Gaza

Všetky správy sú prevzaté
z pravidelných správ, zasielaných
Slovom života Jeruzalem.
Stránku pripravil Martin Hunčár.
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História

Didaché
Učenie dvanástich apoštolov
Nepoznáme autora a nevieme ani kde
bol napísaný originál. No je veľmi
pravdepodobné, že Didaché bolo
napísané okolo roku 90 po Kristovi.
Tento grécky rukopis z roku 1056,
patriaci jeruzalemskému patriarchátu,
našiel v r. 1873 Filotheos Bryennios
v Carihrade (dnešnom Istanbule). V tej
dobe to bol jeden z najcennejších
objavov. Dovtedy sa o ňom vedelo len
prostredníctvom raných cirkevných
autorov, ktorí z neho citovali.
Didaché je jedným z najcennejších
materiálov, ktoré nám popisujú život
cirkvi na prelome prvého a druhého
storočia. Je to zbierka morálnych a
sociálnych predpisov a povinností,
podľa ktorých si prví kresťania mali
zariadiť svoj život. Autorovým
zámerom
bolo
pravdepodobne
v krátkosti zhrnúť kresťanské učenie.
Didaché obsahuje 16 kapitol.
V prvej časti pisateľ pojednáva
o morálnych predpisoch vo forme dvoch
ciest: cesty života a cesty smrti. Cesta
života hovorí o povinnostiach kresťana
voči Bohu a blížnemu. Káže chrániť sa
zlého, uctiť si predstavených, mať lásku
k
chudobným,
dobre
vychovávať deti a ľudsky
zaobchádzať so služobníctvom. Predpisuje tiež
povinnosť
vyznať
sa
z hriechov, keď niekto do
nich upadol.
V druhej časti sa
popisuje
vysluhovanie
krstu (napríklad sa tam
spomína, že krst nasleduje
až po príprave, poučení a
vyznaní nového krstenca,
praktikuje sa „v mene Otca
a Syna a Svätého Ducha“
ponorením do vody alebo
trojitým obliatím, ak nie je
dostatok vody). Eucharistia je
označená ako duchovný
pokrm a nápoj, nemôžu ju
absolvovať nepokrstení, je tu
dokonca
zaznamenaná
16
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modlitba, ktorá sa prednášala počas
Večere Pánovej pri pití z kalicha a pri
lámaní chleba, hovorí sa o pôste (streda a
piatok sú pôstne dni) a modlitbách
(základ modlitby kresťana je Otčenáš).
V tretej časti sa pozornosť autora
sústreďuje na vnútorný chod cirkvi.
O veriacich sa starajú apoštoli a proroci.
Spomínajú sa tu aj učitelia, biskupi a
diakoni, no z jednotlivých kapitol sa dá
usúdiť, že sa neodohráva v období tzv.
monarchického episkopátu, systému,
v ktorom cirkev fungovala neskoršie,
kde mali kľúčovú úlohu biskupi. V
Didaché hlavnú autoritu nemá biskup,
ale apoštoli s prorokmi. Je zrejmé, že
služba apoštolov a prorokov bola
pomerne
hojne
zastúpená
a
rešpektovaná, a práve preto musela byť
nejako bližšie popísaná. (Napríklad
kritika prorokov hovoriacich v Duchu
Svätom bola dokonca považovaná za
hriech proti Duchu svätému.) Ohľadne
pôsobenia apoštolov sa hovorí, že
veriaci ich majú láskavo prijať, ale
skutočnými apoštolmi a učiteľmi nie sú
tí, ktorí ich obťažujú viac ako dva dni
alebo žiadajú peniaze. Veriaci sa

majú postarať o zabezpečenie pre
pastierov. V nedeľu sa majú veriaci
schádzať na lámanie chleba. V poslednej
kapitole sa hovorí o príchode Ježiša
Krista a o tom, aby na to boli kresťania
pripravení.
Didaché slúžilo za vzor mnohým
podobným spisom ohľadne usporiadania a fungovania cirkvi v neskorších storočiach. Z tohto spisu sa
môžeme veľa dozvedieť. Vidieť, že
cirkev sa už nenachádza v „malých
začiatkoch“, ale sa rozrástla do veľkých
rozmerov. Stále v nej panuje čulý život a
vzniká potreba určitého usmernenia. Na
niekoľkých miestach je už badateľne
cítiť nástup určitej formy liturgie a
tradície, ktorá si získava svoje pevné
miesto. V počiatkoch kresťanstva to
skôr napomáhalo, no o stáročia neskôr,
keď sa na tradíciu začal klásť oveľa
väčší dôraz, sa to prejavilo aj negatívne.
Zdroj:Wikipedia,
Jozef Špirko: Patrológia.
Stránku pripravil Martin Hunčár

Belo Horizonte, Brazília
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Inzercia

Cestujte s nami na konferenciu do Uppsaly – 22. až 29.7.2007
Európska konferencia je zlatým klincom letného obdobia v Slove života v Uppsale. Každoročne sa tu stretávajú tisícky veriacich z
rôznych cirkví z celého sveta. Tohto roku sa tam chystá viac ako 30 ľudí aj zo Slovenska. (Ešte stále sa dá letieť za nízky poplatok do
Štokholmu.) Hostiteľ konferencie Ulf Ekman aj tento rok pozval Konga Hee, Steva Sumralla, Jonathana Bernisa, Benjamina a
Reuvena Bergerovcov, ale aj takých, ktorí budú slúžiť po prvýkrát: Suliasiho Kurula z Fidži , Charlesa Whiteheada z Anglicka, Marka
Connera z Austrálie a umelcov Avnera a Rachel Boskeyovcov. Na konferencii zabezpečujeme tlmočenie do slovenčiny. Viac
informácií na tel: 02-44461195 alebo mailom na a tiež na slovozivota@slovozivota.sk a tiež na www.ulfekman.org

Ulf Ekman

Jonathana Bernis

Benjamina a Reuvena Bergerovci

Marka Conner

Steva Sumrall

Konga Hee

Charlesa Whitehead

Suliasiho Kurulo

Avnera a Rachel Boskey

Reuben Morgan

Ulf Ekman

Joyce Meyerová

Peter Čuřík

Duchovní vůdce

Bojisko v mysli

Audio mesiaca

196 strán, 239 Sk, česky, mäkká väzba

285 strán, 269 Sk, mäkká väzba

500,- Sk za 6 kaziet mesiaca,
poštovné zadarmo

Vynikajúca kniha pre všetkých kazateľov
a lídrov v Tele Kristovom. Autor je známy
tým, že budovanie lídrov je jeho hlavná
priorita v službe. Zdieľa sa so svojimi
skúsenosťami a podáva vyvážené a
veľmi hodnotné vyučovanie na základe
Biblie. Zaoberá sa vizionárskym
vedením, tímovou prácou, rastom a rozmnožením, nebezpečiami a pokušeniami
vo
vedení,
štruktúrou,
delegovaním a vhodnými spolupracovníkmi.

Autorka mnohých bestsellerov a známy
hosť konferencií sa zdieľa so svojimi
skúškami, prehrami a víťazstvami vo
svojom vlastnom manželstve, rodine a
službe a odhaľuje nám, aké myšlienky ju
trápili na jej ceste k víťazstvu. Zistíš, ako
nájsť pokoj a zastaviť búrku vo svojej
mysli a ako použiť efektívne duchovnú
výzbroj. Naučíš sa, akým spôsobom
môžeš rozpoznať škodlivé myšlienkové
vzory a ako zastaviť ich vplyv na tvoj
život.

Audio mesiaca posielame od roku 1999.
Je to vybrané kázanie zo Slova života
Bratislava, obvykle pastora Petra
Čuříka. Audiokazetu si môžete objednať
na tel.: 02-44461195 a prvú vám
pošleme zadarmo. Bližšie informácie
získate
na
našej
stránke
www.slovoživota.sk, kde nájdete aj
náš internetový obchod. Môžete si takto
objednať knihy, CD, MP3, videokazety a
audiokazety od desiatok kazateľov, ktorí
navštívili Slovo života v Bratislave alebo
Uppsale.

w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Inzercia

Náklad 2 300 kusov!
Toto číslo vychádza v náklade 2 300 kusov a
znova na dvadsiatich stranách! Pokračujeme vo
farebnej obálke a vo zväčšenom formáte! Verím,
že tieto zmeny budú prínosom. Časopis
rozposielame zadarmo už na viac ako 1 100
adries. Od našich čitateľov dostávame veľa
povzbudenia, no potešíme sa, ak nám opäť
napíšete. Veľkú časť nákladov stále nesie náš zbor
a mnohí verní prispievatelia z celého Slovenska.
Sme veľmi vďační za každý príspevok.

Vašu podporu, prosíme, pošlite priloženou
poštovou poukážkou alebo sumu poukážte na:
Slovo života int., P.O. Box 17, 814 99
Bratislava; VÚB BA - centrum, č. ú.: 68434112/0200, var. s. 11

Evanjelizačný partner
1. Pravidelne mesačne prispieva sumou, ktorú
si sám určí (100,- Sk; 200,- Sk; 500,- Sk; inú).
2. Modlí sa za obrátenie ľudí na Slovensku a
za evanjelizácie, ktoré usporadúvame.
Kam smeruje finančná podpora?
na náklady spojené s evanjelizáciami (prenájmy, doprava, pozvánky, letáky, časopis, misijní pracovníci) a stavba cirkevnej budovy
v Bratislave.
Čo ponúkame?
- Modlitby za Vás a za Vaše potreby
- Pravidelnú informovanosť o dianí v našom
zbore a o ďalších plánoch.

Prosíme vás tiež, aby ste nás informovali o
prípadnej zmene vašej adresy. Ďakujeme.

Ako platiť?
Poštovou poukážkou alebo bankovým
prevodom na účet: Slovo života, VÚB
Bratislava - centrum, č.ú.: 68434-112/0200,
variabilný symbol: 20
Upozornenie!
Naďalej podporujte svoju miestnu cirkev
duchovne a finančne.
Poštová poukážka priložená v tomto časopise
s variabilným symbolom 11 slúži výhradne na
podporu tohoto časopisu. Pre evanjelizačného
partnera použite variabilný symbol 20.

Víťazný život môže požehnať aj vašich priateľov,

STÁLE ZADARMO!
stačí, ak si ho objednajú na doleuvedenej adrese.

PRAVIDELNÉ
NEDEĽNÉ
BOHOSLUŽBY

Objednajte si kázania
na audiokazetách
6.5.2007

Hunčár

Martin

Slúž Bohu celým srdcom

A0705061

29.4.2007

Čuřík

Peter

Očakávaš ešte stále ,,dobré od Hospodina’’?
(Audio mesiaca)

A0704291

22.4.2007

Čuřík

Peter

Stráž svoju myseľ!

A0704221

15.4.2007

Čuřík

Peter

Dokážeš správne čeliť svojej minulosti?

A0704151

8.4.2007

Čuřík

Peter

Čo potrebuješ pri výstupe na Golgotu

A0704081

1.4.2007

Hunčár

Martin

Podobenstvo o rozsievačovi

A0701041

25.3.2007

Čuřík

Peter

Nikdy sa nevzdávaj!

A0725031

18.3.2007

Čuřík

Peter

Dôležitosť prípravy na Božie povolanie

A0718031

11.3.2007

Čuřík

Peter

Stanice na ceste do ,,Rechobotu”
(Audio mesiaca)

A0711031

4.3.2007

Horn

Štefan

Jakubova duchovná púť a stretnutie s Bohom

A0704031

3.3.2007

Höfig

Ekkehard

Boh ťa chce uzdraviť

A0703031

3.3.2007

Čuřík

Peter

Ako sa zbaviť útlaku a získať trvalé víťazstvo

A0703032

25.2.2007

Hunčár

Martin

Posti sa od televízora

A0702251

18.2.2007

Čuřík

Peter

Úrovne duchovnej dospelosti (Audio mesiaca)

A0702181
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DK Dúbravka, modrá sála,
Saratovská 2/A
Elekrička č.5; autobus č. 83
Nedeľa o 10.00 hod.
(súbežný program pre deti)
PRÍDTE A ZAŽITE ČERSTVÝ
BOŽÍ DOTYK

Veríme, že JEŽIŠ je stále
OZAJSTNÝM RIEŠENÍM na
BEŽNÉ PROBLÉMY
úplne obyčajných a
NORMÁLNYCH ĽUDÍ.
On zachraňuje, uzdravuje a
vyslobodzuje. Poďme Ho spolu
chváliť a oslavovať.

www.slovozivota.sk
(týždenné zamyslenia,
kázne online a mnoho iného)
A. Krajčovičová, M. Vajdová, Juraj Rybanský
Články, technické spracovanie a preklady:
P. Čuřík, M. Hunčár, Z. Kunovská,

-Nepredajné

ULF EKMAN V BRATISLAVE

Ulf Ekman s manželkou Birgittou

V roku 1983 Ulf Ekman založil vo
Švédsku medzinárodnú biblickú
školu. Neskôr začal biblické
školy aj v ďalších krajinách a za
24 rokov nimi prešlo až
osemnásť tisíc študentov. Ich
kresťanská základná škola je
najväčšou
vo
Švédsku,
momentálne ju navštevuje 900
žiakov. Ulf Ekman je tiež
zakladateľom Univerzity Slovo
života a pastorom cirkvi
rovnakého mena. Súčasťou ich
misijnej práce je aj ročný
Univerzitný kurz pre pastorov,
ktorý sa tento rok konal vo
Svätom Jure. Slávnostné
ukončenie tohto kurzu, ktorý
absolvovali duchovní z 15-tich
krajín Európy, bude súčasťou
štvrtkového zhromaždenia.

BRATISLAVA, ISTROPOLIS, VEĽKÁ SÁLA
31. mája 2007, štvrtok o 18.00 hod.
01. júna 2007, piatok o 18.00 hod.

worshipová skupina Slovo života Bratislava
bohatá ponuka kresťanských produktov

vstup voľný

Srdečne vás pozývame na zhromaždenia s kazateľom Ulfom Ekmanom

