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Nastal čas pre
Európu!
Tento úvodník píšem zo stretnutia
dekanov a učiteľov biblických škôl
Slova života v Uppsale. Je úžasné
stretnúť ľudí z celého sveta, ktorí
horia pre tú istú víziu a počuť o tom,
čo Boh robí cez ich službu. Niektorí
učitelia prišli z chudobnejších
krajín, niektorí z moslimských
krajín. Sú tu zástupcovia biblických
škôl, ktorí sú pod dohľadom tajnej
polície a žijú v neustálom ohrození.
I napriek tomu slúžia verne svojmu
Bohu.
Sme veľmi radi, že v septembri
otvárame aj v Bratislave biblickú
školu pre strednú Európu. Často
počujeme o tom, čo Boh robí v Ázii,
v Číne či v Afrike, ale verím, že
nastal čas aj pre náš kontinent Európu. V máji 2007 sme v Bratislave ukončili pastorský kurz a od
februára 2008 sa neďaleko Viedne
začal trojročný univerzitný kurz
Livets Ord blízko Viedne, ktorého
sa účastní až 200 študentov z celej
Európy. Boh volá Európu späť
k svojim koreňom!
Keď chcel apoštol Pavol vo svojej
horlivosti kázať evanjelium v Ázii,
je napísané, že „Ježišov Duch mu
nedovolil“. Je to zvláštne vyjadrenie, lebo väčšinou nám
v službe evanjelia bráni nepriateľ.
Ale v Skutkoch 16 sa Pavol
nachádzal v historickom momente,
kedy Boh chcel priniesť evanjelium
do Európy. Vďaka Bohu, že Pavol
bol nakoniec poslušný Božiemu
volaniu, prešiel do Macedónie a
doniesol posolstvo evanjelia aj na
náš kontinent.
Pavol bol jednoznačne v Božej
vôli, napriek tomu sa stretol so
silným odporom. Európa ho
nevítala pohostinne a zdá sa, že ani
dnes tomu nie je inak. Náš
kontinent sa otriasa pod silnými
vplyvmi humanizmu a materializmu či liberálnej teológie, ktorá
popiera moc Božiu. Západná
Európa zas čelí rastu moslimskej
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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populácie a ich
náboženstva.
Odpoveď
na
všetky tieto výzvy sa za tie
stáročia nezmenila. Pavol píše
Rimanom, že
„evanjelium je
mocou Božou
na
spasenie“
(Rim 1:16). Len
pastor Peter Čuřík
evanjelium dokáže priniesť trvalú zmenu.
Evanjelium ako dobrá správa pre
hynúceho človeka. Evanjelium
o smrti a zmŕtvychvstaní Pána
Ježiša Krista, ktorý ponúka večný
život každému, kto v neho uverí.
Winston Churchil povedal, že
žijeme z toho, čo dostávame, ale
skutočný život pozostáva z toho, čo
dávame. Vo Švédsku sa za nedávne
obdobie zatvorilo 220 kostolov a
modlitební. Vo Veľkej Británii je
situácia ešte horšia a mnohé
anglikánske kostoly, v ktorých
návštevnosť rapídne klesla, skupujú moslimovia. Jeden z dôvodov
tohto úpadku je apatia a
individualizmus západných kresťanov. Mnohí začali žiť iba pre
seba a svoje potešenie. Ak má
Európa znova zažiť Božie
navštívenie, bude to vyžadovať
nasadenie a obetavosť veriacich,
ktorí boli vykúpení Kristovou
krvou. Znova bude musieť povstať
generácia veriacich, ktorí budú
ochotní niečo obetovať, zaplatiť
cenu a nevzdať sa pri prvom
neúspechu. Verím, že aj naša
biblická škola bude jedným
z nástrojov budovania takejto
generácie.
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Skutočný príbeh

Náhody neexistujú
Životný príbeh Adriána Fonóda

Narodil som sa v malom mestečku
v strede Slovenska, kde som prežil
pokojné a bezproblémové detstvo. Mal
som mnoho kamarátov, s ktorými som
trávil veľa voľného času. O duchovné
veci som sa skoro vôbec nezaujímal.
Nemal som problémy s ľuďmi a myslím,
že aj ostatní nemali zlý vzťah ku mne.
Napriek tomu som vedel, že ma niečo
ťaží. Vtedy som ešte nevedel, že je to
hriech. Vyrastal som v prostredí, kde sa
ľudia poznajú osobne a preto som dobre
poznal dosť ľudí, ktorí chodili v nedeľu
do kostola. Ale ich životy neboli v ničom
lepšie ako tej môj, takže kostol ma vôbec
nelákal.
Prvá osoba, ktorá mi rozprávala
o Bohu bola moja stará mama. Bola to
zbožná žena, ktorá sa každý večer
modlila. O Ježišovi Kristovi mi
rozprávala jednoduchým spôsobom, ale
na jej slová si pamätám dodnes.
Po skončení strednej školy som
prišiel študovať do Bratislavy. Hneď
v prvom ročníku som tu ako vysokoškolák zažil november 1989. Také
priateľské a dobrosrdečné vzťahy medzi
ľuďmi, aké vládli počas tých pár
týždňov tejto revolúcie, ostanú pre mňa
nezabudnuteľným zážitkom.
Na konci druhého ročníka sme sa
sťahovali na iný internát, kde sme mali
bývať traja na izbe. Dali sme sa dokopy
4
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ja a moji dvaja kamaráti. Ibaže v septembri som sa dozvedel, že budeme na
izbe štyria. Akousi
„náhodou“ sa k nám na
izbu dostal znovuzrodený kresťan. Čudoval som sa, že každý
deň číta po nociach
Bibliu a počúva kázne
a chvály. Ale určite
najzvláštnejšie
pre
mňa bolo to, že chodieval na nedeľné
ranné zhromaždenia
až zo severnej Čadce! Vôbec som
nedokázal pochopiť, ako môže niekto
vstávať v nedeľu ráno o druhej, aby sa
zúčastnil nejakej duchovnej akcie.
Potom som sa zoznámil aj s inými
kresťanmi. Patrili k nim aj Peter Čuřík a
Martin Hunčár, ktorí boli v tom čase na
stavebnej fakulte mojimi spolužiakmi.
Avšak stále som sa nemienil vzdať
svojich názorov na život. Pri niektorých
veriacich ma síce zaujala ich duchovná
zrelosť, ale pri ďalších ma však skôr
odrádzali ich nedostatky.
Až jedno aprílové dopoludnie som
sa bezcieľne prechádzal po internáte a
chcel som sa výťahom previesť na
desiate poschodie. Omylom som však
stlačil tlačidlo na ôsme poschodie, kde
práve „náhodou“ čakal na výťah
usmiaty kresťan, ktorý ma pozval na
stretnutie s misijným tímom z Uppsaly.
Nemal som ani potuchy čo to Uppsala je,
ale išiel som. Na stretnutí bolo asi
päťdesiat študentov, ktorí počúvali
švédskeho kazateľa. Z celého kázania
som nič nerozumel a doteraz si neviem
spomenúť na žiadnu myšlienku alebo
príbeh, ktorý kazateľ zmienil. Akosi sa
mi však nechcelo odísť, a tak som sa
pustil do rozhovoru s tým švédskym
misionárom. Dal som mu zopár
filozofických otázok, na ktoré sa mi
snažil čo najlepšie odpovedať. Počúval
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

som ho, no jednou nohou som už bol na
odchode. A vtedy sa ma zrazu ten
kazateľ spýtal: „Chceš prijať Ježiša
Krista do svojho života?“ A ja som mu
odpovedal, že chcem. Dnes viem, že to
bolo najdôležitejšie a najlepšie
rozhodnutie v mojom živote.
V tej dobe som mal na internáte veľa
priateľov a známych, vrátane mnohých
zahraničných
študentov,
ktorí
praktizovali snáď všetky hlavné svetové
náboženstvá. Každému z nich som
vravel o Bohu a o mojej skúsenosti
s Ním. Miloval som tie diskusie. A som
rád, že už ako študent som presne vedel,
že hinduizmus, islam a aj rôzne
východné, či iné náboženstvá sú bludy a
jediná správna cesta je evanjelium Ježiša
Krista. Je to cesta, ktorou môžme kráčať.
Určite nie je tak tajomná, že by ju mohlo
nájsť len pár vyvolených. Je zrozumiteľne popísaná v nemeniteľnom
Božom slove – v Biblii.
Odvtedy sa môj život veľmi zmenil.
Dnes si už život bez Boha ani neviem
predstaviť. Viem, že ma vedie a pomáha
mi. A je stále so mnou. Napĺňajú ma aj
pravidelné nedeľné bohoslužby v Slove
života Bratislava, kde mám službu
uvádzača.
Aj z môjho krátkeho svedectva sa dá
jednoznačne usúdiť, že náhody
neexistujú. Potom by bol aj jeden ľudský
život jedna veľká náhoda. A koho len
trochu zaujíma história alebo prírodné
vedy, tak vie, že tých „náhod“ je
nespočetne veľa.
A tak isto ako je pravda, že človek
má slobodnú vôľu, tak rovnako platí aj
to, že Boh je všemohúci Samovládca. Aj
keď by sa mohlo zdať, že tieto dve
pravdy si navzájom odporujú, celé
dejiny ľudstva, ako aj každodenný
praktický život dokazuje, že život
každého človeka ako aj život celého
ľudstva je zaodetý Božím tajomstvom,
ktoré nám Boh kvôli jeho milosti
odkrýva. Toto tajomstvo spoznávame
celý život.

Správy z Izraela

60. výročie založenia štátu Izrael
Tohto roku si Izrael pripomína 60.
výročie svojej novodobej histórie. Len
máloktorá krajina zažila od svojho
vzniku toľko vojen a neustáleho napätia
v čase mieru. Neustále konflikty medzi
Izraelom a jeho arabskými susedmi
neutíchajú. Najväčší spor sa odohráva
medzi ním a Palestínčanmi. K akejkoľvek trvalej dohode je stále ďaleko.
Hlavný problém predstavujú
teroristi, ktorí pôsobia vo viacerých
organizáciách. Ich aktivita neutícha, a ak
áno, tak len zdanlivo, pretože západné
média o tom mlčia. Napríklad v marci
tohto roku 25-ročný terorista Ala Abu
Dhaim, pôvodom z východného
Jeruzalema, s izraelským občianskym
preukazom, odpálil bombu, ktorá
ukončila životy ôsmich študentov a
troch vážne zranila. Terčom útoku bol
Mercaz Harav, miesto, ktoré je
považované za centrum náboženského
sionizmu.
Pre našinca musí byť ešte
prekvapujúcejšia
reakcia
jeho
najbližších. Namiesto toho, aby čin
svojho syna odsúdili (alebo prežívali
hanbu a smútok), vztýčili na jeho počesť
smútočný stan, na ktorom sa hrdo
vypínali zástavy Hamasu a Hizbaláhu.
V bezpečí nie sú ani mesiánski
Židia. Koncom marca sa odohrala
tragédia v rodine mesiánskeho pastora
z Arielu a to práve pred začiatkom
sviatku Purim, ktorým si všetci Židia
pripomínajú záchranu svojho národa
pred prenasledovaním za čias kráľovnej
Ester. 15-ročný pastorov syn rozbalil
balíček, ktorý im niekto podstrčil pred
ich dom. Následná explózia ho
dokaličila, smrti unikol len zázrakom.
Neviem si predstaviť, ako by na
takéto „darčeky“ reagovala slovenská
verejnosť. Obávam sa, že by sme neboli
ani spolovice takí zhovievaví ako
Izraelčania.
Je zarážajúce, že niektorí vplyvní
politici vo svete nabádajú na to, aby bol
Hamas zapojený viac do mierových
rozhovorov, hoci doposiaľ nesplnil
základné
požiadavky
svetových
veľmocí: uznať Izrael, ukončiť teror a

rešpektovať predchádzajúce dohody.
To, čo sa deje v centre
Gazy, je viac ako
znepokojujúce. Cez kontrolovanie médií, vzdelania a náboženských
inštitúcií sa postupne
vytvára fundamentalistická islamská spoločnosť,
nerešpektujúca základné
ľudské práva. Budujú sa
podzemné bunkre, vojenský výcvik zabezpečuje
Irán so Sýriou, polícia a
súdnictvo si neplnia svoje
povinnosti. Palestínski
predstavitelia
obratne
vyčkávajú na vhodnú
klímu presadiť si svoje
požiadavky. Využívajú aj
to, že západní politici sú
volení len na určité
mapa znázorňujúca miesta ohrozenia
volebné obdobie, čo týchto
izraelskej populácie z územia Zajordánska
politikov
ovplyvňuje
zdroj: www.defensibleborders.org
0
v presadzovaní krátkodobých riešení.
Svoje rakety odpaľujú z miest v blízkosti
Zblúdilé palestínske rakety typu
detských ihrísk, aby sa vyhli možnej
Kassám,
ktoré
dennodenne
izraelskej odvete a nezriedka deti
znepríjemňujú a ohrozujú židovských
naženú na povaly domov, ktoré sú
obyvateľov, občas zasiahnu aj
podozrivé ako teroristické základne.
nevinných Arabov. Tí sa potom
Je skutočným fenoménom, že
dožadujú ošetrenia v izraelských
Izrael, jediná skutočne demokratická
nemocniciach. Izraelskí lekári v nich
krajina v tejto oblasti, musí
poskytujú nezištnú pomoc bez ohľadu
donekonečna zápasiť za právo na svoju
na to, či sa jedná o Žida alebo
existenciu. Je na čase, aby im
Palestínčana.
demokratická Európa vyjadrila svoju
Na druhej strane používajú
podporu a posilnila tak šancu na
Palestínčania propagandu aj medzi
pozitívny vývoj v oblasti stredného
deťmi. Nedávno sa v televíznom
východu. My kresťania by sme mali
vysielaní objavilo dieťa, ktoré sa
poznať aspoň základné fakty a stručnú
vyhrážalo a sršalo nenávisťou k prehistóriu, aby nás hocikto nemohol vodiť
zidentovi Bushovi a s cynickým
za nos. Samozrejme, že v modlitbách
smiechom
potom
zabilo
jeho
nezabúdame ani na Palestínčanov.
napodobeninu – malú bábku. Na
Riešenie, ktoré nikomu nenadŕža a je
palestínskych územiach však výchova
v prospech všetkých zúčastnených strán,
prebieha „trochu“ inak ako sme
sa hľadá len ťažko. Povzbudzujúce je
zvyknutí v civilizovanom svete.
však to, že raz tento problém
Izraelské ministerstvo obrany (MFA) na
spravodlivo vyrieši sám Boh.
svojej webstránke zverejnilo video
s dôkazmi, ako Hamas používa
Martin Hunčár
civilistov, vrátane detí, ako živé štíty.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Reportáž a rozhovor

Konferencia viery 2008
„Všetko je možné tomu, kto verí“
Konferencia viery, ktorú usporadúvame v Bratislave, každoročne priťahuje viac a viac veriacich z celého Slovenska.
Ak by som mal vystihnúť tú tohtoročnú, myslím si, že ju charakterizoval obnovený hlad po Bohu.
Zhromaždenia boli hojne navštívené, určite najviac za posledné roky. V sobotu večer sme museli nechať spevákov
a hudobníkov na pódiu, pretože v sále už pre nich naozaj nebolo miesto. Verím v osobné pomazanie veriaceho, ale
zároveň existuje niečo, čo sa nazýva kolektívne pomazanie. Boh koná špeciálnym spôsobom, keď sa Boží ľud
schádza, aby spoločne uctieval Kráľa a počúval jeho Slovo. Na tejto konferencii sme to prežili do bodky.
Hlavným hosťom konferencie bol
Carl-Gustaf Severin, ktorého služba
bola jedinečná. Každé z troch posolstiev,
ktoré kázal, bolo nezabudnuteľné. Hneď
v piatok večer nadviazal na tému
konferencie a učil Boží ľud jednoduchú
pravdu: Nepotrebuješ vieru ako horu na
to, aby si presunul horčičné zrno, stačí ti
viera o veľkosti horčičného zrna na to,
aby si presunul horu. Niekedy máme
nesprávnu predstavu o tom, čo je viera.
Myslíme si, že všetko závisí od
dokonalého poznania Písma, správne
artikulovanej modlitby alebo našej
duchovnosti. Pritom stačí detská dôvera
vo veľkého Boha, ktorá môže pohnúť aj
nepohnuteľným.
6
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Hostiteľ konferencie, pastor Peter
Čuřík, kázal v sobotu ráno. Hovorilo sa
o duchovnom prielome a dôležitosti
modlitby. Boh dokáže otvoriť aj
zatvorené dvere. V živote veriaceho
alebo cirkvi dokonca jestvujú také
oblasti, kde nedôjde k prielomu bez
Božieho zásahu. Počuli sme niekoľko
svedectiev, ktoré ukazovali práve na
jednoduchosť modlitby a nadväzovali
tak na piatkové posolstvo. A na záver keď nám už Boh dá prielom, nikdy to nie
je len pre nás samotných. Keď po
mnohotýždňovom obliehaní Izraela
prišlo konečne Božie vyslobodenie a
štyria malomocní sa hostili na hojnosti,
ktorú tam zanechal nepriateľ, uvedomili
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

si, že nerobia dobre (2Kráľ 7). Vrátili sa
späť do tábora Božieho ľudu a zavolali
aj ostatných. Účelom našich prielomov
je, aby sme do požehnania mohli vziať aj
ďalších.
Špeciálnym hosťom konferencie bol
biskup Apoštolskej cirkvi na
Slovensku, Ján Lacho. Chceme sa
podieľať na budovaní jednoty Tela
Kristovho a vážime si tých, ktorí išli
pred nami. Vďaka Bohu za kresťanov,
ktorí držali zástavu evanjelia aj počas
komunistického režimu a pripravovali
tak pôdu pre duchovné prebudenie
ďalšej generácie.

Reportáž a rozhovor

Sobota večer býva vrcholom
konferencie a podobne to bolo aj
tentoraz. Nielenže sa sála naplnila do
posledného miesta, ale vnímali sme
skutočný hlad po Božej prítomnosti.
Témou večera boli Božie zázraky.
Nezabudnuteľným momentom bolo,
keď veriaci na pódium prinášali rôzne
šatky (podľa Skutkov 19:12), aby sa za
ne brat Severin modlil. Bolo ich toľko,
že jedinou možnosťou, ako ich
obsiahnuť, bolo ľahnúť si na ne. Severin
neváhal ani chvíľu a ležiac na hore
modlitebných šatiek volal so slzami
k Bohu, aby zasiahol. Veríme, že Boh sa
priznáva k svojmu Slovu aj na

Carl Gustaf, naposledy si bol u nás
pred dvoma rokmi. Aké sú tvoje
dojmy z tejto konferencie?
Bola to najlepšia konferencia, akú sme
kedy mali. Som príjemne prekvapený
z toho, čo som tu videl. Myslím, že sme
v sále nikdy nemali toľko ľudí. Ale
nielen to, bol tu obrovský hlad po Bohu a
veľké očakávanie na to, čo sa bude diať.
Dôkazom toho bola priam hora rôznych
častí odevu, ktoré ľudia s vierou priniesli
na sobotnom večernom zhromaždení na
pódium, aby sme sa za ne modlili a aby
ich potom mohli priložiť na chorých,
ktorých majú na srdci. Okrem toho som
vnímal, že Boh vás vovedie do novej
finančnej úrovne. Takže, aby som to
zhrnul, na Slovensku sa v súčasnosti
deje niečo dobré. A takisto sa mi páči,
ako Pán dáva dokopy rôznych
kresťanov. Rečníkom konferencie bol aj
biskup apoštolskej cirkvi, teda zástupca
letničných, čo je podľa mňa veľmi dobrá
vec, pretože chceme preukázať rešpekt
ľuďom, ktorí „bežali“ pred nami. My si
vôbec nemyslíme, že nami to všetko
začalo, ale náš beh vnímame ako
pokračovanie niečoho, čo Boh už začal
dávno pred nami.
V sobotu ráno si kázal, aké je dôležité
zmocniť sa Eliášovho plášťa...
Presne tak. Ak sa nachádzaš blízko
pomazania, môžeš ho prijať, dokonca
v dvojnásobnej miere. Tak, ako sa to
podarilo Elizeovi.

Slovensku. Cirkev potrebuje obnoviť
vieru v Božie uzdravenie. Tesne pred
konferenciou sme vydali prvé číslo
Víťazného života v tomto roku, kde je
svedectvo o uzdravení chlapca z Gruzínska, ktorý zomieral na leukémiu. Cez
jednoduchú modlitbu v mene Ježiš bol
na udivenie lekárov uzdravený. Na
zhromaždení sme požiadali jeden
manželský pár z Považia, aby vydali
svedectvo o narodení ich prvého syna.
Pred troma rokmi sa za nich brat Severin
modlil, pretože nemohli mať deti.
V sobotu večer tam stáli aj s dvojročným
Matejom a dávali Bohu slávu za jeho
vernosť. Verím, že čím viac sa blíži

Nedeľa ráno bola o dávaní a kreativite
v cirkvi. Carl-Gustaf sa zdieľal s osobnými svedectvami, keď Boh testoval
jeho vieru v oblasti dávania a o tom, ako
ho zázračne viedol pri stretnutí
s uzbeckým prezidentom. Pri vypočutí
kázne sa nielen veľa nasmejete, ale
najmä veľa naučíte. Veľmi vám CD
z konferencie odporúčam. V rozhovore
s Carlom-Gustafom sa dočítate aj o tom,
čo počas tejto konferencie (práve na
tomto zhromaždení) vnímal pre cirkev
na Slovensku.

Čo si myslíš o našej biblickej škole,
ktorej historicky prvý ročník začína
už o pár mesiacov?
Sme z nej veľmi nadšení. Chcel by som
naozaj každého povzbudiť, aby do tej
školy šiel. Zvlášť tých, ktorí už majú
nejakú službu alebo vnímajú na svojom
živote povolanie do misie. Aj keď majú
bežnú prácu, vždy je to možné nejako
zariadiť.
Pamätám si, ako mi pred mnohými
rokmi Boh povedal, že absolvovanie

biblickej školy je akoby zameniť rýľ za
kultivátor. Je značný rozdiel v živote
veriaceho pred a po absolvovaní
biblickej školy. Takisto som cítil, že
mnohí z tých, ktorí boli na tejto
konferencii, nemajú len lokálne
povolanie, ale povolanie pre celý národ.
Pošleme sem našich najlepších učiteľov
a s vašou spoluprácou to bude
vynikajúci nástroj na zmenu národa.
Pravdou je, že bez biblickej školy sa len
ťažko podarí zmeniť národ.

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

Pánov príchod, tým viac sa bude
manifestovať Božia moc.
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biblickej školy začali službu v džungli...
Vyznávame totiž princíp, že biblická
škola tu nie je len preto, aby sme niesli
ovocie. Ona napomáha aj k tomu, aby
mohli vyrásť „stromy“, ktoré budú niesť
ovocie. Nestačí, aby sme na každom
mieste donášali iba naše vlastné ovocie.
Ani sem na Slovensko som neprišiel
preto, aby som získal ovocie. Prišiel som
sem zasadiť strom, ktorý potom ponesie
svoje
ovocie
dlhodobo.
Takto
uvažujeme
ohľadne
misie.
Uvedomujem si, že ja ako Švéd, len
ťažko oslovím nejaký iný národ. Ale
môžem prísť a sadiť stromy, ktoré potom
budú mať silný vplyv vo svojich
národoch.
A ty osobne, povedz nám niečo o tom
kde a ako slúžiš?
Mám za sebou plodný rok. Pracoval som
v Číne a intenzívne aj na Ukrajine, kde
momentálne v rámci Európy rastie
kresťanstvo najrýchlejšie.
Každý rok pribúdajú nejaké nové
biblické školy. Počuli sme, že začínate
tento rok aj s biblickou školou
v Číne...
Áno, všetko to začalo s dvoma stovkami
študentov pred mnohými rokmi
v Uppsale a dnes máme biblické školy
po celom svete, vrátane Indie. Viac ako
40.000 študentov prešlo cez biblické
školy, ktoré sme založili my alebo naši
úspešní absolventi. O takom niečom
sme na začiatku ani len nesnívali.
Bolo to mocné, keď si sa na
zhromaždení zmienil o tom, že si
stretol v Číne niekoho, kto bol
vzkriesený z mŕtvych...
Áno, takéto stretnutia sú výnimočné,
hoci by ich mohlo byť aj viac (smiech).
Bolo to naozaj obdivuhodné – stretol
som ženu, ktorej zomrel manžel, ale ona
sa s tým nezmierila a vzkriesila ho
z mŕtvych. Pýtal som sa jej, ako je
možné, že reagovala práve takto.
Odvetila mi, že čítala knihu od Kennetha
Hagina o viere. Vidíte, akú moc majú
knihy? To znamená, že vyučovanie je
dôležité. Ľudia potrebujú čítať Bibliu,
ale aj ďalšie kresťanské knihy, aby jej
mohli lepšie porozumieť. Veriacim sa
otvoria oči a môžu sa stať nevídané veci
vo veľkom rozsahu. Keď sme napríklad
8

I

ˇ
VÍTAZNÝ
ŽIVOT

I

2/2008

I

založili biblickú školu v Singapure, jej
absolventi nám neskôr pomohli
pootvoriť väčšie dvere Číny.
Na čo sa momentálne zameriavate
vo Švédsku?
To je dosť široká otázka, lebo sa
sústredíme naraz na viacero vecí. Ale
pravdou je, že chceme osloviť švédsku
verejnosť vo väčšom rozsahu, túžime po
prebudení doma a pritom budujeme
jednotu s inými veriacimi v Tele
Kristovom. Padajú dlhoročné bariéry,
ktoré boli medzi nami vystavané, z čoho
mám úprimnú radosť. Čo sa týka
misijnej práce, naša hlavná pozornosť je
sústredená na Áziu, a to najmä na Čínu,
Indiu, Vietnam, a najnovšie aj na
Mongolsko.
Ako sa vám podarilo začať prácu
v Mongolsku?
Pred niekoľkými rokmi sme mali na
našej biblickej škole v Abakane
študentov z Mongolska; po ukončení sa
vrátili domov, začali cirkevné zbory a
teraz nás tam pozývajú. Podobným
spôsobom sa nám otvorili dvere aj vo
Vietname, kam sme sa dostali cez
vietnamských absolventov biblickej
školy v Moskve. Máme dokonca aj
takých študentov, ktorí po ukončení
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Mohol by si uviesť aspoň niekoľko
dôvodov ich rastu?
Je to nadprirodzený Boží akt. Som
presvedčený, že veriaci sú v podstate
všade rovnakí, po celom svete, rozdielna
je však pôda. A tá ukrajinská je výborne
pripravená na žatvu. Niektorí čakajú na
veľké prebudenie, ale ja mám lepší
nápad. Zatiaľ čo čakáš na veľké
prebudenie, snaž sa získať aspoň
jedného pre Krista. Ak by to tak robil
každý, naše cirkvi by boli celkom
zmenené.
Niekedy
sa
mylne
domnievame, že to za nás zariadi nejaký
veľký evanjelista alebo že ak trochu
pozmeníme učenie, respektíve dáme na
niečo väčší dôraz, tak sa všetko vyrieši.
Nie, takto k prebudeniu nepríde.
Premýšľajte nad tým, čo by sa stalo, ak
by sa každý kresťan na svete snažil
získať aspoň jedného pre Krista. Ani by
nemusel získať dvoch. Stačilo by
jedného. Týmto spôsobom povstali
obrovské megazbory v Kórei, a to
v podstate bez „prebudenia“, ako mu
často rozumieme v našich kruhoch.
Nebolo tam žiadne veľké spontánne
vyliatie Ducha, iba poctivá práca, kedy
sa bežní členovia zboru usilovali získať
aspoň jednu dušu pre Krista. Myslím si,
že toto je tajomstvo úspechu. Veď si
spomeňme na svoje obrátenie. Niekto

Reportáž a rozhovor

nám svedčil alebo nás pozval na
zhromaždenie a až potom sme zažili
Boží dotyk.
Ako teda pripraviť pôdu nášho
národa takým spôsbom, aby bol
otvorený pre evanjelium?
V
mnohých
východoeurópskych
krajinách bol na počiatku veľký hlad a
otvorenosť, no po niekoľkých rokoch to
opadlo. Teraz však vidíme ako povstáva
nová vlna.
Áno, veď aj napríklad teologického
štúdia v Gutensteine sa prvého
modulu zúčastnilo 170 ľudí a
predpokladá sa, že to ešte porastie.
Cirkev vo Viedni, ktorá nám pomáha
s organizáciou kurzu, to priam šokovalo.
Takýto nápor záujemcov o teológiu
vôbec nečakali. Vynorili sa akoby
odvšadiaľ. Ťažko sa na to hľadajú
prirodzené vysvetlenia, skôr za tým
treba vidieť Boží zámer. Boh chce niečo
v Európe uskutočniť, a preto sa toľkí do
Guttensteinu zhromaždili.
V Európe je dnes ťažká situácia, a
preto takýchto absolventov potrebujeme
ako soľ. Sem-tam síce nachádzame
akési „ostrovčeky požehnania“, ale ak
dokážeme spojiť sily, podobne ako sa to
deje v Gutensteine, ovplyvníme
kresťanstvo v Európe aj v budúcnosti.
Nesúhlasím s myšlienkou, že
prebudenie je iba na tých miestach, kde
je chudoba. Napríklad v Singapure sú
bohatí kresťania a majú prebudenie,
takže prosperita nemusí byť prekážkou.
Pre vás mi v zásade Boh dal toto:
Vyrastú tu veriaci, ktorí budú
prosperovať a štedro dávať, ale zároveň
budú stále hladní po Bohu a budú môcť
prinášať prebudenie. V duchu som videl
lietadlo plné ľudí zo Slovenska, ktorí
nesú evanjelium do iných národov a
zároveň sú finančným požehnaním. Aj
kazatelia sem budú prichádzať nielen
aby dávali, ale aj prijímali dary na svoju
službu. Ak budete premýšľať nad celým
svetom, Boh vám dá aj Slovensko.
Niektorí premýšľajú iba nad svojím
vlastným mestom a nakoniec nezískajú
ani to. Ale ak budeš mať v srdci získať
pre Pána celý svet, Boh ti pomôže
s oslovením mesta, v ktorom žiješ.
Otázky kládol Peter Čuřík

OBJEDNAJTE SI CD Z KONFERENCIE
VIERY 2008 V BRATISLAVE
1 CD za 69 Sk
22. 2. 2008
18.30
23. 2. 2008
10.00
23. 2. 2008
15.30
23. 2. 2008
18.00
24. 2. 2008
10.00

Carl-Gustaf Severin

C0802221

Na presunutie hory ti stačí
viera horčičného zrna
Peter Čuřík

C0802231

Ako Boh otvára zatvorené
dvere
Ján Lacho

C0802232

Tí, ktorí išli pred nami
Carl-Gustaf Severin

C0802233

Boh je Bohom zázrakov
Carl-Gustaf Severin

C0802241

Kreativita v cirkvi

Objednávať môžete cez internetový obchod na
www.slovozivota.sk. Poprípade telefonicky na 0244461195 alebo môžete vyplniť malú kartičku, ktorá je
vložená v tomto časopise a poslať ju na našu adresu.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Z nášho zboru

Biblická škola v Bratislave!
Začíname 16. septembra 2008
Dennú biblickú školu Slovo života už absolvovalo 28 tisíc
študentov z celého sveta. Dnes má Slovo života
12 biblických škôl v rôznych krajinách sveta, pričom
v Bratislave sa na rok 2008/2009 otvára ďalšia, určená
hlavne pre študentov zo strednej Európy.

Predmety
Študenti sa budú učiť 22 predmetov. Medzi nimi sú
napríklad: modlitba, spravodlivosť, utrpenie v Biblii,
uzdravenie, misia, autorita a inšpirácia Biblie, autorita
veriaceho, skutky apoštolov, list Rimanom atď.
Biblická škola vám pomôže postaviť pevné základy pre
duchovnú službu, podnikanie, manželstvo, budovanie
vzťahov, evanjelizáciu či formovanie ďalších učeníkov.
Učitelia
Do Bratislavy budú prichádzať skúsení služobníci evanjelia,
ktorí stoja v aktívnej službe či už ako pastori, učitelia,
evanjelisti alebo misionári. Carl-Gustaf Severin, ktorý je
známy z našich konferencií, Svante Rumar, dlhoročný dekan
biblickej školy v Uppsale a univerzitný učiteľ, Johny
Foglander a mnohí ďalší.
Prečo by si mal ísť do biblickej školy
Po absolvovaní predmetov získaš nový vhľad do
jednotlivých oblastí života a Biblie. Celý čas budeš
v neopakovateľnej atmosfére plnej viery, kde môžeš
duchovne rásť a získať nové zanietenie pre Božie
kráľovstvo. Spoznáš tiež nových priateľov z rôznych krajín a
nadobudneš cenné skúsenosti z misijného výjazdu a rôznych
evanjelizácií.
Priebeh výučby
Vyučovanie prebieha počas ôsmych mesiacov vždy od
pondelka do piatku od 8:15 do 12:00. Začíname chválou a
modlitbami, potom prichádzajú na rad tri lekcie z Božieho
slova. Vyučovanie bude prebiehať v nových priestoroch
v anglickom jazyku s prekladom na pódiu do slovenčiny.
Ďalšie informácie
Na internetovej stránke www.ulfekman.org/wolbccentraleurope alebo cez www.slovozivota.sk kliknutím na
baner o biblickej škole nájdete aktuálne informácie. V
najbližších dňoch tiež zverejníme aj školné poplatky. Tiež si
môžete stiahnuť prihlášku s odporúčaniami, ktorú je potom
nutné čo najskôr poslať na našu adresu. Oplatí sa plánovať
dopredu a nenechať veci na náhodu. V prípade, že máte
vážny záujem, začnite sa za túto vec modliť, sporiť financie a
hľadať praktické riešenia už teraz.
Ak máte akékoľvek otázky, radi ich zodpovieme. Volajte
na 02-44461192. Okrem toho si môžete na našej
www.slovozivota.sk po kliknutí na baner o biblickej škole
pozrieť dva a pol minútové video s krátkymi svedectvami
bývalých absolventov.
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Z nášho zboru

Vysokoškolský
teologicko-pastorský
program
Minulý rok sme ukončili pastorský kurz,
ktorý sa konal vo Svätom Juri. Pastori z
celej Európy , ktorí ho absolvovali, sa
vrátili do svojich zborov premenení,
nadšení a s túžbou ďalej sa vzdelávať.
S radosťou sme privítali správu o tom, že
Univerzita Slovo života vo Švédsku sa
rozhodla ponúknuť svoj univerzitný
program aj pre strednú Európu. Európa
totiž
potrebuje
kvalifikovaných
kresťanských vedúcich! Nastáva čas,
aby tento kontinent opäť počul
evanjelium v moci Ducha Svätého!
Preto sa vedenie a služba v cirkvách
prirodzene stávajú dôležitejšími než
kedykoľvek predtým. Preto Univerzita
Livets Ord pripravila tento teologickopastorský štúdijný program. Všetko sa to
odohráva v malebnom Gutensteine,
ktorý sa nachádza iba hodinu cesty
smerom na juh od Viedne. Vyučovanie
prebieha v krásnom vysokohorskom
prostredí s nádhernou prírodnou
panorámou s hustými lesmi a horskými
štítmi. Ako starobylé kultúrne centrum
sa taktiež pýši pozostatkami hradu z 12.
storočia.

Gutenstein
2008-2010

Program pozostáva z desiatich
predmetov, ktoré môžu byť po ukončení
započítané do rôznych akademických
titulov. Po úspešnom absolvovaní
programu budú študenti lepšie a
účinnejšie pripravení na službu v Tele
Kristovom.
Vo februári a apríli prebehli
prednášky z prvých dvoch predmetov.
Úvod do Nového zákona vyučoval Dr.
Anders Gerdmar, dekan teologickej
fakulty. Bolo to fantastické vyučovanie.
Náročné a vyčerpávajúce, lebo sme sa
učili s malými prestávkami od rána do
večera. Získali sme množstvo
dôležitých informácií ohľadne vzniku
Nového zákona a pozadia jednotlivých
evanjelií a listov. V každom prípade to
nebolo žiadne suchopárne vyučovanie,
práve naopak, učiteľ patrí medzi
charizmatikov a ako sám hovorí,
teológovia majú byť tí „najhorúcejší“.
Prvý modul navštívilo 150 študentov a na druhom už počet vzrástol na
úctyhodných 200, čo je na Európske
pomery nevídané. Takýto záujem
o teológiu z charizmatických kruhov je

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

zriedkavý a svedčí o zmenách priorít
v týchto hnutiach. Všetko prebieha na
vysokej úrovni, vyučovanie a materiály
sú z angličtiny prekladané do
slovenčiny, češtiny, nemčiny, ruštiny
a poľštiny. Kapacita zariadenia a
priľahlých hotelov je prekonaná,
študentov neodradili ani stiesnené
podmienky ohľadne ubytovania.
V apríli prebehlo vyučovanie na
tému Úvod do teológie. Učiteľom bol
Pavel Hoffman, Čech, ktorý strávil
mnoho rokov štúdia vo Švédsku a tiež v
Amerike na Univerzite Orala Robertsa.
Špeciálnym hosťom na víkend bol aj
pastor Ulf Ekman, zakladateľ tejto
univerzity. Budovanie lídrov je jedna
z jeho absolútnych priorít. Tieto
vyučovania boli pre každého z nás
nezabudnuteľné. V nedeľu navštívil Ulf
Ekman zbor vo Viedni - Vienna
Christian Center, kde bol veľmi vrelo
prijatý veriacimi z celého Rakúska.
.
Martin Hunčár
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Nová kniha

Úryvok z vybranej kapitoly

Ozval sa nejaký pokyn, ale Janko
nerozumel, pretože zaznel v trpaslíčej
reči. Videl, ako sa všetci skláňajú a aj
jeho ktosi odzadu posotil tak, že takmer
spadol. Trpaslíci stáli so zaborenými
pohľadmi do zeme, nikto z nich sa ani
nepohol. Janko opatrne zdvihol obočie,
aby sa uistil, či ho niekto nesleduje a až
potom si pohľadom premeral sochu. To,
čo zbadal, mu takmer vyrazilo dych.
Šelma zo zlata, stojaca pred ním, bola
vernou kópiou šelmy, ktorú videl na
vlastné oči pred štyrmi rokmi v Krajine
zakázaných hračiek. Razom sa mu pred
očami vybavil celý strašidelný park so
všetkými jeho nástrahami. Socha
pripomínala nebezpečného leoparda, no
na rozdiel od divého dravca mala ženské
šaty, vzácne náramky na labách a na
krku náhrdelník z diamantov. Toto
nemohla byť náhoda. Tá podoba bola
priam dokonalá.
12
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Opäť sa niečo ozvalo v trpaslíčej
reči a všetci mužíci sa usadili na
jednoduché drevené stoličky. Janko
s priateľmi ostal na zemi. Podlaha bola
chladná, z akéhosi zvláštneho druhu
kameňa. Janko si uvedomil, že je veľmi
smädný a aj hladný.
„Zišli sme sa tu, aby sme vyniesli
spravodlivý súd nad našimi zajatcami,“
začal Serúg. „Včera sme ich prichytili na
našom území. Zamaskovaných a pomaľovaných.“
„To je nedorozumenie ! Včera sme
sa vám to snažili vysvetliť!“ zakričal na
obranu Janko.
„Mlč,“ udrel ho ktosi z pravej strany
po hlave. „Ako sa opovažuješ
prerušovať náčelníka!“
Jankovi začalo dochádzať, že
situácia je naozaj vážna. Včera sa mu
zdalo, že srdce náčelníka sa mu podarilo
obmäkčiť, ale ktovie čo všetko sa
medzitým stalo. Serúg mal tvár ako
z kameňa a aj ostatní starší boli vážni.
Atmosféra bola veľmi napätá.
„Odkiaľ ste k nám prišli?“ pýtal sa
ďalej náčelník.
„Sme z Požehnaného lesa,“ odvetil
Janko. „Cieľom našej výpravy je poraziť
draka.“
Medzi prítomnými to len tak
zašumelo.
„Dozvedeli sme sa, že je opäť na
slobode a naše životy a životy ostatných
bytostí z okolitých krajín sú vo vážnom
nebezpečenstve. Nechceli sme len tak
zbabelo vyčkávať, kým si príde po nás, a
tak som si vyvolil týchto priateľov, aby
sme draka porazili a znova priniesli do
našich krajín mier.“
„Syn Adama pochádza z kráľovského rodu, ale je trúfalý a zatiaľ ešte
len dieťa. Z draka máme strach aj my,
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

udatní trpaslíci, a ty nám chceš
nahovoriť, že sa ho chystáš poraziť?
A s kým? Zloženie tvojich bojovníkov,
ak sa to vôbec tak dá nazvať, tomu vôbec
nenasvedčuje.“
Janko sa chcel ohradiť a pripomenúť náčelníkovi, že raz sa už
s drakom porátal. No Serúg ho nepustil
k slovu a pokračoval ďalej. „Teraz nám
vysvetli, prečo ste prechádzali naším
územím. Pokiaľ
vieme, existuje
k drakovi oveľa vhodnejšia trasa cez
hustý jedľový les, ktorý sa nachádza
neďaleko vášho územia.“ Pri náčelníkových slovách si hroch hlasno
povzdychol. Dal si záležať na tom, aby
ho ostatné zvieratá a najmä Janko
zreteľne počuli.
„Nuž, raz som už tadiaľto išiel.
Pôvodne sme na váš kopec nechceli
vystúpiť, ale hľadali sme vchod do istej
jaskyne, ktorou by sme prešli popod celý
masív.“ Hneď ako to Janko dopovedal,
najradšej by si bol zahryzol do jazyka.
Uvedomil si, že vyrukoval s niečím, čo
si mohol nechať pre seba. Náčelník sa
toho samozrejme hneď chytil.
„Aký vchod do jaskyne?“
Janko mlčal ako hrob a myseľ mu
pracovala na plné obrátky. Ako sa teraz
z toho vysekať?
„Bol to vchod do jaskyne, v ktorej sa
nachádzalo veľa drahokamov,“ prerušil
ticho Hrajko.
V sále to zahučalo. Janko chcel
mravčeka zastaviť, ale ten ho pre hluk
nepočul. Hrajko spozoroval, že to
všetkých zaujíma, začal sa cítiť veľmi
dôležito a pokračoval: „Už som tou
jaskyňou s Jankom raz šiel. Naložil som
si vtedy na seba toľko diamantov, že som
ledva prepletal nohami,“ vystatoval sa
hlúpo.

Nová kniha

Ozvali sa výkriky a ohlušujúci rev.
Všetci starší ako na povel vstali. Janko to
zrazu pochopil. Tá jaskyňa, ktorou pri
prvej výprave proti drakovi prechádzali,
patrila trpaslíkom. Tí boli teraz poriadne
podráždení, ale Hrajkovi ešte stále
nedochádzalo prečo. Náčelník ich
upokojil a keď nastalo úplné ticho, sám
rázne prehovoril:
„Takže to ste boli vy! Jeden malý
sopľavý mravec a syn Adama. Vy ste
nám ukradli náš poklad!“
Janka pri tejto hrozivej výčitke
zamrazilo. Už neboli obvinení iba
z toho, že neoprávnene vnikli na územie
trpaslíkov, ale dokonca z krádeže! A to
ešte z krádeže vzácneho pokladu!
Hrajko sedel ako obarený. V prvej
chvíli sa vôbec nezmohol na slovo.

Až keď mu to všetko došlo, skríkol:
„Prisahám pri tristo cukroch, že som
žiaden drahokam odtiaľ nevzal!
Priznávam, že som najskôr chcel –
podotýkam, že som vôbec nevedel, že
patrí vám – ale Janko mi v tom zabránil.“
„Odniesli sme odtiaľ len tri šedé
kamene,“ doplnil ho Janko.
„Tak na toto vám nenaletí nikto! Iba
blázon by si odniesol z jaskyne obyčajné
kamene, keď si môže vziať diamanty,
jaspis, karbunkulus alebo rubín,“
povedal Serúg uštipačne.
„Smrť, zasluhujú si smrť!“ ozývalo
sa odvšadiaľ. Serúg vyčkával, kým
všetci opäť utíchnu a potom sa spýtal:
„Je ešte niečo, čo chcete povedať na
svoju obranu?“
Jankovi z toho prišlo zle. Znelo to
ako posledná vôľa pred rozsudkom
smrti. Točila sa mu hlava. Nevedel, či je
to viac z hladu, smädu alebo zo strachu.
„Ja by som k tomu chcela niečo
povedať,“ ozvala sa holubica. „Janko s
Hrajkom sú hrdinovia, ktorí pred štyrmi
rokmi uväznili draka.“ Všade naokolo to
zahučalo údivom. „Preukázali vtedy
veľkú statočnosť. Janko by takú podlú
vec, ako kradnúť, nikdy neurobil. A ešte
niečo. O tej jaskyni som im povedala ja.“
Hukot ešte zosilnel. „Nemala som o nej
ani potuchy, ale tú informáciu som
dostala od Ducha Svätého.“
Vo chvíli, keď zaznela zmienka o
Duchu Svätom, všetci zmĺkli. Aj
špendlík by bolo počuť padnúť. Dôvod
bol veľmi jednoduchý. Všetci trpaslíci
sa neuveriteľne boja duchov. Stačí, aby o
nich niekto začal hovoriť a hneď sa
strašne vydesia.
Mlčanie prerušil jeden starší
trpaslík: „Ja im verím. Nemohli nám
ukradnúť tie diamanty – veď by ich ani

Martin Hunčár (1971) je autorom
pútavých príbehov pre deti a mládež.
Napísal rozprávku Ako Janko Oriešok
porazil draka, knihu biblických otázok
Chceš sa stať misionárom?, román
s prvkami sci-fi Tajomný Mithras
a fantazijný príbeh Dopraj duši raj.
Je to dobrodružné, zaujímavé a napínavé. Božie pravdy sú
citlivo zakomponované do deja. Deti môžu porozumieť
základným pravdám o hriechu, Pánu Bohu, nebi a
duchovnom raste. Výstižná je aj úloha Ducha Svätého
v celom príbehu. Ing. Jozef Kováč, riaditeľ Detskej misie

neuniesli.“
„Prečo nie?“ ozval sa druhý. „Mohli
to povynášať po jednom alebo to
vyzradili ostatným... Ó, môj ónyx,
sardonyx a vzácne perly!“ zaplakal.
„Radšej ich prepustime!“ nesúhlasil
s ním tretí. „S duchmi sa radšej
nezahrávajme. A ešte k tomu so svätými.
Čo ak ich na nás tá holubica pošle?“
„Nemôžeme ich len tak pustiť,“
namietal štvrtý. „Pre mňa za mňa, nech
teda ostanú nažive, ale budú našimi
otrokmi. Prácu im rýchlo nájdeme,“
zaškeril sa trpaslík.
„Žiadam smrť! Bez milosti. Pomalú
a strašnú,“ navrhol piaty.
Nastal krik a piskot, ktorý náčelník
utíšil len s námahou. „Všetci von!“
prikázal. „Zostanú tu len starší, ktorí vo
svojej múdrosti vynesú konečný
rozsudok.“
Trpaslíci jeden po druhom vstávali.
Janko si všimol, že odchádzajú
viacerými chodbami, ale aj tak to trvalo
dosť dlho. Väzni mali byť odvedení ako
poslední. Zamyslený a ponorený do seba
čakal, kým príde na nich rad. Na nos mu
dopadla kvapka vody. Janko sa pozrel
hore. Zhora visel jeden obrovský,
dlhočizný jaskynný cencúľ, nazývaný
stalaktit. Týčil sa priamo nad ním. Tá
kvapka mu dodala novú nádej.
Pripomenul si, že jeho Spasiteľ ho nikdy
neopúšťa a je s ním aj keby išiel „dolinou
smrti“. Rukou si utrel kvapku z nosa a
oblizol ju jazykom. Poďakoval za ňu
Bohu a snažil sa ju vychutnať, akoby to
bol plný pohár čerstvej pramenitej vody.
Niekoľkokrát preglgol a pocítil, ako mu
naozaj steká voda dolu krkom. Tá jediná
kvapôčka vody sa mu musela v ústach
znenazdajky rozmnožiť. Smäd zmizol a
on sa cítil osviežený.

Na www.slovozivota.sk
kliknite na ikonku

ONLINE KNIHY
a začítajte sa
do prvej polovice knihy.
Okrem toho budete mať možnosť
získať knihu so zľavou a
s venovaním autora
229 Sk, 272 strán,
ilustrované, tvrdá väzba
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Pripravujeme na vydanie

´
Zrodený pre vítazstvo
Úryvok z vybranej kapitoly: Predurčený niesť ovocie
Obnovenie mysle
Keď sa dostaneme k tomu, či ja, ako
jedinec, budem alebo nebudem donášať
ovocie, narazíme na také rozpoloženie
mysle, ktoré je ovplyvnené neverou,
odmietnutím a pocitmi odsúdenia.
Takéto zmýšľanie však treba prelomiť.
Okolnosti môžu robiť dojem, že
neprinášaš vôbec žiadnu úrodu. Môže
byť, že žiješ v prostredí, ktoré je viac ako
kritické k Božiemu slovu, kde ľudia
vôbec nepodporujú myšlienku, že by si
mal byť donášačom plodov. Možno
Biblii vôbec neveria.
Samozrejme, Boh ťa chce zasadiť
do úrodnej pôdy, do prostredia, ktoré
prekypuje životom. Chce, aby si bol
medzi ľuďmi, ktorí veria v Bibliu, v moc
evanjelia a v Ducha Svätého. Chce, aby
si zažíval nadprirodzený život, aký
môžeš vidieť v knihe Skutkov apoštolov.
Chce, aby si mal spoločenstvo s ľuďmi,
ktorých Pánom a Spasiteľom je Ježiš
Kristus. Boh chce, aby si sa nachádzal
v takomto prostredí a donášal ovocie. No
bez ohľadu na to, v akom prostredí sa
práve teraz nachádzaš, stále musíš
hľadieť na Ježiša a chápať vo svojom
duchu, že Boh ťa naozaj stvoril ako
bytosť, ktorá je plodná a prináša ovocie.
Ak pre nás takéto zmýšľanie nie je
prirodzené, je to preto, že sme boli
naprogramovaní nesprávnymi myšlienkami. Boh chce obnoviť naše mysle.
Chce, aby pre teba bolo reálnou
skutočnosťou, že si Boží muž alebo
žena, ktorý/ -á donáša ovocie, pretože si
bol stvorený/ -á na obraz Boží.
Každý jeden z nás je poznačený
nesprávnym zmýšľaním, pretože všetci
žijeme v tomto hriešnom svete, ktorý je
14

I

ˇ
VÍTAZNÝ
ŽIVOT

I

2/2008

I

vo svojej podstate negatívny a
neproduktívny. Diabol nám
neustále hovorí, že zlyháme.
Určite sme už všetci niekedy
začuli ten hlások, ktorý strašil:
„Zlyháš!“ Čo však diabol
netuší je, že to hovorí sám o
sebe. My nezlyháme! Boh
chce, aby sme boli úspešní,
boli sme stvorení pre
úspech. Našou úlohou je,
Ulf
aby sme si navzájom
pomáhali ten úspech
dosiahnuť. Úspech a plodnosť sú
súčasťou Božieho plánu, aby mohol byť
náš Otec oslávený.
V živote každého z nás je obdobie,
v ktorom máme niesť ovocie. Tak to stojí
v Biblii. Božím plánom pre jeho ľud
bolo, aby sa plodili, množili a naplnili
zem. K tomuto sme boli povolaní, to je
zmyslom nášho života. Iste, môžeme
vyučovať o chvále, rôznych druhoch
modlitieb, o kresťanskej politike či
svätostánku, no v prvom rade musíme
nájsť náš prvotný dôvod existencie.
Načo žijem? Aký význam má to, že som
tu? Ak musím odstrániť nejaké veci,
pretože nemôžem robiť všetko, čo je to,
čoho by som sa mal držať, čo je to
najdôležitejšie? Je to jedna jediná vec –
že mám žiť plodný život, v ktorom
budem donášať ovocie. Mám sa
rozmnožiť a naplniť zem.
Predurčený niesť ovocie
Slovo „predurčený“ sa v Biblii objavuje
častejšie než slovo „prebudenie“. Biblia
hovorí, že sme predurčení konať dobré
skutky, čo znamená, že sme predurčení
k tomu, aby sme donášali ovocie. Ak sa
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Ekman
stotožníš s touto perspektívou, Božou
perspektívou, zmocnieš na svojom
vnútornom človeku. Staneš sa ráznym,
odovzdaným a horlivým. Nebudeš iba
snívať a túžiť, ale tvoje sny a túžby ťa
prostredníctvom
Ducha
Svätého
„nakopnú“, aby si naozaj niesol ovocie.
Ježiš si to ovocie prezrie. Hovorí, že
strom spozná po ovocí – nie podľa jeho
listov, či zelene; nie podľa reklám,
časopisov, budov alebo úžasných vecí,
ktoré ho obklopujú. Strom bude
posudzovaný podľa svojho ovocia. Toto
je pravdepodobne najdôležitejšia vec,
ktorú by si mal pochopiť. Ovocie prináša
Bohu slávu. Ovocie spôsobuje tvoj rast a
podľa toho budeš súdený. Všetko sa týka
ovocia. Boha nemožno oklamať. Pán sa
teší, keď ho chváliš z hĺbky srdca. Ak
tam však stojíš iba tak, zívaš a tváriš sa,
že spievaš, vidí to. V prvom rade mu
však nejde o to, či ho uctievaš alebo nie.
Pozerá, či napĺňaš vôľu nebeského Otca.
Do neba sa nedostaneš iba tým, že budeš
hovoriť „Pane, Pane“, ale tak, že budeš
činiť Otcovu vôľu. Preto je jasné, že
musíš vedieť, aká je jeho vôľa. Jeho vôľa
je, aby si donášal ovocie.

Cirkevné dejiny

Ireneus (2. storočie)
Postrach pre gnostikov

Ireneus, známy ako biskup z Lyonu, sa
narodil v prvej polovici 2. storočia.
Presný
dátum
jeho
narodenia
nepoznáme, údaje sa rôznia v rozpätí
rokov
115-142.
Pravdepodobne
pochádzal zo Smyrny v Malej Ázii. Ani
dátum jeho smrti sa presne nevie.
Hieronymus, cirkevný otec zo 4.
storočia, ho označil za mučeníka. Ústne
podanie hovorí, že podstúpil mučenícku
smrť r. 202 alebo 203. Irenea možno
označiť za najvplyvnejšieho cirkevného
otca svojej doby.
Keď za vlády cisára Marka Aurélia
(161-180) vypuklo prenasledovanie
kresťanov, Ireneus bol kňazom v Lyone
v Gálii (dnešné Francúzsko). Odtiaľ ho
v r. 177 alebo 178 poslali do Ríma
k biskupovi Eleuterovi s listom ohľadne
montanistickej herézy. Montanisti boli
prívrženci a nasledovníci Montana
z Frýgie, ktorý pôsobil v 2. storočí.
Hnutie sa nazývalo aj Nové proroctvo.
Vieme o nich málo, väčšina našich
informácií sa zakladá na tom, čo o nich
napísali ich odporcovia. Zdá sa však, že
išlo o charizmatické prebudenie, ktoré
sa nevyhlo niektorým extrémom. Cirkev
dlho váhala, ako sa k montanizmu
postaviť. Z veľkých cirkevných otcov

bol zástancom montanizmu Tertulián.
Podľa neho rímsky biskup už-už chcel
montanizmus oficiálne uznať, avšak
Praxeas ho stihol presvedčiť, aby tak
nerobil. Tento váhavý postoj svedčí
o tom, že uvádzané extrémy zrejme
nemali až takú dôležitosť, a v tom
prípade máme už v 2. storočí prvé
charizmatické prebudenie po apoštolskej dobe. Je pravda, že Ireneus písal
aj proti montanizmu, oveľa viac sa však
venoval vyvráteniu gnosticizmu.
Ireneus požíval veľkú autoritu,
svedčí o tom aj skutočnosť, že si dovolil
napomenúť i rímskeho biskupa Viktora
(189-198) k miernosti v spore medzi
Východom a Západom o veľkonočné
sviatky. Zároveň to ale ukazuje, že
rímsky biskup ešte v tejto dobe nemal
v cirkvi jasné prvenstvo.
Známa je Ireneova tzv. rekapitulačná teória vykúpenia, podľa
ktorej Kristus vo svojom živote a diele
zrekapituloval príbeh človeka a
ľudských dejín tak, ako sa mal pôvodne
odohrať, a tým obnovil pôvodný stav.
V dnešnej dobe v spoločnosti rastie
záujem o mimokánonické evanjeliá,
teda evanjeliá, ktoré nie sú súčasťou
Biblie. Niekedy sa cirkvi pripisuje, že
neskôr Bibliu prepísala. V tejto
súvislosti je zaujímavé, že Ireneus už v
2. storočí podáva jasné svedectvo o
štyroch kánonických evanjeliách.
Argumentuje, že tento počet je
prirodzený, keďže sú štyri svetové
strany a štyri vetry.
Vo svojich dielach Ireneus
zdôrazňoval dôležitosť apoštolicity a
zmienil cirkev v Ríme ako príklad
apoštolskej miestnej cirkvi. Tvrdí sa, že
Ireneus
podporoval
apoštolskú
postupnosť a prvenstvo rímskej cirkvi.
Existujú však názory, že ide o nesprávnu
interpretáciu. V skutočnosti Ireneus
poukazoval na to, že zbory v mnohých
nezávislých prúdoch majú to isté učenie
pochádzajúce od apoštolov. Práve toto
chýba gnostikom, lebo apoštolovia
neodovzdávali gnostické myšlienky.
Gnostické myšlienky boli teda niečím
novým, čo nebolo apoštolské. Čiže
Ireneus používa apoštolicitu ako
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

argument proti gnosticizmu. Rímska
cirkev je uvedená ako príklad, lebo bola
známa.
Ireneus bol svedkom fungovania
duchovných darov vrátane proroctva.
Píše: „Tí, ktorí sú naozaj Kristovými
učeníkmi a dostávajú od neho milosť,
konajú v Jeho mene zázraky... Niektorí
skutočne a opravdivo vyháňajú
démonov s tým, že tí, ktorí sú takto
očistení od zlých duchov, často uveria
v Krista a pripoja sa k cirkvi. Iní ešte
stále uzdravujú chorých skladaním rúk a
tí sú zdraví... Nie je možné vymenovať
počet darov, ktoré cirkev po celom svete
dostala od Boha v mene Ježiša Krista,
ktorý bol ukrižovaný pod Pontským
Pilátom, a ktoré denne používa na dobro
pohanov... Ale nič nekoná pomocou
vzývania anjelov, popevkami, ani inými
zlými a pochybnými praktikami, ale
modlitbami nasmerovanými k Pánovi,
ktorý učinil všetky veci, v čistom,
úprimnom a priamom duchu a vzýva
meno Pána Ježiša Krista, ktorý zvykol
konať zázraky pre dobro ľudstva.“
Zmieňuje dokonca aj prípady, kedy boli
vzkriesení mŕtvi.
Zaujímavá je Ireneova eschatológia, teda jeho pohľad na posledné
veci. Antikrist alebo človek hriechu je
totožný s malým rohom u Daniela a
šelmou zo Zj 13. Čas, časy a pol času z
Dan 7:25 podľa neho predstavuje 3 a pol
roka pred druhým Kristovým príchodom
alebo druhú polovicu týždňa z Dan 9,
podobne, ako hovorili aj iní raní cirkevní
otcovia. Ďalej tvrdil, že tisícročné
kráľovstvo a vzkriesenie sú skutočnosti, nie alegórie, a tých, ktorí
hovoria, že spasení sú po smrti okamžite
oslávení bez vzkriesenia, nazýva
heretikmi. Pritom sa drží židovskej
tradície, že šesť dní stvorenia
predstavuje 6 tisíc rokov a siedmy deň
predstavuje milénium. Verí v tisícročné
kráľovstvo
ohraničené
dvoma
vzkrieseniami.
Zdroje: www.wikipedia.org,
Doc.ThDr. Jozef Špirko: Patrológia,
Pavel Hanes – Dejiny kresťanstva
Stránku pripravil Tomáš Počai
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Správy zo sveta

Za 3 roky zavreli 110
indonézskych zborov
Podľa
údajov
organizácií
pre
náboženské a ľudské práva v rokoch
2004 až 2007 zavreli islamské
extrémistické skupiny a miestne vlády
v Indonézii 110 kresťanských zborov.
Niektoré extrémistické organizácie
prinútili miestne vlády poslať do cirkví
listy so zákazom akejkoľvek činnosti.
V opačnom prípade sa cirkvám vyhrážali
spálením
budov
alebo
iným
poškodením, ako sa to stalo aj v prípade
jedného zboru v Sepetane, kde
moslimskí extrémisti vykopli pastorovi
okná a dvere a povyhadzovali mu
nábytok. Miestne úrady tohto pastora
požiadali, aby oblasť opustil, a činnosť
tejto cirkvi bola zastavená, hoci mala
príslušné povolenie. Ifdhal Kasim,
vedúci indonézskej Komisie pre ľudské
práva, požiadal prezidenta, aby na
riešenie týchto konfliktov podnikol
potrebné
kroky.
„Anarchistické
počínanie, ako je zatváranie a
poškodzovanie cirkví, vrátane kazateľov
a členov zborov, sú porušením ľudských
práv,“ uviedol.
Zdroj: Christian News Today.com

Národ s jasným cieľom

Paul Kegame

Rick Warren

Rwanda sa rozhodla stať sa prvým
národom „s jasným cieľom“. Na
požiadanie prezidenta Paula Kegameho
začala táto krajina spoluprácu so sieťou
cirkví Purpose Driven známeho
amerického pastora Ricka Warrena.
Rick Warren je u nás známy knihami
Život s jasným cieľom a Zbor s jasným
cieľom, ktoré vyšli aj v slovenčine.
Rwandský prezident údajne Warrenovi
povedal: „Som človekom s jasným
cieľom a chcem, aby ste prišli do Rwandy
a pomohli nám reformovať náš národ.“
To sa stalo pred tromi rokmi a
odvtedy Warrenov zbor v Saddlebacku
v Kalifornii vyslal do Rwandy na
krátkodobé misijné výjazdy takmer 8 000
členov. Títo „misionári“ vyučujú
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miestnych pastorov princípy života
„s jasným cieľom“. Jedným z týchto
pastorov
je
biskup
Enoch
Dusingizimana, podľa ktorého keby
ľudia boli skôr vedeli o stvoriteľskom
zámere, ktorý Boh s nimi má, krajina by
možno nebola zakúsila strašnú stodňovú
genocídu, ktorou sa zapísala do
novodobej histórie.
V rámci programu sa vzdelávajú aj
rodiny a v prvej fáze sa doň zapojilo
okolo 600 cirkví. Warrenova kniha bola
preložená do niekoľkých hlavných
jazykov krajiny. Kampaň pomohla
verejným, súkromným aj cirkevným
vedúcim spojiť sa, aby riešili najväčšie
problémy Rwandy, ktorými sú chudoba,
choroby,
korupcia
a
duchovná
prázdnota.
Warren dúfa, že príklad Rwandy
budú nasledovať aj ďalšie krajiny. V apríli
si Rwanda pripomenula štrnáste výročie
genocídy. Tamojšie zbory sa však dívajú
vpred s nádejou a vyučujú svoje deti
biblickým princípom.
Zdroj: CBNnews.com

Kazateľ
kandiduje
prezidenta

Študenti trestaní pre
svoju vieru

Raketový vzostup zakúsil vo svojej
kandidatúre na amerického prezidenta
republikán Mike Huckabee. 52-ročný
Mike Huckabee je bývalým guvernérom
Arkansasu a baptistickým kazateľom. Na
začiatku kampane nemal veľké šance,
nedal sa však zastrašiť štatistikami.
9. februára zvíťazil v kansaských
primárkach. Svoj postoj k viere Huckabee vyjadril takto: „Viera ma nielen
ovplyvňuje; úplne ma definuje... Viera je
mojím životom... Nevidím žiadny rozdiel
medzi mojou vierou a profesionálnym
životom.“ Zdá sa, že Huckabee oslovil
mnohých ľudí, ktorí sa doteraz volieb
nezúčastňovali. Napriek tomu, že
najvýznamnejší evanjelikálni vodcovia
sa za neho nepostavili, charizmatici ho
rýchlo prijali za „svojho“. Aj mnohí
„bezvýznamní“ kresťania Huckebeeho
nadšene podporili. Na mítingoch sa
objavovali doma robené tabuľky, čiapky
a tričká s nápisom „I like Mike“ („mám rád
Mika“). Aj Kenneth Copeland ho pozval
do svojho televízneho programu. So
zmenou na predvolebnej scéne možno
predpokladať
aj
zmenu
medzi
evanjelikálnymi voličmi. Bez ohľadu na
výsledok volieb bude Mike Huckabee
pravdepodobne významným americkým
politikom nasledujúcej dekády, čo je
dobrým znamením na inak tmavnúcom
obzore americkej scény.

V USA sa objavujú prípady, kedy sú
študenti v školách postihovaní za svoju
vieru. Nedávno bol A. P. z istej školy vo
Wisconsine potrestaný za svoju kresbu,
na ktorej znázornil kríž a uviedol slová
„Ján 3:16 – znamenie lásky“. Keď A. P.
odmietol tieto prvky z kresby odstrániť,
úloha mu nebola uznaná a kresba bola
odstránená z výstavnej nástenky. A. P.
uviedol, že aj pri iných úlohách čelil
podobnej cenzúre a podal žalobu proti
školskej správe. Advokáti z Alliance
Defense Fund, ktorí menovaného
zastupujú v súdnom spore, uvádzajú, že
„je protiústavné, aby škola trestala
študentov len preto, že sa rozhodnú
uplatniť svoje právo na základe Prvého
dodatku k ústave.“
Iný spôsob diskriminácie zažívajú
študenti zo strany Dr. Larryho Morana,
profesora biochémie na torontskej
univerzite. Hoci podľa svojho vyjadrenia
je proti akejkoľvek diskriminácii, zároveň
zastáva názor, že na skúške treba nielen
preukázať vedomosti o evolučnej teórii,
ale jej aj veriť. Ak študenti neprijímajú
jeho ateistickú ideológiu, bez ohľadu na
známky ich zo skúšky vyhodí. Viera
v stvorenie je podľa neho dôvodom na
neudelenie titulu.
Zdroje: CBNnews.com,
www.evolutionnews.org
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Zdroj: Charisma Magazine

Inzercia

!

Ak vo svojom okolí POZNÁŠ NIEKOHO KTO MÁ PROBLÉM
SO ZÁVISLOSŤOU OD DROG ALEBO ALKOHOLU a chce
byť úplne slobodný, povedz mu o nás.

TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o.
Teen Challenge je medzinárodná kresťanská organizácia založená Davidom Wilkersonom
v roku 1958 v New Yorku. Oslovuje mladých ľudí, ktorí sú závislí na drogách a pomáha im, aby
cez Božiu moc a lásku Ježiša Krista prežili úplné vyslobodenie zo svojej závislosti.

Kontakt
Teen Challenge Slovakia n.o.
Vážska 1876 /38
92601 Sereď
IČO: 376 868 56
DIČ: 2022 367 138

Ak vám Boh položí na srdce podporiť
nás aj finančne, budeme vďační
Číslo účtu : 0202 481 770 /0900

tel. 031 / 789 62 00
789 41 11
0905 / 714 068

tc.slovakia@post.sk
tcslovakia@zoznam.sk

Detský tábor Slovo života - Poniklec 2008
Nástup: 5.7.2008 o 17:00 pred večerou
Odchod: 12.7.2008 o 12:30 po obede
Kde: Rekreačné zariadenie Poniklec, Mlynská 414, 976 45
Hronec, v blízkosti Brezna.

Areál a ubytovanie:

Ubytovanie bude v murovanej
budove a drevených chatkách. Priamo v areáli sa nachádza
záhradné posedenie, ohnisko, herňa pre deti, sauna,
posilňovňa, tenisový kurt, stolný tenis. Niekoľko kilometrov
odtiaľ je Čiernohronská železnička a Bystrianska jaskyňa. Viac info na www.poniklec.szm.sk

Cena: 2 500 Sk/osobu. V cene je zahrnuté ubytovanie, plná penzia počas siedmich dní,
starostlivosť o vaše dieťa a odmeny. Dopravu si musíte zabezpečiť individuálne na vlastné náklady.
Kto sa môže zúčastniť: Školopovinné deti a mládežníci rozhodnutí pomôcť v programe pre
deti. Menšie deti môžu prísť len v sprievode rodičov alebo ich blízkych.
Podrobnejšie informácie: Martin Hunčár, 02-44461192
Organizátor: Slovo života Bratislava. Program zabezpečujú učitelia nedeľnej školy. Plánujeme
zhromaždenia s kreatívnym zvestovaním Božieho slova, ručné práce, hry, šport, relax, výučbu
angličtiny (anglický lektor z nášho zboru).
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Evanjelizačný partner

Pomôžte nám vydávať Víťazný život
Toto číslo vychádza v náklade 2 200 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 1 200 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, či
na pravidelnej báze alebo jednorázovo. Vopred
ďakujeme za vašu pomoc.

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.: 68434-112/0200,
var. s. 11

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.

Objednajte si kázania na CD

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,

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

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

04.05.2008

Šimko Tomáš

Na čo si tu?

C0805041

69,-Sk

27.04.2008

Čuřík Peter

Ako prijať požehnanie z kríža

C0804271

69,-Sk

20.04.2008

Hunčár Martin

Si veľvyslanec!

C0804201

69,-Sk

13.04.2008

Čuřík Peter

Sila Jabecovej modlitby
CD mesiaca

C0804131

69,-Sk

06.04.2008

Čuřík Peter

Hľadajú sa robotníci do žatvy

C0804061

69,-Sk

30.03.2008

Čuřík Peter

Ako byť pohnutý Božím súcitom

C0803301

69,-Sk

23.03.2008

Čuřík Peter

Tajomstvo Veľkej noci

C0803231

69,-Sk

16.03.2008

Hunčár Martin

Nestačí mať len talent

C0803161

69,-Sk

09.03.2008

Čuřík Peter

Ako mŕtviť skutky tela
CD mesiaca

C0803091

69,-Sk

02.03.2008

Čuřík Peter

Ako dobehnúť do cieľa

C0803021

69,-Sk

24.02.2008

Severin C.G.

Kreativita v cirkvi

C0802241

69,-Sk

23.02.2008

Severin C.G.

Boh je Bohom zázrakov

C0802233

69,-Sk

23.02.2008

Lacho Ján

Tí, ktorí išli pred nami

C0802232

69,-Sk

23.02.2008

Čuřík Peter

Ako Boh otvára zatvorené dvere

C0802231

69,-Sk

22.02.2008

Severin C.G.

Na presunutie hory ti stačí viera horčičného zrna

C0802221

69,-Sk

17.02.2008

Čuřík Peter

Pribíž sa k Bohu a on sa priblíži k tebe
CD mesiaca

C0802171

69,-Sk

10.02.2008

Čuřík Peter

Nová vlna prebudenia

C0802101

69,-Sk

PRAVIDELNÉ
NEDEĽNÉ
BOHOSLUŽBY
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

VÍTAZNÝ
ŽIVOT 2/2008
Registračné číslo
Ministerstva kultúry:
2646/2001
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Ako platiť?
Poštovou poukážkou alebo bankovým
prevodom na účet: Slovo života, VÚB
Bratislava - centrum, č.ú.: 68434-112/0200,
variabilný symbol: 20

I

Časopis pre všetkých kresťanov. Obsahuje články,
svedectvá, reportáže a oznamy o nových knihách,
audio a videokazetách a kresťanských podujatiach.
Vydáva: Slovo života international Bratislava
Adresa: Slovo života int., P. O. Box 17
814 99 Bratislava, tel./fax: 02-44 46 11 95
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e-mail: slovozivota@slovozivota.sk
www.slovozivota.sk
Zodpovedný redaktor: Peter Čuřík
Články, technické spracovanie a preklady:
P. Čuřík, M. Hunčár, L. Bašnárová,
K. Čuříková, T.Počai
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(týždenné zamyslenia,
kázne online a mnoho iného)
Jazyková korektúra: L. Bašnárová
Vizuálna koncepcia: Matej Wittgruber
Fotografie:
M. Vajdová, A. Krajčovičová, M. Hunčár
-Nepredajné

ZHROMAŽDENIA S MODLITBOU ZA CHORÝCH
Pastor Per má 56 rokov, 5 detí a 4 vnúčatá. Vzdelaním je
stavebný inžinier a architekt, ale v službe kazateľa je už viac
ako 30 rokov. 15 rokov slúžil ako pastor cirkvi a posledné roky
viac cestuje do iných krajín ako napríklad India, Ukrajina,
Arménsko, Španielsko, Kanada, Thajsko, Indonézia, Papua
Nová Guinea. Boh si ho zvlášť
používa v oblasti uzdravenia a
oslobodenia. Keď v septembri
2007 navštívil Slovensko po
prvýkrát, Boh naozaj
potvrdzoval svoje slovo.

ZHROMAŽDENIA V BRATISLAVE:
DK DÚBRAVKA, MODRÁ SÁLA
Sobota, 24. mája o 18:00,
Nedeľa, 25. mája o 10:00

Per Torsten Cedergårdh

Duchovná zásobáreň pre
celú rodinu. Kvalitná
duchovná strava pre deti,
mládež a dospelých. Veríme,
že spolu s ostatnými
návštevníkmi, ktorí prídu
chváliť Jeho meno,
zažijete mocné stretnutie
s Ježišom a budete dotknutí
jeho láskou.

ZHROMAŽDENIE V KOMÁRNE:
DOM MATICE SLOVENSKEJ
Piatok, 23. mája o 18:00

