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Návšteva Ulfa Ekmana
v Bratislave po dvoch rokoch

Ako nás Boh uviedol do svojich plánov
– Manželia Róbert a Ivanka Cibulovci

Joyce Meyerová odmenená
za sociálnu č
čiinnost

SLOVO

ŽIVOTA

Kniha

Pod Božou ochranou

odhaľuje nenápadnú, no napriek
tomu

agresívnu

taktiku

ne-

priateľa, ktorú používa voči
veriacim – neschopnosť rozoznať
a správnym spôsobom rešpektovať
autority.

Bohom
John

ustanovené
Bevere

nám

prostredníctvom mnohých osobných skúseností, avšak na
pevnom

biblickom

základe,

pripomína, že Božie kráľovstvo je
naozaj kráľovstvom, v ktorom je
Kráľ vládcom a v ktorom vládne
poriadok. Kniha Pod Božou
ochranou ti nastolí neľahké
otázky a povedie ťa cestou kríža.
Ovocím

však

bude

novo-

nadobudnutá sloboda a radosť
z víťazstva!

mäkká väzba, 232 srán, 268 strán

8,50 EUR

V TEJTO KNIHE ZISTÍŠ:
Ako sa líši biblická podriadenosť od poslušnosti,
Ako zabrániť tomu, aby si sa mýlil, napriek tomu, že máš
stopercentnú pravdu,
Ako reagovať na neférové správanie tvojich nadriadených.

John Bevere
je autorom viacerých kníh, vrátane bestsellerov Satanova návnada,
Víťazstvo nad strachom a Srdce v ohni. Spolu s manželkou Lisou
v roku 1990 založili John Bevere Ministries. Ich služba odvtedy
porástla a rozšírila sa do celého sveta.
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Kľúčový čas prípravy
cirkvou. Tma má jednu výhodu v tom,
že čím je hustejšia,
tým je v nej jasnejšie vidieť prenikajúce svetlo. Tma
je v podstate iba
nedostatkom svetla.
Nemá zmysel tmu
preklínať alebo sa
na ňu ponosovať, dá
sa poraziť oveľa
jednoduchšie – zažatím svetla. Preto
sme
dôležitými
pastor Peter Čuřík
v Božích plánoch.
Boh si nás posväcuje a očisťuje, aby
jeho svetlo mohlo jasnejšie žiariť. Keď
mal Gedeon len s tristo mužmi poraziť
státisícové nepriateľské vojská, Boh
mu povedal, aby rozbil džbány a dal
svietiť pochodniam, ktoré v nich boli
schované. Armáda nepriateľa sa
rozutekala, až nakoniec pozabíjali
jeden druhého. Verím, že rast svetla
v Božom kráľovstve spôsobuje chaos a
zmätok v šíkoch nepriateľa. Ak Bohu
dovolíme, aby nás „zlomil“, svetlo
evanjelia v Európe nič nezastaví.

Kresťanstvo je dynamická viera.
Ježiš povedal: „ Choďte a kážte
evanjelium každému stvoreniu.“
Americký spisovate ľ a kazate ľ
Norman Vincent Peale povedal:
„Radšej sa v živote o niečo pokúsim a
neuspejem, než ostanem pasívnym a
uspejem.“ Ak Boh niečo vložil do
nášho srdca, oplatí sa za tým ísť bez
ohľadu na súženie, ktoré s tým bude
spojené. Pravdepodobne pri tom
urobíme chyby, ale nesmieme sa
vzdať. Iba tí, ktorí nič nerobia, nerobia
žiadne chyby. Život takých ľudí je však
veľmi jednotvárny a bez akejkoľvek
príchute.
Boh nás postavil ako svoj ľud do
Európy, ktorá je ostatné desaťročia
duchovne najtemnejším kontinentom.
Prichádzajú nové výzvy, ktorým
budeme musieť čeliť. Mnohí z vás
možno videli dokument o islamizácii
Európy. Ako kresťania rešpektujeme
vierovyznanie druhých ľudí, zároveň
však poznáme pravdu evanjelia, v ktorom sú zaznamenané aj tieto slová
Ježiša Krista: „Ja som cesta i pravda i
život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze
mňa“ (Ján 14:6). Niektoré demografické predpovede hovoria, že v roku
2050 môžu by ť Nemecko č i
Francúzsko moslimskými krajinami.
Kultúrno-náboženská klíma, do ktorej
sa rodia naše deti či vnúčatá, bude
onedlho diametrálne odlišná od tej,
ktorú poznáme dnes. K tomu prispieva
aj materializmus a postmodernizmus
21. storočia, kedy sa napĺňajú slová
apoštola Pavla o bezbožnosti poslednej
generácie (2Tim 3). Napriek nesmiernemu pokroku vedy stále rastie
množstvo chudobných a hladujúcich,
či etnické a rasové nenávisti. Uprostred
toho všetkého sme povolaní svietiť
„ako svetlá vo svete“ a ohlasovať
Božie kráľovstvo.

Pán sa čoskoro vráti. Veľmi vás
povzbudzujem, aby ste nedovolili
starostiam tohto sveta udúšať Boží
život vo vás. Napĺňajte sa Duchom
Svätým a sýťte sa Božím slovom. Čas
jari je časom prípravy. Možno sa zdá,
že sa nedeje nič veľkolepé, a predsa, to,
čo sa v nás odohráva dnes, rozhodne
o našej budúcnosti. Neslúžime Pánovi
len na oko, keď nás druhí vidia, sme
motivovaní Božou láskou. Začítajte sa
do životopisov kresťanov ranej cirkvi
alebo reformátorov neskoršieho
obdobia, vaša viera bude posilnená a
roznietená. Kiež by tou generáciou,
o ktorej hovoril prorok Daniel, bola
práve tá naša: „No ľudia, znajúci
svojho Boha, sa zmocnia a vykonajú
hrdinstvo!“ (Dan 11:32).

Vďaka Bohu za časy občerstvenia,
ktoré prichádzajú od Pánovej tváre! Pri
návšteve Ulfa Ekmana sme znova
počuli potvrdenie prorockého slova:
Boh má pre svoju cirkev novú jar, časy
prebudenia, hlas spevu a víťazstva. Prv
než Pán Boh bude jednať so svetom
okolo nás, bude jednať so svojou
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Ako nás Boh uviedol
do svojich plánov
Róbert a Ivanka Cibulovci
IVANKA
Pochádzam z najkrajšieho kraja nášho
maličkého Slovenska, z Liptova. Spolu
so staršou sestrou sme doma pomáhali
rodičom na záhrade, okolo domu či
v domácnosti. Naši rodičia sú veľmi
pracovití, usilovní a cieľavedomí:
chtiac-nechtiac sa kus z toho nalepilo aj
na nás. Okrem toho je náš kraj
lyžiarskym rajom. Aj my sme každú
zimu, takmer každý víkend, strávili na
lyžiarskych
svahoch
vyštípané
liptovskou zimou, zohrievané teplým
čajom. V rodine sme sa nikdy
nerozprávali o tom, kto stvoril svet
(alebo ako vznikol), prečo sme tu, kto je
Boh a či vôbec existuje, aký je život po
smrti, a či je vôbec život po smrti?
Moja lyžiarska kariéra sa začala na
základnej škole v športovej triede.
V tomto období som nečakane po prvý
raz počula o Jeruzaleme z rozprávania
mojej spolužiačky, ktorá tam bola na
poznávacom zájazde. Začalo ma
zaujímať, čo je to kresťanstvo a aké to
bolo v Jeruzaleme za čias Ježiša.
Nevedela som však, ako sa modliť.
Spolužiačka ma naučila základné
katolícke modlitby a neskôr nám učiteľ
angličtiny rozdal letáčiky s detskou
modlitbičkou za odpustenie hriechov.
Možno mi neuveríte, ale začala som sa
modliť každý večer. Žiadny kostol,
žiadna Biblia, žiadny farár, žiadna
4
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teológia, ... iba moja večerná modlitba.
V roku 1994 som nastúpila na
gymnázium. Sadla som si k dievčine
menom Katka. Skamarátili sme sa a
spolu sme to takto ťahali až do maturít.
Katka mi prvýkrát rozprávala o Ježišovi
z Nazareta ako o priateľovi a o Božej
láske cez príbeh Davida Wilkersona.
Začala som Katke viacej dôverovať a
tešila som sa, že sme na rovnakej
„vlne“. Prijala som pozvanie na mládež
k evanjelikom do Hýb a neskôr som
začala aktívne navštevovať mládež a
všetky zborové aktivity v Liptovskom
Hrádku. Na jednom seniorátnom
stretnutí mládeže som obrazne stála pod
krížom, kde mi náš nebeský Otec
odpustil všetky moje hriechy a
previedol ma z tmy do svetla. Plakala
som a bola som šťastná. Na modlitby
som už nepotrebovala žiadne naučené
slová, začali prirodzene vyvierať z môjho vnútra.
V roku 1998 som nastúpila na
vysokú školu do Bratislavy. Veľmi som
sa bála, že zas pôjdem do cudzieho sveta
sama. Ale Pán sa o všetko postaral
vopred - všade naokolo boli kresťania.
Tu v Bratislave som sa po prvýkrát
stretla s charizmatickými zbormi a
prejavmi Ducha Svätého. Nerozumela
som tomu a vytvorila som si akýsi
mentálny blok. Zobrala som teda Bibliu
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

a študovala Skutky apoštolov a prejavy
Ducha Svätého v ranej cirkvi. Čosi sa
zmenilo a začala som po tom túžiť. Na
jednej evanjelizácii s Billom Smithom
na internáte Mladá Garda som prijala
dar Ducha Svätého a začala som
rozprávať v nových jazykoch. Bola to
milosť študovať na vysokej škole, bývať
s kresťanmi a modliť sa. Napriek tomu,
že som bola vo veľkej Bratislave, nebola
som viac osamelá.
Koniec môjho vysokoškolského
štúdia negatívne poznačil veľmi
zvláštny vzťah s jedným kresťanom. Už
som nechcela, aby sa niečo podobné
zopakovalo. Nehľadala som životného
partnera, bola som dosť samostatná, a to
mi stačilo. Začala som pracovať pre
jednu medzinárodnú spoločnosť a
zároveň som navštevovala zbor Slova
života. Keďže som mala veľa voľného
času, vypĺňala som ho športovými
aktivitami. Raz ma kolegyňa pozvala na
splav Malého Dunaja, čo bolo pre mňa
niečo úplne nové. Nikdy v živote by
som si netrúfla povedať, že k svojmu
budúcemu manželovi ma Božie cesty
privedú cez šport. V tom čase som ani
nehľadala partnerský vzťah. Jediné, za
čo som sa modlievala, bolo: „Bože, ja a
môj dom ti budeme slúžiť...“ Róbert,
ktorý organizoval splav Malého Dunaja,
sa snažil niekoľkokrát nadviazať

Skutočný príbeh

so mnou mailovú komunikáciu ohľadne
ďalších športových aktivít.
Tento človek je dnes pre mňa
jedným obrovským svedectvom o Božej
milosti a Jeho láske k nám. Róbert bol a
je veľmi otvorený a vnímavý človek.
Snažil sa počúvať a porozumieť tomu,
čo cítim a čo pre mňa znamená zbor.
Nechápal, keď som vravela, že asi pre
neho nebudem tou správnou partnerkou.
Chcel mi načúvať a poznávať moje
pocity a názory i neistotu. Róbert však
ešte nebol kresťanom. Tento fakt sa raz a
navždy zmenil po tom, ako sa s ním
pastor Peter modlil modlitbu spasenia.
Róbert, ja a náš nebeský Otec, dnes
vytvárame šťastnú a harmonickú
rodinu. Dodnes si čerstvo pamätám čas
príprav na našu svadbu. Predstava, že sa
zo mňa stane „žienka domáca“ ma
desila, ale milovala som človeka, za
ktorého som sa chcela vydať. Dnes, po
takmer dvoch rokoch manželstva, už
viem, že som získala omnoho viac
v porovnaní s tým, čo som si myslela, že
strácam...
Spoločne sme sa pustili do projektu
na kúpu nášho bytu. Všetko sme to stihli
ešte pred oficiálnym vypuknutím
finančnej krízy. Ďalším svedectvom je
aj to, že samotná výstavba a kolaudácia
bytov prebehla takmer na deň presne
ako určil developer. Náš byt je ten
najkrajší a najslnečnejší - vďaka Bohu,
že je pri tom všetkom spolu s nami. Je to
ovocie, ktoré v našich životoch vidia aj
naši rodičia a rešpektujú, že v nedeľu
sme v zbore medzi kresťanmi.
Vďaka Bohu za túto cirkev,
duchovný príbytok a široké pole práce.
Modlíme sa, aby sme „nezakopali naše
hrivny“, ale aby talenty, ktoré nám Boh
dal, prinášali úžitok.
RÓBERT
Dnes, keď sa zamýšľam nad svojím
životom, musím povedať, že bol síce
zaujímavý, ale niečo mu chýbalo. Bol
som bezproblémové dieťa a veľa som
športoval. Rodičia ma vychovali s láskou ako najlepšie vedeli a za to som im
nesmierne vďačný. Ale o Bohu sa
nehovorilo. V mojom blízkom okolí
bola len „krstná“, ktorá verila (a aj verí)
v Boha, ale nikdy som sa ani s ňou na
túto tému nerozprával. Pasívne som

prijímal informácie, ktoré ma
obklopovali a všade som hľadal len
vedecký základ.
Prvé zvesti o Bohu som dostal na
základnej vojenskej službe. V tom čase
sestra s manželom čakali dieťa a
poprosili ma, či by som mu nebol
krstným otcom. Podľa predpisov
katolíckej cirkvi som ako „nastávajúci
krstný“ musel absolvovať prijímanie a
birmovku. Aj keď som zďaleka
nezmenil svoj svetonázor a naďalej
kráčal po vlastných cestách, aspoň som
začal uvažovať o Božej existencii.
Po čase som sa zoznámil s dievčaťom a táto známosť prerástla v lásku.
Začali sme plánovať spoločný život.
Naďalej som sa o kresťanské náboženstvo zaujímal, ale s Bohom som
nemal žiadny osobný vzťah. V tom čase
som bol nesmierne šťastný a zaľúbený.
Aj napriek istému odmeranému postoju
rodičov mojej nastávajúcej voči mne
(musím skonštatovať, že aj medzi
mojimi rodičmi a ich budúcou
nevestou), všetko sa pripravovalo na
svadbu. Potom nastalo niečo, čomu som
nechcel rozumieť. Necelé štyri týždne
pred termínom bola svadba zrušená (pre
informáciu, mal som 31 rokov). Vtedy
som sa ešte viac upäl na Boha a snažil sa
hľadať odpovede na moje otázky.
Približne osem mesiacov nato som
stretol Ivanku. Už pri prvom stretnutí
(na splave Malého Dunaja) ma niečím
zaujala. Vyžarovalo z nej niečo
nádherné a čisté. Postupne, ako som ju
viac spoznával, sa mi aj viac otvárala
cesta k Bohu. Prvýkrát ma priviedla na
nedeľné zhromaždenie zboru Slova
života niekedy v novembri 2006.
Napriek tomu, že to bola pre mňa nová a
nepoznaná skúsenosť, cítil som sa
príjemne. Spočiatku som navštevoval
nedeľné zhromaždenia hlavne kvôli
Ivanke, ale teraz viem, že Duch Svätý
ma postupne premieňal. Keď sme
s Ivankou už začali vážne plánovať svoj
spoločný život, boli sme pozvaní na
seminár pre budúcich manželov určený
pre snúbenecké páry. Hneď na prvom
stretnutí (začiatkom leta 2007) ma
pastor viedol v modlitbe spasenia a
vtedy som sa plne odovzdal Ježišovi.
Začal som viac prijímať Božiu nádhernú
prítomnosť.
S Ivankou sme začali pripravovať
svadbu. Najväčším problémom bol asi
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

„priebeh obradu“, nakoľko ani naši
rodičia, ani zástupcovia úradu nemali
skúsenosti s charizmatickou cirkvou a
nevedeli, čo majú od toho čakať. Teraz
môžem s istotou tvrdiť, že v ten
svadobný deň sa náš Boh oslávil
nádherným spôsobom. Tak ako sme sa
obávali o každú časť programu, všetko
vyšlo nad naše očakávania. Vrcholom
dňa bol samotný obrad. Bolo tam
nádherne cítiť Božiu prítomnosť, ktorá
pôsobila na všetkých, aj keď väčšina
z prítomných boli neveriaci (vrátane
našich rodičov). Boh takto vypočul naše
modlitby i modlitby mnohých bratov a
sestier z cirkvi, ktorí sa za nás
prihovárali. Odvtedy začal náš spoločný
manželský život ako trojpramenný
povrázok vystužený Ježišom Kristom.
Tento vzťah bol krátko po svadbe
potvrdený aj vodným krstom, ktorý sme
spoločne prijali 17.11.2007.
DNES BOHU SPOLOČNE
SLÚŽIME
Musím povedať, že od momentu, keď
som stretol Ivanku, nabral môj život iné
rozmery. Odvtedy, ako som sa modlil
modlitbu spasenia, prestal som mávať
problémy so „sennou nádchou“. V spoločnom živote s Ivankou vidíme
napĺňania našich modlitieb. Okrem už
spomínanej svadby spomeniem aspoň
niekoľko svedectiev. Náš spoločný byt a
všetky starosti okolo finančného
zabezpečenia a riešenia všetkých
technických detailov. Obidvaja sme
v roku 2007 zmenili zamestnania,
v ktorých pre seba nachádzame nové
možnosti. Aj v oblasti služby pre Pána
vnímame Jeho pomazanie. V súčasnosti
s Ivankou slúžime pri projekcii na
nedeľných zhromaždeniach a pripravujeme turistické a športové aktivity
pre zbor. Ivanka navyše vypomáha pri
spravovaní internetovej stránky Slova
života, ja sa zase viac venujem práci
s deťmi.
Záverom tejto našej spoločnej
výpovede by sme chceli poďakovať
Bohu za všetko, čo vykonal v našich
životoch a aj za to, čo má ešte pre nás
pripravené. Teraz vieme, že Boh má
s nami nádherné plány a chceme mu
zostať verní až do konca.
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Reportáž

Konferencia – Obnovenie cirkvi
v našich č
časoch
asoch

Návšteva Ulfa Ekmana
v Bratislave po dvoch rokoch
Keď sme sa ako pastori z Bratislavy, ktorí sú združení
v platforme Kresťania v meste (KvM), rozhodli,
že pozveme na našu každoročnú konferenciu Ulfa
Ekmana ako hlavného rečníka, boli sme si plne vedomí
toho, že pre jeho bohatý program sa môže stať, že
nebude v danom termíne k našej dispozícii. Pozvanie
sme mu tlmočili necelý rok pred konferenciou, a to býva
pre služobníkov jeho rangu príliš krátke obdobie. Ako
som očakával, odpovedal, že žiaľ, nemôže prísť,
pretože kalendár má plný na dva roky dopredu.
V marci 2009 som bol na týždňovom
pobyte v Izraeli a len pár minút pred
odletom domov sme spolu s pastorom
Ulfom sedeli na letisku v Tel Avive. Na
otázku, čo nové v Bratislave, som mu
spomenul našu konferenciu. V tom
krátkom rozhovore akoby Boží Duch
niečo vložil do jeho srdca ohľadne nášho
národa a o pár týždňov prišla prekvapujúca odpoveď, že kvôli nám
presunuli či zrušili niektoré akcie, aby
mohol slúžiť na konferencii v Bratislave. Isto si dokážete predstaviť našu
radosť a očakávanie, keď sme sa to
dozvedeli. Myslím si, že pre každý
národ, aj Telo Kristovo ako také, je
veľmi dôležité, aby prijímali službu
apoštolov a prorokov. Duch Boží môže
takto k národu aj k cirkvi prehovárať
spôsobom, ktorý sa nedá nahradiť nijako
inak. Myslím si, že návštevu Ulfa
Ekmana sme vnímali aj v tomto duchu a
Boh k nám naozaj hovoril.
Hlavnou témou konferencie bolo
„Obnovenie cirkvi v našich časoch" a
okrem Ulfa Ekmana slúžili ešte Åke
Carlson a Pavel Hanes. Počas sobotného
ranného zhromaždenia na Pasienkoch i
na popoludňajších seminároch sa pastor
Åke z Jeteborgu zameral na obnovenie
rodiny, manželstva a výchovy novej
generácie. V paralelnom seminári zas
6
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Pavel Hanes vyučoval na témy:
„Neviditeľné hriechy v cirkvi" a
„Jednota kresťanov - dar, zápas a radosť". I jeho služba bola požehnaním pre
mnohých.
ČO SME POČAS KONFERENCIE
PRIJALI
Nie je ľahké zhodnotiť takúto
konferenciu len pár vetami, ale dovoľte
mi aspoň niekoľko myšlienok. Myslím
si, že veľmi dôležitou súčasťou
konferencie bol dopoludňajší pastorský
seminár, ktorého sa zúčastnilo okolo 120
pastorov a kazateľov zo Slovenska,
Čiech, Srbska a Nemecka. Formovanie
kresťanských pracovníkov a zvlášť tých,
ktorí slúžia „v slove a učení", je
kľúčovým faktorom pre ďalší rozvoj
Cirkvi. Slovami uznávaného odborníka
na líderstvo, Johna C. Maxwella „všetko
stojí a padá s lídrami." Niektorí pastori
hodnotili práve tieto dve ranné sobotné
lekcie ako to najdôležitejšie, čo prijali
počas celej konferencie. Pastor Ulf bol
príjemne prekvapený z otvorenosti a
hladu po Bohu, ktorý tam jasne vnímal.
Konferencia začala v piatok večer
18.9.2009. Po trochu rozpačitom úvode
sme si vypočuli výnimočné posolstvo
o dôležitosti charakteru a prípravy
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

v našich životoch. Aj keď, ako sme sa
neskôr s rečníkom mohli zdieľať,
pôvodne plánoval hovoriť o jednotlivých obdobiach kresťanského života a
služby, nakoniec sa tejto témy dotkol až
na záver. Mohli sme jasne dosvedčiť, že
slová o tom, že cirkev sa potrebuje
podriadiť Kristovi, zbaviť sa súťaživosti
či pýchy, boli posolstvom, ktoré
Bratislava potrebovala počuť. Mnohí
reagovali na výzvu k pokániu, a tak
v sobotu večer bolo všetko pripravené na
to, aby nás Boh mohol viesť o krok
ďalej.
Hudobníci a speváci poslúžili
vynikajúcim spôsobom a Boží ľud bol
pred Pánovou tvárou oveľa slobodnejší.
Možno mnohí očakávali silné kázanie,
ale pastor Ulf sa skôr zdieľal zo svojho
srdca a volal cirkev k intímnemu vzťahu
s Duchom Svätým. Cirkev sa musí
znova vrátiť k prvej láske! Nedokážeme
zabrať nové územia pre Božie
kráľovstvo vlastnou silou ani kvalitným
programom. Budeme nutne potrebovať
Božie pomazanie a prítomnosť Ducha
Svätého. Podobne ako pred dvoma
rokmi, keď pastor Ulf v Bratislave
ukončoval pastorský kurz, znova čítal
prorocké verše z Piesne Šalamúnovej
2:11, 12: „Lebo hľa, zima pominula,
pŕška prešla, už prešla. Kvety sa ukazujú

Reportáž

po zemi, prišiel čas spevu, a hlas
hrdličky čuť v našej zemi."
Boh má pre nás nové obdobie, novú
jar, kedy bude znova počuť hlas hrdličky
a hlas spevu. Jar je obdobím prípravy.
Nie je ešte časom žatvy, aj keď všetko
naokolo sa prebúdza. Je to čas nádeje a
očakávania. Veľmi silným momentom
bolo, keď Ulf Ekman popisoval náš
národ z jeho pohľadu. Myslím si, že to
vystihol presne. Ešte stále sme národom,
ktorý sa vyvíja, ešte stále hľadáme svoju
identitu a vo svojej podstate sa ešte len
formuje aj naša duchovná stránka. Bude
veľmi dôležité, akým smerom sa bude
cirkev uberať v ďalších rokoch. Ak sa
dobre pripravíme, ostaneme na
modlitbách a budeme hľadať vedenie a
naplnenie Duchom Svätým, verím, že
v našom národe môžeme zažiť skutočné
duchovné prebudenie a rast Božieho
kráľovstva.
Na záver vyšli dopredu stovky ľudí
s hladom po Duchu Svätom a obnovení
prvej lásky. Boh najprv pracuje s našimi
srdcami a obnovuje svoju cirkev, aby
sme potom mohli mať skutočný vplyv
na spoločnosť.
V nedeľu ráno sa Pasienky konečne
naplnili. Pastor Ulf kázal silné posolstvo
o Božom požehnaní z listu Efežanom 1:
1-3. Učil nás, že Boh nás už požehnal
každým duchovným požehnaním a že
ako cirkev môžeme žehnať našim
mestám i národu. Mnohí boli oslovení
svedectvom z Uppsaly. Práve tam pastor
Ekman vedie zbor 25 rokov a svojmu
mestu celý ten čas denne žehnajú a
intenzívne sa modlia za priemysel,
zamestnanosť či rodiny. Okrem toho
pravidelne evanjelizujú na námestiach a
pomáhajú v sociálnej oblasti. Len
nedávno, keď vo švédskej televízii
komentátor
hodnotil
dopady
hospodárskej krízy a vymenúval všetky
oblasti, ktorých sa kríza nepriaznivo
dotkla, na záver dodal: „Jediná oblasť,
ktorá sa zdá byť nepoznačená, je oblasť
okolo Uppsaly." Boli sme tým
nesmierne povzbudení, aby sme žehnali
nášmu mestu a „modlili sa zaň
Hospodinovi" (Jer 29:7).
Prinášame vám tiež prepis úryvku
zo sobotnej kázne (CD alebo DVD
z konferencie si môžete objednať na
našej adrese) a krátky rozhovor
s pastorom Ekmanom:

Čo sa deje v Slove života v tomto
období a aké sú vaše plány do
budúcnosti?
Práca Slova života sa rozvíja
mnohými smermi. V ostatnom období
sme sa ešte viac zamerali na
trénovanie pastorov a laických
kresťanských vedúcich. Vo Švédsku
vidíme novú otvorenosť pre
evanjelium. Veríme tiež, že nadišiel
čas znovu evanjelizovať Európu a
opätovne jej priniesť nadprirodzenú
moc Božieho slova. K tomu musíme
zmobilizovať všetky sily.

Na konferencii si znova hovoril
o „duchovnej jari" a v našich
cirkvách to naozaj silno vnímame.
Predsa, mohol by si nám povedať,
akým spôsobom sa bude toto
duchovné prebudenie prejavovať?

V roku 2010 plánujete svoj
historicky najväčší kresťanský
zájazd do Izraela. Mohol by si nám
ho trochu priblížiť?

Nevieme nikdy presne povedať, ako a
kedy príde hnutie Ducha, ale keď nám
Boh o tom dá Slovo, musíme to vziať
vážne. Musíme si pripraviť srdcia na
zmenu duchovnej klímy. Bude si to
vyžadovať modlitebné nasadenie,
osobnú prípravu, zmierenie a ochotu
evanjelizovať. Pamätajme pritom, že
Boh pozerá na naše srdcia, či po ňom
naozaj túžime a či milujeme svojich
blížnych.

Áno, intenzívne sa pripravujeme na
tento veľmi špeciálny zájazd, ktorý
sme naplánovali na 31. augusta až 8.
septembra 2010 . Od Pána sme silno
vnímali, že by sme mali do Izraela
priviesť 2000 kresťanov. Celá akcia
bude mať veľmi bohatý program:
uskutoční sa konferencia so známymi
kresťanskými rečníkmi, strávime
intenzívne chvíle v uctievaní,
zorganizujeme modlitebné stretnutia
pri hraniciach Izraela, ako aj stretnutia
s dôležitými politickými i kresťanskými predstaviteľmi Izraela.
Myslím si, že ľudia, ktorí sa tohto
zájazdu zúčastnia, uvidia veci, ktoré
ešte nikdy nevideli, i keď Izrael už
predtým možno navštívili. Ako
pôjdeme po stopách Ježiša Krista,
verím, že ho spoznáme novým
spôsobom. Bude to skutočne unikátny
zájazd.

Keď si žil tri roky v Izreali, Boh
k tebe hovoril o Európe. Ako by
mala cirkev v Európe osloviť naše
mestá a komunity v tejto
postmodernej ére?
Európa sa stane takým bitevným
poľom, ako tomu doposiaľ nikdy
nebolo. Budú to ťažké, no zároveň
požehnané časy. Veľa bude závisieť od
našej ochoty obetovať sa pre kázanie
evanjelia. Treba sa na budúcnosť
pripraviť budovaním učeníkov.
Musíme ísť hlbšie do Božieho slova a
stáť na zdravom učení kresťanskej
viery, aby sme dokázali presvedčivo
odolávať relativizmu tejto doby, ale aj
extrémnym a nezdravým učeniam. Je
tiež dôležité, aby sme sa učili závisieť
na Duchu Svätom a boli citliví na jeho
hlas. Európu nedokážeme získať sami.
V Tele Kristovom sa budeme
navzájom potrebovať.

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

Aké dojmy si odnášaš z konferencie
v Bratislave?
Bola to nádherná konferencia, veľmi
silná po duchovnej stránke. Cítim sa
veľmi poctený, že ste ma na
Slovensko pozvali. Nesmierne ma
oslovila jednota, ktorú ste ako pastori
medzi sebou mali. Verím, že aj to je
veľmi dôležitým prvkom pre
duchovný prielom vo vašom národe.
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Návrat k čistote
a láske v cirkvi
(Prepis úryvku z kázne pastora Ulfa Ekmana počas
Konferencie „Obnovenie cirkvi v našich časoch“ )

Niekedy považujeme pomazanie a milosť Ducha Svätého za
samozrejmosť. To však môže Pána zarmútiť. Pamätáte na
mocnú efezskú cirkev? Ježiš vedel o jej úžasných skutkoch a
apoštolskom poriadku, predsa im však hovorí, že má proti nim
to, že opustili svoju prvú lásku. Aj my potrebujeme byť znovu
pritiahnutí k prvej láske. Stretávam sa s tým, že veriaci všade
navôkol sú veľakrát veľmi smutní. Boh však nechce, aby si
chodil dookola s hlavou takou ťažkou od problémov, že ju
nevieš ani zodvihnúť. On je Ten, ktorý ťa pozdvihuje! Musíme
si uvedomiť, že najdôležitejšie nie je to, čo robíme, ale to, kým
sme. Boli sme stvorení, aby sme milovali Boha a nie len preto,
aby sme preňho niečo robili. Jediné, čo od nás chce, je, aby sme
ho milovali celou svojou silou, celou svojou mysľou, všetkými
svojimi schopnosťami a potom milovali svojho blížneho ako
samého seba. Mnohokrát však namiesto toho nasledujeme
svoje sebecké motívy a ciele. Nevyhnutne potrebujeme Ducha
Svätého, aby v nás znovu prebudil čerstvú a čistú lásku
k Ježišovi.
V druhej kapitole Veľpiesne Šalamúnovej čítame o láske,
akou nás Boh miluje. Pán tu hovorí k svojej neveste a tá mu
odpovedá. Nevesta predstavuje Telo Kristovo. Vo veršoch 1012 čítame: „Vstaň moja milovaná, kráska moja a poď! Veď hľa,
zima sa pominula, dážď prestal, odtiahol. Kvety sa zjavujú na
zemi, priblížil sa čas spevu a hlas hrdličky počuť v našom
kraji." Tieto úžasné verše nie sú len krásnou poéziou, ale
predstavujú aj posolstvo, ktoré vychádza z Ježišovho srdca pre
Jeho cirkev. On hovorí k tebe a ku mne o tom, že duchovné
obdobie, v ktorom sa nachádzame, sa mení. Veľakrát je naša
myseľ taká zaneprázdnená a duchovné zmysly také otupené, že
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si túto zmenu ani len nevšímame. Preto potrebujeme Ducha
zjavenia. Boh neprichádza násilným ani pohŕdavým
spôsobom, ale cez lásku. „Povstaň moja milovaná, moja
krásna a poď so mnou!" Akoby nám hovoril: „Poď, chcem ti
ukázať nádherné veci, ktoré sa udejú!" Zima sa pominula.
To znamená, že každý chlad musí odísť. Námraza vo vzťahoch
a v našom správaní sa začnú topiť. Prichádza jar. Jar v duchu
predstavuje jedno z najvzrušujúcejších období. Je to čas
obnovenej lásky a hoci to ešte nie je obdobie plodnosti, či žatvy,
predstavuje to obnovenie vzťahu so Všemohúcim Bohom.
Chceš vidieť ovocie a žatvu? Nepochybne každý jeden z nás by
chcel. Nestane sa to však len tak náhodne, takéto nové obdobie
musíme „počať v duchu". Ovocie, ktoré ti Boh chce dať, sa
musí narodiť z tvojho srdca. Nové vyliatie Svätého Ducha,
ktoré príde na túto zem, sa bude vyznačovať určitými znakmi.
Prvým je čistá láska v Duchu. Keď k nemu budeme znovu a
znovu prichádzať, dotkne sa nás svojím Duchom a zasadí do
nášho vnútra semienka budúceho ovocia. Druhým znakom
bude to, že sa do nášho života navráti „čas spevu a hlasu
hrdličky." Keď znovu začneš milovať, začneš tiež spievať.
Ľudia, ktorí nemilujú, nespievajú, jedine v prípade, že sú opití
J. Keď sa do zeme vracia čas spevu, znamená to, že sa vracia
radosť. Stráca sa oblak sklamania a znova prichádza
očakávanie. Hlas hrdličky je niečo sladké a jemné. Svätý Duch
nekričí, skôr nežne spieva či jemne hovorí, a tak nás vedie
správnou cestou života. Duch Svätý nie je len tým, ktorý by
nám neustále niečo prikazoval, On je zároveň naším vzácnym
spoločníkom.

w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Verím, že nastane nové vyliatie Ducha
miestach, kde bude očakávanie a túžba. Keď po
Svätého, ktoré zasiahne Európu. Predtým, ako
tých veciach začneme zo srdca túžiť, lebo
si Pán príde po svoju cirkev, príde do svojej
vieme, že nám ich Boh zasľúbil, potom sa
cirkvi, aby si ju obnovil. Nechce, aby Jeho
naozaj stanú. Mnohí sa dotýkali Ježiša, ale
nevesta prišla k oltáru v roztrhaných džínsoch,
v tom zástupe (v Markovi 5. kapitole, pozn.
neupravená, špinavá, či zmätená. Nevieme síce
prekladateľa) bola len jediná žena, ktorá sa ho
presne kedy sa náš Pán vráti, vieme však, že to
dotkla s vierou. Ak povieme podobne ako ona:
nebude skôr, ako bude Jeho nevesta pripravená.
„Pane, toto si povedal, po tomto túžime, toto si
Žijeme v časoch, kedy príprava nevesty, hlavne
žiadame...", tak aj k nám sa otočí a povie: „Nech
čo sa týka jej lásky a čistoty, bude v takom
sa ti stane podľa tvojej viery!" Boh potrebuje
centre pozornosti, ako tomu doteraz nikdy
ľud v tejto zemi, ktorý mu bude veriť. Ľud,
nebolo. Keď je nevesta patrične ozdobená,
ktorý sa postaví do medzery, aby Boh mohol
ľudia sú k jej kráse silno priťahovaní. Podobne
požehnať túto krajinu. Ďalším znakom
to platí aj o cirkvi,
duchovnej jari bude
ako o neveste Krinová láska k bratom.
Svet je priťahovaný hlavne
stovej. Svet je priZačneme mať radi aj
ťahovaný
hlavne
tých, ktorých sme
k dvom veciam – k láske a
k dvom veciam –
nikdy nechceli mať
čistote. Dôvod je jednoduchý:
k láske a čistote.
radi, alebo s ktorými
svet nepozná lásku, namiesto
Dôvod je jednodusme ani len nechceli
chý: svet nepozná
komunikovať. Príde
toho mu vládne žiadostivosť;
lásku, namiesto toho
tiež nová čerstvosť a
nepozná ani čistotu,
mu vládne žiadovrúcnosť v uctievaní.
len prevrátenosť.
stivosť; nepozná ani
Duch Svätý príde na
čistotu, len prevrásvoju cirkev takým
tenosť. Práve preto chce diabol nevestu zašpiniť
spôsobom, že budeme chváliť Pána ako nikdy
do takej miery, aby už viac pre tento svet nebola
predtým. Pomazanie bude také silné, že
príťažlivá. Avšak Duch Svätý túto príťažlivosť
hudobníci sa stiahnu do úzadia a nebudú vedieť,
neveste znova vracia. Príde nové a čerstvé
čo s tým.
vyliatie Svätého Ducha, ktorého výsledkom
Pán ti teraz hovorí: „Nedívaj sa na svoje
bude úprimná láska k Ježišovi. Ľudia ho začnú
slabosti, či už ako cirkev alebo národ, ani na
milovať. Boh pošle nový hlad po Písme ako po
okolnosti, nebuď znechutený, pretože priChlebe života. Nielen po biblických veršoch, či
chádza nový čas. Neboj sa! Ja zhromaždím svoj
správnom učení, ale po Božom slove ako po
ľud a vylejem svoju slávu a pripravím si svoju
chlebe. Boh potrebuje práve takýchto ľudí.
nevestu! Otvor pre to svoje srdce a myseľ. Keď
Takých, ktorí sa podobne ako Gideon, začnú
vystúpiš vyššie a priblížiš sa k môjmu srdcu, ja
pýtať: „Kde sú všetky Tvoje predivné skutky,
zostúpim k tebe a naplním tvoje srdce a ukážem
o ktorých nám rozprávali otcovia?" Tie zázraky
ti svoju slávu!”
neprídu len tak sami od seba, ale budú sa diať na
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Rozhovor

Simon Ahlstrand
Odovzdať Krista ďalšej generácii
Simon Ahlstrand je zamestnaný v cirkvi Slovo života v Uppsale, kde sa na plný úväzok venuje práci v miestnom
kresťanskom vydavateľstve. Taktiež vyučuje na Biblickom centre Slovo života v Uppsale a na ostatných biblických
školách predmety Autorita a Inšpirácia Biblie, Základy našej viery a List Rimanom. Vyštudoval teológiu na Univerzite
Livets Ord v Uppsale, kde získal titul bakalára (Bc.﴿, je ženatý a má 5-mesačnú dcérku. Pri jeho návšteve Biblickej školy
Slovo života v Bratislave sme mu položili nasledovné otázky:
1. Simon, aké boli začiatky tvojej
služby?
Vyrastal som v letničnej cirkvi v malom
mestečku Linköping, vzdialenom asi 30
švédskych míľ od Uppsaly. Študoval
som v Biblickom centre Slovo života
v Uppsale a následne som ukončil aj
štúdium teológie na tamojšej Univerzite
Livets Ord. V tom období som začal
taktiež intenzívne pracovať s mládežou
v uppsalskom zbore. Spočiatku som sa
venoval chlapcom vo veku 15-16 rokov,
šesťrokov som bol vedúcim mládeže a
vedúcim domácej skupiny. Inak som na
plný úväzok zamestnaný vo vydavateľstve zboru a momentálne taktiež
zodpovedám za službu mládeži vekovej
kategórie 19-25 rokov.
2. Môžeš nám trochu priblížiť prácu
s mládežou vo vašom zbore?
Hlavnú zodpovednosť má vedúci
mládeže, ktorý má na starosti vedúcich
10
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pre jednotlivé domáce skupiny, ktoré sa
delia podľa veku. Prvú kategóriu tvoria
mladí vo veku 14-15 rokov, druhú
skupinu tvoria 16-roční, tretiu 17-roční,
štvrtú 18-roční a piata veková kategória
je pre mladých vo veku 19-25 rokov.
Jeden pracovník je zodpovedný za
oblasť evanjelizácie a ďalší za službu na
kresťanských školách. Okrem domácich
skupín, ktorých je okolo 50 a každá sa
skladá z 5-10 členov, organizujeme aj
záujmové skupiny, ktoré sú špecificky
zamerané napr. na službu uvádzačov,
drámu, televíznu službu, chválu a
uctievanie, či prípravu internetových
stránok. Raz do týždňa mávame veľké
spoločné zhromaždenia, ktoré pravidelne navštevuje 400-500 mladých.
Tu trávime spoločný čas na chválach a
potom sa počas kázne rozdelíme na 3
vekové
skupiny.
Po
skončení
oficiálneho zhromaždenia ešte prebieha
následný program, či už je to chvála,
koncert, športové podujatie alebo
spoločné
posedenie
pri
káve.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Každoročne tiež podnikáme krátkodobé
misijné výjazdy, ktoré sú určené
špeciálne pre mládež. S naším tímom
navštevujeme krajiny ako Tadžikistan,
Ukrajina, Poľsko, či India. Raz do roka
usporadúvame taktiež naše mládežnícke
konferencie, kde sa stretávajú tisíce ľudí
nielen zo Škandinávie, ale aj z celej
Európy. Okrem toho je mládež zapojená
do projektu „New Generation", ktorého
hlavnou úlohou je priniesť evanjelium
do škôl.
3. Ako sa snažíte zapájať mladých do
služby v cirkvi?
Toto môže byť v niektorých zboroch
problémová oblasť. Po roky sa mládeži
venujeme, a potom sa nám zrazu niekde
vytratia. Snažíme sa tomuto trendu
aktívne predchádzať. Ako som už
spomínal, máme viacero záujmových
skupín. Tí, ktorí sú v nich zapojení,
potom neslúžia len na zhromaždeniach
určených pre mladých, ale usilujeme sa

Z nášho zboru

ich zapojiť aj do služby v zbore a na
nedeľných bohoslužbách tak často, ako
je len možné.
4. Čo je podľa teba najväčším
problémom dnešnej mladej generácie
vo Švédsku?

Biblická škola
opäť v plnom prúde

V prvom rade je to určite láska
k peniazom a túžba po prestíži. A to
dokonca mnohokrát aj vo vnútri cirkvi.
Na druhom mieste je to určite
konzumácia alkoholu. A to nie len
nejaký ten pohárik, ako napr.
vo Francúzsku. Keď pijú mladí Švédi,
tak sú úplne „na mol". Hlavne počas
víkendov sú naše ulice, bary a diskotéky
plné mladých ľudí, ktorí držia v rukách
pivo. Začínajú keď majú jedenásť rokov,
čo je veľmi alarmujúci fakt!
5. Sú podľa teba mladí ľudia
vo Švédsku otvorení pre evanjelium a
ako sa ich snažíte získať?
Švédsko je dnes veľmi sekularizovanou
krajinou, avšak stále sú mnohí, ktorí
chcú počuť evanjelium a prijať Ježiša
Krista. Taktiež ľudia v našom meste sú
pre prácu Slova života oveľa otvorenejší
než pred 15 rokmi, kedy po nás sem tam
hádzali paradajky a zhnité ovocie... A
ako sa ich vlastne snažíme získať?
V centre mesta si pravidelne
prenajímame priestory starého kina, kde
hráme kresťanskú hudbu, ponúkame
kávu a prezentujeme kultúrny program,
aby sme ľuďom priniesli Krista. Okrem
toho sa mládež pridáva minimálne
každý tretí týždeň k projektu pouličnej
evanjelizácie (Street Mission﴿ kedy
ľuďom priamo na ulici podávame
zdarma teplé nápoje, rozprávame sa na
tému evanjelia a modlíme sa za nich.
Taktiež pracujeme s mládežou na
školách v rámci programu „New
Generation", ktorý som už spomínal.
Avšak hlavne sa ich snažíme získať
prostredníctvom osobných priateľstiev a
kontaktov. Samozrejme aj veľké
zhromaždenia sú dôležité, ale ak máme
vidieť trvalé ovocie, musíme nájsť
s mladou generáciou „spoločnú reč" a
získať si ich dôveru.

V septembri 2009 opäť začala denná
biblická škola v Bratislave. Ešte v máji
tohto roku štúdium úspešne ukončilo
50 študentov historicky prvého
ročníka na Slovensku. Aj tento
školský rok sa poschádzali študenti
z viacerých krajín, konkrétne zo
Slovenska, Česka, Rakúska, Anglicka
a Srbska. Spolu ich je tridsaťdva,
pochopiteľne najpočetnejšie zastúpenie má Slovensko. Počas ôsmich
mesiacov budú študovať 26
predmetov, ktoré okrem domácich
učiteľov budú vyučovať aj požehnaní
kazatelia zo Škandinávie.
Prednášajúci, ktorí doteraz slúžili
slovom, boli hladom študentov
nadšení. „Pre mňa osobne je to veľké
privilégium, že môžem vyučovať na
takejto škole. Prišli sem bratia a sestry
zo širšieho evanjelikálneho spektra,
i keď väčšinu tvoria ľudia z hnutia
Slova života. Medzi študentmi vládne
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

výborná atmosféra,“ hovorí dekan
Martin Hunčár, ktorý vyučoval
predmet „Autorita a dôveryhodnosť
Biblie“. „Väčšina veriacich si nevie
celkom dobre predstaviť ako taká
biblická škola funguje, no keď prídu,
sú príjemne prekvapení. Viacerí mi
povedali, že je to prvýkrát v živote,
kedy sa konečne tešia do školy.
Začíname chválou a modlitbami,
pokračujeme troma hodinami vyučovania. Raz do týždňa mávame ešte
navyše modlitebnú a v priebehu roka
sa zúčastňujeme na rôznych
evanjelizačných, sociálnych a misijných aktivitách.“
Biblické školy Slovo života (ako
je táto naša v Bratislave), fungujú na
viacerých miestach po celom svete,
vrátane takých krajín, ako sú Čína,
India a Vietnam . Za posledných 25
rokov ich absolvovalo viac ako 27.000
študentov.
I
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Izrael

Izrael

– krajina, po ktorej krá
čal
kráčal

Ježiš Kristus

Jeruzalemské hory, zlatožltá púšť pri Mŕtvom mori, banánové plantáže okolo Galilejského mora, zelené lesy Hornej Galiley,
piesočné pláže pri moderných mestách pozdĺž pobrežia Stredozemného mora. Izrael naozaj ponúka mnoho rôznych perspektív
a pohľadov. S plochou približne 28 000 kilometrov štvorcových je Izrael ešte menší ako Belgicko, Arménsko, Albánsko či
Havaj. Ale napriek svojej malej veľkosti má pravdepodobne väčšiu variabilitu než väčšina krajín hoci aj dvojnásobne väčších.
Mnohí turisti prichádzajúci do Izraela
získavajú prvý dojem o tejto krajine
v priebehu posledných pár minút letu
pred pristátím na letisku Ben Gurion
v Tel Avive. Turisti, ktorí prilietajú cez
deň, si hneď všimnú zlatožlté piesočné
pláže na najzápadnejšom okraji mesta,
zatiaľ čo nočné prílety ponúkajú pohľad
na osvetlenie a rušnú dopravu modernej
metropoly Tel Avivu a jej okolia. Celé
pobrežie je lemované modernými
mestami, ktoré na prvý pohľad v návštevníkovi evokujú dojem, že prišiel na
francúzsku alebo španielsku riviéru.
Keďže zmienka o „biblickej zemi“ sa
často spája skôr s ťavami a oslíkmi,
môže byť prekvapením, že v roku 2009
prakticky všetci Izraelčania cestujú
každodenne v autobusoch a autách
s klimatizáciou.
Od pobrežnej roviny vä č šina
návštevníkov cestuje hore strmými
svahmi na centrálne pohorie, kde sa
nachádza Jeruzalem. Napriek tomu, že
je mestom plným vyspelých priemyselných podnikov, svojimi úzkymi
uličkami a budovami starými až do 2000
rokov ponúka návštevníkom neopakovateľnú príležitosť uvedomiť si, ako
vyzeral biblický Jeruzalem.
Východne od Jeruzalema v skalnatom teréne Judskej púšte sídli
niekoľko skupín beduínov, ktorí až
dodnes žijú v stanoch a pasú kozy v tejto
vyprahnutej krajine. Mŕtve more, ktoré
je obľúbeným miestom relaxu pre
väčšinu turistov, je odtiaľ vzdialené len
niekoľko minút jazdy autom. Cestou
z Jeruzalema k Mŕtvemu moru teplota
vzduchu vystúpi o 8 až 10 stupňov, čo
vysvetľuje, prečo si kráľ Herodes zvolil
pre svoj zimný palác práve túto lokalitu.
Severná časť Izraela zanechá v návštevníkoch úplne iný dojem ako
centrálna časť krajiny. V okolí hory
Meron v Hornej Galilei by ste ľahko
12
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uverili, že ste sa ocitli niekde v škandinávskom lese. Z omylu by vás mohlo
vyviesť to, že od apríla do októbra tu
takmer vôbec neprší. Avšak v zimnom
období v Galilei padne veľa zrážok. Na
Golanských výšinách je bežný aj sneh a
na hore Hermon sa dokonca dá
zašportovať si v lyžiarskom stredisku
s piatimi svahmi a lyžiarskymi vlekmi.
Sneh nie je len pre deti, aby sa mali kde
hrať, je takisto dôležitým požehnaním
pre celý Izrael. Keď sa na jar roztopí,
stečie do rieky Jordán a tečie cez
poľnohospodárske oblasti v údolí Chula,
až sa napokon dostane do Galilejského
mora. Keďže Izrael leží vo veľmi suchej
oblasti na Blízkom východe, každá

AKO NIEKTO POVEDAL:
NÁVŠTEVA IZRAELA JE
AKO ČÍTAŤ BIBLIU VO
FARBÁCH.
kvapka vody je dôležitá a sneh z hory
Hermon je neoddeliteľnou súčasťou
zrážok, ktoré Izrael každú zimu
potrebuje.
Izrael so svojou rôznorodou
krajinou, flórou, faunou aj populáciou je
naozaj akýmsi miniatúrnym zobrazením
Božej tvorivosti. Existuje vari nejaká iná
rovnako malá krajina, kde by ste si mohli
ísť ráno zalyžovať na horu Hermon a
potom si po niekoľkohodinovej ceste
popoludní zaplávať v Červenom mori?
Jeruzalem – mesto veľkého Kráľa
Jeruzalemské Staré mesto je jedinečné z
viacerých dôvodov, ale najpozoruhodnejší je ten, že ponúka návštevníkom
možnosť kráčať po stopách Ježiša.
Keď sa turistické autobusy
vyšplhajú na Olivovú horu a prejdú cez
arabskú dedinu postavenú na jej vrchole,
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

zrazu sa pred nimi objaví nádherný
pohľad na Jeruzalem. Keď turisti
zbadajú tento výhľad po prvý raz,
bývajú ohromení. Mnohí hneď vyťahujú
fotoaparáty, aby si tento veľkolepý
obraz zachytili na film.
Olivová hora je naozaj výnimočná,
a to preto, že je to jediné miesto za
múrmi Starého mesta, kde si môžete
sadnúť a sledovať, čo sa deje vo vnútri
Starého mesta. Práve tu Ježiš sedel, keď
prišli jeho učeníci a ospevovali krásu
chrámu. Okrem samotného chrámu,
ktorý sa týčil nad okolitými múrmi, bolo
z tejto hory zreteľne vidieť aj nádvorie
pohanov č i bránu zvanú Krásna.
Samotný chrám bol žiarivo biely a na
mnohých miestach pokrytý zlatom.
Nebolo divu, že niektorým jednoduchým rybárom z Galiley tento
ohromujúci pohľad vyrážal dych. Hoci
chrám už dnes nestojí, stále je tento
pohľad udivujúci. Človek má pocit,
akoby sa mu dejiny celého sveta
zobrazili priamo pred očami.
Hoci biblická časť Jeruzalema nie je
veľká, v skutočnosti práve tam sa
odohralo množstvo rozhodujúcich
momentov svetových dejín. Práve tam
na vrchu Moria a na hore Sion sú miesta,
kde Abrahám obetoval Izáka, kde kráľ
Dávid vybudoval svoj palác, kde kráľ
Šalamún postavil Boží chrám a kde kráľ
Ezechiáš viedol ľudí po období
odpadnutia späť k uctievaniu Boha.
Keď zostúpime len pár metrov dolu
svahmi Olivovej hory, ocitneme sa na
najdôležitejších miestach týchto dejín.
Getsemanská záhrada sa nachádza na
úpätí Olivovej hory a ako všetci študenti
Biblie vedia, práve tam začalo Ježišovo
vykupiteľské dielo počas slávnosti
Paschy pred temer 2000 rokmi. Keď si tu
sadneme a čítame biblické záznamy
o tom, čo sa tu odohralo, môžeme priam
cítiť, akému tlaku Ježiš čelil, a sme

Izrael

naozaj vďační za to, ako sa rozhodol,
keď povedal: „Nie moja vôľa, ale Tvoja
nech sa stane!“
Ani nie 30 minút cesty pešo od
Getsemanskej záhrady je kostol sv. Petra
postavený na mieste, kde sa možno
nachádzal palác najvyššieho kňaza
Kajfáša. Aj dnes sa môžeme ísť pozrieť
do jaskyne pod týmto kostolom, kam bol
možno Ježiš odvedený do väzenia. Je
dosť pravdepodobné, že toto je aj
miesto, kde sa Ježišovi vysmievali, kde
naňho pľuli, bili ho, a kde sa saducejskí
vodcovia rozhodli vydať Ježiša
Rimanom, aby ho ukrižovali.
Jednou z hlavných atrakcií
jeruzalemského Starého mesta je prejsť
po Vii Dolorose, po ceste utrpenia.
Podľa tradície toto je cesta, kadiaľ Ježiš
niesol kríž po tom, čo ho Pilát odsúdil na
smrť. Niektorí historici spochybňujú
pravosť tohto tvrdenia a poukazujú na
skutočnosť, že kresťania v rôznych
časových obdobiach identifikovali
rôzne cesty, kadiaľ Ježiš údajne
prechádzal. Či už tak alebo onak, človek
aspoň nadobudne predstavu, ako taká
cesta asi vyzerala.
Jestvuje veľké množstvo podobností medzi biblickým Jeruzalemom a
dnešným jeruzalemským Starým

mestom. Ulice, ktoré pretínali biblický
Jeruzalem, boli práve také úzke a točité
ako uličky v dnešnom Starom meste.
Rovnako ako mnoho miestnych
predavačov vyvoláva ceny svojho
tovaru dnes, bolo to aj v časoch Ježiša.
Len samotný tovar sa trošku zmenil. Za
Ježišových čias väčšina malých
obchodov a stánkov na trhu ponúkala
kurence, chlieb, sušené ovocie, farbené

SYNAGÓGA V KAFARNAUME

odevy a koreniny. Dnes predavači
ponúkajú pohľadnice, Coca-colu,
baterky, pizzu a lacné slamené klobúky
z Číny.
Na konci cesty Via Dolorosa je
„Kostol svätého hrobu“, miesto, kde sa
možno kedysi nachádzala Golgota a
Ježišov hrob. Dnes nie je príliš vidieť, že
by sa toto miesto podobalo biblickému
popisu miesta ukrižovania, ale kedysi,

keď tu ešte nestáli žiadne budovy, mu
zodpovedalo.
Samozrejme, existujú ľudia, ktorí
nemajú príliš v láske všetko to kadidlo,
sviečky, kríže či ikony nachádzajúce sa
v Kostole sv. hrobu. Ak patríte medzi
nich, pravdepodobne vás viac zaujme
návšteva Záhradného hrobu tesne na
Damašskou bránou. Táto záhrada je ako
oáza pokoja uprostred trmy-vrmy
východného Jeruzalema. Stačí len do nej
vkročiť a človek zabudne na všetok ten
zhon a hluk z ulíc. Na vzdialenejšom
konci záhrady sa otvorí pohľad na vrch,
ktorý vyzerá ako lebka. Mohol by práve
toto byť vrch zvaný Lebka, Golgota, kde
bol Ježiš ukrižovaný pred 2000 rokmi?
Rimania vykonávali popravy pozdĺž
rušných ciest a takéto miesto na popravu
na križovatke obchodných ciest do
Jericha a Damašku by bolo úplne
ideálne. Záhrada s hrobom sa nachádza
len pár metrov od vrchu a výborne sa
hodí k biblickému popisu miesta, kde
bol Ježiš pochovaný – a kde ho Boh
vzkriesil na tretí deň. Návšteva Izraela
dáva týmto nádherným pravdám ožiť
novým a inšpirujúcim spôsobom. Ako
niekto povedal: návšteva Izraela je ako
čítať Bibliu vo farbách.
Roar Sörensen

POĎTE SPOLU S NAMI V ROKU 2010 DO IZRAELA!
31. AUGUSTA – 8. SEPTEMBRA 2010
V spolupráci so Slovom života
Jeruzalem a Uppsalou chystáme historicky najväčší zájazd do Izraela pre
2000 kresťanov z celého sveta. Od roku
1987 sa takýchto zájazdov organizovaných Livets Ord zúčastnilo až
12 000 kresťanov. Okrem Ulfa Ekmana
a ďalších svetoznámych kresťanských
rečníkov budú vašimi hostiteľmi skúsení
sprievodcovia, ktorí v Izraeli po mnoho
rokov žili, poznajú miestne zvyky a hovoria hebrejsky. K dispozícii budeme
mať klimatizované autobusy, na celý
týždeň je pripravený bohatý program,
koncerty, konferencia, stretnutia s poprednými predstaviteľmi Izraela i mesiánskymi Židmi.

NAVŠTÍVIME VŠETKY
KĽÚČOVÉ BIBLICKÉ
MIESTA AKO

Y
CEN

OLIVOVÁ HORA
GETSEMANA

$1575*
$1080*

EKONOMICKÝ BALÍČEK
(HOTEL NIŽŠEJ KATEGÓRIE-ALE
ROVNAKÝ PROGRAM)

*CENY SÚ BEZ LETENKY

KVÔLI ZLAVNENEJ PONUKE JE CEN
A
ROVNAKÁ AJ PRE DETI

BETLEHEM
MÚR NÁREKOV
CHRÁMOVÁ HORA
KAFARNAUM
HORNÁ MIESTNOSŤ
A MNOHÉ ĎALŠIE
MIESTA

V UVEDENEJ CENE JE ZAHRNUTÉ:
- ubytovanie v hoteli (posteľ v dvojlôžkovej izbe)
- polpenzia; denne raňajky a večere (bez obeda)
- všetka preprava po Izraeli, vrátane transferu
z letiska do hotela a z hotela na letisko
- vstupné podľa stanoveného harmonogramu
- profesionálny sprievodca

Prihláste sa čo najskôr, o forme platby a časoch odletu a príletu vás budeme včas informovať. Píšte na:
slovozivota@slovozivota.sk, do predmetu dajte „Zajazd do Izraela“ alebo volajte na: 02-44461195. Informácie i so záväznou
prihláškou nájdete aj na www.slovozivota.sk.

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

I

4/2009

I

ˇ
VÍTAZNÝ
ŽIVOT

I

13

Nová kniha už v predaji!

Pod Božou ochranou
John Bevere
Kniha Pod Božou ochranou odhaľuje nenápadnú, no napriek tomu agresívnu taktiku nepriateľa,
ktorú používa voči veriacim – neschopnosť rozoznať a správnym spôsobom rešpektovať
Bohom ustanovené autority. John Bevere nám prostredníctvom mnohých osobných
skúseností, avšak na pevnom biblickom základe, pripomína, že Božie kráľovstvo je naozaj
kráľovstvom, v ktorom je Kráľ vládcom a v ktorom vládne poriadok. Kniha Pod Božou ochranou ti
nastolí neľahké otázky a povedie ťa cestou kríža. Ovocím však bude novonadobudnutá sloboda
a radosť z víťazstva!
232 strán / mäkká väzba / 8,50 €

OBDAROVANOSŤ VERZUS
AUTORITA
Z Písma som sa naučil a životné
skúsenosti mi to iba potvrdili, že tí, ktorí
reptajú proti nadriadeným na seba
privodzujú istý súd. Len pouvažuj nad
Máriou a Áronom: „Mária s Áronom
reptali proti Mojžišovi pre jeho ženu
Kúšijku, ktorú si vzal. Oženil sa totiž
s Kúšijkou“ (4Moj 12:1, Ekum. pr.).
Najprv si poďme povedať, kto boli
Mária s Áronom. Mária bola Mojžišova
sestra. Chcem zdôrazniť, že bola jeho
staršou sestrou. Boh ju nazval
prorokyňou (2Moj 15:20). Áron bol
Mojžišov starší brat ako aj najvyšší
kňaz. Takže tu hovoríme o dvoch
ľuďoch, ktorí boli veľmi známi a
zastávali významné líderské pozície.
Mojžiša kritizovali za to, že sa
oženil s Kúšijkou. Kúšijci boli pôvodní
obyvatelia starodávnej zeme Kúš, ktorú
väčšina z učencov považuje za dnešnú
Etiópiu, krajinu nachádzajúcu sa
v severovýchodnej Afrike. Táto žena
nebola z potomkov Abrahámových; bola
osobou nachádzajúcou sa mimo
Abrahámovu zmluvu.
Mária s Áronom boli presvedčení,
že Mojžiš zhrešil, alebo prinajmenšom
urobil zlé rozhodnutie, keď sa oženil
s touto Afričankou, čo sa k nemu ako
k vodcovi vôbec nehodilo. Bol ich názor
správny? Ak by sme to posudzovali
podľa litery zákona, áno. Boh oznámil
synom Izraelovým svoju túžbu, aby sa
ženili medzi sebou. Varoval, že cudzie
ženy môžu odviesť ich srdcia k cudzím
bohom. Toto prikázanie bolo uvedené
14
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v Piatej knihe Mojžišovej. Takže
Mojžišov sobáš s cudzinkou sa zdal byť
v protiklade s tým, čo bolo stanovené.
Pravdepodobne usudzovali, že jeho
vplyv bol veľmi očividný a bolo veľmi
opovážlivé sa tak chovať. (Poznámka:
Prikázaním pre nás v dnešnej dobe je,
aby sme neťahali cudzie jarmo s neveriacimi. Už sa tu nejedná o pokrvné
puto, ale o duchovné. Pozri tiež
Galaťanom 3:28. Podľa Nového zákona
už nie je problém v tom, aby sa zobrali
dvaja ľudia rôzneho etnického pôvodu.)
Takže Mária a Áron situáciu
zhodnotili pravdivo, a predsa sa mýlili
podobne ako Cham! Mojžiš bol ich líder.

Keď si dovolíme
kritizovať nadriadeného,
preukazujeme tak
nedostatok bázne Božej.
Kritizovať ho bolo nemiestne. Ako starší
brat a sestra to mohli s Mojžišom
prediskutovať ako rodinnú záležitosť,
ale klebetiť medzi sebou alebo preberať
jeho správanie v rámci zhromaždenia,
bol definitívne hriech.
Prečo vlastne reptali proti svojmu
lídrovi? Odpoveď nachádzame v nasledujúcom verši: „Vraveli: ’Hovoril
azda Hospodin len prostredníctvom
Mojžiša? Či nehovorí aj prostredníctvom nás?‘ Hospodin to počul“
(4Moj 12:2, Ekum. pr.).
Hovoril cez nich Boh? Určite áno.
Boh o Áronovi hovoril ako
o Mojžišovom hovorcovi alebo
prorokovi. Áron odovzdával Božie
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

posolstvá faraónovi. Mária vyriekla
prorocký žalm, ktorý máme v Biblii
i dnes. Je nepopierateľné, že boli
duchovne obdarovaní. Ich omylom však
bolo považovať duchovné dary alebo
schopnosti za viac než je autorita.
Uvažovali, že keďže Mojžiš zhrešil, a
oni nie – a všetci boli Bohom použití
významným spôsobom – tak Mojžiš sa
už viac nehodil byť autoritou, ktorá by
nad nimi vládla. Svojim duchovným
obdarovaniam dovolili, aby ich vyvýšili
nad autoritu, ktorú Boh nad nimi
umiestnil.
V Novom zákone Pavol o daroch
povedal: „A sú rôzne dary milosti, ale
ten istý Duch“ (1Kor 12:4). Tento verš
spolu s niekoľkými inými uvádza, že
tým, kto dohliada nad darmi je Duch
Svätý. Tými darmi je napríklad
schopnosť viesť, schopnosť vyučovať,
milosť dávať, prorokovanie, dary
uzdravenia, rozoznávanie duchov či
pôsobnosti divov (1Kor 12:7-10; Rim
12:6-8).
Pavol pokračoval: „A sú rôzne
služby, a ten istý Pán“ (1Kor 12:4-5).
Grécke slovo pre „služby“ je diakonia.
Podľa Thayerovho gréckeho výkladového slovníka sa toto slovo používa
na opísanie: „úradu apoštolov a jeho
administratívy, úradu prorokov,
evanjelistov, starších zboru, at ď .“
Jednoducho povedané, týmto slovom sa
označuje päť úradov služobnosti, ktoré
sú duchovnými autoritami v rámci
cirkvi. Z tohto verša teda vyplýva, že
Pán – čiže Ježiš – je nad týmito
služobnosťami. Aj iná pasáž Písma to
potvrdzuje. Po Ježišovom zmŕtvych-

Nová kniha už v predaji!

vstaní Pavol napísal: „A on [Ježiš] dal
jedných za apoštolov, jedných za
prorokov, jedných za evanjelistov,
jedných za pastierov a za učiteľov na
zdokonaľovanie svätých ku dielu
služby, na budovanie tela Kristovho“ (Ef
4:11-12). Autorita v Božom kráľovstve
teda postupne zostupuje najprv cez
úrady služobnosti a nie cez dary, pretože
všetka autorita bola Otcom daná
Ježišovi po jeho zmŕtvychvstaní (Mat
28:28). Ježiš svoju autoritu následne
delegoval na päť úradov služobnosti,
ktorých opis nachádzame v liste
Efežanom 4. kapitole. Preto jeho
autorita prúdi cez ustanovených
služobníkov zastávajúcich tieto úrady.
Nesmieme zabúdať na fakt, že človek
môže byť obdarenejší viac ako jeho
pastor, a predsa pastor zastáva úrad,
ktorého autorita prevyšuje i onoho
obdarovaného jedinca.
Jeden pomocný pastor mal veľké
obdarovanie v schopnosti kázať a
prorokovať. Ním vedené bohoslužby
boli hojne navštevované, pretože Boží
dar spočívajúci na jeho živote bol
očividný. Raz do týždňa viedol
modlitebné zhromaždenia a vždy tam
bolo plno.
Čím bol populárnejší, tým viac si
myslel, že má právo kritizovať pevne
stanovenú politiku v cirkvi i samotného
hlavného pastora. Vyjadril sa, že
rozhodnutia
hlavného
pastora
obmedzujú prúdenie Ducha Svätého a
svoj názor zdieľal so všetkými, ktorí ho
obklopovali. Jeho kritický postoj
ovplyvnil aj vnímanie druhého
pomocného pastora. Po nejakom čase už
spoločne
viedli
modlitebné
zhromaždenia, ktoré predtým viedol iba
onen prvý pomocný pastor. V jeden
večer sa na takéto zhromaždenie dostal
i hlavný pastor, bez toho, aby si ho
pomocní pastori všimli, a pozoroval, ako
viedli modlitby spôsobom, ktorý im
vyslovene zakázal. Namiesto toho, aby
sa prihovárali za cirkev, mesto a
stratených ľudí, vťahovali ľudí do iných
druhov modlitieb a v prípade, že sa
niektorí ozvali, že by to tak nemalo byť,
ich umlčali. Ľudia boli zmätení.
Obaja muži boli obdarovaní
služobníci, a predsa neboli podriadení
cirkevnej autorite. Závažnosť ich
prestúpenia zahaľovala skutočnosť, že

Pán si ich používal, aby hovorili a slúžili
jeho ľudu. Ak by sme veci posudzovali
len podľa tohto meradla, tak by sa ľahko
mohlo stať, že by sme upadli do vzbury,
podobne ako Áron s Máriou. Pomazanie
Božie patrí Božiemu ľudu; nie je
potvrdením správnosti služobníkovho
životného štýlu alebo názorov.

SÚD, KTORÝ
PODRIADIŤ SA

NÁS

NAUČÍ

Mojžiš bol veľmi pokorný človek,
najpokornejší, aký kedy na zemi žil.
Hospodin hneď nato povedal Mojžišovi,
Áronovi a Márii: „Vy traja vyjdite
k stanu stretávania“ (4Moj 12:3-4,
Ekum. pr.)
Prostredníctvom tohto verša si
môžeme všimnúť, že jednou z charakterových vlastností, ktoré Boh
požaduje od lídra, je: pokora. Mojžiš bol
najpokornejší človek, aký kedy žil na
zemi. Áron s Máriou by ho tak však isto
neopísali. Ich opis by bol skôr
ovplyvnený zmýšľaním typu: Moc mu
stúpla do hlavy.
Hospodin si všetkých troch zavolal
k stanu stretávania. Iné preklady Písma
uvádzajú zrazu namiesto hneď nato. Súd
veľmi často prichádza neočakávanie,
bez varovania. Nie je vylúčené, že ako
tak spolu všetci traja kráčali, Miriam
Áronovi pritakávala: „Priprav sa.
Mojžiš to tentoraz naozaj prehnal, keď
sa oženil s cudzinkou. Boh z teba teraz
isto urobí vodcu, pretože tvoje doterajšie
chovanie bolo také správne.“ Takéto
myšlienky nám môžu napadnúť vtedy,
keď sa otvoríme klamu tým, že reptáme
proti autorite.
Samozrejme, udialo sa niečo úplne
iné. Boh zavolal najprv Árona a Máriu.
Pripomenul im, že Mojžiš je
dôverníkom v celom jeho dome,
s ktorým hovoril zoči-voči, priamo, nie
v hádankách. Nato im Hospodin položil
túto otázku: „Prečo ste sa teda odvážili
hovoriť proti môjmu služobníkovi
Mojžišovi?“ (v. 8, Ekum. pr.). Keď si
dovolíme kritizovať nadriadeného,
preukazujeme tak nedostatok bázne
Božej. Všimni si, čo sa v takých
prípadoch stáva: „Hospodin sa na nich
rozhneval a odišiel. Keď sa oblak od
stanu vzdialil, Mária bola malomocná,
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

zbelela ako sneh“ (4Moj 12:9-10, Ekum.
pr.).
Reptaním proti autorite si na seba
privodzujeme súd. Takýto súd sa môže
prejaviť tým, že Boh od nás odníme
svoju prítomnosť a ešte sa k tomu pridá
nejaká iná pohroma. Aby som sa vrátil
k príbehu tých dvoch pomocných
pastorov, o ktorých som sa zmieňoval
pred chvíľou... netrvalo dlho a opustili
zbor. Jeden bol prepustený; druhý podal
výpoveď predtým, než ho vyhodili.
Neďaleko od pôvodného zboru si jeden
z nich založil vlastnú cirkev, ktorej počet
členov nikdy neprekročil číslo sto. Keď
bol pomocníkom, staral sa o približne
šesťsto ľudí. Len krátko po odchode
zažil osobnú rodinnú tragédiu. Druhý
pomocník opustil mesto a zakúsil istý
druh úspechu v službe, no cítil sa
izolovaný
a
pre
mnohých
nedôveryhodný.
Ihneď ako na Máriu doľahol súd,
Áron robil pokánie a volal k Hospodinovi za jej uzdravenie. Boh im
odpustil, ale na základe Božieho
prikázania, Mária bola ešte na sedem dní
vylúčená zo zhromaždenia. Povstáva
mnoho otázok, prečo súd prišiel na
Máriu, ale nie na Árona. Jedným z dôvodov môže byť skutočnosť, že Mária
útočila slovne viac než Áron. Ďalším
všeobecne prijímaným názorom je, že
pre Máriu ako ženu bolo nemiestne, aby
sa tak vyjadrovala, a že nebola až takou
kľúčovou osobou, ako by sa mohlo zdať.
Ďalším z dôvodov môže byť fakt, že
Áron ako najvyšší kňaz musel i naďalej
zastávať svoj post s pomazaním, ktoré
na ňom spočívalo. Bez ohľadu na
dôvody, prečo tomu tak bolo, nám ale
tento incident ukazuje, s akou vážnosťou
Boh posudzuje takéto správanie.

John Bevere
je autorom viacerých
kníh, vrátane bestsellerov Satanova návnada,
Víťazstvo nad strachom
a Srdce v ohni. Spolu
s manželkou Lisou v roku 1990 založili John Bevere Ministries.
Ich služba odvtedy porástla a rozšírila sa
do celého sveta.
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Správy zo sveta

Mestská rada v Kalifornii odsúhlasila modlitbu v mene Ježiš
Mestská rada v kalifornskom
meste Lodi jednohlasne
odsúhlasila povolenie modlitieb v mene Ježiš pred
stretnutiami mestskej rady,
čím
zmenila
nariadenie
vydané v máji, ktoré požadovalo, aby všetky modlitby
boli „nesektárske a nedenominačné“. Kauza začala listom, ktorý v máji mestskej
rade poslala nadácia Freedom From Religion (Sloboda od
náboženstva) so sťažnosťou ohľadne otvárania stretnutí
mestskej rady modlitbami, v ktorých sa vzýva meno Ježiš.
Ateistická organizácia sa vyjadrila, že tieto modlitby „vedú
nestranného pozorovateľa k presvedčeniu, že rada

vyzdvihuje nielen náboženskú vieru nad nenáboženské
presvedčenie, ale taktiež kresťanstvo nad iné náboženstvá.“ Rada následne vydala zákaz „sektárskych
modlitieb“, čoho dôsledkom boli protesty, zhromaždenia a
petícia, ktorá poukazovala na to, že zákaz modlitby
v mene Ježiš je protiústavný. Na verejnom pojednávaní sa
zúčastnilo vyše 700 občanov. Niektorí boli za minútu ticha,
niektorí za úplný zákaz modlitieb, iní podporovali modlitbu
v mene Ježiš. Gordon James Klingenschmitt, zakladateľ
projektu Modlitba v mene Ježiš (na obrázku) výsledok
nazval víťazstvom slobody prejavu. Podľa neho sa
netreba nechať zatlačiť do kúta, keď sa za takéto veci
niekto vyhráža súdmi. „Ježiš nie je protizákonné slovo,“
povedal.
Charisma magazine

Uväznení evanjelisti v Etiópii zostávajú vo väzení
Dvaja kresťanskí evanjelisti v Etiópii, ktorí boli odsúdení na
šesť mesiacov väzenia na základe falošných obvinení, že
ponúkali ľuďom peniaze, ak sa obrátia na kresťanstvo, sa
úspešne odvolali, no napriek tomu zostávajú vo väzení na
základe nového obvinenia. Podľa spoluväzňov sa totiž vo
väzení údajne urážlivo vyjadrovali o Etiópskej ortodoxnej
cirkvi (EOC). Alemayehu a Amanuel zo zboru Wengel
Lealem v Addis Ababe v júli odišli do mesta Debiretabor
v štáte Amhara, aby tam pomohli vybudovať kresťanský

zbor. Dňa 22. júla boli predvolaní na okresný súd.
Alemayehu sa bránil, že jeho jediným previnením bolo
hovorenie o svojej viere osobám, ktoré to zaujímalo, na čo
mal ústavné právo. Až štátny najvyšší súd akceptoval ich
odvolanie a znížil trest na finančnú pokutu, no verdikt o vine
ostal nezmenený. Nové obvinenie bolo podľa vedúcich
zboru zosnované členmi EOC, ktorá prechováva
k evanjelikálom nepriateľské postoje.
Charisma magazine

Joyce Meyerová odmenená za sociálnu činnosť
Mesto St. Louis
odmenilo
uznávanú biblickú učiteľku
Joyce Meyerovú vyznamenaním za výnimočnú humanitárnu a sociálnu činnosť. So
svojím manželom Davom
založila v r. 2000 stredisko
Dream Center (Stredisko
snov) so sídlom v St. Louis,

kde zabezpečujú stravu a charitatívne programy, ako aj
bezplatnú právnu pomoc. Stredisko sa takisto snaží rozvíjať
silné vzťahy s mestskou samosprávou, školami, súdnymi
orgánmi a s podnikateľským sektorom. Okrem toho služba
Joyce Meyerovej podporuje humanitárnu činnosť po celom
svete. V uplynulom roku poskytla 18 miliónov porcií jedla
v 25 krajinách a bezplatnú zdravotnú starostlivosť viac ako
150 000 ľuďom. Po celom svete prevádzkuje aj 44 detských
domov a každý deň kŕmi 55 000 detí.
Charisma magazine

Kresťania znepokojení oslobodzujúcimi rozsudkami
v prípadoch násilia v Indii
Rok po protikresťanských nepokojoch v indickej provincii
Orissa bolo usvedčených len 24 ľudí, oslobodených bolo
až 95. Dr. John Dayal, generálny tajomník Celoindickej
kresťanskej rady (AICC), nazval tieto súdne procesy
„paródiou spravodlivosti“. Pri vlnách násilia v auguste a
septembri 2008 bolo najmenej 100 ľudí zabitých,
vypálených bolo vyše 4 500 domov, vyše 250 cirkevných
budov, a tiež 13 vzdelávacích inštitúcií. Okolo 50 000 ľudí,
väčšinou kresťanov, zostalo bez domova. Z 11 000
páchateľov, na ktorých bolo podané trestné oznámenie,

však polícia zadržala len 700 ľudí. Medzi oslobodenými je
aj Manoj Pradhan, ktorý údajne viedol davy pri vraždení
kresťanov a vypaľovaní ich domov len niekoľko mesiacov
predtým, než sa stal poslancom za hinduistickú
nacionalistickú stranu Bharatiya Janata (BJP). Bol
obvinený v piatich prípadoch vraždy a šiestich prípadoch
podpaľačstva, v troch prípadoch bol oslobodený. Veľkým
problémom je, že India nemá zákony na ochranu svedkov.
Tí často prichádzajú do agresívneho prostredia, kde sú
umlčovaní. Mnohí svedkovia boli údajne podplatení.
Charisma magazine

Stránku pripravil Tomáš Počai, všetky správy sú redakčne krátené.
16

I

ˇ
VÍTAZNÝ
ŽIVOT

I

4/2009

I

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

Cirkevné dejiny

Hieronym (347-420)
Muž, ktorý preložil Bibliu do latinčiny

Hieronym bol jedným z významných
cirkevných otcov západného kresťanstva. Do povedomia vošiel svojím
prekladom Biblie do latinčiny, ktorý sa
označuje ako Vulgáta. V katolíckej
cirkvi nebol vyhlásený za svätého, ani sa
nezačal proces jeho kanonizácie, čo bolo
údajne spôsobené jeho cholerickou a
polemickou povahou. Žil v dobe, kedy
sa kresťanstvo stalo prakticky štátnym
náboženstvom Rímskej ríše. Bola to
veľmi zvláštna doba, cirkev ešte nemala
skúsenosti s tým, čo sa stane, ak
prevezme moc. V tomto období vidíme
akúsi zvláštnu zmes úprimnej snahy
zbožných ľ udí ži ť pre Boha a
ustanovovania cirkevno-politických
štruktúr a praktík, ale aj prvkov viery,
ktoré neboli založené na sv. Písme a
postupne priniesli cirkvi ve ľ a
problémov.
Hieronym sa narodil pravdepodobne r. 347 v Stridone v Istrii
(súčasné Chorvátsko). Rodičia poslali
Hieronyma už v mladom veku do Ríma,
kde sa u uznávaného jazykovedca
Donata vzdelával v gramatike, rétorike a
filozofii. Tu sa naučil grécky a latinsky.
Ako študent v Ríme sa zapájal do
bujarého študentského života, ktorému
sa oddával dosť často, no potom trpel
záchvatmi ľ útosti. Aby si utíšil
svedomie, chodieval v nedele k hrob-

kám mučeníkov a apoštolov v katakombách. To mu pripomínalo muky
pekla. Hoci bol pôvodne voči
kresťanstvu skeptický, napokon sa
obrátil.
Po ukončení štúdia v Ríme pobudol
nejaký čase v Trevíri (Trier v Nemecku)
a v Aquilei (neďaleko Benátok), kde sa
r. 370 pripojil k Zboru blažených
(skupina asketických mníchov). Potom
v r. 373, keď mal 26 rokov, podnikol
niekoľko ciest na Blízky východ, najmä
do Sýrie, kde vyhľadával rôzne mníšske
spoločenstvá. Pre svoju hádavú povahu
však odvšadiaľ odišiel. V Antiochii sa
začal učiť hebrejsky u istého obráteného
Žida. V roku 379 sa nechal vysvätiť za
kňaza. Nakoniec študoval v Konštantínopole u Gregora z Nazianzu, jedného
z tzv. kappadóckych otcov (pozri
Víťazný život č. 2/2009).
Po návrate do Ríma sa v r. 382 stal
tajomníkom tamojšieho biskupa
(pápeža) Damasa. Práve Damasus mu
dal návrh, aby preložil Bibliu do
latinčiny. V tomto období sa Hieronym
pastoračne venoval ženám z vyššej
rímskej spoločnosti – zachovalo sa nám
množstvo listov, pomocou ktorých sa im
snažil pomáhať. Začali sa však šíriť
klebety, že s týmito dámami udržiava
sexuálne vzťahy, a preto sa dostal do
sporu s rímskym klérom. Po tom, ako
jedna z týchto žien za tajomných
okolností zomrela, zodpovednosť padla
na Hieronyma. Hoci mu za toto úmrtie
nebola dokázaná žiadna vina, ďalší
pobyt v Ríme preňho nebol možný.
Po smrti svojho ochrancu Damasa
odišiel Hieronym okolo roku 386 do
Betlehema, kde žil v kláštore posledných 34 rokov svojho života sprvu
podporovaný bohatou ženou Paulou,
ktorú učil hebrejsky. Tu sa naplno pustil
do práce na preklade Biblie. Na rozdiel
od niektorých iných svojich súčasníkov
sa príliš nezaujímal o abstraktné a
filozofické špekulácie.
V tomto čase napísal aj svoje slávne
diela – zachovalo sa 117 Hieronymových listov, jeho spis O vyniw w w. s l o v o z i v o t a . s k

kajúcich mužoch je prvým prehľadom
dejín kresťanskej literatúry. Ďalej písal
komentáre k biblickým knihám, mnohé
preklady,
historické texty a listy.
V Hieronymovom diele vo veľkej miere
do popredia vystupuje stredoveká
popularita asketického životného štýlu.
Zomrel r. 420 v Betleheme.
Najdôležitejším Hieronymovým
dielom je úplný preklad Biblie
z pôvodných jazykov do latinčiny. Práca
na ňom trvala veľmi dlho. Starú zmluvu
prekladal Hieronym priamo z hebrejčiny pričom pracoval aj s dovtedy
existujúcimi latinskými prekladmi. Jeho
nespornou výhodou bolo, že ako jediný
z cirkevných otcov výborne ovládal
hebrejčinu. Práve jeho dôraz na
pôvodný jazyk bol o stáročia neskôr
určitým oporným bodom reformácie,
ktorá hlásala návrat späť k prameňom.
Hieronymovým cieľom nebolo
vypracovať jazykovo brilantný text, ale
text, ktorý bude vhodný pre bežných
ľudí. Latinčina, ktorú použil, bola viacmenej hovorová. Odtiaľ pochádza názov
Vulgáta (versio vulgata = ľudové
vydanie). Pre kresťanský Západ bola
Vulgáta nadlho jediným prekladom
Biblie priamo z pôvodných jazykov.
Napriek tomu dosiahla všeobecné
uznanie až koncom 6. storočia v čase
Gregora Veľkého. O temer tisíc rokov
neskôr, na Tridentskom koncile (15451563) bola Vulgáta vyhlásená za
oficiálny preklad katolíckej cirkvi
rovnocenný s pôvodným textom.
Hieronymovo odriekanie a askézu
neskôr kritizoval Martin Luther. Svoje
stopy na ňom určite zanechala aj doba,
v ktorej žil – cirkev bola stále viac
svetskou, čo na druhej strane podporovalo nezdravé asketické ideály.
Hoci sa Vulgáta stala neskôr nástrojom
na teologické dišputy, bola významným
počinom na svoju dobu.
Zdroje: Wikipedia
– otvorená encyklopédia
Pavel Hanes: Dejiny kresťanstva
Stránku pripravil: Tomáš Počai
I
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Inzercia

Konferencia viery 26.-28.3. 2010

Reinhard Bonnke

Evange lizace ohněm
Návštevnosť na evanjelizačných
kampaniach, poriadaných Bonnkeho službou často presahuje jeden a
pol milióna ľudí. Jeho služba je
doprevádzaná zázrakmi.Táto kniha
vyšla v 48 jazykoch a vytlačilo sa jej
3 a pol milióna kusov.

8,90 € / 268 Sk

ˇ
Peter Čurík

C.G.Severin

212 strán + 16 strán farebných fotiek

Víťazný život môže požehnať aj vašich priateľov,

Pomôžte nám vydávať Víťazný život

STÁLE ZADARMO!

Toto číslo vychádza v náklade 2 300 kusov na dvadsiatich stranách! Pokračujeme vo farebnej obálke a
vo zväčšenom formáte! Verím, že tieto zmeny budú prínosom. Časopis rozposielame zadarmo už na viac ako
1 300 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.

stačí, ak si ho objednajú na doleuvedenej adrese.

PRAVIDELNÉ
NEDEĽNÉ
BOHOSLUŽBY

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

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

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

OBJEDNAJTE SI KÁZANIA NA CD
25.10.2009

Čuřík Peter

Ako zaobchádzať so starosťami života

C0910251

2,30 Eur

18.10.2009

Čuřík Peter

Ako staviaš Boží dom? - CD mesiaca

C0910181

2,30 Eur

11.10.2009

Hunčár Martin

Môžem sa na Neho spoľahnúť

C0910111

2,30 Eur

04.10.2009

Čuřík Peter

Ako rozvíjať osobný modlitebný život

C0910041

2,30 Eur

27.09.2009

Čuřík Peter

Semienko viery a Božie požehnania

C0909271

2,30 Eur

13.09.2009

Čuřík Peter

Čo môžeš očakávať, keď budeš "slúžiť
Hospodinovi" - CD mesiaca

C0909131

2,30 Eur

06.09.2009

Čuřík Peter

Čo znamená chodenie Duchom

C0909061

2,30 Eur

30.08.2009

Vrábel Vladimír

Pozlátená nevesta Kristova

C0908301

2,30 Eur

23.08.2009

Hunčár Martin

7P k výchove detí

C0908231

2,30 Eur

VÍTAZNÝ
ŽIVOT 4/2009
Registračné číslo
Ministerstva kultúry:
EV 3275/09
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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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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.

Kliknite na www.slovozivota.sk:
Stará adresa, ale nový imidž
a nové informácie. Pravidelný
„update“ akcií v našom zbore,
zaujímavé rozhovory, knihy na
čítanie , kázne on-line, e-shop
s najnovšími produktmi.

e-mail: slovozivota@slovozivota.sk
www.slovozivota.sk
Zodpovedný redaktor: Peter Čuřík
Články, technické spracovanie a preklady:
P. Čuřík, M. Hunčár, L. Bašnárová,
T.Počai, M. Miškovicová

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

Jazyková korektúra: L. Bašnárová
Vizuálna koncepcia: Matej Wittgruber
Fotografie:
M. Vajdová, M. Miškovicová,
Martin Hunčár
-Nepredajné

KONFERENCIA – OBNOVENIE CIRKVI V NAŠICH ČASOCH

BIBLICKÁ ŠKOLA OPÄŤ V PLNOM PRÚDE

SLOVO ŽIVOTA – ZÁJAZD DO IZRAELA
31. augusta - 8. septembra 2010 Slovo života Švédsko/Uppsala organizuje
doteraz najväčší zájazd do zaslˇúbenej zeme.
Izrael je krajina, kde nájdete svoj druhý domov, kde si vaša
duša oddýchne a Biblia sa vám stane reálnejšou než
kedykoľvek predtým.
S 20-ročnými skúsenosťami a 12 000 spokojnými cestujúcimi
pripravilo Slovo života tento zájazd pre všetkých, ktorí tam už
boli, i pre tých, čo chcú ísť po prvýkrát. Spolu s ďalšími 2 000
cestujúcimi môžete získať nezabudnuteľné zážitky zo zasľúbenej zeme, ktorá sa navždy zakorenení vo vašich srdciach

IZRAEL
-TO MUSÍŠ ZAŽIŤ

Pripojte sa k nám! Precí
ˇtajte si viac informácií a zaregistrujte sa
na www.slovozivota.sk

Skúsení sprievodcovia i kazatelia vám porozprávajú o mnohých zaujímavých miestach v Izraeli, na vlastné oči uvidíte, kde
Ježiš vykonal svoje zázraky a pochopíte hĺbku Božieho slova.
Očarí vás krása prírody, slnko, more, zažijete jedinečné
spoločenstvo a ešte oveľa viac! Určite inšpirujúci bude deň,
keď sa uskutoční konferencia so zaujímavými rečníkmi a
nádherným koncertom chvál v historickom prostredí. Ponúkli
sme vám dostatok dôvodov, aby ste si nenechali ujsť tento
skvelý zážitok z prekrásnej krajiny, ktorou Izrael bezpochyby je!

EVANJELISTA, KTORÝ KÁZAL TISÍCOM
PO CELOM SVETE

BENGT WEDEMALM
Bratislava, Dom kultúry Dúbravka, Modrá sála 5. decembra o 18.00

6. decembra o 10.00
Bengt Wedemalm bol jedným z prvých evanjelistov, ktorí po
páde železnej opony cestovali do východnej Európy, aby
organizovali evanjelizačné zhromaždenia. Boh jeho službu
potvrdzoval mnohými uzdraveniami. Ešte počas komunizmu
k nám pašoval Biblie a pomáhal budovať rodiacu sa cirkev. Brat
Bengt Pánovi slúži už 26 rokov. Žije vo Veľkej Británii,
spolupracuje so známym anglickým pastorom Colinom
Urquhartom a cestuje do celého sveta s mocným posolstvom
evanjelia. Bengt Wedemalm po dlhých desiatich rokoch
prichádza znova na Slovensko. Vstup je voľný, príďte
s očakávaním a Pán Boh bude potvrdzovať svoje Slovo.

