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Mnohí  trpia a sú zotročení práve preto, že sa nenaučili, ako usporiadať svoj myšlienkový svet. 

Tvoja myseľ sa však môže stať nádhernou pokladnicou Božích túžob a snov! Myšlienky ovplyv-

ňujú tvoj život viac, než si dokážeš pripustiť. Autorka ťa prevedie cestou, ktorou sama prešla  

a ukáže ti biblické princípy, vďaka ktorým sa ti myseľ stane zdrojom posilnenia. Ako hovoríme 

a ako žijeme, je len ovocím nášho premýšľania. Veľa ľudí si neuvedomuje, že ak chcú zmeniť svoj 

život, musia najprv zmeniť svoje zmýšľanie. 

Sila myšlienok je voľným pokračovaním bestselleru Bojisko v mysli. Joyce Meyer nás v tejto 

knihe posúva ešte o krok ďalej, pretože v nej ponúka dvanásť stratégií, ako prekonať negatívne 

myslenie. 

Joyce Meyer pATrí k poprednýM celoSVeToVo uznáVAnýM kreSťAnSkýM AuToroM. 

nApíSAlA ViAc než oSeMdeSiAT kníh A Brožúr, z kTorých SA Mnohé STAli BeSTSellerMi.  

do SloVenSkého JAzykA Boli preložené Bojisko v mysli, Revolúcia lásky A kRása miesto popola. 

JeJ rozhlASoVé A TeleVízne VySielAnie enjoying eveRyday life Si zíSkAlo Veľké MnožSTVo 

poSlucháčoV A diVákoV po celoM SVeTe. S MAnželoM dAVoM MAJú šTyri doSpelé deTi  

A žiJú V ST. louiS V šTáTe MiSSouri.
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Tvoja Myseľ – SMeTiSko 
alebo klenoTnicA?
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Rok 2012 bude výnimočným rokom, 
ako to prorocky prijal na jeho začiat-
ku pastor Ulf Ekman, no zároveň bu-
de rokom prípravy na Božie hnutie. 
Verím, že sa v ňom udejú mnohé veci 
na osobnej i cirkevnej úrovni, ktoré 
rozhodnú o miere Božieho konania 
v našich národoch v nasledujúcich 
rokoch. 

Niekedy hľadáme, čo treba uro- 
biť preto, aby sme mohli zažívať ne-
ustále duchovné prebudenie. Emil 
Adam, rómsky pastor z východu Slo-
venska, hovorí, že nemáme „hľadať 
prebudenie, ale toho, kto ho dáva“. 
Je to Kristus, a jedine on, kto dokáže 
natrvalo meniť ľudské životy. Cirkvou, 
ktorú nepremôžu ani brány pekla, je 
cirkev, ktorú stavia a buduje Ježiš 
Kristus. Budeme vždy závislí na Ňom, 
a to je nádherná závislosť. Vedomie 
si toho, že „bez neho nič nemôžeme 
robiť“, nás vždy privedie k modlitbe 
a k pôstu. Keď som slúžil v Maranate 
v Spišskej Novej Vsi, stretol som veľa 
ľudí, ktorí žiarili Kristom a ktorých 
Boh zbavil závislostí na hazardných 
hrách či alkohole. V jednej dedine 
sa toľko ľudí obrátilo k Bohu, že 
v miestnom obchode už nemajú komu 
predávať alkohol a cigarety, a tak zme-
nili sortiment na kresťanský. Sama pre-
davačka uverila v Krista a slúži mu.

Ak máme pomáhať druhým, po-
trebujeme sami stáť na pevnom zákla-
de. Keď sa človek obráti ku Kristovi, je 
našou úlohou pomôcť mu v tom, aby 
sa stal učeníkom Ježiša Krista. Pre- 
to organizujeme konferencie, biblické 
školy, vydávame knihy. V predhovo-
re Biblických základov sme napísali: 
„Všetci sme si zo starého spôsobu 
života  doniesli akýsi ’batoh Egypta‘ 
plný starých zvykov, myšlienkových 
vzorov či filozofií. Len Božie slovo 
má moc premeniť naše myslenie a ná-
sledne aj životy. Je to, samozrejme, 
dlhodobý proces – Boh dostal Mojžiša 
z Egypta za jednu noc, ale potreboval 

štyridsať rokov na to, aby z Mojžiša 
dostal Egypt....“

Je úžasné sledovať, ako Božie 
slovo dokáže premeniť život člove-
ka. Carl Gustaf Severin v rozhovore 
zmieňuje muža z Mongolska, ktorý 
prešiel biblickou školou v Abakane 
a keď sa vrátil, začal s niekoľkými 
ľuďmi zbor v Ulanbátare; dnes má 
okolo 1600 členov, vlastnú biblickú 
školu, rehabilitačné strediská a vysie-
la misionárov. Keď bol D. L. Moody 
ešte len obuvníckym učňom, prišiel 
na bohoslužbu a sedel v poslednom 
rade. Kazateľ odrazu vyhlásil: „Svet 
ešte nevidel, čo Boh dokáže vykonať 
prostredníctvom človeka, ktorý sa mu 
cele odovzdá!“ Moodyho sa tieto slo-
vá hlboko dotkli a vo svojom vnútri  
si povedal: „Ja budem tým človekom.“ 
Boh z neho neskôr učinil jedného 
z najväčších evanjelistov histórie. 

Čo chce Boh vykonať cez tvoj 
život? Možno sa už nestaneš takou 
postavou akou bol D. L. Moody, ale 
Boh má pre teba napriek tomu skvelý 
plán. Pripravuješ sa naň? Vydal si sa 
Bohu naplno, alebo máš ešte stále svoj 
život a náboženský život? Biblické 
kresťanstvo je obsiahnuté v slovách 
Ježiša Krista: „Vezmi svoj kríž na 
každý deň, poď a nasleduj ma!“ Už 
ste niekedy premýšľali o Ananiášovi 
a Zafíre zo Skutkov apoštolov 5. ka-
pitoly? Dali na misijnú prácu veľkú 
sumu peňazí. V našich kruhoch by  
sme o nich možno pochvalne písali 
v cirkevných bulletinoch. Ich prob-
lémom však bolo, že klamali Božiemu 
Duchu. Nevadilo, že nedali všetko, 
čo mali, ale snažili sa oklamať Boha. 
Smith Wigglesworth mal k tomu jed-
noduchý výklad. Nedali Bohu celé 
svoje životy, ale nechali si zadné vrát-
ka, „ak by náhodou to prebudenie ne-
fungovalo.“ Verím, že ak Boh nájde 
v našom národe niekoľko ľudí, ktorí  
sa mu cele vydajú, uvidíme ešte viac 
„než prosíme alebo rozumieme podľa 
moci, ktorá pôsobí v nás“ (Ef 3:20). 

Boh hľadá 
ľudí, ktorí sa 
mu cele vydajú
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Býva v Bratislave spolu s manželom 
Martinom. Miluje prírodu, turistiku  
a odkedy spoznala Boha, je šťastná. 
Má zaujímavú prácu vo firme Porsche  
Slovakia, kde využíva svoj organizač-
ný talent. Je jednou z kľúčových vedú- 
cich detských táborov Slova života.

MoJA láSkA k Prírode
Narodila som sa v Banskej Bystrici, kde 
som vyrastala v ateistickej rodine. Môj 
otec bol profesionálny vojak a mama 
tiež pôsobila v armáde ako stredoškol-
ská učiteľka. Mám krásne spomienky 
na bezstarostné detstvo. Rodičia sa nám  
so sestrou snažili dať všetko, čo bolo 
v ich silách. Chodievali sme na rôzne 
výlety, dovolenky a letné tábory. Vďa-
ka láske k prírode som si našla cestu do 
turistického oddielu, ktorý som navšte-
vovala od svojich deviatich rokov. 

NeBezPeČNé vyvolávANie 
duchov
S dvoma výbornými kamarátkami z od-
dielu, z ktorých jedna bola aj mojou 
spolužiačkou, som sa začala zaoberať 
duchovnými vecami. V ôsmej triede 
a potom počas prvých dvoch rokov na  
strednej škole sme preskúmali azda 
všetky náboženstvá, zaoberali sme sa 
minulými životmi, okultizmom a mimo-
zemskými civilizáciami. Veľkú obľubu  
získalo v tom čase v našom oddiele vy- 
volávanie duchov. Stalo sa mi niekoľ-
kokrát, že sa splnili veci, ktoré som pred- 
povedala. Ostala som zmätená. Moju  
spolužiačku to zasiahlo ešte viac – nie-
lenže ju to šokovalo, ale aj vystrašilo. 

V lete 1996 sme sa viacerí vybrali 
na školenie pre budúcich vedúcich tu- 
ristických oddielov mládeže. Stretli sme  
sa s rovesníkmi z celého Slovenska, kde 
sa vytvorila vynikajúca partia. Jeden ve-
čer sme opäť spomenuli vyvolávanie 
duchov a všetci to s nadšením chceli 
skúsiť. Po prvý raz sa mi stalo, že som 
bola proti a odmietla som sa k nim pri-
pojiť. Cítila som, že to nie je správne 
a že sa to môže skončiť zle. Nepočúvli 
ma. To, čo sa stalo, bolo pre všetkých 
také šokujúce, že sme zo strachu v tú 
noc spali všetci v jednej miestnosti. Po 
prvý raz som sa pomodlila modlitbu 
Otče náš. Neuvedomovala som si, aká 
je táto modlitba silná a čo znamená, no 
všetkým nám bolo jasné, že pomohla.

Ako SoM odovzdAlA  
život Bohu
Po návrate domov sa o mne dozve-
deli Braňo a Katka Matušekovci, ktorí 
v tom čase navštevovali Kresťanské 
spoločenstvo Milosť v Banskej Bys-
trici. Požiadali ma o stretnutie a ja som 
súhlasila. Nadšene mi rozprávali o Bohu 
a pozvali ma na jedno evanjelizačné 
stretnutie. Od tohto rozhovoru začal 
Boh v mojom srdci pôsobiť a premieňať 
ma. O týždeň nato som prišla medzi 
nich. Hovorilo sa tam o znovuzrodení 
a ja som odovzdala svoj život Bohu. 
Doslova som na výzvu bežala dopredu 
a po modlitbe spasenia som cítila, ako-
by zo mňa padol kameň. Bola som taká 
šťastná. Tá vnútorná zmena, ktorú som 
pociťovala, bola taká veľká, že som si to 
nemohla nechať len pre seba. Hneď som 
o tom hovorila doma s rodičmi a moji-
mi kamarátkami z oddielu, ktoré neskôr  
tiež vydali svoje životy Bohu.

Dosť ťažko som znášala obdobie, keď 
sa moja rodina začala negatívne stavať 
k môjmu obráteniu. Napriek všetkému 
som sa za nich modlila. Veľkou pomo-
cou mi stále boli Braňo s Katkou, ktorí 
ma povzbudzovali v nasledovaní Krista. 
Vďaka ich láske, trpezlivosti a podpore 
som prekonala mnohé úskalia a skúšky. 

Na Vianoce v roku 1998 mi Boh dal 
najkrajší darček, aký som si len mohla 
priať. Na Štedrý večer moja sestra vyda-
la svoj život Bohu so slovami: „Chcem 
to, čo máš ty.“ Nedokážete si predstaviť 
tú radosť, ktorá ma naplnila, keď sme 
sa v našej detskej izbe modlili mod-
litbu spasenia. Boh naplnil svoje slová: 
„Uveríš Ty a uverí celý tvoj dom.“ 

Uvedomila	 som	 si,	 že	môj	 	
rozháraný	 život	 potrebu-	
je	 pevné	 základy.	 Vedela	 	
som,	 že	 mi	 dal	 mnoho	 	
darov,	 ktoré	 dovtedy	 leža-	
li	nevyužité.	

v BrAtiSlAve SoM NAšlA  
SvoJ doMov
Po vystupňovaní tlaku zo strany rodi-
čov som sa snažila osamostatniť. Mala  
som devätnásť, ale bolo to dosť kom-
plikované, pretože som diaľkovo štu-
dovala na vysokej škole. Nakoniec som 
sa aj vďaka otcovi, ktorý sa snažil vzťa-
hy v rodine napraviť, ocitla v Bratisla-
ve. Našiel mi tu prácu a ja som sa na 
desať rokov ocitla v Ozbrojených silách 
SR ako civilný zamestnanec. Pomaly 
som si zvykala na nové prostredie a po-
pritom som trávila s otcom viac času, čo 
nás zblížilo. 

Asi po roku som sa rozhodla začle-
niť do niektorého z miestnych zborov 
a na odporúčanie som sa rozhodla pre 
Slovo života. Začala som navštevovať 
domácu skupinu a stretnutia mládeže. 
V tomto období sa v mojom živote dialo 
veľa zmien. Niektoré udalosti v našej 
širšej rodine spôsobili, že som na určité 

naďka	Jančárová	
Trnisté chodníky 

PríBEhy	zo	životA
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obdobie prestala pravidelne chodiť do 
zboru. Cítila som, akoby som kráčala  
po tŕnistých chodníkoch a vzďaľovala  
sa od Boha. Nepomohlo mi k tomu ani 
to, že sestra tlak rodiny a okolia nez-
vládla a prestala navštevovať cirkev. 
Napriek všetkému som však vedela, že 
Bohu na mne záleží a to mi nedovolilo 
odvrátiť sa od Neho úplne. Usporiadala 
som si veci v súkromí a rozhodla som 
sa pre návrat do zboru práve počas jed-
nej konferencie viery. V mojom roz-
hodnutí ma podporil aj telefonát od 

pastora Petra, ktorý sa za mňa neustá- 
le modlil. Pri každom vyučovaní sa  
ma Boh veľmi dotýkal. Uvedomila som 
si, že môj rozháraný život potrebuje  
pevné základy. Vedela som, že mi dal 
mnoho darov, ktoré dovtedy ležali ne- 
využité. Postupne som ich začala od-
haľovať a dnes som rada, že ich môžem 
využiť na Jeho slávu. 

Od môjho obrátenia ma Boh v mno-
hých veciach veľmi požehnal. Dal mi  
milujúceho manžela a prácu, kde mô-
žem využiť svoje organizačné a admi-

nistratívne schopnosti. V zbore mám 
niekoľko služieb – venujem sa deťom, 
organizujem detské tábory a som v pro-
jekčnom tíme, ktorý pripravuje na kaž-
dé bohoslužby premietanie na plátno. 
V Slove života v Bratislave sa cítim 
ako doma. Som Bohu veľmi vďačná, 
že Ho môžem nasledovať. Ak aj vy  
prechádzate tŕnistými chodníkmi živo-
ta, chcem vás povzbudiť, že Boh je stále 
s vami, stará sa o vás, a za vašu vernosť 
vás čaká odmena. Stačí sa len neustále 
spoliehať na Neho.

ČO	VLASTNE	UČí	KRESťANSKá	ViERA?
AlfA	 kurzy	 zAčAli	 v	 90-tych	 rokoch	 v	 Anglikán-	
skoM	zBorE	holy trinity brompton	v	londýnE	A	od-
vtEdy	sA	stAli	JEdnou	z	nAJzAuJíMAvEJších	foriEM,	
Ako	 PrEdstAviť	 krEsťAnské	 Posolstvo	 ľuďoM		
v	EuróPE.	kurzoM	už	PrEšlo	18	Miliónov	ľudí	A	dnEs	
Má	zAstúPEniE	Až	v	166	krAJinách	svEtA.
	
„nepoznám	žiadny	iný	kurz,	ktorý	by	obsiahol	úvod	k	zákla-
dom	kresťanskej	viery	takým	prístupným	spôsobom	a	bol	
taký	relevantný	pre	dnešného	človeka.“
David Suchet, britský herec, predstaviteľ populárneho detektíva Poirota

v	Bratislave	sme	Alfa	kurz	usporiadali	znova	po	štyroch	rokoch		
a	sme	veľmi	radi,	že	sme	aj	touto	formou	mohli	hovoriť	o	kľúčových	
otázkach	života	a	večnosti.	Príhovory	sa	 týkali	 tém	ako	 „kto	 je	
Ježiš?,	 „Prečo	 Ježiš	 zomrel?“,	 „Je	 Biblia	 dôveryhodná	 kniha?,	
„Ako	získať	vieru?“,	„uzdravuje	Boh	aj	dnes?“	či	„	Ako	nás	Boh	
vedie?“	kurz	sa	konal	v	peknom	prostredí	reštaurácie	Prešpork,		
v	príjemnej	atmosfére,	pri	dobrom	jedle	a	výbornej		hudbe.	všetky	
príhovory	boli	spracované	aj	vo	forme	PowerPointu	a	boli	príno-
som	nielen	pre	tých,	ktorí	hľadajú	odpovede	na	otázky	viery,	ale		
aj	pre	tých,	ktorí	kresťanskú	vieru	vyznávajú.	Ak	by	ste	mali	záu-
jem	si	ich	vypočuť,	napíšte	nám,	radi	vám	ich	sprístupníme.	
Prinášame	vám	niekoľko	reakcií	účastníkov	kurzu.	

Páčili	sa	mi	historické	 fakty	o	Biblii,	ktoré	poukázali	na	 jej	hod-
novernosť.	zaujímavá	bola	aj	prednáška	o	tom,	kto	je	Ježiš.

ištván

Alfa	kurz	poskytuje	dobrý	základ	pre	nových	veriacich.	som	rád,	
že	som	sem	mohol	chodiť	aj	so	svojimi	synmi,	ktorí	sem	priviedli	
aj	kamaráta.		 	 	 	 	 									peťo

Páčila	 sa	mi	 priateľská,	 rodinná	 atmosféra.	dozvedela	 som	 sa	
veľa	nového.		 	 	 	 														magdaléna

všetky	vyučovania	boli	praktické,	veľmi	veľa	mi	dali.												dáša

ľudia	v	 reštaurácii	sa	dokážu	uvoľniť	od	zhonu.	sú	otvorenejší	
rozprávať	sa	aj	o	Bohu.		 	 	 	 								ivana

PríBEhy	zo	životA

AlfA kurz aj v Bratislave

2/2012									www.slovozivota.sk 5



2/2012									www.slovozivota.sk6

V marci sa v Národnom tenisovom centre uskutočnila dlho očakávaná konferencia viery, ktorej sa zúčastnilo  
niekoľko asi šesťsto ľudí z celého Slovenska a mnohí Slováci prišli aj zo Srbska. Carl Gustaf Severin  
(17. 3., 10:00) kázal o dôležitých ľuďoch, ktorých nevidieť za kazateľnicou. V každom zbore sú takíto vzác-
ni ľudia, ktorí tzv. „balia padáky“ pre tých, ktorí stoja na pódiu. Thomas George (17. 3., 14:30) hovoril o kľú- 

čovom čase prípravy. Jeho plodná služba v Indii sa nezrodila len tak, ale niekoľko rokov si ho 
Pán pripravoval. Nasledovalo zhromaždenie, v ktorom mal slovo hostiteľ konferencie pas- 

tor Peter Čuřík (17. 3. 16:45). Zažívaš ešte stále dobrodružstvá s Bohom? Boh nás nepo-
volal vysedávať, ale žiť život s Kristom, ktorý určite nebude viesť k zotrvačnosti a pasi-

vite. Večerné zhromaždenie viedol opäť Carl Gustaf Severin (17. 3., 18:30), ktorý ká- 
zal o troch dôležitých veciach pre prebudenie v Európe. Učenie viery je stá- 

le aktuálne a nemali by sme ho odstaviť na vedľajšiu koľaj. Okrem toho  
musíme chodiť v láske, ktorá je najdôležitejšia zo všetkého. Po-

slednou, treťou vecou je posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí  
Pána. V nedeľu ráno (18. 3., 10:00) povzbudzoval brat Se- 

verin prítomných, aby sa vo svojich životných zápasoch  
nevzdávali. „Nie, takto sa to neskončí!“, to je názov 

kázne, ktorý hovorí za všetko. Na poslednom zhro-
maždení mal slovo opäť Thomas George (18. 3., 

16:00), ktorý hovoril o jednoduchej evanjeli-
zácii, ku ktorej je povolaný každý kresťan.  

V sobotu a v nedeľu večer sa prítomní ka- 
zatelia modlili osobne aj za ľudí, niektorí 
boli uzdravení, ďalší boli naplnení Du-
chom Svätým. Prinášame vám rozhovory 
s obidvomi hlavnými hosťami konferen-
cie, ktoré sme nakrútili počas konferencie  
(s Carlom Gustafom) a tesne po nej (s pas-
torom Thomasom):

rEPortáž

Evanjelizácia je pre každého kresťana
Konferencia viery 2012

carl, v januári minulého roka si  
k nám nemohol prísť, lebo si bol  
vážne chorý a dokonca bol tvoj život  
v ohrození. Prešiel si cez to obdobie 
a vidím na tebe, ako si Bohu veľmi 
vďačný.

Áno, jednoznačne. Aj preto som 
svoj príbeh na konferencii zdieľal, lebo  
neverím v to, keď sú služobníci netran-
sparentní. Chcel som byť k vám, mo-
jim priateľom, úprimný a som naozaj 
Bohu každodenne vďačný za nový ži- 
vot. Je to pre mňa dar a každé ráno 
Bohu ďakujem za nový deň. Niekedy 
berieme život ako samozrejmosť, ale 
keď prejdeš podobnou skúsenosťou 
ako ja, začneš si tento dar života oveľa 
viac vážiť; a nielen život ako taký, ale 

aj priateľov. Keď som dnes videl plnú 
sálu ľudí, uvedomil si to znova: ’Bože, 
to je úžasné, toto sú moji priatelia na 
Slovensku.‘ Táto skúsenosť ma naučila 
vážiť si oveľa viac život a priateľstvá, 
zvlášť tie, ktoré sú celoživotné.

vďaka Bohu, dnes si v dobrej 
kondícii a znova cestuješ po celom 
svete...

Áno, stále cestujem a v podstate 
som nič zo svojho cestovania neubral, 
akurát si dávam väčší pozor na to, aby 
som mal dostatok odpočinku medzi 
zhromaždeniami a tiež sa snažím viac 
športovať a udržiavať sa v dobrom fy-
zickom stave. 

carl, sme ti veľmi vďační, že si 
k nám tento rok pricestoval. Mali 

sme nádhernú konferenciu, plnú  
Božej moci. Po prvýkrát bol medzi 
nami thomas George z indie, ktorý 
priniesol realitu duchovného prebu- 
denia. ty si však pre nás vždy špe-
ciálnym hosťom, lebo nás roky osob-
ne poznáš. Ako vidíš našu cirkev?

Práve o tom som tieto dni premýš-
ľal. Je evidentné, že na zhromaždenia 
chodí viac ľudí, ale hlavne vidieť rast 
v zrelosti. Za tie roky vo vašom zbore 
zjavne vzrástla služba chvál a uctieva-
nia a je tiež úžasné vidieť stabilitu  
Božej práce medzi vami. Som za to sku-
točne Pánovi nesmierne vďačný a ra- 
dujem sa z toho. Myslím si, že dnes ste 
v štádiu, kedy môžete radostne zvolať: 
„Boh urobil medzi nami veľké dielo!“ 
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To, čo on sám započal, aj dokončí. Čo 
viac k tomu dodať? Je to Božie dielo 
a žiadny človek v tom nemá slávu. Mys-
lím si, že od roku 1999, keď som bol 
medzi vami po prvýkrát, som chýbal 
možno len na jednej konferencii. 

áno, skutočne si na Slovensku  
zanechal úžasnú stopu.

Pamätám si, ako som v jednom roku 
viac ráz precestoval Slovensko a mal 
niekoľko uzdravujúcich zhromaždení 
v rôznych mestách a zboroch. Naozaj 
som si váš národ veľmi zamiloval 
a viem, že aj Boh si ho obľúbil a zďale-
ka v ňom svoju prácu ešte neskončil;  
aj preto som dnes kázal na tému „Tak-
to sa to neskončí!“ A tým nemyslím len 
na situácie, keď sa veci vyvíjajú ne- 
dobre a Boh má posledné slovo, ale 
myslím tým aj na dobré časy, v ktorých 
máme tendenciu sa uspokojiť. Boh 
napriek tomu hovorí: „Ani tu sa to ešte 
neskončilo, lebo ja chcem, aby to bolo 
ešte silnejšie.“ Myslím si, že toto je 
Slovo pre Slovensko a pre cirkev, aby  
sa neuspokojila a nepovedala len:  
„Pozrite, čo Pán vykonal.“, ale aby po-
kračovala ďalej, lebo Boh má na to svo-
je – „takto sa to neskončí!“

Jedným z problémov európy 
a zvlášť väčších miest je sekularizá-
cia. Ľudia sú viac a viac zameraní na 
tento svet a sú veľmi zaneprázdnení. 

Súhlasím, je to obrovská výzva pre 
cirkev po celom svete. Verím, že kresťa-
nia môžu byť veľmi dobre zaopatrení 
po materiálnej stránke a pritom ešte 
stále vrúcni duchom. Nemyslím si, že 
na to, aby sme začali prežívať duchovné 
prebudenie, musíme prechádzať najprv 
akýmsi ťažkým obdobím. Vidíme to 
napríklad v Singapure alebo v určitých 
oblastiach Číny, kde sa kresťania ma-
jú veľmi dobre, a predsa zažívajú du-
chovné navštívenie; sú plní Boha, a zá-
roveň aj finančne prosperujú. Ak by to 
bola chudoba, ktorá automaticky priná- 
ša prebudenie, potom by sme videli 
vyliate Ducha hlavne v krajinách tre-
tieho sveta, čo nie je vždy pravdou. Vo 
Vietname je napríklad mocné hnutie 
Ducha, ale ich tajomstvom je podľa 
môjho názoru to, že sú nesmierne za-
meraní na získavanie duší. Ani nie tak 
prostredníctvom masových akcií, ako 
skôr jeden na jedného. Podobne v Čí- 

ne, nehanbia sa za zvestovanie evanje-
lia, vždy majú priateľov, známych, kto- 
rým svedčia o Kristovi, a často ich pri-
vádzajú na bohoslužby. 

Keď som bol mladý, myslel som si,  
že za pár rokov zmením svet. Ale po-
stupne som si uvedomil, že nedokážem 
zmeniť celý svet, no dokážem ho zme-

niť pre jedného človeka. Preto mojím 
odporúčaním pre cirkev je toto: počas 
toho, ako čakáme na „prebudenie“, jed-
noducho získavajme ľudí pre Krista;  
každý veriaci vo svojom okolí. Je to  
veľmi jednoduchý koncept, ale uve-
domte si, že keby každý z nás získal 
jednu dušu pre Pána za rok, máme 
„prebudenie“. Keď by si aj nikoho ne-
získal pre vieru, ale už len to, že sa 
o to usiluješ, je prebudením. Takáto 
evanjelizácia zapája do služby každé- 
ho veriaceho a zároveň ho vedie k to-
mu, aby bol potom aktívny v násled- 
nej starostlivosti o novoobrátených.

Napísal si novú knihu s názvom  
„It is never wrong to be sober“ (Nikdy 
nie je zlé ostať triezvym), ktorá však 
ešte nebola preložená do slovenčiny 
(jej vydanie pripravujeme, pozn. vy-
davateľstva). Mohol by si nám o nej 
povedať niečo viac?

Pred pár rokmi ku mne Pán o tejto  
téme hovoril. Ako viete, veľa som pra-
coval v Rusku, kde alkohol stále pred-
stavuje obrovský spoločenský problém. 
Každý Rus štatisticky –  vrátane mužov, 
žien a detí – vypije ročne 80 litrov vod-
ky. Dokonca aj oficiálni predstavitelia 
Ruska hovoria, že ak sa s tým niečo 
zásadné neurobí, Rusko pôjde ku dnu. 
Pán mi dal videnie: Videl som mladých 
kresťanov, ktorí boli na akomsi kopci. 
Odrazu som so zdesením pozoroval, ako 
odtiaľ jeden po druhom padajú. Na dne 
priepasti, do ktorej dopadli, bol nápis 
– „Rehab“, čo znamená rehabilitačné 
stredisko. Inými slovami, dostanú sa do 
takých závislostí, že ich budeme musieť 
vziať do takýchto zariadení, aby prešli 
liečbou či oslobodením zo závislosti  

na alkohole; hovorím tu o mladých 
ľuďoch, kresťanoch. A Pán mi k tomu 
povedal: „Musíš o tom napísať knihu, 
ktorá bude plotom na tom kopci.“ 
Ale nemá to byť plot zákazu, ale plot 
ochrany, zvlášť pre mladú generáciu. 
Ako hovorí samotný názov knihy 
„Nikdy nie je zlé ostať triezvym“ – opiť 
sa alebo popíjať je zlé, ale trvať na tom, 
že je dobré vždy ostať triezvym, nemôže 
byť nikdy zlé. Ťažko môžeš kresťana 
obviniť za to, že sa usiluje udržať si vždy 
triezvu myseľ. Alkohol búra ochranný 
val okolo našej mysle, nabúrava „fire 
wall“ (antivírovú ochranu) a núti nás 
robiť veci, ktoré robiť nechceme. Keď 
potom taký človek vytriezvie, ľutuje, 
čo urobil. Ľudia sa ma pýtajú: „Prečo 
si napísal práve takúto knihu?“ Ja mám 
pre nich túto odpoveď: „Mám na to 
tristoosemdesiattisíc dôvodov!“, pretože 
vo Švédsku je tristoosemdesiattisíc detí, 
ktoré vyrastajú v neúplných rodinách, 
ktoré rozvrátil práve alkohol. Tieto ne-
vinné deti trpia a nemajú hlas, a tak 
som si povedal, že budem ich hlasom. 
Zároveň chcem týmto deklarovať „drug 
free zone“ (zónu bez drog/alkoholu), 
ktorou by mala byť cirkev. 

do ktorej časti sveta chodíš 
v ostatných mesiacoch najviac? Čo je 
tvojou hlavnou misou?

Momentalne Čína, Vietnam a Mon-
golsko, keď hovoríme o misijnej práci.  
Rovnako je však na mojom srdci na-
vštevovať miesta ako je táto konferencia 
– a to robím po celom svete – kde môžem 
odovzdať to, čo Boh vložil do môjho 
života. Myslím si, že do takejto služby 
ma Boh volá  v čoraz väčšej miere. Pred 
rokom mi pastor Ulf povedal: „Nestačí 
len, aby si prebudenie začal, musíš ho 
aj ďalej rozvíjať.“ Veľa tiež cestujem 
po bývalom Sovietskom zväze, aj keď 
do niektorých národov mám zakázaný 
prístup, rovnako je to tak zatiaľ ohľadne 
Indie. Ale som veľmi šťastný v Pánovi 
a v Jeho službe. Túžim po tom, aby som 
niekedy do krajín mohol pricestovať na 
dlhšie obdobie, aby sme tam mohli mať 
modlitby, uzdravujúce zhromaždenia 
a zažiť dlhodobý prielom v duchovnej 
oblasti. Nasledujúcich dvadsať rokov 
chcem investovať do mladých ľudí, po- 
silňovať ich v Božej vízii, brávať ich 
spolu so mnou na misijné polia, aby 

rozhovor

Postupne	 som	 si	 uvedomil,	
že	 nedokážem	 zmeniť	 celý	
svet,	no	dokážem	ho	zmeniť	
pre	jedného	človeka.
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mohli robiť to, čo sme my robili za 
mlada, ale boli v tom ešte silnejší.

Sú nejaké výnimočné dvere, kto-
ré vám Boh v ostatných mesiacoch 
otvoril? 

Určite Čína. Prišli za nami 
vedúci jednej kresťanskej siete 
zborov, ktorá má vo svojich 
radoch desať miliónov členov 
a požiadali nás, aby sme ich  
učili Božie slovo. Je mi ťažko 
hovoriť o tom príliš otvorene, 
lebo je to stále nebezpečné, ale 
môžem povedať, že Boh nám 
otvoril naozaj veľké dvere.  
Boh tiež koná veľké dielo  
vo Vietname, kde sú kresťania  
pre vieru kruto prenasledova-
ní; rastú tam cirkvi aj biblické 
školy. Ešte by som zmienil Mon- 
golsko, kde pred dvadsiatimi  
rokmi nebol v podstate žiadny 
kresťanský zbor, dnes je ich šty-
risto a neustále sa zakladajú nové. Ne- 
dávno sa obrátil jeden z najhľadanej-
ších zločincov Mongolska, ktorý okra-
dol štát o sto miliónov švédskych ko-
rún (asi desať miliónov eur). Nako-
niec bol usvedčený a dostal sa do vä-
zenia. Tam uveril v Krista, obrátil sa, 
prešiel našou biblickou školou a stal  
sa členom Slova života v Ulánbátare, 
hlavnom meste Mongolska. Televízia  
nakrútila o jeho živote film, ktorý sa 
teraz v Mongolsku premieta v kinách;  
stal sa takým hitom, že každé premieta-
nie je beznádejne vypredané. Celý ná-
rod rozpráva o jeho obrátení ku Kris-
tovi. Pripravuje sa aj druhý diel, ktorý 
bude o jeho živote v cirkvi. 

V Ulánbátare som stretol pastora, 
ktorého som osobne nepoznal, no ten 
mi povedal: „Pred mnohými rokmi 
som absolvoval biblickú školu Slova 
života v Abakane. Keď som sa vrátil, 
začal som zbor so šiestimi ľuďmi, dnes 
máme tisíc šesťsto členov.“ Čo všetko 
dokáže v živote človeka urobiť biblická 
škola! Tento pastor mi povedal, že Boh 
sa ho veľmi dotkol prostredníctvom 
istého posolstva, ktoré som pred rokmi 
kázal. Keď mi z neho povedal niekoľko 
útržkov, začal som sa smiať, lebo som 
si uvedomil, že to nebola pôvodne  
moja kázeň, ale kázeň, ktorú mi dal  
pastor Ulf Ekman; no on ju zas do- 

stal od Johna Osteena. Takže to posol- 
stvo naozaj precestovalo dlhú trasu 
a prežilo dlhé obdobie. Takto to má fun-
govať v Božom kráľovstve.      

 Otázky kládol Peter Čuřík

RozhovoR S ThomaSom GEoRGEom:
Pastor thomas, ako sa ti páčila 

Bratislava?
Veľmi. Len mám taký pocit, ako ke- 

by bola vyľudnená a všetci ľudia na 
permanentnej dovolenke. V Indii sú vša- 
de v mestách zástupy, a nielen ľudí, ale  
po uliciach sa tam pohybujú aj zvieratá.

Aké sú tvoje dojmy z konferencie?
Hneď ako som vošiel do tej veľkej 

haly a uvidel som veriacich, bol som 
dojatý. Takí nádherní ľudia! Hoci váš- 
mu jazyku nerozumiem, vnímal som  
vašu štedrosť, hlad po Bohu a zodpo-
vednosť. Napriek tomu, že vraj nie  
ste zvyknutí na nedeľné popoludňajšie 
zhromaždenia, prišlo pomerne veľa  
ľudí – to o niečom svedčí. Páčilo sa mi,  
že prišli celé rodiny spolu s deťmi. 

zaujímalo by ma, ako sa človek 
z druhého svetadielu pozerá na ne-
veriacich v našom meste...

Myslím, že aj tu je veľa ľudí, ktorí 
hľadajú skutočný zmysel života. Sú 
už unavení zo živorenia, z neustáleho 
snaženia sa a pachtenia. Nepriateľ ich 
oklamal. Ak by sme to zjednodušili, na 
svete vplývajú na neveriacich len dve 
sily – dobro a zlo. Ten, ktorý zvádza 
národy, sa snaží ľuďom ponúknuť ta-
ký atraktívny program, aby po Bohu 
netúžili. Niekedy to zahŕňa aj okultné 
praktiky. Problém človeka to však ne- 

vyrieši – ľudia ostávajú v depresii 
s prázdnotou v srdci. Tú môže naplniť 
jedine Ježiš. Celkovo si však nemyslím, 
že by ľudia na Slovensku boli príliš 
poviazaní, zdá sa mi, že majú dobré 

srdcia. 
Niektorí znovuzrodení 

kresťania vnímajú to ich 
mesto ak najuzavretejšie 
a ťažko osloviteľné evan-
jeliom.

Samozrejme, ostáva tu 
problém hriechu, to nepopie-
ram, len hodnotím atmosféru 
mesta. Ľudia sú veľmi otvore-
ní, zrelí na spasenie. 

Čo sa ti zdá, že nám chý-
ba? Ak sú veriaci takí úžas-
ní a mesto také otvorené, už 
dávno sme tu mali mať de-
saťtisícové cirkevné zbory.

Pozrite, India má viac ako  
jeden a pol miliardy obyva-

teľov. 16 miliónov nás žije v Dilíi na 
ploche približne 35 krát 35 kilometrov. 
Ak desaťtisíc ľudí prichádza na naše 
nedeľné bohoslužby, je to veľa? Nie 
je to ani percento. Ak by ste venovali 
modlitbe len o trochu viac pozornosti,  
máte veľkú šancu preraziť. Je treba, 
aby povstali ľudia, ktorí sa radi modlia 
nie preto, lebo im to niekto nariadil, ale 
preto, že milujú Pána. Boh potrebuje 
takýchto veriacich, ktorí budú hľadať 
jeho vôľu a ochotne sa prihovárať. 
Najdôležitejšie sú čisté srdcia, potom 
nebude núdza o zástupy ľudí na boho- 
službách. Prielom spôsobujú aj kľúčo- 
vé zázraky. Aj Izrael sa veľa ráz oci- 
tol v zložitej situácii, ľudia sa stali 
modlármi, obetovali svoje deti Molo-
chovi, muselo to byť strašné. Ale Eliáš  
sa nebojácne postavil a vyzval ich, aby  
sa prišli pozrieť na konfrontáciu pra-
vého Boha s falošným náboženstvom. 
Pred očami všetkého ľudu sa odohráva-
la veľká dráma. Keď zostúpil oheň z ne-
ba, nebolo ich už treba veľa nabádať 
k nasledovaniu Boha. Oni sami volali: 
„Pán je Bohom!“ Ľudia vedia rozoznať 
skutočné veci od napodobenín. Rád by 
som opäť zdôraznil, že vy máte tie reálne, 
skutočné veci. Nehovorím o tom, že sa 
zrazu musí všetko zmeniť a ľudia bu- 
dú vystrašení z toho, čo vlastne tí kres-
ťania chcú. Hovorím o požehnaní, ktoré 
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môže prísť do vášho národa. Ak národ 
rozmeníme na drobné, čo dostaneme? 
Rodiny. Môžete požehnať rodiny. 

Ako funguje taká bežná indická 
rodina?

Dám vám jeden príklad. Jedna žena 
bola jedenásť rokov vdova a potom za-
žila stretnutie s Pánom. Pracovala kdesi 
v suteréne, žehlila za pár drobných 
oblečenie, aby mala chlieb do úst. 

v indii neexituje sociálny systém?
Nie. V podstate ľudia majú len to, 

čo si zarobia. Ak niekto nemá prácu, 
je odkázaný na príbuzných, ktorí mu 
pomáhajú, aby prežil. Na nejaké sociál-
ne dávky štát nemá peniaze.

No a táto žena mala dvoch synov – 
jeden mal pätnásť a ten druhý jedenásť. 
Dokážete si predstaviť, v akom teple 
musela pracovať v tej žehliarni, ak je 
vonku 45 stupňov? Bývali sme v tom 
istom bloku ako ona a dennodenne sme 
počúvali odtiaľ krik a nadávky. Nejaký 
príbuzný jej muža ju tam pravidelne 
mlátil, lebo chcel získať ten byt pre 
seba. Jej syn, ktorý mal každú zimu 
zápal pľúc s vysokými horúčkami, za 
mnou raz prišiel. Hovorí mi: „Strýko, 
modlite sa za mňa.“ A Boh ho zázrač-
ne uzdravil. Jeho mama potom prija-
la Ježiša a odpustila všetkým, kto- 
rí jej ublížili. Jej postoj sa natoľko 
zmenil, že ak sa nejaká rodina ocitla  
vo finančnej kríze, dala z toho mála, čo 
jej zostalo. Musela ale pomáhať potaj-
me, lebo v severnej Indii je na nešťas- 
tie taká povera, že kam vkročí vdova,  

tam prinesie pre-
kliatie. No ona 

n a p r i e k  

tomu prišla, potichu doniesla peniaze 
a rýchlo sa brala preč, lebo vedela, čo si 
o nej myslia... Viete ako to mení zažitý 
obraz o vdove a vôbec o kresťanstve? 
Veľakrát týmto rodinám nepomôže nik- 
to a potom sa dočkajú takejto pomoci. 
Ako potom môžu o nej ešte hovoriť zle? 
Božia láska je silnejšia než nenávisť.

Ako je to s deťmi? Máte povinnú 
školskú dochádzku alebo musia pra-
covať?

Za posledných desať rokov prichá-
dza k zmenám. Deti už nemusia za  
školu platiť. Takisto sa mení postoj 
k novonarodeným dievčatám. V minu-
losti to bývalo tak, že ak sa narodila 
dcéra, v rodine zavládol veľký smútok, 
lebo to znamenalo len bremeno a veľké 
finančné výdaje. Dnes existujú granty 
a rôzne fondy práve pre dievčatá, aby  
sa zamedzilo tomu, že ľudia nechcú  
mať dcéry. Aj u nás v zbore vidím 
zmeny. Robíme všetko pre to, aby sa 
naše deti dostali do najlepších škôl. 
Hoci rodičia nie sú vzdelaní, porozume-
li tej potrebe a chcú deťom dopriať 
lepší život. Uvedomujú si, že ak to  
ich dieťa dotiahne niekam ďa-
lej, aj oni sami budú ctení 

vo svojej komunite. 

O chvíľu budeme mať prvých inžinie-
rov. Pre vás to možno nič neznamená,  
ale pred pár rokmi sa rodičia u nás 
modlili, aby ich deti prešli z milosti 
Božej aspoň osemročnou dochádzkou. 
To je odvtedy veľký pokrok.

Počas konferencie si sa modlil aj  
za chorých. vo svojej službe zažívaš 
veľa zázrakov. Mohol by si aspoň 
jeden z nich popísať našim čitateľom?

V istej nemocnici sa stal skutočný 
zázrak. Jedna stará žena mala vážne 
srdcové problémy a ležala v nemocnici, 
kde na ňu dohliadala jej príbuzná, sil-
ná kresťanka. Na tretí deň v noci žena 
zomrela. Jej príbuzná rýchlo zavolala 
lekára, lebo v indických nemocniciach 
máte mnoho pacientov a len niekoľko 
doktorov. Lekár sa ju snažil oživiť, ale 
skonštatoval len smrť a začal dávať po-
kyny podriadeným, aby telo zabalili 
a vyniesli von. Keď si to tá veriaca 
uvedomila, začala sa báť, že ju obvinia  
z toho, že niečo zanedbala. A po druhé, 
bola noc a ešte aj zima, nemohla ani 
oznámiť príbuzným, že stará pani zo- 
mrela. Padla k lekárovým nohám a pro-
sila ho, aby dovolil aspoň cez noc ne- 
chať telo na posteli, čo nebývalo zvy- 
kom. Nakoniec sa jej podarilo lekára 
presvedčiť. Keď odišiel, začala sa mod-
liť. Dokonca si ľahla vedľa zosnulej, 
ktorá do rána vstala z mŕtvych. Ráno 
doktor nechcel veriť vlastným očiam. 
Na otázku, čo sa stalo, dostal priamu 

odpoveď: „Môj Ježiš ju priviedol 
k životu.“

Otázky kládol  
Martin Hunčár

Najdôležitejšie	sú	čisté	srdcia,	
potom	nebude	núdza	o	zástupy	
ľudí	 na	 bohoslužbách.	Prielom	
spôsobujú	aj	kľúčové	zázraky.
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Slovo života začalo písať svoju históriu 
v roku 1983, keď pastor Ulf Ekman 
dostal na srdce založiť biblickú školu 
v Uppsale. O rok nato vznikla aj cir-
kev, ktorá rýchlo rástla. Toto nové pre-
budenie naplno využilo pád železnej 
opony na prelome osemdesiatych a de- 
väťdesiatych rokov, keď sa najmä  
v krajinách bývalého Sovietskeho zvä- 
zu a jeho „satelitov“, medzi ktoré pa-
trilo aj bývalé Československo, rodili 
nové cirkvi. Smelí misionári spolu  
s absolventmi biblickej školy pomáha- 
li budovať zbory a novú generáciu  
pastorov. Evanjelizačný zápal a nadše-
nie sa často spájali s prenasledovaním 
a problémami, ktoré však nezabráni-
li hnutiu ďalej napredovať. Postupne 
vznikla potreba väčšej koordinácie  
a spolupráce. 

Historicky prvý kongres Slova ži-
vota v Efeze reagoval práve na túto 
potrebu. Mnoho kazateľov túži poznať 
vlastné korene, identitu a duchovnú 
„DNA“. Našu priekopnícku službu 
Ulf Ekman definoval v piatich bodoch:  
1. kázanie evanjelia, 2. učenie viery,  
3. život v Duchu, 4. misia a 5. jednota. 
Viac ako 520 zástupcov z 34 krajín sa 
prvý marcový týždeň počas nabitého 
programu stretlo v krásnom tureckom 
hoteli pri mori, kde okrem pastora Ulfa 
Ekmana, ktorý hovoril o úlohe a srdci 
pastora a o dôležitosti apoštolského 

učenia, vyučovali aj lídri centier Slova 
života. Leonid Padun z Ukrajiny ká- 
zal o Jozuovi, ktorý bol ochotný ris-
kovať a bojovať za zasľúbenú zem. 
Arthur Simonyan z Arménska kázal  

o nevyhnutnosti plakať a volať za spa-
senie stratených. Rozprával príbeh  
o žene, ktorej lekári v nemocnici po-
vedali, že má len päť dní života. Tá 
poprosila priateľku, aby ju na vozíku 
previedla všetkými izbami. Než odišla 
k Pánovi, stihla priviesť k Bohu 150 
pacientov. Keď ošetrujúci lekár videl  
jej oddanosť Pánovi, uveril v Krista  
a tiež mu odovzdal svoj život. 

Na kongrese prebiehali paralelne 
aj tri workshopy: „Ďalšia generácia“, 
„Pastier ktorý sa stará“ a „Ako môžu byť 
tvoji pomocníci pre teba požehnaním“. 
Dôležitou súčasťou boli aj stretnutia 
komisií pre misiu (vedúci Christian 
Åkerhielm), etiky a financií (vedúci Ro-
bert Ekh). Tretia komisia, na ktorej sa 
spoločne s Ulfom Ekmanom stretávali 
aj lídri centier Slova života, sa zaobera- 
la ustanovením Word of Life internatio-
nal association (WOLI), zväzku zborov 
hnutia Slova života.

Medzi kazateľmi nemohol chýbať 
Carl Gustaf Severin, najvýznamnejší 
evanjelista hnutia, ktorého kreatívne 
posolstvo „We can work together“ 
(Môžeme pracovať spoločne) sa stalo 
akýmsi mottom celého kongresu. 
Okrem vyučovaní si mohli prítomní 
vypočuť aj svedectvá z hlavných cen-
tier Slova života a oboznámiť sa s ich 
vznikom, vývojom a prehľadom ich 
rozrastajúcej sa služby. Spomeniem 
napríklad Uzbekistan, kde je ešte stále  
také prenasledovanie, že cirkev musí 
pôsobiť v utajení. Sem-tam sa im síce 
podarí zorganizovať väčšiu konferenciu, 

ale za obrovskú cenu. Hneď po nej sú 
totiž kľúčoví domáci kazatelia uväzne-
ní, niektorí aj na dlhé obdobie!

Tri popoludnia sme využili na pre-
hliadku historických pamiatok. Videli 
sme pozostatky baziliky svätého Jána 
v tvare kríža z prelomu 5. a 6. storočia 
so zachovalým baptizériom, ktoré bolo 
urobené tak, aby v ňom mohli krstiť 
dospelých. Hádam najzaujímavejšou 
časťou bola prehliadka trosiek mesta 
Efezu. Prechádzali sme sa po meste,  
v ktorom žil a kázal apoštol Ján, na-
vštívili sme slávny amfiteáter (ktorý 
mohol pojať až 20000 ľudí), kde kázal 
apoštol Pavol, obdivovali pozostatky bu- 
dov, ktoré pri troche predstavivosti ho- 
vorili o veľkom význame tohto staro-
vekého mesta.

Vyvrcholením kongresu bola spo-
ločná Večera Pánova, odchádzali sme 
s výborným pocitom, že sa naozaj op-
latilo prísť. Na každom zhromaždení 
bola úžasná atmosféra Ducha Svätého, 
vyučovania boli excelentné, opäť sme 
sa videli s dobrými priateľmi, s ktorými 
spolu budujeme Božie kráľovstvo. Som 
presvedčený, že na budúcom kongrese  
o dva roky sa nás stretne ešte oveľa viac. 

Martin Hunčár
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historické	stretnutie	kazateľov	z	34	národov	sveta

Našu	 priekopnícku	 službu	
Ulf	Ekman	definoval	v	piatich	
bodoch:	1.	kázanie	evanjelia,	
2.	učenie	viery,	3.	život	v	Du-
chu,	4.	misia	a	5.	jednota.
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Vyvediem vás z vašich hrobov
Návšteva	Osvienčimu	a	vzkriesenie	židovského	národa

„Národ, ktorý zabudne svoju minulosť, je odsúdený k tomu, 
aby si ju zopakoval znova.“ Tieto slová často spomínal môj 
dedko, s ktorým som strávila len pár chvíľ svojho života.  
O svojom detstve a rodičoch veľa nerozprával, len toľko, že 
zomreli tu, v Osvienčime. Som na mieste, kde v chladných 
miestnostiach ležali na slame muži a ženy odlúčení od svojich 
najbližších. Ostali len tí, ktorí boli schopní pracovať. Starých 
ľudí, chorých a deti do 16 rokov odviedli do plynovej komory 
alebo zastrelili. 

Na stenách visia plagáty v slovenskom jazyku, ktoré popudzujú 
Slovákov k pohŕdaniu Židmi a vyzývajú k ich deportáciám. Je 
tu aj múzeum s fotodokumentáciou transportov zo Slovenska 
a ich financovania. Sprievodkyňa nám rozpráva príbehy pre-
živších o všetkom tom, čoho museli byť očitými svedkami. 
Rozpráva príbeh svojho dedka, ktorému sľúbila, že nikdy 
nezabudne a že bude o holokauste rozprávať. Naša skupinka 
zo Slovenska prechádza aj miestami, kde boli muži a ženy 
odstreľovaní len tak, pre nič za nič. Napríklad preto, že niekto 
mal zle zapnutý gombík, alebo bol jednoducho nesympatic-
ký dôstojníkovi SS. Vchádzam do plynovej komory. Je to 
miestnosť, do ktorej sa natlačilo tisíc ľudí, ktorí boli do 20 
minút udusení plynom. Počujem o zverstvách, ktoré robil 
človek na človeku len pre to, že je inej rasy. Vidím peklo; ľudí 
v nepredstaviteľných množstvách, ktorí boli mučení a há-
dzaní do pece. V čase, keď nemecká armáda začala na fronte 
strácať prevahu, prišiel príkaz roztrúsiť mŕtve telá na lúke 
v Osvienčime 2 a zapáliť ich. Pre krátkosť času a zahladenie 
stôp urýchľovali likvidáciu tiel. V Osvienčime zomrelo asi 1,1 
milióna Židov, celkovo v iných koncentračných a pracovných 
táboroch 6 miliónov. Mesto Osvienčim malo pred príchodom 
nemeckých vojsk až 60 % obyvateľov židovského pôvodu, 
dnes tam nenájdete nikoho. Nádherná obrovská synagóga bola 
zničená a dnes na jej mieste rastú stromy a tráva. Jediné, čo 
po nej zostalo, je tabuľka s jej fotkou. Nohy sa mi podlamujú, 
musím sa oprieť a neviem udržať ani skryť plač. Cítim, že to 
nie som ja, ale plač ženy, ktorej zabili práve narodené dieťa, 
plač dieťaťa, ktorému zabili rodičov, plač mužov a žien, ktorí 
pretrpeli muky rôzneho druhu. Počujem plač Otca, ktorý pla-
če nad svojím prvorodeným – „Izrael je môj Prvorodený.“ 
Uvedomujem si, ako veľmi Bohu záleží na židovskom národe.  

Zároveň si pripomínam, že ako kresťan som Božím dieťaťom 
a som preňho vzácna. Uvedomujem si svoju zodpovednosť 
za spásu ľudí, aby sme ich varovali pred miestom, ktoré pre 
nich vôbec nebolo určené. Aby sme ich varovali pred peklom, 
ktorého obraz som len čiastočne uvidela v Osvienčime.

Či ožijú tieto kosti?
Po skončení prehliadky druhého tábora, ktorý je omnoho väčší 
ako ten prvý, sa všetci účastníci projektu Pramene nádeje zo 
Slovenska, Maďarska a Poľska, zhromaždili v kongresovej 
hale. Tento projekt začal v Budapešti, pokračoval v Bratisla-
ve a bol zavŕšený v Poľsku. Hovoril k nám kanadský umelec 
Rick Wieneck, ktorého dielo Fontaints of Tears vystavujú 
v Jeruzaleme. V podobnej línii sa nesú posolstvá sestry Joel 
Kruger (vedúcej evanjelického sesterstva Márie z Nemecka) 
a kazateľa Romana Gawela (vedúceho Shalom Ministry 
Association In Osviencim). Kazateľ popisuje roztrúsenie 
mŕtvych tiel a ich upálenie na lúke v tábore Osvienčim 2  
a číta verše z Ezechiela – videnie o kostiach. „Takto hovorí 
Pán Hospodin: Od štyroch vetrov príď duchu, a vej na 
týchto pobitých, aby ožili!...  A riekol mi: Synu človeka, tieto 
kosti sú celý dom Izraelov. Hľa, hovoria: Naše kosti uschli  
a zahynula naša nádej, už je po nás! Preto prorokuj a povieš 
im: Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, ja otvorím vaše hroby 
a vyvediem vás z vašich hrobov, môj ľude, a dovediem vás  
do zeme Izraelovej. A zviete, že ja som Hospodin, keď otvo-
rím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov, môj ľude. 
A dám do vás svojho ducha, a ožijete, a osadím vás na vašej 
zemi, a zviete, že ja Hospodin som hovoril aj učiním, hovorí 
Hospodin“ (Ez 37:3-14).

Izrael má dnes svoj štát a mesiánske hnutie je na vzostu-
pe. Sestra Kruger rozoberá modlitbu Pána a vyznáva hriechy 
za nemecký národ. Naše stretnutie ukončuje vrúcna modlitba 
za naplnenie Božích veľkolepých plánov pre židovský národ. 
Keď sedím v autobuse na ceste domov, som plná dojmov; 
som šťastná, že som navštívila Osvienčim. Nie, nie je len 
o historickej pravde koncentračných táborov, ale aj o realite 
ukrižovania a vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista a realite 
smrti a zmŕtvychvstania izraelského národa. 

Danka Vráblová
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začiatkom	 mája	 vyšla	 dlho		
očakávaná	ďalšia	kniha	v	slo-	
venskom	 jazyku	 od	 uzná-	
vanej	 americkej	 autorky.	 Jej		
doterajšie	knihy	bojisko v my-
sli, revolúcia lásky a krá-
sa miesto popola	 si	 získali	
veľkú	 obľubu	 medzi	 čitateľ-
mi.	 Prinášame	 vám	 ukážku		
z	 tejto	 najnovšej	 knižky,	 kto-
rá	 je	 voľným	 pokračovaním	
bojiska v mysli.	 Podľa	 slov	
autorky	 tu	 popisuje	 proble-
matiku	 myslenia	 hlbšie.	
vplyv	 myšlienok	 si	 všíma	 aj	
britský	 filozof	 James	 Allen,		
ktorý	 žil	 na	 prelome	 19.		
a	 20.	 storočia.	 „všetko,	 čo	
človek	dosiahne	a	všetko,	 čo	
sa	 mu	 nepodarí,	 je	 priamym	
dôsledkom	 jeho	 myšlienok.“	
dokonca	 aj	 príslovie	 kam 
myseľ bočí, tam človek vkro-
čí,	túto	pravdu	potvrdzuje.

cieĽAvedoMé PreMýšĽANie
Je až zarážajúce, ako rýchlo myšlien-
ky dokážu zmeniť náladu. Akékoľvek 
negatívne myslenie nás bleskovo roz- 
ladí a oberie o radosť. Ak máme zlú  
náladu a negatívne postoje, naši spo-
ločníci sa necítia s nami príjemne;  
a keď sme skľúčení, nepriaznivo vplý-
vame na dianie okolo seba. Netýka sa 
to iba nálady; prejaví sa to aj na výzore 
a komunikácii, dokonca aj zhrbeným 
postojom tela a ovisnutými plecami. 
Ľudia, ktorí majú sklon myslieť a ho-
voriť negatívne, sú zvyčajne nešťastní 
a iba zriedka sú s niečím spokojní. 
Aj v tých najpriaznivejších situáciách 
nájdu nejakú chybu či nedostatok. Len 
čo zbadajú náznak zlého, upriamia na  
to všetku pozornosť. Tým sami sebe 
bránia v prežívaní radosti. Občas mož- 
no prežijú chvíľkové nadšenie, ale  
to zakrátko vyprchá a opäť ho nahra-
dí pochmúrna nálada. Zrejme si neu-
vedomujú, že by mohli byť šťastní, ke-
by zmenili vlastné myslenie. Skúsme 
prestať vyčkávať, že dobrá vec sa stane 
sama od seba; spravme pre to niečo!

Fascinuje ma skutočnosť, že tým, 
čo si budem myslieť, mám moc určiť, 
či budem šťastná, alebo smutná. Bib-
lia hovorí, že sa nasýtime dôsledkami 
svojich slov, či už sú dobré, alebo 
nie (pozri Pr 18:20). V Prísloviach 
sa tiež píše: „Smrť a život sú v moci 
jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho 
ovocie“ (18:21, Ev. pr.). Slová majú 
svoj počiatok v myšlienkach, preto 
rovnaký princíp platí aj pre našu my-
seľ. Nasýtime sa dôsledkami svojich 
myšlienok, pretože majú v moci život  

a smrť. Doplnila by som aj to, že spo- 
kojnosť a nespokojnosť, radosť a skles-
losť sú ovocím našich myšlienok. 

Čím som staršia, tým viac si uve-
domujem skutočnosť, že myseľ výraz-
ne ovplyvňuje moje nálady. Ustavične 
zápasím v mysli a pochybujem, či 
niekto môže dosiahnuť stav, že boj 
nebude potrebný. Pravdaže, dnes už  
svoju myseľ ovládam lepšie ako kedy- 
si, ale objavujú sa aj chvíle, keď sa 
musím brániť pred útokmi. 

Boh nám dal ovocie sebaovláda- 
nia (pozri Gal 5:22), čo znamená, že  
máme moc ovládať myšlienky a vybe- 
rať si, na čo budeme myslieť. Musí- 
me sa starostlivo rozhodovať. Seba- 
ovládanie a múdre rozhodnutia v tej- 
to oblasti nazývame „cieľavedomým 
premýšľaním“.

SPrávNe MySleNie –  
Skvelý život
Jednou z najrevolučnejších vecí, akú  
som sa naučila, je, že môžem roz-
hodovať o svojich myšlienkach a cvi-
čiť sa v „cieľavedomom premýšľaní“. 
Nemusím uvažovať o všetkom, čo mi 
napadne; môžem si vybrať, o čom bu-
dem premýšľať. Je na nás, či si zvolí- 
me myšlienky, ktoré nás povzbudia, 
alebo také, ktoré vyčerpajú. Dianie 
v našej mysli, môžeme cieľavedome 
ovplyvniť. Máme možnosť skoncovať 
so starými zvykmi a vybudovať nové. 
Kľúčom k skvelému životu je naučiť sa 
správne myslieť. 

Často sa stáva, že naletíme na 
predstavu „skvelého života“, ktorú svet 
ponúka. Podľa neho sa dobrý život 
rovná sláve, bohatstvu, atletickým ús-
pechom, prestíži, výnimočným výsled- 
kom v podnikaní a vede alebo fyzic- 
kej príťažlivosti. Nič z toho však nie  
je zárukou spokojnosti. Najslávnejší  
a najbohatší ľudia sú niekedy tí naj-
nešťastnejší. Myslím si, že podmien-
kou spokojného života je prežívať lás- 
ku, pokoj, radosť, byť zmierený s Bo-

vyučovAniE

joyce meyer
sila myšlienok

Už v predaji! 
informácie o tomto 
titUle nájdete na str. 2

Myslieť	 na	 to,	 čo	 je	 hore,	
znamená	 –	 neochvejne	 stáť	
na	 Božích	 princípoch,	 a	 to	
bez	 ohľadu	 na	 to,	 kto	 sa	 ťa	
bude	 snažiť	 presvedčiť,	 že	
sa	mýliš.		
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hom, mať dobré vzťahy a ešte niekoľ- 
ko iných hodnôt, ktoré svet často za-
znáva. Môžeme žiť dobrý život aj bez 
týchto vecí? Zamysli sa nad tým: čo 
vlastne máš, ak ti chýba pokoj a radosť? 
Život bez nich je plný napätia a trápe-
nia a nikto po takom niečom netúži. 

kĽúČe k cieĽAvedoMéMu 
PreMýšĽANiu
Božie slovo jasne učí, že myslenie má 
priamy vplyv na kvalitu života. Z mo- 
jej mnohoročnej praxe štúdia, vyu-
čovania a písania kníh o mysli môžem 
čestne povedať, že naše myslenie 
a život sa zmenia, ak budeme konať 
podľa Božích pokynov týkajúcich sa 
myšlienok. V tejto časti sa budeme 
zaoberať kľúčmi k správnemu my-
sleniu. Všetky fungujú, ale nie samé, 
bez nášho pričinenia. Ak chceme zažiť 
ich pôsobenie, musíme ich do svojej 
mysle cielene vniesť. 

Apoštol Pavol v Liste Kolosa-
nom 3:2 dáva cenné pokyny ohľadom 
myslenia: „Myslite na to, čo je hore, kde 
Kristus sedí po pravici Boha“ (Ekum. 
pr.). To znamená, že si myseľ máme 
nastaviť na to, čo je dôležité pre Pána 
(„to, čo je hore“) a tak si vždy udržíme 
dobré myšlienky.

Nastavenie mysle je mimoriadne 
užitočné. To je niečo, pre čo sa pevne 
rozhodneme. Tekutý betón možno 
ľahko premiestňovať a tvarovať. Len  
čo sa usadí a stuhne, už ním nepo-
hneme. Podobne je to s našou mysľou. 
Ak sa pevne rozhodneme, čo si bu-
deme myslieť a čomu uveríme, naše 
presvedčenie bude ako betón – nič  
ním nepohne. Ak sa rozhodneš veriť 
Božím princípom, musíš sa na ne za-
merať a nenechať sa ovplyvniť pô- 
sobením vonkajších síl. To však ne-
znamená, že sa staneš tvrdohlavým 
a úzkoprsým. Práve naopak, buď vždy 
ochotný učiť sa, rásť a meniť. Ide však 
o to, aby si odolal pokušeniu prispôso-
biť sa mysleniu tohto sveta. Myslieť  
na to, čo je hore, znamená – neochvejne 
stáť na Božích princípoch, a to bez 
ohľadu na to, kto sa ťa bude snažiť 
presvedčiť, že sa mýliš.  

Keď som sa rozhodla myslieť a žiť 
podľa Božieho slova, narazila som 
na veľký odpor. V takých chvíľach 

som musela pevne stáť za svojimi 
rozhodnutiami. Napríklad, keď som sa  
pokúšala myslieť pozitívne, stretla som  
sa s nesúhlasom tých, ktorí mali vo  
zvyku všetko vidieť v čiernych farbách.  
Hovorili mi, že žijem v rozprávke,  
ktorá má ďaleko od reality a že úspech  
nedosiahnem „myslením“. Obvinili 
ma z manipulácie, ba dokonca z dé- 
monického ovládania mysle. Boh však  
hovorí, aby sme svoju myseľ riadili; 
inak v nej dávame priestor trápeniu. 

Zistila som, že satan použil dokon- 
ca aj moju rodinu a najbližších pria-
teľov, aby mi bránili v napredovaní. 
Mali ma síce radi, ale nerozumeli 
mi. Žiaľ, často sa stáva, že ak niečo 
nechápeme, hľadáme na tom chyby. 
Ak som vo svojom živote chcela vidieť 
výsledky, musela som si byť úplne  
istá, že Boh ma vedie a nesmiem po-
ľaviť vo svojich rozhodnutiach. Moji 
priatelia uvažovali rovnako ako kedy-
si aj ja: premýšľali na základe toho, čo 
videli a cítili. Zdalo sa im zvláštne ve- 
riť tomu, čo by mohlo byť, a nie tomu, 
čo majú pred očami. 

Nastavenie mysle je nesmierne dô- 
ležité, pretože ak sa vopred neroz-
hodneš, ako sa zachovať v pokušení, 
neobstojíš, keď naozaj príde. Biblia 
hovorí, že Abrahám „bol pevne pre-
svedčený“ o Božom zasľúbení, preto  
„nezapochyboval“ (pozri Rim 4:20-21).  
Inými slovami, Abrahám sa pevne 
rozhodol veriť Bohu a nezakolísal 
ani v čase pokušenia. Aj ty budeš po-
kúšaný, tak to už v živote chodí. Preto 
vopred mysli na situácie, ktoré pre 
teba môžu predstavovať problém. Ak 
budeš príliš dlho otáľať s rozhodnu- 
tím neochvejne stáť, ťažkosti ťa pre-
kvapia nepripraveného a nebudeš mať 
šancu obstáť. 

Princíp nastavenia mysle je záru- 
kou úspechu, napríklad, aj pri chud-
nutí. Po dobrom nedeľnom obede je  
ľahké rozhodnúť sa držať diétu. Tvo-
je odhodlanie sa však preverí až 
v pondelok podvečer, keď začneš byť 
skutočne hladný. Tí, ktorí sa rozhod-
nú vytrvať vo svojich rozhodnutiach, 
zistia, že ak chcú vidieť želané vý-
sledky, musia zvládnuť obdobia hla- 
du. Tento princíp treba uplatniť v kaž-
dej oblasti, ktorú chceme zmeniť.  

Môže sa to týkať cvičenia, vyplatenia 
dlhov, upratania garáže či množstva 
iných vecí.

Rozhodni sa, že vo všetkom chceš 
kráčať s Božou pomocou. Niektorí ľu-
dia celý život iba začínajú, ale nikdy 
nedotiahnu veci do konca. Možno sa  
aj rozhodnú, keď však príde pokuše- 
nie, alebo sa objavia problémy, nevy-
trvajú. Povzbudzujem ťa, aby si sa stal 
jedným z tých, ktorí dokončia to, čo 
začali, a to vďaka tomu, že ich myseľ  
je stále upretá na správny cieľ.  

„Túžime však, aby každý z vás pre-
javoval rovnakú horlivosť za plné rozvi- 
nutie nádeje až do konca“ (Žid 6:11, 
Ekum. pr.).

Rozhodni sa, že nech sa ti do 
cesty postavia akékoľvek prekážky, 
tvoja myseľ bude zameraná na úplné 
víťazstvo. Jedným zo spôsobov, ako 
správne nastaviť myseľ, je – vyhlaso-
vať svoje rozhodnutia. 

l	„Nebudem zle myslieť o dru-
hých a ohovárať ich. Ak niekto 
v mojom okolí začne kritizovať 
druhých, nepripojím sa. Nebudem 
sa podieľať na poškodzovaní dob- 
rého mena niekoho. Nezarmútim 
Ducha Svätého.“

l	„Dnes sa nebudem prejedať. 
Prestanem jesť, keď začnem cí- 
tiť, že som plný. Budem si vybe- 
rať zdravé jedlá a pri tejto voľ- 
be sa nenechám ovplyvňovať po-
citmi.“

l	„Nebudem nič preháňať, preto-
že som vyrovnaný človek. Nebu-
dem sa na nič sťažovať. Je mnoho 
vecí, za ktoré mám byť vďačný. 
Dnes budem na ne myslieť.“

l	„Budem žiť tak, aby som sa 
páčil Bohu, nie ľuďom. Chcem 
byť prijatý, ale odmietam robiť 
ústupky na úkor viery alebo mo-
rálnej bezúhonnosti.“

l	„Odstránim zo svojho života 
zbytočný stres. Spomalím život-
né tempo, všetkému sa budem  
venovať s mierou a pokúsim sa 
nerobiť život zložitejším, než na-
ozaj je.“

l	„Budem hovoriť a myslieť po-
zitívne.“
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V Modrej sále Domu kultúry Dúbravka je rušno a to sa ešte 
bohoslužby ani nezačali. Uvádzači zháňajú ďalšie stoličky 
a stále pribúdajú noví ľudia. Dôvod? Emil Adam prišiel kázať 
o Ježišovi Kristovi. Nakoniec sa zhromaždilo viac ako 350 ľu-
dí. V priebehu mesiaca navštívil pastor Emil Adam Bratislavu 
až dvakrát, v marci kázal v Apoštolskej cirkvi a v apríli v našom 
zbore Slovo života. Zabrať dostala aj nedeľná škola, paralel-
ný program pre deti počas bohoslužieb, kde bolo zrazu dvakrát 
viac detí ako obyčajne. Na túto významnú návštevu sa tešil kaž- 
dý z prítomných. Kazateľ, ktorý má päť detí, bol pred ôsmimi 
rokmi vyslaný ako misionár z Českej republiky na Spiš. Jeho 
služba sa rozrástla na sieť niekoľkých zborov, z ktorých naj-
významnejšie sú v Spišskej Novej Vsi a Poprade.

rEPortáž

Keď sa po chválach, oznamoch a zbier-
ke dostáva k slovu konečne pastor  
Emil, viem, že dnes skoro neskončíme. 
Rečník, ktorého sme si pozvali, má 
toho veľa, čo môže dať. Od prvej chví-
le cítim, že je so svojím posolstvom 
spätý, káže po česky, ale nikomu 
z prítomných to neprekáža. Áno, je 
typickým prebudeneckým charizma- 
tickým kazateľom, ktorý dobre zapa-
dol do tohto, pre neho nového pro-
stredia, plného očakávania a viery. Ce-
lé posolstvo je veľmi povzbudzujúce,  
z gest a slov pastora Emila je vidieť, že 
sa tu cíti veľmi dobre. Počas toho, ako 
ho počúvam, si uvedomujem, aké je 
to nádherné, že sme v Kristovi jedno. 
Navonok sme síce rôzni, ale v duchu – 
už nieto viacej ani Slováka, ani Róma. 
Myslím si, že je to svojím spôso-
bom unikátne, keď vidíme v dnešnej 
slovenskej polarizovanej spoločnosti, 
ktorá má toľko negatívnych asociácií 
voči Rómom, kázať Róma vzdelaným 
a úspešným Bratislavčanom. Úspech sa 
však v Božom kráľovstve meria inak, 
ako na výplatnej páske... Posolstvo  
je jednoduché, všetkým zrozumiteľ-
né. Je o tom, aby sme vyšli a kázali 

evanjelium. Cirkev musí byť v pohybe, 
potrebujeme sa učiť, ako mať na sebe 
neustálu duchovnú výzbroj. Cirkev má 
byť vplyvnou, má byť mestom ležiacim 
na hore. 

„Do	 Pošty	 pre	 teba	 ma	 po-
zvala	 jedna	 žena	 a	 zrazu	
sme	sa	stali	známymi.	Mno-
hí	 predtým	 nerozumeli	 na-
šej	 službe.	 Vďaka	 Bohu	 za	 	
tú	 ženu,	 ktorá	 sa	 nás	 roz-
hodla	 do	 Pošty	 pozvať.	 Za-
stavili	 ma	 v	 Levoči,	 ja	 som	
o	ničom	nevedel,	vôbec	sme	
niečo	 také	 nenaplánovali.	
Hneď	 som	 si	 však	 povedal:	
’Bože,	tu	sa	niečo	stane.‘	Tá	
žena	 svojím	 jednoduchým	
skutkom	 viery	 spôsobila	
prielom	v	duchovnom	svete.“																			

emil adam

Emil sa občas vráti k niektorým 
úsmevným príbehom, ako sa niektorí 
starostovia bránili ich príchodu. Jeho 
odpoveď všetkých pobaví: „Vy ste ma 
nezavolali, tak ma ani nevyhodíte. Boh 
ma poslal.“ Časť kázne sa týkala aj ro-

denia detí – fyzických aj duchovných. 
Pastor Emil poukázal na to, ako sa faraón 
všemožne snažil zabrániť tomu, aby ma- 
li Izraelci deti. Ďalšia časť vyučovania  
sa týkala budovania lídrov. „Keby som 
mal 50 mužov, ktorí už vyrástli, mohli 
by sme založiť ďalších 50 zborov.“ Aj 
z týchto slov vidieť, že Emilovi nejde len 
o to, aby vybudoval dobrý zbor v Spiš-
skej Novej Vsi, ale že celou bytosťou 
túži po tom, aby Slovensko zahorelo 
pre Ježiša, aby povstali nové zbory, a to 
najmä medzi rómskym obyvateľstvom. 
S humorom dodáva: „Nechcem mať 
najväčšiu cirkev na Slovensku. Chcem 
zabrať celé Slovensko!“ Dokonca aj 
na miestnej úrovni sa nemáme báť 
„konkurencie“, vedľa seba predsa môže 
fungovať mnoho cirkví.    

V prvú májovú nedeľu navštívil 
zbor Maranata v Spišskej Novej Vsi 
pastor Slova života Peter Čuřík, ktorý 
bol viacerým z nich dobre známy vďa- 
ka svojim kázniam šíriacim sa na cé-
déčkach a cez internet. Spolu s ním 
pricestovali viacerí z bratislavského 
zboru a zažili nádhernú atmosféru pre-
budenia a vrelé prijatie. Prinášame vám 
reportáž aj o tejto návšteve.

Cirkev, ktorej sa bojí aj peklo!
pastor emil adam v bratislave
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rEPortáž

V skoré nedeľné májové 
ráno sme vycestovali na Spiš, 
aby sme slúžili na zhromažde-
ní kresťanskej cirkvi Marana-
tá v Spišskej Novej Vsi. Veľa 
sme o tom, čo Pán robí medzi 
Rómami na východe Sloven-
ska, počuli a na návštevu sme  
sa veľmi tešili. Myslím si, že  
realita Božieho hnutia, ktoré-
ho sme boli svedkami, naše 
očakávania predčila. Keď  
sme dorazili na miesto, hlav- 
ná sála už bola plná „bielych“ 
i Rómov a v atmosfére bolo  
cítiť nadšenie, radosť a nado-
všetko Božiu prítomnosť. 

Bolo úžasné vidieť, ako celá sála, 
azda osemsto alebo aj viac domácich 
a hostí z mnohých miest Slovenska, 
uctievalo Pána z celého srdca. Rómo-
via majú talent od Boha, vedia spievať  
a sú muzikálni. Keď sa tento dar do- 
stane späť do Božích rúk, prináša mu  
o to viac slávy. Na pódiu bol asi pät-
násťčlenný spevácky gospelový chór 

 

mužov a žien, ktorí uctievali Boha na- 
plno; chvála stúpala k nebesiam a mys- 
lím si, že na tento Boží zázrak, keď 
„bieli“ spoločne s Rómami vyvyšovali 
živého Boha, sa prichádzali pozerať 
tisíce anjelov. 

Pastor Emil potom vyzval mladého 
muža z českého Turnova, ktorý tam  
pricestoval po prvýkrát, aby vydal sve-
dectvo. Začal tým, že bol skinhedom, 
nacistom, ktorý uctieval Hitlera a ne-
návidel Rómov. So slzami v očiach však 
vyznal, že Ježiš Kristus ho radikálne 
zmenil a že teraz Rómov miluje ako 
bratov a sestry. Nato ukázal na svoje 
dlhé vlasy a opýtal sa: „Viete, prečo 
si ich nechávam dlhé? Už nikdy viac 
nechcem byť holohlavý!“

Pastor Peter Čuřík bol prijatý s veľ-
kým očakávaním. Jeho posolstvo bo- 
lo priame, jednoduché a veľmi sa do- 
týkalo sŕdc poslucháčov. Kázeň bola  
o Jozefovi a „plášťoch“, ktoré symbo-
lizovali jednotlivé etapy jeho života. 
Boh Jozefa nakoniec povýšil a dal mu 
plášť autority, keď sa stal druhým po 
faraónovi. Jozef pochádzal z národa 
pastierov a Egypťania, ako jeden z naj- 
významnejších národov tej doby, nimi 
pohŕdali. No Boh to všetko dokázal 
prehliadnuť a povýšiť Jozefa „z dna 
cisterny“ až na trón správcu a vladára 
Egypta. Celým zhromaždením mocne 
rezonovali výroky: „Neexistuje taká  
hlboká jama, ktorá by dokázala po-
chovať tvoje sny“ a biblický verš zo 
Skutkov apoštolov: „A patriarchovia  
závidiac Jozefovi, predali ho do Egyp-
ta, ale Boh bol s ním!“

Na výzvu na navrátenie sa do „do- 
mu Otca“ vystúpili desiatky ľudí, Boh  
zjavne konal svoje dielo. Hovorilo sa  
o moci kríža a moci Ducha Svätého  
v živote veriaceho a o tom, „že sme viac 
ako víťazi skrze toho, ktorý si nás zami- 
loval“. Nie je to našou silou, ale mocou 
vzkrieseného Spasiteľa. Celé zhromaž- 
denie bolo umocnené výkladom jazykov 
a nádhernými oslavnými piesňami.    (vž)

Čo urobil Boh vo vašom živote? 
Bol som hazardným hráčom  

a robil som veľa zlých vecí, ale po-
tom prišlo do našej dediny Slovo 
Pánovo. On odo mňa postupne zo-
bral všetky tie zlé veci a ďakujem 
Bohu, lebo mi zmenil život, môj 
charakter a dnes žijem pre Pána 
Ježiša Krista. 

Akú službu máte v cirkvi? 
Dnes som jedným zo starších 

zboru. Predtým som bol diakonom, 
ale pastor ma pozval do staršovstva 
zboru a takto slúžim Pánovi. 

Brat Danko Matej z Bystrian

Ako sa máte, pastor, a ako ste vní- 
mali dnešnú bohoslužbu? 

Díky Pánu, máme sa veľmi  
dobre. Služba bola veľmi požehna- 
ná a veľmi produktívna. Slovo 
Božie bolo veľmi silno kázané  
a vnímam, že prišlo veľa požeh-
nania do našej služby skrze pas-
tora Petra Čuříka, tak som veľmi 
rád, že prijal naše pozvanie a že  
s nami mohol pobudnúť na tom- 
to mieste. 

Ako ste vnímali svoju návšte- 
vu v Slove života Bratislava pred 
pár týždňami? 

Veľmi, veľmi pozitívne, som  
vďačný za to, že služby nie sú  
izolované, ale sú otvorené pre to,  
aby dary mohli prúdiť do tela  
Kristovho, pretože osobne verím,  
že telo Kristovo sa musí hýbať  
a nesmie byť izolované. Čím je  
izolovanejšie, tým hrozí väčšie ne- 
bezpečenstvo akejsi sebadeštruk- 
cie a mnohé dobré veci, ktoré Pán 
pre nás má, sa zastavia. Keď si 
však, naopak, navzájom žehnáme 
a keď jeden druhého podporuje- 
me, tak je to to, čo hovorí Pán  
Ježiš vo svojom Slove, že On pri- 
šiel spojiť a nie rozdeliť.

Pastor Emil Adam

prebudenie medzi rómami na spiši!
návšteva v zbore maranatá
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Prebudenie na Madagaskare 
Volahavana sa narodila ako dcéra madagaskarského liečiteľa. V detstve bola v dôsledku okult-
ných aktivít svojho otca často chorá, a tak začala hľadať skutočného Boha. Keď mala asi desať 
rokov, Boh sa jej začal zjavovať v snoch. Viackrát tiež počula Jeho hlas. Jej zvláštne správanie jej 
otca miatlo, a tak sa bol poradiť s veštcami, ktorí povedali, že v nej žije „väčší duch, zvrchovaný 
Boh“. Otcovo myslenie sa zrazu radikálne zmenilo, uveril v toho zvrchovaného Boha, zlikvido-
val modly a povedal rodine, aby poslúchala Boha Volahavany.

Volahavana sa neskôr vydala za kresťana a bola pokrstená. Keď mala 21 rokov, Boh ju povo-
lal do služby. Stalo sa to, keď jej nevlastnú sestru trápil zlý duch. Volahavana počula hlas, ktorý 
jej kázal poslúžiť svojej sestre. Vtom zlý duch povedal: „Musíme odísť, lebo prichádza silnejší, 
než sme my.“ Stal sa zázrak: mladé dievča bolo uzdravené, opäť pri zmysloch.

Nasledujúci večer spolu s ďalšími dvoma ženami dostala Volahavana od Ježiša príkaz: 
„Choďte, kážte dobrú správu celému svetu. Vyháňajte démonov. Odovzdajte sa… a nemeškajte.“ 

Jedna z týchto žien, neskôr známa pod prezývkou Nenilava, bola niekoľkokrát vzatá do neba a potom kázala s veľkou mocou. 
Navštívila aj cudzie kraje vrátane Komorských ostrovov. Kamkoľvek prišla, ľudia prichádzali po modlitbu, oslobodenie od 
zlých duchov a uzdravenie. Diali sa zázraky: slepí videli, chorí boli uzdravení a vyriešili sa aj osobné a rodinné problémy. 
Vďaka službe Nenilavy prijali Ježiša mnohí Európania aj Afričania.                                                                Zdroj: Joel News

V Severnej Kórei pristávajú balóny s Bibliami
Seoul USA, kórejsko-americká mimovládna organizácia, na balónoch spúšťa 
do Severnej Kórey Biblie a letáky s evanjeliom. Najnovšie im v tom pomáha 
systém GPS.

„Už roky sme vedeli, že naše balónové zásielky sa dostávajú do cieľa, a to 
podľa nahnevaných reakcií severokórejskej vlády,“ hovorí Eric Foley, prezident 
spoločnosti Seoul USA. „Ale zariadenia GPS nám umožňujú presne overovať 
polohu, vďaka čomu dokážeme ešte zvýšiť presnosť našich zásielok.“

Severná Kórea je považovaná za najviac protikresťanskú krajinu, a preto sú 
v nej balónové zásielky jedným z mála možných spôsobov masovej distribúcie 
Písma a traktátov. Keď sa v 90. rokoch predstavitelia Južnej Kórey pýtali Severnej Kórey, čo by mali urobiť, aby medzi nimi 
mohlo dôjsť k zmieru, odpoveď znela: „Prestaňte posielať balóny a zastavte rozhlasové vysielanie.“ Severokórejská vláda 
sa snaží rušiť rozhlasové vysielanie a protestuje proti balónom, GPS však ukazuje, že tie dosahujú svoj cieľ. Severokórejskí 
utečenci tiež dosvedčujú, že keď boli ešte v Severnej Kórei, videli tieto balóny a počuli aj rozhlasové vysielanie.   
                                                                      Zdroj: Charisma News

Chceli ho vyliečiť z viery
Mohammed zo Severnej Afriky bol dlhú dobu poviazaný démonmi. Jeden moslim- 
ský priateľ mu poradil, aby vyhľadal pomoc u istého koptského kňaza. Boh tohto  
kňaza použil, Mohammed bol oslobodený od všetkých démonov a uzdravený. Iný 
priateľ mu poradil, aby navštívil Mekku, čím mal zaistiť, že sa démoni nevrátia. Keď 
bol v Mekke, Mohammedovi sa každú noc snívalo o  koptskom kňazovi a všade, kde  
sa pozrel, videl kríž.

Po niekoľkých mesiacoch v telefonickom rozhovore svojmu otcovi vyznal, že verí 
v Ježiša Krista. Otec hneď zalarmoval príbuzných, aby jeho synovi nedovolili opustiť 

islam, a tak mu zhabali počítač a snažili sa ho prinavrátiť k ich viere. Aj zamestnávateľ sa mu vyhrážal, že ho prepustí a pošle 
do väzenia. Zázračne unikol.

Jeden z jeho príbuzných ho vzal k šejkovi, ktorý prišiel k záveru, že Mohammed je duševne chorý a potrebuje psychiatra. 
Rodina ho preto poslala do psychiatrickej nemocnice, kde mu dali šokovú terapiu. Z jeho novej viery ho však nevyliečili.

Mohammed túžil lepšie spoznať Bibliu. Dlho sa neodvážil vstúpiť do kresťanského kostola, lebo mnohí moslimovia mu 
vraveli, že žiadny moslim nevyjde živý, ak tam raz vstúpi. Nakoniec sa odhodlal, zoznámil sa s pastorom a veľmi sa potešil, že 
našiel ľudí, ktorí ho vypočuli, povzbudili, modlili sa s ním a nedívali sa naňho ako na duševne chorého.
        Zdroj: Charisma News

    Spracoval Tomáš Počai

sPrávy	zo	svEtA
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Skôr než sa definitívne dostane-
me do druhého tisícročia, zastavíme 
sa ešte pri jednom zaujímavom 
hnutí, ktoré pôsobilo najmä vo vý-
chodných regiónoch Byzantskej ríše 
v 7. – 9. storočí. Sú to paulikiáni, 
veľké hnutie, ktorého hodnotenie 
nie je ľahké ani jednoznačné, keďže 
prakticky všetky informácie, čo 
dnes o nich máme, pochádzajú od 
katolíckej cirkvi, ktorá ich po celú 
dobu prenasledovala. Keď volila vo-
či nim takéto tvrdé a nekresťanské 
metódy, prečo veriť tomu, čo o nich 
hovorí? Je to v mnohých ohľadoch 
podobná situácia ako v prípade 
charizmatického hnutia montanis-
tov z 2. storočia. Na základe do-
stupných informácií je ťažké roz-
hodnúť, či paulikiáni naozaj držali 
isté falošné učenia, z ktorých bo-
li obviňovaní, či mali len príliš 
zjednodušenú teológiu, alebo išlo 
v skutočnosti o reformné hnutie, 
ktoré jednoducho nevyhovovalo ofi-
ciálnej cirkevnej hierarchii.

Pôvod paulikiánov je na východe 
Byzantskej ríše južne od Arménska, 
ktoré bolo prvou kresťanskou kra-
jinou. Pôvod ich názvu je nezná- 
my, niektorí ho odvodzujú od an- 
tiochského biskupa Pavla zo Samo-
saty, ale keďže v hnutí bol dosť veľ-
ký dôraz na apoštola Pavla a jeho lis- 
ty, toto môže byť lepšie vysvetle-
nie. Tieto skupiny existovali už 
nejaký čas, keď sa k nim pripojil 
Konštantín, neskôr zvaný Silvanus. 
Tento Konštantín okolo roku 653 
prijal doma istého Saracéna na 
ceste zo zajatia, ktorý mu daroval 
drahocenný rukopis štyroch evanje-
lií a Pavlových listov. Konštantín  
ho začal horlivo študovať a zmenil  
si meno na Silvanus podľa spoloční-
ka apoštola Pavla. Čítanie Písma 
ho ale viedlo aj k niektorým ne-
populárnym stanoviskám a keď od- 
mietol uctievanie obrazov a iné 
povery byzantskej cirkvi, pohneval 
proti sebe úrady. Následne musel 
ujsť a útočisko našiel v Kibosse 
v Arménsku. Jeho úspešná práca 
medzi katolíkmi aj pohanmi ho do-
viedla až k pohoriu Taurus a do zá-
padných častí Malej Ázie. Keďže 

jeho výsledky boli veľké, neušiel 
pozornosti cisára Konštantína Pogo-
nata (668 – 685). Ten v roku 684 
vydal rozhodnutie proti zborom ve-
riacich paulikiánov a menovite proti 
Konštantínovi. 

Konštantín bol v prenasledovaní 
usmrtený, ale jeho smrť zanechala 
silné svedectvo. Simeon, veliteľ pri 
jeho poprave, sa pod vplyvom toho, 
čo videl, po troch rokoch obrátil 
a odišiel do Kibossy, kde prijal me-
no Titus. Hnutie sa ďalej šírilo a keď 
sa o „heretikoch“ dopočul cisár Jus-
tinián II. (685 – 695 a 705 – 711), dal 
ich aj so Simeonom upáliť. No toto 
zaobchádzanie vyvolalo ešte väčšiu 
odvahu a horlivosť, takže vyšlo ká-
zať ešte väčšie množstvo kazateľov 
a zbory rástli. Jedným z ďalších 
ich vodcov bol Sergius (arménsky 
Sarkis), ktorý kázal v rokoch 800 – 
834.

Keď sa dostávame k otázke, v čo 
vlastne paulikiáni verili a čo učili, 
máme veľmi obmedzené zdroje.  
Katolícka cirkev ich obviňovala pre-
dovšetkým z manicheizmu, čo ale 
bola obľúbená „nadávka“ všetkým 
heretikom. (Manicheizmus bolo 
dualistické učenie o nezmieriteľ-
nom rozpore medzi hmotou a du-
chom, podobné gnosticizmu, ale vy-
chádzajúce z perzského zoroastriz-
mu. Volalo sa podľa zakladateľa 
Máního.)

Keď sa ale pozrieme na jediné 
pôvodné dielo, ktoré sa od paulikiá-
nov zachovalo, Kľúč pravdy, ktoré 
bolo r. 1898 preložené z arménčiny, 
v ňom sa prejavujú ako reformné 
hnutie. Autor je neznámy, ale s hl-

bokým citom hovorí o potrebe po- 
kánia a viery a následného krstu, 
a „nie tak, ako tí, ktorí krstia ne-
rozmýšľajúcich a nekajúcich.“ Z tej-
to knihy tiež vidieť, že paulikiáni 
brali svoju vieru veľmi vážne a bo- 
li neraz ochotní za ňu trpieť až 
na smrť. Autor ďalej hovorí proti 
uctievaniu obrazov, panny Márie 
a svätých.

Za cisárovnej Teodory (asi 
815 – 867) boli paulikiáni tvrdo 
prenasledovaní a systematicky vy-
vražďovaní. V rokoch 842 – 867 
vraj v prenasledovaní zahynulo až  
100 000 ľudí. Ikonoklastickí cisári 
k nim boli tolerantní pre svoj od-
por k obrazom. (Ikonoklasti resp. 
obrazoborci boli odporcovia uctie-
vania obrazov. Niektorí cisári boli  
za uctievanie obrazov, niektorí pro-
ti.) Jeden z cisárov ich presťahoval 
na Balkán na obranu proti Bul-
harom. V desiatom storočí sa ďal-
ší presťahovali na Balkán, kde 
pravdepodobne prispeli k vzniku 
ďalšieho podobného kontroverzné-
ho reformného hnutia bogomilstva.

Aj keď teda nevieme s istotou 
veľa o učení paulikiánov, musíme 
vyzdvihnúť, že v čase, keď bolo 
„v móde“ masové pokresťančova- 
nie pohanských národov, boli hnu-
tím, ktoré kládlo dôraz na osobnú 
vieru a takým spôsobom sa aj šírilo. 
Paulikiáni často rozprávali o svojej 
viere s inými a aj preto ich bolo len 
veľmi ťažké zastaviť. 

Zdroje: 
Pavel Hanes: Dejiny kresťanstva 

Wikipédia – Slobodná encyklopédia 
Spracoval Tomáš Počai

Paulikiáni  (7. – 9. storočie)
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Pravidelné 
nedeľné 

Bohoslužby
dk dúbravka, modrá sála, Saratovská 2/A

električka č. 5,12, autobus č. 20,34,83, 
zástavka Alexyho

Nedeľa o 10.00 hod.
(súbežný program pre deti)

Príďte 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! 

																												2/2012

Registračné číslo
Ministerstva kultúry:
EV 3275/09

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

e-mail: slovozivota@slovozivota.sk 
www.slovozivota.sk
zodpovedný redaktor: Peter Čuřík
Články, technické spracovanie  
a preklady: Peter Čuřík, Martin Hunčár, 
Lenka Bašnárová, Tomáš Počai

vizuálna koncepcia: 
Ľubica Tomaštíková
Fotografie: Martin Hunčár, Peter Čuřík, 
Mirka Vajdová, Naďka Jančárová, Benjamin 
Andel, Roland Kemeny, Danka Vráblová 
Prešlo jazykovou korektúrou.

2012-05-13
2012-05-06
2012-04-29
2012-04-22 
2012-04-15
2012-04-08
2012-04-01
2012-03-25

2012-03-18
2012-03-18
2011-03-17
2011-03-17
2011-03-17
2011-03-17

2012-03-11
2012-03-04
2012-02-26
2012-02-19

C1205131
C1205061
C1204291
C1204221
C1204151
C1204081
C1204011
C1203251

C1203182
C1203181
C1203174
C1203173
C1203172
C1203171

C1203111
C1203041
C1202261
C1202191

2.30 €
2.30 €
2.30 €
2.30 €
2.30 €
2.30 €
2.30 €
2.30 €

2.30 €
2.30 €
2.30 €
2.30 €
2.30 €
2.30 €

2.30 €
2.30 €
2.30 €
2.30 €

Čuřík Peter
hunčár Martin
Čuřík Peter
Čuří Peter 
adam Emil
Čuřík Peter
hunčár Martin
Čuřík Peter

George Thomas
severin Carl Gustaf
severin Carl Gustaf
Čuřík Peter
George Thomas
severin Carl Gustaf

Čuřík Peter
Rudolf andrej
Čuřík Peter
Vrábel Vladimír

čo	v	živote	uprednostníš?
Podobenstvá	o	nebeskom	kráľovstve
Ako	robiť	v	živote	správne	rozhodnutia	–	príbeh	Ester
Ako	sa	zachovať	v	čase	krízy	–	príbeh	naomi	a	rut			 cd mesiaca
vplyvná	cirkev,	ktorej	sa	bojí	aj	peklo!
kristus	vstal	z	mŕtvych	a	mení	tvoje	mínus	na	plus!
sedem	princípov	efektívnej	evanjelizácie
Ako	privádzať	ľudí	ku	kristovi	 cd mesiaca

Jednoduchá	evanjelizácia	pre	každého	kresťana	 cd z konferencie
nie,	takto	sa	to	neskončí	!	 cd z konferencie
tri	dôležité	veci	pre	prebudenie	v	Európe	 cd z konferencie
zažívaš	ešte	stále	dobrodružstvá	s	Bohom?	 cd z konferencie
kľúčový	čas	prípravy	 cd z konferencie
„fish	ole“,	alebo	dôležití	ľudia,	ktorých	nevidieť	 cd z konferencie

Jeho	moc	sa	dokonáva	v	mojej	slabosti
neprestaň	volať	k	Bohu,	odpoveď	je	za	dverami!
zvíťazíš	len	nad	tým,	čo	sa	odvážiš	konfrontovať
tu	končí	sranda	a	začína	skutočná	viera

Toto číslo vychádza v náklade 2 500 kusov. Po- 
kračujeme vo farebnej obálke a vo zväčšenom 
formáte! Verím, že tieto zmeny budú prínosom. 
Časopis rozposielame zadarmo už na viac ako  
1 300 adries. Veľkú časť nákladov stále nesie 
náš zbor a mnohí verní prispievatelia z celého 
Slovenska. Sme veľmi vďační za každý príspe-
vok, či na pravidelnej báze alebo jednorázovo. 

Vašu podporu, prosíme, pošlite priloženou pošto-
vou 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.

POMôžTE	NáM	VyDáVAť	

LESTER	SUMRALL	–	žiVOTNý	PRíBEH
autor: dudley tim
184	strán	+	24	strán	obrazovej	prílohy	 	 8.90	€
Jeden	z	najväčších	Božích	mužov	letnično-charizmatické-
ho	hnutia	20.	storočia	rozpráva	o	svojom	živote.	Cestoval	
a	kázal	po	celom	svete	až	65	rokov,	viedol	humanitárnu	
organizáciu	Kŕmte	hladných.	Bol	vizionárom,	mužom	veľ-	
kej	viery	a	duchovným	mentorom	mnohých	kazateľov,	
autorom	desiatok	kníh.

NEBESKý	MUž
autor: Yun a paul Hattaway
česky,	288	strán	 	 	 	 8.90	€
inspirující	příběh	o	hrdinství	radikálního	křesťana	ode-
hrávající	se	v	prostředí	čínské	ilegální	církve.	Připravte		
se	na	to,	že	zažijete	hluboké	povzbuzení	stejně	jako	drsné	
procitnutí.	Bůh	uchopil	mladého,	hladovějícího	chlapce		
z	chudé	vesnice	a	použil	si	jej	pro	kázaní	evangelia		
v	podmínkách	kruté	opozice.	

Z našej Ponuky kníh:

Zažite	 znova	nádhernú	atmosféru	Konferencie	 viery	2012	
a	 nechajte	 sa	 inšpirovať	 posolstvami	 z	 Božieho	 slova	
od	 Božích	 mužov	 ako	 C.	 G.	 Severin	 a	 T.	 George.	 Do-	
zviete	 sa	 o	 prebudení	medzi	 dôchodcami	 vo	 Švédsku,		
o	dôležitosti	balenia	padákov,	o	zázrakoch	v	indii	či	o	tom,	
ako	vierou	zdolávať	prekážky	života	a	 získavať	druhých	

pre	Krista.	MP3	záznam	obsahuje	všetky	kázania	z	konferencie.

ZáZNAM	Z	KONfERENCiE	JE	DOSTUPNý	AJ	VO	fROME	MP3	NAHRáVKy,	KTOREJ	CENA	JE		4,50	€.

       Objednajte si kázania na CD



EMiL	ADAM	V	BRATiSLAVE

KONGRES	V	EfEZE

PETER	ČUŘíK	V	SPiSSKEJ	NOVEJ	VSi



Už sa nevieš dočkať letných prázdnin?  chceš stráviť niekoľko dní medzi svojimi  
priateľmi z predchádzajúcich táborov alebo spoznať nových? pridaj sa k nám!

už	lEn	niEkoľko	voľných	MiEst!
(možnosť	využitia	spoločnej	dopravy	do	miesta	konania	letného	tábora	za	poplatok)

Viac	informácií	a	online	prihlášku	nájdeš	na	www.slovozivota.sk

evanjelizačné turné  
s Perom cedergårdhom

per káže evanjelium v moci ducha svätého a veľa ľudí prijí-
ma cez jeho službu Božie uzdravenie. pochádza zo Švédska 
a je vyštudovaným architektom. spoznal ježiša pred 45 rok-
mi a už viac ako 30 rokov cestuje po celom svete. pri jeho 
častých návštevách slovenska sme boli svedkami mnohých 
dokázateľných uzdravení a zlepšení zdravotného stavu. tu je 
krátke svedectvo z jeho návštevy pred rokom v seredi:

PREDPOKLADANý	PROGRAM:
14. 8. utorok, topoľčany 
15. 8. streda, žilina/púchov
16. 8. štvrtok, komárno
17. – 19. 8. piatok – nedeľa, bratislava
20. – 21. 8. pondelok – utorok, nitra
22. – 23. 8. streda – štvrtok, sereď
24. – 25. 8. piatok – sobota, banská Štiavnica
26. – 27. 8. nedeľa – pondelok, banská bystrica

bližšie informácie o tomto turné budeme postupne aktualizovať na www.slovozivota.sk.

„Počas	Perovej	služby	prišli	slová	poznania,	ako	na-
príklad:	’Sú	tu	ľudia	po	autonehode	s	bolesťou	nohy‘	
alebo	’ľudia	s	dierou	v	srdci‘	(na	čo	dopredu	vystúpi-
li	 aj	 hostia	 z	 iných	miest,	 ktorí	 sa	 o	 akcii	 dozvedeli		
z	 internetu),	 či	 výzva	 pre	 tých,	 ktorí	 mali	 problémy		
so	žalúdkom	a	krčnou	chrbticou“.	Tí,	ktorí	na	tieto	vý-
zvy	vyšli	dopredu,	prežili	okamžité	uzdravenie.“


