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Jentezen Franklin

Ver, že to dokážeš

Nová
kniha

Boh má nádherný sen pre váš život!
Žiť svoj sen nie je ľahké; vyžaduje si to vytrvalosť, húževnatosť,
sebadôveru a vieru v Boha a vo víziu, ktorú vám dal. Autor na
základe vlastných skúseností a príkladov biblických postáv, ktoré
kráčali za svojimi snami, ukazuje, ako nájsť a žiť Božiu víziu.
V knihe sa dočítate, ako premeniť sny na realitu. Okrem iného
v nej nájdete:
• päť štádií vízie a tipy, ako nimi prejsť
• čo robiť, keď sa sen zdá príliš vzdialený alebo
neuskutočniteľný
• ako bojovať za uskutočnenie sna, kým sa nestane realitou

9 Eur
196 strán

V predpredaji
do 31.7. 2015

len za 7 Eur

Jentezen Franklin je pastorom zboru Free Chapel v Gainesville
v štáte Georgia, ktorý pravidelne navštevuje 10-tisíc veriacich.
Jentezen je obľúbeným rečníkom a úspešným spisovateľom. Jeho
televízny program Kingdom Connection sa vysiela v mnohých
krajinách. Kniha Půst, ktorú napísal, sa stala bestsellerom.
S manželkou Cherise má päť detí.
Jentezen trafil touto knihou klinec po hlavičke, keďže v nej ukázal, akú
dôležitú rolu zohrávajú Božie sny v našich životoch. Nech sa na svojej
životnej ceste nachádzate kdekoľvek, kniha Ver, že to dokážeš vám
dá silu vytrvať a vyšplhať sa na vrchol. Zároveň vás uistí, že Boh bude
posilňovať váš charakter a vieru.

John Bevere, spisovateľ a rečník

Konferencia viery
s Johnom Beverom 2015
Obsahuje 5 kázaní z Konferencie viery 2.-3.5. 2015 vo formáte
MP3. Vypočujte si vyučovania od Johna Bevera o Božej bázni a milosti, na ktorých bolo znateľné prorocké ostrie. Joakim
Lundqvist priniesol nádherné posolstvo o tom, ako môže každý
z nás privádzať ľudí k Ježišovi a Peter Čuřík s Christianom
Åkerhielmom si pripomenuli 20. výročie založenia bratislavského
zboru Slova života. Podrobnosti o konferencii nájdete na str. 8-13.

7 Eur

MP3

• John Bevere, Bázeň pred Hospodinom I.
• Christian Åkerhielm, DNA Slova života;
	Peter Čuřík, Ako Boh používa zlomených veriacich
• John Bevere, Bázeň pred Hospodinom II.
• John Bevere, Božia milosť - spôsob ako žiť výnimočný život
• Joakim Lundqvist, Každý môže privádzať ľudí k Ježišovi

Nakupovať môžete v Slove života, Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, tel: 02-20929311,
slovozivota@slovozivota.sk alebo na eshope na www.slovozivota.sk
Posielame na dobierku za 2 Eurá
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Ktovie, čo všetko Boh
pripravil pre teba?
Jeden z najznámejších biblických veršov začína takto: „Lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna
dal...“ Boh miluje celý svet, ale to vôbec neznamená, že by jeho láska bola
abstraktná. Boh miluje veľmi osobne
a zaujíma sa o každého človeka jedinečným spôsobom.
Keď chcel Ježiša vidieť hlavný
colník Jericha, vyšplhal sa na vyschnutý figovník a dobre sa ukryl do koruny stromu, aby ho nikto nespozoroval.
No takéto maskovanie – ako ani žiadne iné – na Ježiša absolútne nestačilo.
Ježiš bol obklopený veľkým zástupom,
no keď prišiel pod ten figovník, odrazu sa zastavil a zdvihol oči. Povedal:
„Zacheus!“ Ježišovi ho nikto nepredstavil, no predsa ho oslovil menom.
Ježiš pozná každého z nás. Niekto raz
povedal, že keď vyznávame svoje hriechy, tak to nie je prvýkrát, čo sa Boh
o nich dozvedá. Je to len prvýkrát, čo
nám ich môže odpustiť.
Keď Ježiš oslovil Zachea menom, myslím si, že celý zástup stíchol.
Všetci vedeli, že Zacheus je podvodník a kolaborant, ktorý zapredal dušu
Rimanom a okrádal vlastný národ. Povedali si: „Ak je prorok, určite bude
vedieť, že Zacheus je hriešnik.“ Ale na
údiv všetkých, Ježiš povedal: „...Zostúp rýchlo dole, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ Ježiš do Zachea
videl skrz-naskrz napriek všetkým
vrstvám obranných mechanizmov, za
ktorými Zacheus schovával svoje boľavé miesta. Ježiš v ňom videl človeka,
ktorý ho túži spoznať. Neviem, ako pozeráš na ľudí ty, ale Ježiš ich videl očami viery. Každý človek je preňho vzácny a hodný obete kríža. História hovorí, že Zacheus sa neskôr stal pastorom
v Cézarei. Kto by kedy len tušil, že Boh
má pre Zachea takéto plány?
Mám rád príbehy obrátenia. Každý jeden je neopakovateľný. Raz som
cestoval lietadlom a vedľa mňa sede-

la žena, ktorá si otvorila Bibliu. Hneď
som sa jej prihovoril. Bola z Nórska
a bola nadšená z toho, že aj na Slovensku sú kresťania. Pýtal som sa jej, ako
sa obrátila. Povedala, že bola okultistkou, ktorá prenasledovala Božiu cirkev. Raz sa rozhodla, že vojde do modlitebne, aby mohla kresťanom škodiť.
Ako vchádzala do kostolíka, v ústrety
jej išla veľká postava odiata do bieleho rúcha s otvorenou náručou. Bol to
Ježiš. Okamžite padla na kolená a učinila pokánie. Dnes je misionárkou na
plný úväzok. Možno tvoj príbeh nebude taký dramatický a možno áno, ale
na tom nezáleží. Dôležité je, či si sa
pred Kristom sklonil a či si ho pozval
do svojho srdca. On nechce, aby si zostal na mieste hanby alebo poníženia.
Chce, aby si zliezol z toho vyschnutého figovníka – nech to pre teba znamená čokoľvek, lebo je pripravený vojsť
do tvojho domu. Keď mu to dovolíš,
Ježiš vojde, očistí ho a urobí z teba nového človeka.
Ak si Ježiša prijal za Pána
a Spasiteľa, rozvíjaj s ním vzťah.
Nasleduj ho ako jeho učeník. Keď
Ježiš uzdravil žobráka, slepého
Bartimea, Biblia hovorí „... a hneď
prezrel a išiel tou cestou za Ježišom“
(Mar 10:52). Bartimeus dostal svoj
zázrak, ale nezostal iba pri tom. Zhodil žobrácky plášť a rozhodol sa ísť za
Ježišom. Keď prišlo duchovné prebudenie do Antiochie a obrátilo sa veľa
ľudí, Barnabáš sa tomu veľmi zaradoval, no zároveň „napomínal všetkých,
aby v predsavzatí srdca zotrvali verní Pánovi“ (Sk 11:23). Ježiš vošiel do
tvojho domu nielen preto, aby ho očistil, ale aby ti ho pomohol lepšie spravovať. Jeden kresťan mal na svojom
pracovnom stole takýto odkaz: „Dnes
ma nepostretne nič také, čo by sme
spoločne s Pánom nezvládli.“ Ak si sa
rozhodol nasledovať Ježiša, potom si
na tej najlepšej ceste. Som zvedavý, čo
všetko pre teba pripravil.
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Príbehy zo života

Budeš zasadený vo svojej zemi

i

Čonkovc

Je úžasné sledovať, ako Boh koná v rodine Čonkovcov. Veľa ľudí má na Rómov automaticky skreslený
pohľad. Možno im ich vlastná skúsenosť bráni veriť tomu, že by sa medzi nimi mohli nájsť aj slušní,
pracovití a zodpovední ľudia. Pán Boh však v ostatnom čase robí úžasné dielo práve medzi tými, ktorými
druhí opovrhujú. Čonkovci nie sú len výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo, dnes sú v mnohých dedinách
a osadách desiatky Rómov, ktorých zmenila Božia moc. Chceme vám predstaviť jednu veriacu rodinu
z bratislavského zboru Slovo života, v ktorej je otec podnikateľom a manželka pracovníčkou v detskom
domove. Pravidelne navštevujú bohoslužby, Táňa pomáha aj v nedeľnej škole.

Janko
Vysedával som v bare, pil a fajčil

Pochádzame z Popradu, kde sme obaja vyrastali. S kamarátmi somchodil na stanovačky, na túry do Tatier a okolia, spoznávali sme prírodu, múzea aj hrady. Do Bratislavy sme sa
presťahovali až ako manželia. Máme dve krásne deti: 8-ročnú Lauru a 5-ročného Šimona. Naše manželstvo vyzeralo
navonok normálne. Skutočnosť však bola oveľa horšia. Moji
príbuzní a kamaráti majú veľmi radi alkohol. Najskôr to vyzerá nevinne, začne sa pár pivami, no skončí to desiatkami
poldecákov. Patril som k nim, vysedával som v bare dlho do
noci. Pán ma však vyslobodil, teraz tam už nechodím, vôbec
nepijem ani nefajčím. Som vďačný, že mi Boh vytrhol zo srdca toto „tŕnie“. Až s odstupom času, keď vidím Božiu dobrotu a užívam si slobodu v Kristovi, mi je jasné, ako veľmi ma
diabol klamal. Fajčiť som prestal na skupinke, po ktorej som
ľutoval, že som na ňu šiel. Paradoxne, práve tam ma Boh zbavil cigariet.

Ako som dostal nové auto

Po mojom obrátení v roku 2013 nastala zmena. Náš život,
ktorý dovtedy pripomínal zemiak, zvonku pekný, zvnútra
nahnilý sa začal meniť. Pán Boh nám dal novú šancu, postup-
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víťazný život

ne nás očisťoval, podobne ako keď šúpeme zemiaky. Boh
vyrezalvšetku hnilobu, hoci niekedy to aj bolelo. Pripadá
mi, že z nás ostal malý zemiačik, no predsa len použiteľný.
Veľakrát si neuvedomujeme, ako je Bohpri násblízko.
Až keď sa obzrieme späť, vidíme veci úplne inak. Neveriaci
človek by to nazval náhodou alebo šťastím, no my sme si vedomí toho, že pri nás stojí milujúci Ježiš, ktorý nás ochraňuje a pomáha nám.
Som svedkom konkrétnych odpovedí na modlitby. Napríklad, vlastním reklamnú plochu wallboard v Poprade, ktorú sa
mi dlhšie nedarilo prenajať. Prosil som Pána, aby mi pomohol
nájsť klientov. Ozval sa mi zákazník, ktorý mi namiesto platenia ponúkol nové auto. Potešil som sa, no keď som to preveroval, zistil som, že treba zaplatiť poplatky vo výške pár tisíc
eur. Manželka auto z tohto dôvodu nechcela, navyše už jedno
máme. Ja som však za tým videl Božiu ruku a zdalo sa mi, že
to nejako utiahneme. Táňa začala vyznávať verš z Biblie, že
požehnanie Hospodinovo obohacuje a nie je na záťaž. Na naše
prekvapenie ešte v ten deň zákazník zavolal, že zaplatí za mňa
daň, zimné kolesá, 5 rokov bude platiť všetky poistky a bezplatné budú aj prvé dve servisné prehliadky. Všetko to teda vyšlo a dnes tým autom jazdí manželka do práce.

2/2015
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Príbehy zo života

Ako tvoj život ovplyvnili v detstve nerómski kamaráti?
Naučil som sa pri nich zodpovednosti tým, že som
navštevoval rôzne krúžky – spolu sme splavovali rieky,
korčuľovali, hrali futbal i stolný tenis. Veľmi to odporúčam, dieťa okrem zábavy chápe, že má aj nejaké
povinnosti.
Vyučil si sa za murára, nechcel si ísť ďalej študovať?
Škola ma bavila, no aj keď som bol prijatý na denné
štúdium, nemohol som si dorobiť maturitu, musel som
ísť robiť. Dva roky som robil kopáčske práce. Bola to
drina, ale výhodou bolo, že som dobre zarobil. Potrebovali sme ich, pretože otec nám po rozvode s mamou zanechal dlžoby.
Popri svojej práci máš aj internetové rádio a internetovú galériu.
Myslím, že my Rómovia, máme obchodného ducha.
Bol som medzi prvými na Slovensku ktorí pred jedenástimi rokmi, predávali obrazy cez internet. Dnes
ponúkam tvorbu vyše šesťdesiatich profesionálnych maliarov, fotografov a sochárov. Gipsy rádio som založil
v roku 2006. Pomohol som tým mnohým rómskym kapelám, pretože prezentujem ich tvorbu. Tohto roku som
získal grant a plánujem z toho urobiť rómske celosvetové rádio.
Dokonca si vydal aj knihu, ktorú napísal tvoj strýko
Ladislav Čonka...
Redaktorke rómskych novín sa zapáčil rukopis môjho
strýka. Dlho sa to naťahovalo, zháňal som na to peniaze
a nakoniec sa to podarilo cez úrad vlády, z programu
Kultúra národnostných menšín. Kniha už vyšla a zaujala aj Nerómov. Veľmi si prajem odbúrať rasovú nenávisť
a bariéry medzi rómskou a nerómskou populáciou.

Práca pre rómsku menšinu

Vo februári 2015 som v našom zbore dal Bohu počas kázne
otázku, čomu sa mám viac venovať. Odpoveď prišla hneď,
cez prorocké slovo pastora Petra Čuříka ešte počas kázne:
„Budeš zasadený vo svojej zemi.“ Vyrozumel som, že moja
zem sú Rómovia, a keď boli v máji 2015 voľby do Výboru pre
národnostné menšiny a etnické skupiny, priateľ ma prehovo-

Až s odstupom času,
keď vidím Božiu dobrotu
a užívam si slobodu
v Kristovi, mi je jasné,
ako veľmi ma diabol klamal.
ril, aby som kandidoval. Vôbec som nepatril k favoritom, no
nakoniec som spomedzi desiatich kandidátov získal najviac
hlasov. Stal som sa členom výboru pre rómsku národnostnú
menšinu. Hoci som tam najmladší a nemám také vzdelanie
ako ostatní kolegovia, verím, že Pán tam má pre mňa plán
a povedie ma svojimi cestami.

víťazný život

Táňa
Sľub Bohu pri vydarených maturitách

V deň mojich maturitných skúšok som zo strachu sľúbila
Bohu, že mu budem verná do konca života, ak si zo slovenského jazyka vytiahnem otázku č.3, ktorú som vedela naspamäť.
Bola som šokovaná, keď sa tak naozaj stalo. Pán ma vypočul. O pár rokov neskôr sa ma švagriná Simona opýtala: „Vieš
o tom, že Ježiš je živý?“ Akoby ma zasiahol nejaký šíp. Prvýkrát
som pocítila ozajstnú túžbu žiť. Bola som práve v Poprade na
návšteve, a tak som navštívila miestny zbor Maranatha. Tam
som prijala Ježiša do svojho srdca. Pastor Emil Adam mi odporučil navštíviť v Bratislave cirkev Slovo života. Spomínam
si, ako mi povedal: „Choď do tej cirkvi, lebo oni sú ako vojaci,
pripravení stále bojovať.“ Poslúchla som a zrazu sa začalo všetko meniť. Konečne som sa už necítila sama. Pán ma
učil odpúšťať, často som zápasila sama so sebou. Moje prvé
modlitby boli úplne nedokonalé, ale napriek tomu som vedela,
ku komu sa modlím. Duch Svätý začal konať.

Uzdravenie nášho Šimonka

V roku 2009 sa nám narodil Šimonko. Na vyšetrení sluchu
nastal problém, pretože v priebehu troch mesiacov sme boli
štyrikrát na vyšetrení a ani raz mu ho nemohli zmerať. Bolo
nám veľmi ťažko, pretože máme v rodine nepočujúceho. Poslali nás na veľké audiometrické vyšetrenie, ktoré je veľmi
presné a robí sa v narkóze. Mali zistiť, na koľko percent bude
počuť. Pastor Peter Čuřík k nám prišiel na návštevu tri dni pred
tým, ako som mala ísť so Šimonkom do nemocnice. Doma
i v nedeľu v zbore sme sa modlili za jeho uzdravenie a o pár dní
po veľkom vyšetrení nám oznámili, že syn počuje na 100%.
Viete si predstaviť, akí sme boli šťastní?

Ako sa našlo ukradnuté auto

S manželom sme si v roku 2009 kúpili nové auto. Mali sme
z neho radosť, až kým nám ho o štyri dni nato neukradli z parkoviska v Petržalke. Môj manžel ešte nebol spasený a veľmi
ťažko to znášal. Vtedy som ešte nemala žiadnu blízku osobu,
s ktorou by som sa mohla modliť, okrem švagrinej. Tá však
bola až v Poprade. Telefonovali sme si a spojili sa v modlitbách. Vzápätí sme dostali slovo, že auto sa nám vráti. A tak sa
aj stalo. Naša nová škoda Octavia bola späťa užívame ju doteraz. Aké úžasné je veriť niekomu, kto neklame! Naozaj je
pravdou, čo hovorí Božie slovo.

Pracujem v detskom domove

Po šiestich rokoch na materskej dovolenke som si hľadala
prácu. Pán mi dával na srdce deti z detského domova. Moja
túžba po tejto práci rástla viac a viac a potom sa naskytla príležitosť. Niekoho hľadali a ja som sa prihlásila. Pani riaditeľka
si vybrala spomedzi viacerých uchádzačov práve mňa, aj keď
nemám prax ani požadované pedagogické vzdelanie. Nedá sa
to nazvať inak ako Božia milosť. Začiatky boli veľmi náročne,
najmä na psychiku. Navyše mi bolo ľúto, že mám oveľa menej
času na svoje deti. Ešteže mám milujúceho manžela, ktorý ma
vie povzbudiť i pomôcť. Som rada, že mám takúto prácu, ktorá ma baví a je to o to krajšie, lebo viem, že je to Pánova vôľa.
Nielen dávam, ale aj prijímam. Mnohokrát ma tieto deti učia,
aký je život. Som za to Bohu veľmi vďačná.
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Jentezen Franklin

Objavte svoju životnú úlohu
V našom vydavateľstve vychádza v polovici júla vynikajúca kniha o viere. Možno
práve cez dovolenku budete mať čas premýšľať a snívať o všetkom dobrom, čo
má pre vás Pán pripravené. Ohlasy na knihu sú po celom svete veľmi pozitívne,
americká gospelová speváčka CeCe Winansová sa o nej vyjadrila takto: „Ak
potrebujete povzbudenie, aby ste udržiavali svoje sny pri živote, silu, aby ste
ich uskutočnili, a uistenie, že Boh je verný a nezabudol na vás, potom je táto
kniha práve pre vás. Pripravte sa na radikálnu zmenu: Božie sny sa vo vašich
životoch stanú skutočnosťou!“
Ďalšie podrobnosti o knihe nájdete na strane 2, prinášame vám ukážku
z prvej časti druhej kapitoly.

Bol chladný zimný večer, keď sa istá
dvadsaťpäťročná žena z Biloxi v štáte
Mississippi rozhodla spáchať samovraždu. Vybrala sa na jeden z mostov vedúcich ponad rieku Mississippi, pretože už
nemala silu ďalej žiť.
Voda bola ľadová a most vysoký.
Preliezla zábradlie a skočila. Na hladinu dopadla s hlasným plesknutím a začala klesať ku dnu.
Netušila, že ju z brehu niekto spozoroval. Keď nevyplávala na povrch, človek skočil do rieky, aby ju zachránil.
Keď počula, že ktosi za ňou skočil do vody, snažila sa ponoriť ešte hlbšie. Potom počula, ako úbožiak bezmocne rozhadzuje rukami. Úplne totiž zabudol, že nevie plávať! Tento udatný blázon špliechal okolo seba a kričal: „Pomoc! Pomoc!“ Žena, ktorá sa pokúšala
zabiť samu seba, napokon k nemu priplávala a vytiahla ho na breh. Dusil sa,
preto mu poskytla umelé dýchanie. Ktosi zavolal záchrannú službu a oboch odviezli do nemocnice. Prežili.
Príbeh sa neskôr objavil v novinách.
Novinár, ktorý o udalosti informoval,
ukončil článok slovami: „Život jej ne-
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zachránil okoloidúci, ale skutočnosť, že
našla dôvod, pre čo žiť.“ Tým dôvodom
bola zachrána topiaceho sa. V tom okamihu mala pred sebou úlohu a tá ju zachránila.

Poznáte svoju rolu?

Zmyslom života je žiť zmysluplný život. Boh hľadá ľudí, ktorým by mohol
zveriť svoju vášeň a sen. Najväčšími nepriateľmi Izraelitov neboli obri naokolo,
ale vnútorné hlasy. Hlasy, ktoré našepkávajú: „To sa nedá. Nechaj to tak.“ Ak
máte snívať Božie sny, musíte riskovať!
To znamená, že sa vystavíte posmechu
a zlyhaniu. Ak budete kráčať za svojím
snom, nevyhnete sa reakciám typu: „Čo
si vlastne o sebe myslí?“
Negatívne slová a myšlienky vám
zabránia dosiahnuť Božie maximum.
Ak si nedokážete spomenúť, kedy vás
niekto naposledy skritizoval, možno je
to preto, lebo nič nerobíte. Nevzdávajte sa Božích snov zo strachu, čo si o vás
ľudia pomyslia. Rozhodnite sa naplno
využiť príležitosti, ktoré vám Boh pošle
do cesty. Uverte, že v Kristovi, ktorý vás
posilňujete, dokážete všetko.

víťazný život
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Zrodenie, smrť
a vzkriesenie vízie

Keď odpoviete na Božie volanie,
ako som to opísal v predošlej kapitole, zrodí sa sen. V Božom kráľovstve za
pôrodom vždy nasleduje smrť a vzkriesenie.
Každý Boží sen prechádza procesom zrodenia, smrti a vzkriesenia.
Najprv v srdci nesiete bremeno, potom sa nadchnete, pretože ste porodili
novú víziu a nakoniec so smútkom sledujete, ako vízia zdanlivo umiera – ľudia odchádzajú, peniaze sa vyčerpajú,
všetko sa pokazí. V tej chvíli netušíte,
čo si počať.
Práve vtedy Boh príde so vzkriesením. Tento proces využíva na to, aby
sen posvätil, takže keď sa raz uskutoční, nebudete si samoľúbo pripisovať zásluhy za jeho dosiahnutie. Naopak, ustúpite do úzadia a vyhlásite: „To urobil
Boh! Takmer som to vzdal. Pochyboval
som o svojej vízii, ale Pán to nakoniec aj
tak urobil!“ Vtedy vám bude nad slnko
jasnejšie, že je to Božia práca, pretože
z vášho pohľadu to vyzeralo beznádejne. Sen bol naozaj väčší ako vy. Sami by
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nová kniha
ste ho nedokázali priviesť späť k životu.
Boh prekonal všetky obmedzenia a sen
vzkriesil. Dokončil, čo začal.
Ako zistíte, či sen, ktorý máte, je od
Boha? Podľa toho, že prejde tromi štá-

čiarou budem mať v sebe Boží oheň.
Som ochotný stáť nielen pri zrode
svojej vízie, ale aj pri jej smrti a vzkriesení, hoci by to malo trvať roky?
Som ochotný byť ako moje obľúbe-

Ak práve zažívate smrť svojho
sna, nevzdávajte sa, vzkriesenie
je na ceste.
diami: zrodením, smrťou a napokon
vzkriesením. Ak práve zažívate smrť
svojho sna, nevzdávajte sa, vzkriesenie
je na ceste. Nelámte palicu nad svojím
manželstvom, hoci sa momentálne zdá,
že je v troskách. Či už ide o manželstvo,
podnikanie, alebo čokoľvek iné, proste
Pána, aby vás nanovo povzbudil a posilnil vo viere. Vydržte, pomoc je na ceste!

Trpezlivosť víťazí

Potrebujete sa obrniť trpezlivosťou.
Spomínate si, čo napísal autor Listu
Židom? „Vytrvajme v behu, ktorý
máme pred sebou. Upierajme zrak na
Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej
viery“ (Žid 12:1-2).
Inými slovami, víťazstvo možno dosiahnuť, ale môže to trvať dlhšie. Je to
ako beh s pochodňou počas starogréckych olympijských hier, ktorý sa líšil
od všetkých ostatných pretekov. Kým
v iných disciplínach sa víťazom stal
ten, kto prvý prebehol cieľovou čiarou,
v behu s pochodňou to bolo inak: zvíťazil ten, ktorého pochodeň horela aj po
tom, ako dorazil do cieľa. Nezáležalo na
tom, či pretekár dobehol prvý, ak jeho
pochodeň už nehorela.
V tomto prípade platilo, že „nie
rýchli vyhrávajú beh“ (Kaz 9:11). Niekedy sa víťazom stal ten, ktorý vyzeral,
že už nevládze. Dokázal to trpezlivou
vytrvalosťou a vďaka tomu, že dovolil,
aby ho ostatní bežci predbehli. Mohlo sa
zdať, že ho všetci predstihli, ale ak pritom stratili oheň, pripravili sa o veniec
víťazstva.
Čo z toho vyplýva? Chcem byť
ako víťaz behu s pochodňou. Budem
bežať tak rýchlo, ako budem vládať,
ale nechcem pritom stratiť svoj oheň.
Nejde o to, ako rýchlo cieľ dosiahnem, ako rýchlo sa rozrastie môj zbor,
služba, zisky alebo koľko rekordov
prekonám, ale o to, či aj za cieľovou

né zviera v Noemovej arche – slimák?
Slimák sa do archy dostal iba vďaka
svojej vytrvalosti. Trvalo mu to dlho, ale
zvládol to!

Najdôležitejším
krokom
v živote je spoznať Ježiša
Krista ako Spasiteľa. Tým
druhým je spoznať Boží
sen pre svoj život. On je totiž
dôvodom našej existencie
a zmyslom života. Ak ho nemáte, nechávate sa iba bezcieľne unášať prúdom. Bohu
porozumiete až vtedy, keď
zistíte, kvôli čomu vás stvoril a aký plán má s vašimi životmi. Boh formuje naše sny
a ony potom formujú nás.
Rick Warren, pastor zboru
Saddleback a autor knihy Život
s jasným cieľom

Sila nezabudnuteľného sna

Myšlienka o nezabudnuteľnom sne mi
napadla v súvislosti s Mojžišom. Napriek tomu, že celý život sníval o tom,
ako Izraelitov dovedie do zasľúbenej
zeme, Boh mu na konci jeho pozemskej
púte na hore Nebo, odkiaľ videl Kanaán,
povedal: „Mojžiš, do tejto krajiny nevstúpiš.“ Mojžišov sen zostal nažive aj
po jeho smrti.
Mnohí ľudia si povedia: „Mojžiš
zlyhal. Nevstúpil do zasľúbenej zeme.“
To však nie je pravda. Keď sa pozriete
do Evanjelia podľa Matúša, čítate tam,
že Ježiš sa na vrchu premenenia – ktorý sa nachádza v zasľúbenej zemi – stretol s Mojžišom a Eliášom (Mat 17:3).
Mojžiš sa tam teda dostal, ale až po
smrti! Jeho sen, že raz bude stáť v zasľú-
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benej zemi, sa splnil po 1500 rokoch. To
je silný, nezabudnuteľný sen!
Sila nezabudnuteľného sna spočíva v tom, že trvá dovtedy, kým sa nesplní. Nezáleží na tom, koľko pádov
a prekážok mu sťaží cestu. Nikdy totiž nie je neskoro. Sen prišiel od Boha
a patrí Jemu. Boh zasľúbil, že ho naplní
a On má silu uskutočniť ho.

Nikdy nie je neskoro

Jeden z mojich obľúbených biblických veršov sa nachádza v knihe proroka Amosa: „Ako keď pastier zachráni
z tlamy leva iba lýtka alebo kus ucha,
tak sa zachránia Izraeliti, čo bývajú
v Samárii“ (Am 3:12).
Prorok načrtáva obraz: lev zožral
ovcu a nechal z nej iba lýtko alebo kus
ucha. Tým levom je satan, ktorý sliedi
„a hľadá, koho by zožral“ (1Pet 5:8),
kým ovcou je Boží ľud.
Písmo hovorí, že keď pastier zbadal,
že z ovce ostalo len lýtko a kus ucha,
podišiel k levovi a vyrval mu ich z papule. Prečo? Keby som bol tým pastierom ja, neurobil by som to. Bolo by mi
jasné, že s ovcou je už koniec.
Ale pastier – Pán Ježiš – videl
v ovci niečo, čo ešte bolo možné zachrániť. Kým máte ucho, ktorým možno počuť, a nohu, na ktorej možno stáť (inými
slovami, ak stojíte na tom, čo ste počuli), nezáleží na tom, čo nepriateľ zožral.
Boh môže všetko zachrániť. Nejde o to,
čo ste stratili, ale čo zostalo.
Kým počujete a dokážete krívať,
môžete naplniť svoju úlohu – dotackáte sa do cieľa. Ak máte nezabudnuteľný sen, budete stáť na tom, čo vám Boh
povedal a On váš sen uskutoční.
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Konferencia viery s Johnom Beverom

Konferencia viery 2015 s Johnom Beverom a ďalšími hosťami bola jednoznačne Božím
navštívením pre náš národ. Už niekoľko rokov sme sa Johna usilovali do Bratislavy pozvať,
no má veľmi nahustený program, väčšinou na dva roky dopredu. Istá veľká denominácia
na Britských ostrovoch sa ho tiež roky usilovala pozvať do Anglicka, no márne. Keď sa
dozvedeli, že nakoniec príde na malé Slovensko, boli veľmi prekvapení. O to viac sme jeho
návštevu považovali za privilégium a očakávali, čo Boh cez jeho službu vykoná.
Bola to jedna z najväčších konferencií ostatných rokov, ktorá si vyžadovala aj najväčšie
organizačné nasadenie. Sme Bohu veľmi vďační za fantastický tím ľudí, ktorí ju mesiace
dopredu pripravovali a nezištne na nej slúžili. Myslím si, že príprava konferencie bola na
výbornej úrovni, rovnako vysoko hodnotím aj excelentnú voľbu veľkej arény NTC, ktorá
pojala viac ako 2000 hostí.
8
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aktuálna reportáž
Do služby uctievania nás nádherným spôsobom viedli skupiny BCC, Tretí deň a Slovo života – len ťažko sa dá slovami
vyjadriť Božia prítomnosť, ktorú sme vo chválach prežívali.
Veľká vďaka patrí aj pastorom a služobníkom z kresťanských
cirkví a zborov v Bratislave, ktorí konferenciu spolu s nami
zastrešovali.

O čom bola konferencia?

John Bevere kázal kľúčové posolstvá o bázni pred Hospodinom, na ktorých bolo znateľné prorocké ostrie. Jasne pomenoval niektoré oblasti v cirkvi na Slovensku, ktoré treba
poddať Pánovi. Hovoril o dôležitosti „kultúry úcty“ v dome
Božom a tiež o slobode a radosti, ktoré sú ovocím života vo
svätosti. Potrebujeme sa odvážiť zhodiť zo seba jarmo spojené s minulosťou neslobody nášho národa a dať Bohu chválu, ktorá mu náleží. Verím, že ohľadne rozvoja Božieho kráľovstva v našom národe stojíme na istom pomyselnom prahu,
pretože máme potenciál rásť v pomazaní, excelencii a aj miere vplyvu v spoločnosti. Záleží len na nás, ako sa k tejto výzve
postavíme. Aj o tom John kázal v nedeľu ráno, keď ukazoval
na „zmocňujúci aspekt milosti“, v ktorej môžeme víťaziť nad
hriechom a začať robiť rozdiel v spoločnosti. Úplnou bodkou
nedeľného posolstva bolo Johnovo osobné svedectvo, v ktorom sa priznal k tomu, že bol jedným z najhorších študentov
angličtiny. Dokonca povedal, že za 25 rokov stretol iba jedného človeka, ktorý mal horšie bodové ohodnotenie záverečnej
práce z anglického jazyka než on. Napriek tomu ho Boh povolal písať knihy, ktoré sa vydali v miliónoch výtlačkov a požehnali celé národy.
Vynikajúcim zavŕšením konferencie bola služba Joakima
Lundqvista zo Švédska, ktorý veriacich skvelým spôsobom vyzýval na záchranu stratených. Jeho posolstvo „Každý môže privádzať ľudí k Ježišovi“ vrelo odporúčam. Na sobotnom zhromaždení o 17.00 sme si spoločne s Christianom
Åkerhielmom pripomenuli 20. výročie práce Slova života
na Slovensku. Bolo úsmevné a radostné zároveň pozerať na
videozáznamy histórie našich zborov, spracované do 10-minútového videa, ktoré je k dispozícii aj na našej stránke.
Sme Bohu veľmi vďační za všetko, čo vykonal, no do ďalších rokov hľadíme s veľkým očakávaním; cirkev nesmie
stratiť prvú lásku a horlivosť, ktorú na začiatku svojho behu
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za Pánom prežívala, no zároveň dospela, aby mohla vykročiť
k novým výzvam a zabrala nové územia pre Božie kráľovstvo.
Všetky posolstvá, ktoré na konferencii odzneli, si môžete objednať na MP3 nosiči, podrobnosti nájdete na str. 2.

Kreatívny program pre deti

Na konferencii sme mysleli aj na deti. Mali sme pre ne nachystaný pestrý program, na príprave ktorého sa podieľalo viacero
bratislavských zborov. Najmenšie deti mohli spolu s rodičmi
program sledovať na obrazovkách v samostatnej miestnosti,
ostatné boli rozdelené do dvoch vekových kategórií. Mohli sa
vyšantiť pri rôznych hrách a súťažiach. Pripravili sme si pre
ne aj scénky, aby si duchovné posolstvo mohli lepšie predstaviť a zapamätať. Vrcholom programu bolo divadielko s názvom Blbý, drzý, neposedný a bifľoška. Učiteľa, ktorý si zasadol na žiaka, skvele zahral Maťo Žák. Deti sa mohli stotožniť so situáciami, ktorými prechádzajú v škole, a zobrať si príklad z Jakuba Trólika, slabšieho žiaka, ktorý sa napokon látku
doučil a poprosil učiteľa o odpustenie za svoje zlé správanie.
„Po divadielku sme deti viedli k odpusteniu, zmiereniu
a za niektoré sme sa modlili. Boli úžasné, počúvali a dobre spolupracovali,“ povedal Martin Hunčár, autor scenára.
Spokojná bola aj Jayne Rybánska, ktorá službu deťom koordinovala: „Bolo to dosť náročné, pretože program bol nahustený, ale zvládli sme to. Veľmi nám pomohli aj tínedžeri,
ktorí perfektne zvládli všetky úlohy, za ktoré niesli plnú zodpovednosť.“
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Spoločné posedenie pastorov a služobníkov po nedeľnej bohoslužbe

rozhovor s Johnom Beverom

(natočený v nedeľu po spoločnom obede s hosťami konferencie a 60 pastormi):
Aké boli tvoje očakávania, keď si prišiel na Slovensko?
Keď prichádzam do krajiny, ktorú som ešte nenavštívil,
väčšinou bývam trochu opatrný, lebo v minulosti sa mi stalo, že sa moje očakávania nenaplnili, alebo boli naopak príliš nízke. Preto jednoducho čakám, čo bude Boh konať. Teraz
po konferencii môžem úprimne povedať, že navštíviť bývalé Československo a nájsť tu takúto odozvu, je viac, než som
si predstavoval. Čo ma nadchýna a čo ma naozaj požehnalo,
bola skutočná jednota a priateľstvo vedúcich rôznych denominácií. Verím, že je to dar, ktorý treba naďalej rozvíjať, lebo ak
si budete jednotu Ducha chrániť, bude to mať výrazný vplyv
na Božie hnutie v celom národe.
Ako si vnímal zhromaždenia?
Myslím si, že konferencia priniesla určité zmeny v duchovnej atmosfére. Určitá ťažoba, ktorá bola nad ľuďmi, bola zlomená. Vnímal som, že mám ľudí prebrať, podobne ako hovorí
Izaiáš 51:9. „Prebuď sa, prebuď, odej sa silou!“ Predovšetkým
to bolo hmatateľné v sobotu popoludní. Istý duchovný odpor
sme spoločne prelomili a celé zhromaždenie tak mohlo vojsť

10
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do obnovenej a čerstvej vízie – aby slovenskí kresťania povstali v novej sile a vystúpili na novú duchovnú úroveň, v ktorej vyvýšia Ježiša a zbudujú jeho cirkev. Verím, že je toho ešte
veľmi veľa, čo Pán chce urobiť vo vašom národe.
Kázal si o bázni pred Hospodinom, ktorú často zmieňuješ. Vedel by si toto posolstvo v krátkosti zhrnúť aj pre
našich čitateľov?
Áno, je to moja obľúbená téma. Veľmi si želám, aby ľudia
porozumeli, že bázeň pred Hospodinom nám dáva bezpečie
a chráni nás. Neznamená to, že sa Boha začneme báť, ale začneme sa „báť“ toho, aby sme sa od neho nevzdialili. Bázeň
nás udržuje na ceste za Bohom. Zdalo sa mi, že ľudia, vrátane lídrov, reagovali na túto výzvu veľmi pozitívne. Mám
z toho radosť, pretože si uvedomujem, že nasledovať Boha
nie je vždy ľahké, a často to môže byť spojené s ťažkosťami.
Ak sa Bohu nepoddáme a nebudeme ho mať v úcte, tak hrozí,
že podľahneme pokušeniam a vzdáme sa.
Nedávno som sa dopočul o tom, ako istý pastor opustil
svoj zbor aj rodinu a presťahoval sa na iný kontinent s cudzou ženou. Aké smutné! Čo sa s ním stalo? Stratil bázeň pred
Bohom. Viete, čo mi na tom všetkom láme srdce najviac? Ten
muž roky verne pracoval na Božom diele. Osobne som v minulosti úzko spolupracoval s troma veľkými Božími mužmi,
ktorých som rešpektoval, no, nanešťastie, dvaja z nich vážne
zlyhali. Bol som svedkom toho, ako nedostatok Božej bázne
v ich životoch spôsobil, že sa vydali na zlé chodníčky. Jeden
z nich ma dokonca predtým prosil, aby som na tému Božej
bázne v jeho zbore často vyučoval, lebo si v tejto oblasti uvedomoval deficit. Niekedy ma zaskočí, keď počujem, ako niektorí Boží služobníci dokážu vyrieknuť určité slová alebo reagovať telesne. Božia bázeň sa v živote človeka dá spoznať aj
podľa jeho reakcií či životného štýlu. Je to Božia láska, kto-
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rá dokáže roznietiť Božie hnutie, ale až Božia bázeň ho pomáha udržať na správnej ceste. Božia bázeň takisto zabezpečí to,
aby hnutie v priebehu rokov nezoslablo a neskĺzlo do falošných doktrín. Skutočná bázeň pred Hospodinom pomáha zdravému rastu cirkvi.
Čo sa odohráva v tvojej službe? Na čo by si sa chcel v budúcnosti zamerať?
Pred piatimi rokmi mi Boh povedal, že som bol verný v službe pre anglicky hovoriacich ľudí a že mi teraz otvorí dvere do
sveta. Dovtedy som slúžil najmä americkým zborom, kde som
veľmi často cestoval. Potom ma Boh prekvapil tým, že ma
požiadal, aby sme niektoré naše materiály poskytli zadarmo
v rôznych jazykoch a dali ich dokonca k dispozícii na stiahnutie v elektronickej podobe. Spolu s manželkou veríme, že
sú užitočné a dôležité pre každého vedúceho po celom svete,
a preto veľmi túžime po tom, aby k nim mali voľný prístup.
Tí, ktorí majú peniaze, nám môžu pomôcť sponzorovať tých,
ktorí si ich nemôžu dovoliť.
Mohol by si upresniť, o akých číslach hovoríš?
Za posledné štyri roky sme vytlačili 6,5 milióna našich materiálov v 59-tich národoch. Na Slovensku vyšla kniha Duch
Svätý v náklade 5000 kusov. A to ani nepočítam virtuálnu knižnicu, z ktorej si môžu ľudia voľne sťahovať knihy
v 90-tich jazykových verziách. Slováci môžu navštíviť
http://cloudlibrary.org/sk/ a nájsť tam užitočné rady. Ježiš nepovedal, aby sme činili „obrátencov“, ale učeníkov. Práve
nato potrebujeme mať takéto zdroje k dispozícii. Evanjelizá-

Bázeň pred Hospodinom
neznamená, že sa Boha
začneme báť, ale začneme
sa „báť“ toho, aby sme sa
od neho nevzdialili.

ciou sa ľudia dostanú do Božieho kráľovstva, ale ak nechceme, aby po čase na svojej ceste zlyhali, musíme sa im venovať. Ježiš nás nabádal k tomu, aby sme našim učeníkom odovzdali všetko, čo nás naučil.
Často cestuješ, zaujímalo by ma, ako vnímaš situáciu
v Európe a výzvy, ktorým čelí?
Myslím si, že Európa je na tom lepšie ako kedysi. Keď som
v Európe slúžil pred pár rokmi, duchovné prostredie bolo veľmi suché, skoro mŕtve. Ale odvtedy sa niečo zmenilo! Akoby
sa cirkev v Európe odlepila od dna a situácia sa začala postupne zlepšovať. Európa začína byť znova hladná po Bohu a túži
po čerstvom Božom dotyku. Vás vidím, ako sa nachádzate
na počiatku istého rozkvetu. Takto vnímam najmä východnú
Európu, i keď vám sa to stále môže zdať ťažké – čo je typické pre každý začiatok. Viem, že tu bolo veľa modlitieb, veľa
zasievania, kázania Slova, ale príde čas, keď to všetko dobré
akoby zapadne do seba a prinesie ovocie a veľkú žatvu. Osobne mám väčšiu vieru pre Európu než pre Ameriku, lebo tam
sme veľmi zvlažneli a nevážili si to, čo sme dostali. Namiesto
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toho, aby sme tie výborné vyučovania, ktoré nám Boh zveril,
začali aplikovať, len sme sa kŕmili a tučneli. Zabudli sme na
to, že ak sme zadarmo dostali, sme povinní aj zadarmo dávať.
Zdôraznil si istý prekvapujúci aspekt Božej milosti, o ktorom sa často nevyučuje. Mohol by si to stručne objasniť?
Väčšina ľudí si pod Božou milosťou predstavuje len odpustenie a spasenie, niečo, čo dostávajú zadarmo. Pritom sa zabúda
alebo nehovorí o Božej milosti ako o moci, ktorá nám umožňuje vykonať veci, ktoré nedokážeme urobiť vo vlastnej sile.
Božia milosť je doslova Božia moc, ktorá nás zmocňuje robiť
aj to, čo sa nám javí ako nemožné. Veriaci však do toho nemôžu vojsť bez toho, aby túto stránku milosti spoznali.
Nikdy nesmieme prestať Bohu ďakovať za milosť, ktorá
nám prináša odpustenie hriechov a je zadarmo, no s rovnakou
vášňou musíme kázať aj ten aspekt Božej milosti, ktorá nás
uschopňuje žiť na tomto svete tak, ako žil Ježiš. Len milosťou dokážeme naplniť všetko, k čomu nás Pán povolal. Každý
z nás je povolaný a raz príde deň, keď sa otvoria knihy o našom živote. V Biblii sa hovorí, že každý náš deň Boh zaznamenáva do knihy. Je to kniha o našom povolaní a o tom, ako
máme žiť podľa Božej vôle. Som presvedčený, že vo vlastnej sile a schopnosti to nikdy nedokážeme. Práve preto tak
veľmi potrebujeme Božiu milosť. Ak by sme to totiž zvládli
aj bez milosti, potom by sme mali zásluhy, no Boh jasne hovorí, že o svoju slávu sa nebude s nikým deliť. V posledný
deň sa bude porovnávať dokonalá kniha, ktorá obsahuje jeho
plány pre naše životy s tým, ako sme naozaj žili. Ak ľuďom
opomenieme povedať o milosti, ktorá ich zmocňuje, tak ich
istým spôsobom ochromujeme a bránime im v tom, aby naplnili Boží zámer pre svoj život.
Čo by si rád odkázal slovenským čitateľom?
Študujte Božie slovo! Kopte, aby ste našli skryté poklady!
Čítajte Bibliu a nájdite aj pomazané vyučovania, lebo Boh
zjavil svoje tajomstvá učiteľom cirkvi. Neznamená to, že by
jeho slovo bolo akési tajomné a ťažko pochopiteľné, no sú
v ňom skryté pravdy a poklady, ktoré treba objavovať. Pán pomazal dary služobnosti, aby tieto pravdy odhalili a zverili ich
jeho ľudu. Potom je na veriacich, či ich prijmú; ak sa k nim
postavia laxne a pohrdnú nimi, ostanú slabými.
Aj podnikatelia sa potrebujú sýtiť Božím slovom. Nadovšetko kazatelia a učitelia potrebujú žiť v Slove. Ja sám pri
čítaní Písma pozorne prechádzam verš za veršom, a to i na-
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priek tomu, že som už Bibliu čítal mnohokrát. Prečo? Nie
preto, aby som vytvoril peknú kázeň, ale preto, že to sám
potrebujem. Pavol nás povzbudzoval odovzdať sa nielen
Bohu samému, ale aj slovu jeho milosti, ktoré nás môže vybudovať. Aj na počiatku, keď Boh začal tvoriť svet, nezačal kladivom a klincami, ale svojím slovom. Lebo Božie slovo uvoľňuje jeho tvorivú moc.

Božieho, ktorý sa má v budúcnosti vyliať na ľudstvo. To však
už bude také obdobie, keď sa už akoby vyčerpala milosť,
a teda neexistovali žiadne iné možnosti nápravy. Ale dovtedy
idú súd a milosť spoločne, ruka v ruke – na jednej strane Boh
dopúšťa skúšky, no zároveň pôsobí jeho milosť. Uprostred
toho Boh vždy túži zjaviť svoje milosrdenstvo v čo najväčšej možnej miere.

Existujú rôzne koncepty, ako by mala vyzerať služba novozákonného proroka. Stretol som sa s názorom, že ak ľudia dlhodobo ignorujú Božiu milosť a nechcú činiť pokánie, je správne, aby Boží prorok privolával Boží súd. Podľa nich je potom takýto súd vlastne milosťou.
Proroci nemajú privolávať Boží súd. Oni môžu a majú varovať pred Božím súdom. Otázka súdu je veľmi široká téma
a často je zle pochopená. Po prvé, Boh chce najskôr súdiť
svoj dom, teda veriacich, a kedykoľvek jeho súd prichádza,
tak preto, aby spôsobil očistenie. Keď Boh vidí v našom
strede nejakú oblasť, ktorá nám bráni v raste, tak niekedy
dopustí aj to, že prechádzame ťažkosťami alebo súženiami.
Jeho zámer je však jasný – priviesť nás k rozhodnutiu posvätiť sa, nie nám ublížiť, ale posilniť nás.
Áno, Biblia v knihe Zjavenia hovorí o kalichu hnevu

Ako vidíš svoju službu? Vidíš samého seba ako proroka?
Lester Sumrall zvykol hovorievať, že chladnička nemusí
o sebe hovoriť, že je chladnička, ani banánovník nemusí
o sebe vytrubovať, že je banánovník. Vnímam na sebe prorocké pomazanie. Prorocké obdarovanie sa prejavuje v tom,
že prinášam cirkvi posolstvo, ktoré spôsobí to, že ľudia sa priblížia k Bohu. Viem, že existuje aj taký typ prorockej služby,
keď služobníci ľuďom prorokujú do osobných životov, a aj
to je autentický dar, ak je dobre používaný. Moja služba však
spočíva predovšetkým v tom, aby som Boží ľud vyzval navrátiť sa k Božiemu srdcu.
Ďakujeme, že si navštívil náš národ. Veríme, že tvoje posolstvo donesie veľa ovocia, cirkev bude očistená a o nejakých
päť rokov bude naše Slovensko vyzerať inak.
Otázky kládli Peter Čuřík a Martin Hunčár
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Peter Čuřík

Úryvok z knihy Diamanty v blate
Ježiš nás povolal, aby sme činili učeníkov zo všetkých národov. Kniha Diamanty v blate ťa prevedie štyrmi fázami takéhoto formovania. Naučíš sa
ako získavať duše pre Krista, ako upevniť svoj charakter, čo znamená byť
Ježišovým učeníkom a jeho vyslancom v tomto svete. Keď Ježiš uvidel
Šimona Petra, videl v ňom viac ako ktokoľvek iný: „Ježiš pozrúc na neho
povedal: Ty si Šimon... Ty sa budeš volať Kéfaš, Peter, Skala“ (Ján 1:43).
Šimon znamená trstina, Peter skala. Ježiš videl, že Šimonov charakter je
ešte nestály a nepopieral jeho momentálny stav „Ty si Šimon.“ Ale Ježiš
sa pozeral očami viery a videl „diamant v blate“: „Ty sa budeš volať Peter,
Skala.“ Ježiš vedel, že jedného dňa sa z tohto prchkého rybára stane charakterný muž, ktorý mu ostane verný až do konca.
V predchádzajúcich číslach sme uverejnili kapitoly z prvých častí knihy,
kapitola Duch excelencie je z poslednej časti, ktorá sa volá Vyslanie:

Naša misia na tejto zemi by mala niesť
známky excelencie. Výborným príkladom je Daniel.
„Vtedy prevyšoval tento Daniel tie
kniežatá i satrapov, pretože bol v ňom
veľký duch, a kráľ zamýšľal ustanoviť
ho nad celým kráľovstvom“ (Dan 6:2).
Ekumenický preklad uvádza, že
Daniel mal „výnimočného ducha“,
evanjelický „mimoriadneho ducha“
a väčšina anglických prekladov hovorí,
že mal „ducha excelencie“, Daniel sa do
Dáriovho kráľovstva dostal ako zajatec,
no Boh ho povýšil a dosadil na pozíciu
ministra vlády. Nakoniec všetky ostatné kniežatá a satrapov prevýšil takou
mierou, že kráľ ho zamýšľal ustanoviť
vládcom celého kráľovstva. Aký úžasný
obraz toho, ako Boh dokáže povýšiť
svoj ľud a dosadiť ho do pozícií, na ktoré by inak nikdy nedosiahol. Jedným
z kľúčových faktorov Danielovho úspechu bola túžba po excelencii vo všetkom, čo robil.
Ak sa chceš vydať touto cestou, požiadaj Pána o ducha excelencie. No varujem ťa, lebo je to nebezpečná modlitba. Niekedy Pána o niečo prosíme,
a keď nám začne odpovedať, želáme
si, aby sme o to nikdy nežiadali. Cesta excelencie je úzka. Je to ako výstup
na horu. Musíš zdolávať rôzne prekážky

a je to namáhavé. Ľudia, ktorí tvoj výstup sledujú, ti väčšinou nerozumejú a čudujú sa, prečo na ten kopec vôbec lezieš. Postupne ich stratíš z dohľadu a pokračuješ osamote. Čím vyššie
vystupuješ, tým je vzduch redší a ťažšie
sa ti dýcha. No keď sa konečne dostaneš na vrchol, ten pohľad stojí za všetko odriekanie.

Excelencia začína drobnosťami

Cesta excelencie začína poslušnosťou
v malých veciach. Keď Zachariáš obnovoval chrám v Jeruzaleme, Pán ho povzbudzoval, aby nepohŕdal dňom malých začiatkov (Zach 4:10). Niekedy
sa mylne domnievame, že Boh sa zaujíma len o veľké veci, ktoré sú ľuďom
na očiach, a za ktoré nás vedia oceniť.
Ale Písmo hovorí: „A všetko, čokoľvek
činíte, robte z duše ako Pánovi a nie ľuďom“ (Kol 3:23). Nech robíš čokoľvek,
máš to konať s postojom, že to robíš
v prvom rade pre Pána, a nie pre ľudí.
Keby ťa nik neocenil, alebo by sa zdalo, že tvoja práca je bezvýznamná, pamätaj na to, že ju robíš z duše ako Pánovi a on sa z tvojho úsilia raduje. Martin
Luther napísal:
Sluha, ktorý pozametá kuchyňu, robí
Božiu vôľu rovnako dobre ako mních,
ktorý sa modlí – a to nie preto, že pri tom

spieva kresťanský hymnus, ale preto, že
Bohu sa páčia čisté podlahy. Kresťanský
obuvník nespĺňa svoje kresťanské povinnosti tým, že na topánky urobí malý
krížik, ale tým, že vyrobí kvalitné topánky, pretože Boh má rád kvalitnú remeselnú prácu. 1
Duch excelencie sa prejavuje aj tým,
že si ochotný ísť „extra míľu“. Dobrí pracovníci urobia to, čo im bolo nariadené, no tí excelentní urobia ešte niečo navyše. Keď som v roku 1994 študoval biblickú školu v Brne a okrem toho
pracoval na polovičný úväzok na katedre fyziky, Boh ma to učil ťažkou cestou. Okrem štúdia a práce na katedre
som súkromne doučoval angličtinu, matematiku a fyziku. Môj denný harmonogram bol naozaj veľmi bohatý, a tak,
keď som prichádzal na katedru o 14.35,
mal som pokušenie zapísať si čas nástupu do práce 14.30. Ale Duch Svätý mi
nedal pokoja. Nakoniec som si radšej písal 14.40, aby som nepriateľovi nedával
žiadne miesto.
Aj Joyce Meyerová spomína, ako ju
Boh viedol týmto procesom. Učil ju vracať nákupný košík na miesto, odkiaľ ho
vzala, či zdvihnúť zo zeme vešiaky s oblečením v nákupnom stredisku, ktoré
omylom zhodila. Často namietala: „Na
to sú tu predsa zamestnanci. Aj tak nikto
1
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nevidel, že som to zhodila ja.“ Takto by
si sa ale na miesto excelencie nikdy nedostal.
Zároveň však nesmieš dovoliť, aby
ťa túžba po excelencii zastavila v ceste za cieľmi, ktoré si si stanovil. Ak po
roky v tvojom živote vládla povrchnosť
alebo priemernosť, „výstup“ na vrch excelencie bude chvíľu trvať. Buď trpezlivý sám so sebou a raduj sa v Pánovi

chodíme načas, vytvára návštevníkom
obraz Božieho kráľovstva, ktoré reprezentujeme. Netvrdím, že vonkajšie veci
sú dôležitejšie než tie vnútorné, ale určite sú prejavom nášho vnútra. Hudba
a spev na našich bohoslužbách môžu
niesť vysokú známku kvality, no zároveň prinášať pridanú hodnotu pomazania, ktorú svet nikdy nedokáže ponúknuť. Kvalita kázaní môže ďaleko presahovať prednášky najlepšie platených
spíkrov tohto sveta. Sme si plne vedomí toho, že ľudí z hriechu usvedčuje Božia moc, a nie naša výrečnosť, no to vôbec neznižuje potrebu kvalitnej prípravy služobníkov evanjelia. Raz som od
významného učiteľa Božieho slova počul túto radu: „Pripravuj sa na kázeň tak,
ako keby ti Duch Svätý nemal pomôcť,
a potom káž tak, ako keby si sa vôbec
nepripravoval.“

Excelencia v každodennom živote

Ale o excelenciu nám zďaleka nejde iba
na bohoslužbách. Sme kráľmi a kňazmi

D. L. Moody povedal: „Postaraj sa
o svoj charakter a povesť sa už
postará sama o seba.“
aj počas výstupu, a nie až po dosiahnutí cieľa. Nepouži tiež toto vyučovanie na
to, aby si odsudzoval tých, ktorí možno
ešte nie sú tam, kde si ty. Duch excelencie sa prejavuje aj tým, že dokážeš byť
zhovievavý k chybám druhých.

Excelencia bohoslužieb

Našich usporiadateľov, ktorí ľudí vítajú
na bohoslužbách, povzbudzujem, že ich
služba je často dôležitejšia než tá moja.
Pre nových hostí sú práve oni prvým bodom kontaktu. Rick Warren hovorí, že
na vytvorenie prvého dojmu nemáme
druhú šancu jednoducho preto, lebo je
to prvý dojem. Ľudia si o našich zboroch
urobia obraz dávno predtým, ako zaznie
posolstvo z kazateľnice. Keď cestujem
nejakou leteckou spoločnosťou, nepotrebujem stretnúť jej riaditeľa na to, aby
som si o nej utvoril názor. Kvalitu spoločnosti pre mňa reprezentujú tí, ktorí
ma vítajú v lietadle, obsluhujú ma alebo
preberajú moje kufre.
Spôsob, akým k ľuďom pristupujeme, to, ako sa obliekame, alebo to, či

živého Boha (Zj 1:6). Králi neprestávajú byť kráľmi, keď im skončí pracovný
čas. Ježiša Krista reprezentujeme 24 hodín denne.
Keď apoštoli potrebovali vybrať
prvých diakonov, stanovili tri kritériá,
ktoré museli spĺňať. Museli byť múdri, plní Ducha Svätého a dobrej povesti
(Sk 6:3). Nestačili len duchovné kvality, ale museli mať aj dobré meno u ľudí.
Povieš si: „Mne nezáleží na tom, čo hovoria ľudia.“ V poriadku, ale mal by si
žiť tak, aby o tebe nemohli povedať nič
také, čo by pohanilo Božie kráľovstvo.
O Danielovi je napísané:
„Vtedy sa snažili kniežatá a satrapovia nájsť nejakú príčinu proti Danielovi
so strany kráľovstva; ale nemohli nájsť
nijakej príčiny ani vady, pretože bol verný, a nenašiel sa pri ňom nijaký omyl ani
vada“ (Dan 6:4).
To je nádherná definícia excelencie; keď sa jeho nepriatelia na ňom
usilovali nájsť nejakú vadu, je napísané,
že nemohli!
Keď Pavol písal inštrukcie pre vý-
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ber biskupov a diakonov cirkvi, zmienil aj toto: „Musí mať dobrú povesť aj
u tých, čo sú mimo cirkvi, aby sa nedostal do rečí a do osídel diabla“ (1Tim
3:7, SEP). Máme mať dobrú povesť nielen u veriacich ľudí, ale aj u tých, ktorí
sú mimo cirkvi. Možno nerozumejú našej viere, ale určite rozumejú tomu, čo je
charakter. D. L. Moody povedal: „Postaraj sa o svoj charakter a povesť sa už postará sama o seba.“
D. L. Moody povedal: „Postaraj sa
o svoj charakter a povesť sa už postará
sama o seba.“
Nedávno som bol so svojimi chlapcami u holiča. Starší má 17 rokov,
mladší 10. Kaderníčka nás chvíľu pozorovala a počas strihania so mnou prehodila pár slov. Nakoniec povedala: „Vy
máte ale vychovaných synov, to sa dnes
tak často nevidí.“ Mne sa vôbec nezdalo, že by sa správali nejako výnimočne,
no keď už začala, musel som s farbou
von. „Viete, my sme kresťania. Veríme
v Ježiša.“ Vysvitlo, že slečna bola už
niekoľkokrát na prebudeneckých zhromaždeniach a úprimne hľadala Pána.
Verím, že aj naše životy prispeli k tomu,
aby sa jedného dňa mohla stať učeníčkou Ježiša Krista.

Čo povedali o knihe
Túto knihu vrelo odporúčam každému kresťanovi, ale vopred upozorňujem, že to zďaleka nie je len príjemné
čítanie, aj keď jej autor je brilantný
rečník a ním písaný text je rovnako
svieži, pútavý a nadchýnajúci. Držíte
v rukách 40 kapitol vážnych usmernení a veľmi praktických a užitočných
výziev pre každodenný život s Bohom
(a pre neho). Je to skvelý materiál
pre osobné alebo skupinové štúdium;
pre kladenie dobrých základov novým
veriacim, ale aj pre budovanie vodcov
a ľudí stojacich v službe.
Tak ako v srdci autora, aj v tejto
knihe bije srdce evanjelistu, pastiera
a učiteľa. Vyzve vás na záchranu ľudí
pre večnosť, dá vám naozaj vyvážené
a múdre usmernenia pre zdravý životný štýl, a to všetko na základe právd
z Božieho slova...
Michal Kevický, kazateľ cirkevného
zboru Viera BJB v Bratislave
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vyučovanie

správy zo sveta

...pokračovanie článku Duch excelencie
z predchádzajúcej strany:

Aplikácia
v osobnom živote
	Nikto z nás nemôže povedať, že chodí v duchu excelencie
v každej oblasti. Vedel by si definovať, v ktorých oblastiach potrebuješ pridať?
l Je to oblasť osobnej zbožnosti? Máš duchovnú disciplínu?
l Je to oblasť pracovných návykov? Ako by si obstál, keby
sa tvoji nepriatelia rozhodli
nájsť na tvojej práci chyby?
l Je to oblasť služby v cirkvi?
Chodíš na bohoslužby načas?
Si pripravený slúžiť bratom
a sestrám, ale rovnako aj novým ľuďom? Si v cirkvi verný?
	Aká je tvoja povesť v cirkvi,
ale aj mimo nej? Ak ťa hania pre
meno Kristovo, si blahoslavený, no ak ťa hania pre nedostatok charakteru, je čas, aby si svoj
život dal do poriadku.
	Pamätaj na to, že v excelencii rastieš tréningom. Nevzdaj
sa pri prvých neúspešných pokusoch, buď trpezlivý sám so sebou.
	Usiluješ sa o excelenciu
aj vtedy, keď ťa nikto nevidí a neocení?
l	Pavol
píše
Filipanom:
„A tak, moji milovaní, ako ste
vždycky poslúchli, nie len ako
v mojej prítomnosti, ale tým
väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s trasením
pracujte na svojom spasení“
(Fil 2:12).

Bojovník ISIS: Vo sne sa
mu zjavil Ježiš

Moslim, ktorému sa vo sne zjavil „muž v bielom“, o ktorom verí, že to bol
Ježiš Kristus, sa stretol s pracovníkmi organizácie Mládež s misiou (YWAM)
na Strednom východe, aby im povedal o svojej nadprirodzenej skúsenosti.
Ježiš mu vo sne povedal: „Zabíjaš mojich ľudí!“
Bojovník priznal, že predtým, než zavraždil jedného z kresťanov, dostal
od neho Bibliu. Tento kresťan mu tesne pred smrťou povedal: „Viem, že ma
zabiješ, ale predtým ti dám svoju Bibliu.“ „Keď ho zabil, vzal si ju a začal
čítať,“ cituje riaditeľku YWAM Ginu Fadelyovú Christian Post. Podľa jej
slov ho Ježiš v ďalšom sne požiadal, aby ho nasledoval. „Teraz sa chce stať
Kristovým učeníkom,“ dodala Fadleyová. Predtým pre neho podľa vlastných
slov bolo zabíjanie kresťanov doslova radosťou.
Ďalší z lídrov misijnej organizácie Kevin Sutter povedal, že taký hlad, ako
majú moslimovia po duchovných veciach, tu ešte nebol. Christian Post napísal, že v priebehu niekoľkých rokov sa konverzie na základe snov s Ježišom
stali medzi moslimami rozšíreným javom.
„V moslimskej kultúre ľudia samých seba nepovažujú za bytosti schopné
spoločenstva s Bohom. Spoločenstvo s Bohom je najmä kresťanským konceptom. Moslimovia nečakajú, že Boh k nim bude osobne hovoriť, keďže
v nich neprebýva Duch Svätý. Prosia Boha, aby ich viedol skrze sny. Pre niekoho môže byť čudné žiadať Ježiša, ak existuje, aby sa im vo sne ukázal, ale
moslimovia to takto robia,“ vysvetlil pre Christian Post Nabeel Qureshi, autor knihy Hľadanie Allaha, nachádzanie Ježiša, ktorý sa zaoberá konverziami moslimov na kresťanstvo.
Zdroj: Christianpost.com

Somálsko: Šejk oslobodený
z hriechov

Elias je misionárom z východnej Afriky, ktorý žije v somálskom utečeneckom tábore. Jeden večer do tábora pricestoval somálsky šejk Abdul-Ahad.
Elias vedel, že jeho návšteva môže byť spojená s militantnou skupinou
Al-Shabaab, ktorá zvykne zabíjať kresťanov.
Zrazu do dverí vošiel samotný šejk a zreval: „Ježišova krv zaplatila za
hriechy všetkých ľudí! Áno alebo nie? Odpovedz!“ Elias nervózne odpovedal:
„Áno.“ Šejk zakričal: „Klameš!“ Avšak hneď nato dodal: „Ježišova krv moje
hriechy nedokáže obmyť.“ Potom mu vyrozprával všetky násilnosti, ktorých
sa dopustil vo vojnou zničenom Mogadišu. Šejkom začalo triasť a plakal:
„Kto ma z toho vyslobodí?“ Elias ho v jednoduchej modlitbe priviedol ku
Kristovi a Abdul-Ahad bol spasený. Keď odchádzal, povedal ešte: „Keď uvidíš na ulici moslima s turbanom a bradou, bojíš sa ho. No vo vnútri sme
prázdni. Náš ľud potrebuje evanjelium!“ Zdroj: 30 Days of Prayer Network

l	Naša poslušnosť Pánovi
má oveľa hlbší základ než
len ocenenie od druhých. Poslúchame ho aj v neprítomnosti ľudí, ktorých si vážime.
To je skutočná bázeň pred
Hospodinom.
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tábor blízko somálskych hraníc, domov pre 41 tisíc ľudí.
2/2015Utečenecký
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cirkevné dejiny

Martin Luther (1483 – 1546),

2. časť

Reformácia

V minulom čísle sme sa začali venovať
kľúčovej osobnosti reformácie – Martinovi Lutherovi, ktorý ako mních spoznal
ospravedlnenie z viery a spôsobilo to
revolúciu nielen v jeho živote, ale v celej nemeckej spoločnosti i v zahraničí.
Svojím posolstvom si získal masy, ale aj
nepriateľstvo cirkevného zriadenia.
V roku 1521 Luthera pozvali na
Wormský snem, kam ho sprevádzal
nadšený sprievod podporovateľov.
Hoci sa na sneme mohol vyjadriť
k svojim názorom, nakoniec mu opäť
predložili jedinú možnosť – odvolať.
Jeho odpoveď znela:
„Ak nebudem usvedčený z Písma
a zdravého rozumu… nemôžem a neodvolám nič, lebo ísť proti svedomiu nie
je správne ani bezpečné. Tu stojím. Inak
nemôžem. Boh mi pomáhaj.“
Výsledkom snemu bol edikt proti
Lutherovi. Na spiatočnej ceste dal Fridrich Múdry Luthera kvôli bezpečnosti
tajne uniesť na svoj hrad Wartburg. Po
Nemecku sa roznieslo, že ho zabili.
Asi rok žil v utajení vo Wartburgu, kde
pracoval na preklade Biblie do nemčiny.
Wormský edikt proti Lutherovi
hrozil jeho sympatizantom vyhladením, no napriek tomu ho väčšina
Nemcov ignorovala. Lutherove spisy
boli medzi jednoduchými ľuďmi, ale
aj mníchmi a kňazmi populárnejšie než
kedykoľvek predtým.
Počas Lutherovej neprítomnosti
sa do vedenia nového hnutia postavili

jeho dvaja kolegovia z Wittenberskej
univerzity – Filip Melanchton a Andreas Karlstadt. Karlstadt začal byť
netrpezlivý a začal presadzovať rýchle
zmeny – zrušenie spovede, kňazských
šiat, celibátu, obrazov. Začali sa nepokoje a vzbury, ľudia ničili kostoly
a ubližovali kňazom. Keď sa to dostalo
k Lutherovi, napriek nebezpečenstvu
cítil nutnosť vrátiť sa do Wittenbergu,
kde sa mu vytrvalým kázaním podarilo
asi za osem dní situáciu upokojiť.
Luther napriek mnohým hrozbám žil
a pracoval ďalších 25 rokov, aj preto, že
cisár Karol V. stále proti niekomu bojoval
a bol tým zaneprázdnený. Samozrejme,
Lutherov život nebol pokojný – bol
sústavne centrom kontroverzií a občas
aj dôvodom pre vojnu.
Lutherovo učenie o všeobecnom
kňazstve a slobode jednotlivca dalo
nádej aj utláčaným sedliakom, ktorí

to ale posledná rana na jeho ceste –
zhruba v tom istom čase sa od neho
odvrátil jeho dovtedy veľký sympatizant Erazmus Rotterdamský, o niekoľko
rokov neskôr sa nepodarilo spojiť sily
so švajčiarskym prúdom reformácie,
s ktorým sa nemecká reformácia nezhodla na učení o Pánovej večeri.
Samostatnou kapitolou je Lutherov
vzťah k Židom. Sprvoti bol presvedčený,
že evanjelium odmietali najmä kvôli
podobe, akú v katolíckej cirkvi stáročiami nadobudlo, a že očistené od
falošných tradícií ho s radosťou prijmú.
To sa však nestalo a Lutherov pozitívny
vzťah k nim sa postupne zmenil až
na antisemitizmus. Zostáva otázkou,
do akej miery táto nešťastná zmena
ovplyvnila reformáciu ako takú.
Príjemnou stránkou jeho života
bolo manželstvo s bývalou mníškou
Katarínou z Bory, s ktorou mali šesť

Ak nebudem usvedčený z Písma
a zdravého rozumu… nemôžem a neodvolám nič, lebo ísť proti svedomiu nie
je správne ani bezpečné. Tu stojím.
Inak nemôžem. Boh mi pomáhaj.
počítali s jeho podporou. Napriek tomu,
že Luther ich nespokojnosti so stále
sa zmenšujúcou slobodou rozumel,
sedliacka vojna, ktorá začala bez
prípravy v júni 1524, bola aj preňho
prekvapením. Sedliaci sformulovali
svoje požiadavky, ktoré sa ale nikto
neobťažoval riešiť. Luther najprv
napísal zmierlivé Napomenutie k mieru, keďže videl pravdu na oboch
stranách, no keď sa dopočul, akých
násilností sa sedliaci pri povstaní
dopúšťajú, napísal spis, v ktorom odobril ich krvavé potlačenie. Následky boli
strašné – pri potlačení vzbury zomrelo
100 až 150 tisíc sedliakov.
Luthera aj reformáciu v Nemecku
sedliacka vojna veľmi poznačila –
šírenie reformácie sa pozastavilo,
vedenie reformácie sa dostalo do rúk
nemeckých kniežat a Luther stratil
dôveru u jednoduchých ľuďí. Nebola
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detí. Do manželstva vstúpil nečakane
a bolo pochopené ako akési potvrdenie
jeho dovtedajších útokov na nútený
celibát kňazov. Hoci boli obaja rozdielnej a nie príliš pokojnej povahy,
naučili sa spolu žiť v láske a harmónii
a stali sa príkladom pre mnoho veriacich rodín.
Martin Luther zomrel vo veku 63
rokov, unavený celoživotnou prácou.
Jeho dedičstvo je obrovské – znovuobjavené posolstvo o ospravedlnení
z viery, nie zo skutkov, sa postupne
rozšírilo do celého sveta. Jeho preklad
Biblie do nemčiny bol prelomovým
počinom, ktorý priblížil Bibliu jednoduchým ľuďom, a prispel aj k ďalšiemu
vývoju nemčiny ako jazyka.
Tomáš Počai
Pavel Hanes: Dejiny kresťanstva.
Banská Bystrica: Trian, 2007
Wikipédia – Slobodná encyklopédia
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Evanjelizačný
partner
Kto je evanjelizačným partnerom?

- modlí sa za obrátenie ľudí na Slovensku a za
evanjelizácie, ktoré poriadame.
-	Pravidelne, napríklad mesačne, prispieva sumou,
ktorú si sám zvolí

Kam smeruje finančná podpora?
w Bohoslužby každú nedeľu o 10.00 hod. na Tomášikovej 30 v areáli Omnie w
w Špeciálny program pre deti, miestnosť pre mamičky s bábätkami w
w Môžete si dať u nás nedeľný obed, máme tiež otvorenú predajňu kníh w
w Kázanie je tlmočené do angličtiny / The preaching will be interpreted into English w

Jednotlivé projetky môžete podporiť na č. ú. 68434112 / 0200

nové knihy

Lídrami sa nerodíme,
ale stávame
Výborná kniha pre
„líderské školy“ v rámci
domácich skupín či cirkví.
Mäkká väzba,
15 x 25 cm,
slovensky,
ISBN 978-80-89165-30-8,
vydavateľstvo
Slovo života Bratislava,
vyšlo v r.2011,
88 strán.
Cena: 6,90 €

Diamanty v blate
Boh dokáže vidieť
drahokamy aj tam,
kde ostatní vidia iba
bezcenné kamene!
Mäkká väzba,
14,5 x 21 cm,
slovensky,
ISBN:978-80-89165-44-5,
vydavateľstvo
Slovo života Bratislava,
vyšlo v r.2015,
210 strán.
Cena: 9 €
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Ako platiť?

Poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom
na účet: SK87 0200 0000 0000 6843 4112, Swift:
SUBASKBX, var.s.20

Pomôžte
nám
vydávať

Podporte misijné a dobročinné projetky
Misijné a dobročinné projekty
časopis Víťazný život
evanjelizácie SR, Evanjelizačný partner
Dary na prácu zboru SŽ, Dobrovoľné príspevky
Pomoc sociálne slabým, Služba pomoci SŽ
Služba sirotám, Nadácia GF&H, Uganda
Celosvetová misia, Misia Livets Ord Uppsala
Podpora detskej služby, Detský tábor Slova života
Podpora projektu, Budova Slova života

- na evanjelizačné náklady (prenájmy, doprava,
letáky, odmena misijným pracovníkom)
- na misiu v zahraničí

var.symbol
11
20
1
22
23
26
54
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Toto číslo vychádza v náklade 2 800 kusov. Časopis
rozposielame zadarmo už na viac ako 1 450 adries.
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.
Vašu podporu, prosíme, pošlite priloženou poštovou
poukážkou alebo sumu poukážte na:
VÚB BA – centrum,
č. ú.: 68434112/0200, var.s. 11.

Jeziš
uzdravuje!

Leto s Perom Cedergårdhom
Per káže evanjelium v moci Ducha Svätého a veľa ľudí prijíma cez jeho službu
uzdravenie. Pochádza zo Švédska a je vyštudovaným architektom. Spoznal
Ježiša pred 52 rokmi a už viac ako 35 rokov cestuje po celom svete. Pri jeho
častých návštevách Slovenska sme boli svedkami mnohých dokázateľných
uzdravení a zlepšení zdravotného stavu. Časy a konkrétne miesta stretnutí
upresníme na www.slovozivota.sk
20.8.
21.8.
22.8.
23.8.
		
24.8.
25.8.
27.8.

štvrtok
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nedeľa 10:00
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nedeľa 17:30	Nitra
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Banská Bystrica
utorok
Banská Štiavnica
štvrtok
Žiar nad Hronom
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konferencia viery

výlet do Bosny

Ježiš

uzdravuje!

Príďte sa o tom presvedčiť
v mnohých mestách
po celom Slovensku

20. - 27. augusta 2015
Turné s Perom Cedergårdhom

