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Rusko si získalo naše srdcia
Dobrodružstvo plné napätia a nečakaných zvratov
Chceli by ste zažiť poruchu lietadla
v 10 000 metrovej výške, rútiť sa k zemi len
s jedným funkčným motorom a napriek
tomu sa zázračne zachrániť? Alebo vidieť,
ako v mene Ježiš miznú nádory a šťastní
ľudia odhadzujú barle a vstávajú
z invalidných vozíkov? Možno namietnete,
že to nie je možné.
V knihe Rusko si získalo naše srdcia nájdete skutočný
príbeh misionára Carla-Gustafa Severina. V roku
1989 padol Berlínsky múr a postupne aj bašta
komunizmu vo východnej Európe a v bývalom
Sovietskom zväze. Bolo to historické obdobie, kedy sa
po desiatkach rokov útlaku a temnoty otvorili veľké
dvere pre zvestovanie evanjelia.

Cena: 199,-Sk
216 strán, mäkká väzba

Novinka na knižnom pulte!
V knihe nájdete mnoho fotiek, ktoré dokumentujú zázraky uzdravenia v službe C.G.Severina.
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s radosťou sa
vám prihováram v novom
šate nášho časopisu. Víťazný život si drží určitú
kvalitu už sedem
rokov, ale verím,
že je vždy kam
pastor
rásť. Ďakujeme
Peter Čuřík
všetkým verným
prispievateľom, ktorí nám pomáhajú
prinášať Božie slovo do tohto národa aj
takouto formou. Posledné mesiace nám
vaše príspevky pomohli zaplatiť až dve
tretiny nákladov na výrobu ostatného
čísla časopisu, a to napriek tomu, že
náklady boli kvôli farebnej obálke vyššie.
Ešte raz ďakujeme za vaše ochotné srdcia.
Akiste ste si všimli, že toto číslo má
až 20 strán, z ktorých štyri sú plnofarebné.
Verím, že tieto zmeny sa stretnú s dobrou
odozvou. Od zväčšeného formátu si zase
sľubujeme lepšiu čitateľnosť článkov a
zvýšenie úrovne grafického spracovania.
V tomto čísle sa vraciame ku
Konferencii viery 2006, ktorá bola oproti
minulým konferenciám v mnohých
ohľadoch naozaj jedinečná. Dočítate sa aj
o ďalšej prelomovej veci, ktorá bude mať
určite väčší dosah než len národný. Od
októbra budeme koordinátormi ročného
pastorského kurzu usporadúvaného
Univerzitou Livets Ord zo Švédska.
Očakávame okolo 100 pastorov a
kazateľov z celej Európy. Skúste si
predstaviť, akú kvalitu to môže priniesť
do ich služby, zborov a hnutí, ktoré
zastupujú a nakoniec do národov Európy,
ktoré tak veľmi potrebujú zdravé
prebudené kresťanstvo.
Na Slovensku sú pred nami dôležité
voľby. Niekto by možno namietal, že
kresťania by sa nemali miešať do politiky.
Ale Pán Ježiš povedal, aby sme boli
svetlom sveta a soľou zeme. Soľ má vplyv
a dokáže ochucovať. Aby to však bolo
možné, nesmie zostať v soľničke.
Kresťanstvo by nemalo byť zúžené na
akýsi „svätý klub“, kde si zrniečka soli
navzájom žehnajú. Inak by bol potenciál
ochutenia, ktorý v soli je, absolútne
nevyužitý. Veríme, že kresťania by sa
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

mali zaujímať o veci verejné.
Prvá oblasť, v ktorej nás Pán bude
volať na zodpovednosť, je oblasť modlitby.
1Tim 2:1-4 nám dokonca hovorí, aby sme
sa v modlitbách venovali veciam verejným
predovšetkým, čiže najprv. História nám
poskytuje dostatok svedectiev o tom, ako
Boží ľud na modlitbách naozaj menil osudy
národov.
Druhá možnosť ako pomôcť tomuto
národu, je správne voliť. Nepoužijem túto
platformu na to, aby som menoval strany,
ktoré sú lepšie či horšie. Ale poviem toto: ak
má mať niekto v zmätku tejto modernej
doby prehľad, tak by to mali byť
znovuzrodení kresťania. Pán Ježiš povedal,
že nám dá Ducha Svätého, ktorý nás
„uvedie do každej pravdy.“ Ďalšie slová,
ktoré nám môžu pomôcť pri správnej
voľbe, sú zapísané v evanjeliu Lukáša 6:44:
„Lebo každý strom sa pozná po vlastnom
ovocí.“ Kritériom na posúdenie sú hodnoty,
za ktorými strany stoja (a ich blízkosť
hodnotám, ktoré vychádzajú z poznania
kresťanstva) a tiež charakter lídrov, ktoré
tieto
hodnoty
budú
presadzovať.
Nezúčastniť sa rozhodovania o budúcnosti
tohto národa zároveň znamená, že tú
historickú možnosť nechávame v rukách
iných. Potom nemáme právo reptať na
výsledky.
Tretia oblasť, ktorá je pred nami, je
aktívne sa podieľať na rôznych úrovniach
spoločenského a kultúrneho života. Nie je
nič krajšie ako spravodlivý, zbožný a
zároveň schopný novinár. Alebo operný
spevák, inžinier, inštalatér, člen mestského
zastupiteľstva, zdravotná sestra, lekár...
Ten zoznam by nemal konca. Každý z nás
má v ňom svoje nezastupiteľné miesto
podľa talentov či hrivien, ktoré sme dostali
od nášho Pána. Neschovajme si ich, ale
„podnikajme s nimi“ (Lukáš 19:13, Nová
Bible Kralická). Vernosť sa podľa
podobenstva o hrivnách nemeria iba
správcovstvom hrivien, ale aj schopnosťou
a ochotou používať ich k verejnému
prospechu. Až potom máme nádej, že
budeme počuť od Ježiša tieto slová: „Dobre
sluha, dobrý a verný, nad málom si bol
verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi do
radosti svojho Pána!“
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Ako som to prežil ja

Oslobodený z depresie
Svedectvo Mateja Wittgrúbera
Celý život som
sa zobúdzal so
strachom o budúcnosť a s
tým istým strachom som si
líhal večer do
postele. Každú
minútu
som
bojoval o život,
lebo som stále
cítil neistotu. S vypätím som hľadal
čosi, o čo by som sa mohol oprieť a
oddýchnuť si. Oprieť sa o niečo, čo sa
nepohne. Či už to mala byť úspešná
firma, vedomosti a zručnosti alebo
životná partnerka, ktorá ma nesklame.
Nič z toho však neprinášalo
hľadanú úľavu. Práve naopak – všetko,
čo som začal robiť, prinieslo ešte viac
problémov a neistoty. Roky plynuli a ja
som prestával veriť tomu, že raz
nájdem to, čo hľadám. Pomaly som si
začal zvykať na to, že po celoživotnom
boji o prežitie budem nakoniec aj tak
ležať na smrteľnej posteli s vedomím,
že som svoj život len premrhal.
Uvažoval som, že svoj život skončím
predčasne
Bol som taký zavalený týmito
depresívnymi myšlienkami, že som
dokonca uvažoval o predčasnom
ukončení života. Veď načo sa mám
trápiť 80 rokov, keď stačí 28. A práve
vtedy, keď mi bolo najhoršie, som sa
dopočul o tom, že možno nejaký Boh je
a že keď spácham samovraždu, tak
pôjdem do pekla. Povedal som si, že
ešte nejako skúsim žiť. Počas tohto
obdobia som začal v čosi veriť, ale bol
som presvedčený, že ja sa s mojimi
hriechmi aj tak k Bohu nemôžem
priblížiť. Pýtal som sa na to ľudí, ktorí
sa tvárili, že Boha poznajú. Chcel som,
aby mi vysvetlili, či sa ja „hriešnik“
môžem dostať k Bohu. No všetci sa na
mňa len usmievali a nevedeli mi jasne
povedať, ako sa mám zbaviť toho
pocitu beznádeje. Prečítal som aj
4
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niekoľko kníh o zmysle života, v ktorých
malo byť nejaké duchovné posolstvo. Tie
však hovorili o tom, že práve to hľadanie,
bojovanie a trápenie sa je tým zmyslom,
a že práve to je motorom tohto sveta. Vraj
to poháňa ľudí dopredu a bez strachu o
prežitie, ktorý je v ľuďoch, by sa tento
svet nemohol vyvíjať. Nesedelo mi to.
Veď ja aj tak skôr, či neskôr zomriem, tak
čo mám hľadať a prečo vlastne? A na čo
zápasiť? Hľadať, no pritom nič
nenachádzať a tváriť sa, že ma to napĺňa?
Tak to teda nie!
Nebola to chvíľková eufória
V septembri 2004 mi prišla sms správa
od kamarátky. Pozývala ma na
zaujímavý seminár o viere. Celkom som
sa potešil. Veď možno práve tu zistím,
načo som sa narodil a čo to vlastne mám
hľadať. Vstúpil som do sály a uvidel som
šťastných ľudí, ktorí spievali, zdvíhali
ruky a mávali zástavami. Moju
kamarátku som videl úplne vpredu. Keď
som zvážil, že mi títo ľudia nemôžu
ublížiť, išiel som za ňou. Nerozumel som
všetkému, čo sa tam dialo a o tom
veselom dave som si myslel svoje. Ale
prečo je tu potom toľko mladých a dobre
vyzerajúcich ľudí? Ako sa dokážu tak
uvoľnene zabávať bez alkoholu? Ja sa
stále snažím kontrolovať ale títo?
Potom jeden mladý kresťan zo Srí
Lanky rozprával o tom, ako mu Ježiš
zmenil život. Zdalo sa mi to také naivné.
Vybral si hrdinu z tej náboženskej knihy
a teraz sa tvári, ako by bol jeho najlepší
kamarát. Asi po hodine som sa prichytil
ako zadržiavam plač. Veľmi sa ma
dotýkali slová o tom, že ma Ježiš miluje
takého, aký som. Ak sa o neho opriem,
vraj mi dá istotu zajtrajška, pokoj a bude
vždy nablízku, poradí mi a pomôže.
Nerozumel som prečo plačem. „Hádam
tomu neverím?!“
Nakoniec sa mladík opýtal, či je tu
niekto, kto ešte nepoprosil Ježiša, aby sa
stal jeho Pánom. Okamžite mi napadlo,
že ak je toto pravda, tak túto príležitosť
nemôžem premeškať. Prihlásil som sa.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

O ďalších pár minút som stál vpredu s
ďalšími desiatimi ľuďmi a nahlas som sa
modlil k Ježišovi, aby mi pomohol začať
odznova. To, čo som zažil, sa nedá
nazvať nejakou chvíľkovou eufóriou.
Celý ďalší týždeň som sa nevedel zbaviť
nadšenia z toho, čo som prežil. Odrazu sa
mi svet zdal taký krásny. Ale stále som
úplne nerozumel tomu, čo sa vo mne
vlastne odohralo. A tak ma kamarátka
vzala na stretnutie kresťanov, kde mi
vysvetlili, že moja radosť pramení z toho,
že mi Boh odpustil hriechy. Povzbudili
ma a vysvetlili mi, ako mám ďalej rásť vo
viere, a ako si udržať túto nefalšovanú
radosť.
A dnes? Od môjho obátenia prešli
už takmer dva roky. Ježiš je môj najlepší
priateľ, ktorý mi zodpovedal všetky
otázky, ktoré som sa kedy pýtal. Uzdravil
moju dušu, dal mi nový život. Všetko
staré, smutné a beznádejné zmizlo
navždy preč. Nebudem klamať, ani sa
cítiť ako pokrytec, keď smelo poviem, že
som šťastný. Nemusím viac nosiť
bezstarostnú masku, aby som zapadol do
kolektívu a bol obľúbený. Ježiš ma
odbremenil od všetkých mojich starostí a
moja dôvera k nemu každým dňom
rastie.
Pán žehná mojej práci
Môj milovaný Ježiš obnovil aj vzťah s
mojím otcom, ktorému som nedokázal
odpustiť. Mama už tiež prijala Ježiša ako
svojho Pána. Navyše, Boh jej uzdravil
zaseknutú platničku! Našiel som
výborných priateľov a cítim Božiu
pomoc aj v práci. Nie je to tak dávno, čo
som vyštudoval architektúru a odkedy
som kresťan, začalo sa mi dariť. Pred pár
mesiacmi som dostal zaujímavú ponuku
z Viedne. A to som si myslel, že na to
nemám! Teraz už viem, že on sa o mňa
dokáže postarať oveľa lepšie ako ja sám.
Som si istý, že sa oplatí počúvať Božie
slovo, lebo v ňom je život v hojnosti. Boh
ma z môjho bludiska preniesol do
skutočného plnohodnotného života – a to
ma ešte čaká život večný!

Správy zo sveta

Ako Ježiš prišiel ako cudzinec
a nakŕmil celú dedinu

Víťazstvo po 15-ročnom boji

Minulý týždeň jeden z našich tímov v Ázii navštívil jednu

Zbor Slovo života v meste

dedinu, aby im priniesol magnetofón a kazety s Božím

Doneck na Ukrajine, ktorý

príbehom v jazyku Tharu, hovorí správa projektu The God's

má okolo 5000 členov, mal

Story (Boží príbeh). Veľa obyvateľov dediny si prišlo

dlhý čas veľké ťažkosti s

vypočuť príbeh o Ježišovi. V jednej chvíli sa postavil starší

prenájmom budovy na

muž a so vzrušením v hlase začal rozprávať pravdivý príbeh,

svoje bohoslužby. Raz už

ktorý sa stal v dedine pred desiatimi rokmi.

boli v situácii, že mali

Hinduistickí mnísi a kňazi viedli zhromaždenie, na

sľúbenú sálu vo vyhliadnutej budove, ale táto ponuka bola

ktorom sa uctievalo božstvo a prinášali mu zápalné obete.

odrazu stiahnutá. Ľudia, ktorí boli v mestských

Zrazu do dediny vstúpil neznámy muž a silným hlasom tým

zastupiteľstvách so zodpovednosťou pre túto oblasť, robili

mníchom a kňazom prikázal: „Čo to tu robíte? Prestaňte a

všetko pre to, aby im situáciu čo najviac sťažili. „Ale Boh nám

okamžite odíďte z tejto dediny!“ Oni vyľakaní hneď odišli

povedal, že tú budovu aj tak dostaneme,“ hovorí pastor Leonid

preč.

Padun.
Potom tento cudzinec požiadal o hrnček, vošiel do

Počas toho, ako sa riešil tento spor, cirkev sa tiež

maštale a sadol si na válov. Mal trochu surovej ryže a

usilovala kúpiť pozemok, na ktorom plánovali postaviť ešte

poprosil o malú nádobku, aby si ju mohol uvariť. Uvaril

väčšiu budovu. Svoje odhodlanie kupovať pozemok stavali

ryžu a pripravil karí. Napriek tomu, že to bola malá nádobka

na slove, ktoré prijali, a to, že budú mať vlastnú budovu,

a jednoduché jedlo, toho dňa dosýta nakŕmil veľa ľudí

ktorá bude situovaná v centre mesta.

v dedine.

Po konferencii, ktorá sa uskutočnila v septembri v roku

Pred večerom poprosil dedinčanov, aby ho odprevadili

2005, opozícia voči cirkvi ešte vzrástla. Cirkev bola nútená

a niekoľko ľudí s ním šlo kus cesty, kým nepovedal: „Ďalej

stretávať sa vonku. Ale potom sa odrazu všetko otočilo! „Na

už so mnou nemusíte ísť, len sa vráťte do svojich domovov.“

zasadnutí rady mesta, kde sa malo rozhodnúť o predaji

Keď sa dedinčania otočili, aby sa s ním rozlúčili, cudzinec

budovy, 40 z 50 členov hlasovalo za nás! Dokonca mnohí

zmizol a nikde ho nemohli nájsť.

členovia parlamentu písali predstaviteľom mesta v náš

Zaujímavé je na tom to, že iba mesiac pred tým, ako do

prospech. Boh otočil verejnú mienku úplne v náš prospech!“

dediny prišiel tím z God´s story, dedinčania našli kovový

rozpráva pastor Leonid Padun. Na dôvažok pripomína, ako

hrnček, ktorý cudzinec použil pred desiatimi rokmi a ktorý

im Boh v roku 2005 sľúbil, že im dá, aby cirkev získala

sa stratil. „Tento starý príbeh je stále čerstvý v našich

v meste rešpekt, a že nakoniec zvíťazia.

mysliach a nemôžeme naň zabudnúť,“ povedal starší muž.

V jednom a tom istom týždni, v decembri 2005, cirkev

Keď dedinčania počuli Boží príbeh, povedali: „Ten

podpísala dve zmluvy. Zmluvu o kúpe budovy a zmluvu o

cudzinec mohol byť Ježiš! Prišiel do našej dediny už pred

kúpe pozemku. Budova teraz podstúpi rekonštrukciu, ktorá

desiatimi rokmi.“ Na veľa dedinčanov zapôsobilo to, čo o

vytvorí priestory pre halu, ktorá pojme 1000 ľudí, biblickú

Ježišovi počuli a chceli o ňom počuť viac. Napriek tomu, že

školu, kresťanskú školu a kancelárie. Po jej ukončení sa

to bolo v období sadenia a všetci mali veľa práce, dedinčania

rozbehne nová epizóda služby v meste, a to priamo v jeho

dychtili po počúvaní príbehov z evanjelia až do neskorej

centre! Pastor Leonid vraví: „Zdalo sa, že všetko je proti

noci. Nakoniec tímu povedali: „Prosíme vás, príďte späť po

nám, ale Boh obrátil túto beznádejnú situáciu v náš

žatve a ostaňte s nami dlhšie. Budeme nasledovať Ježiša.“

prospech!“

Modlime sa za spasenie tejto dediny, ako aj celého regiónu.

Zdroj: The Mission Magazine international,

Zdroj: http://www.gods-story.org

Švédsko 1/2006
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Reportáž

Konferencia viery 2006

Viac než sme očakávali

Tohtoročná Konferencia viery mala asi najbohatší program zo všetkých, ktoré sme doteraz
usporiadali. Bola to naozaj nádherná oslava zmŕtvychvstania nášho Pána. Vynikajúce
posolstvá od skúsených služobníkov evanjelia, úžasná atmosféra pri uctievaní (worshipová
kapela Slovo života), neopakovateľný zážitok pri piesňach Iris Höfigovej, či svieže a
rytmické srbské chvály v podaní kapely Shalom z Bačkej Palanky, to je len niekoľko
postrehov z bohatej ponuky konferencie. Keď k tomu pridáme prítomnosť desiatok hostí
z celého Slovenska a Čiech naprieč kresťanského spektra a pripomenieme si dôležité
rozhodnutia, ktoré sme na zhromaždeniach urobili, konferencia môže mať iba jeden
prívlastok –fantastická!
Každé zo štyroch zhromaždení bolo
hojne navštívené. V sobotu večer sme po
dlhom plánovaní nastavili maximálny
počet stoličiek, ktorý ešte dovoľoval
ľuďom prechádzať v uličkách sály.
Urobili sme dobre, pretože kapacita bola
naplnená. Februárová konferencia si už
získala pevné miesto v kalendári
mnohých kresťanov, z čoho sa veľmi
tešíme. Je nádherné vidieť, ako sa
schádza Boží ľud, aby počul, čo Pán
hovorí ku svojej cirkvi. Budem sa snažiť
priblížiť vám najdôležitejšie udalosti
konferencie, aj keď viem, že sa toho
stalo ešte omnoho viac, takpovediac za
oponou.
Jedna pravda o konferencii sa
opakuje rok čo rok. Je vždy vhodnou
príležitosťou, kam môžeme pozvať
našich priateľov a zároveň dáva
možnosť, aby cirkev prezentovala
evanjelium Pána Ježiša na dobrej
6

I

ˇ
VÍTAZNÝ
ŽIVOT

I

2/2006

I

úrovni. Februárová konferencia bola pre
náš zbor–zvlášť po organizačnej stránke
–azda náročnejšia než po minulé roky.
Myslím si však, že to naši súrodenci
zvládli na výbornú. Aj touto cestou
chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na
tom akoukoľvek formou podieľali. Až
nebo odhalí všetko, čo vykonali.
Bohatý stôl požehnania
Prvýkrát náš zbor navštívila Ekkehardova manželka, Iris Höfigová. Vedeli
sme o nej, že spieva gospel, ale až
v piatok večer na konferencii sme ju
mohli počuť naživo. Bol to naozajstný
zážitok! Bolo to kvalitné a zároveň
pomazané vystúpenie, ktoré sa stretlo
s takou odozvou, že sme Iris požiadali,
aby spievala aj v nedeľu ráno. Höfigovci
vedú charizmatické spoločenstvo
Emmanuel v Norimbergu v Nemecku a
usporadúvajú evanjelizácie v mnohých
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

krajinách sveta ako Brazília, Nigéria,
Ukrajina, nehovoriac o Európe. Boh si
ich používa v službe uzdravovania, a
preto aj Ekkehardovo vyučovanie o
pomazaní bolo na mieste. Boh sa dotýkal
mnohých chorých cez slová poznania, aj
cez službu kladenia rúk. V pondelok na
modlitebnom zhromaždení sme počuli
niekoľko
priamych
svedectiev:
uzdravenie sánky, bolestí hlavy,
končatín.
Niekto sa ma pýtal, aká bola
spoločná téma konferencie. Žiadnu sme
nemali stanovenú, ale myslím, že z posolstiev, ktoré na nej zazneli, by to bolo:
Božie povolanie. Aj v sobotu ráno som
vyučoval v tomto duchu. Dotýkal som sa
oboch stránok nášho povolania, a to
posvätenia, ktoré nás pripravuje na
príchod nášho Spasiteľa a služby
druhým, napĺňanie veľkého poslania,
pokiaľ sme ešte tu. Kázeň sme nazvali:

Reportáž

Pán ťa potrebuje! Na výzvu navrátiť sa
k Pánovi celým srdcom reagovalo veľa
prítomných. Verím, že to bola dôležitá
príprava aj pre ďalšie zhromaždenia,
ktoré mali nasledovať.

svedectvá o Božej moci. Carl povedal,
že si uchováva približný zápis o uzdraveniach z neplodnosti a to číslo sa už
vyšplhalo na úctyhodných 200!
Konferencia vrcholí

Kniha, ktorú by si si mal prečítať
Hlavným rečníkom konferencie bol
Carl-Gustaf Severin. Boh nám v ňom dal
nádherného priateľa a učiteľa v Pánovi.
Bolo našou radosťou po prvýkrát
predstaviť na konferencii aj jeho knihu
Rusko si získalo naše srdcia v
slovenčine. Ako sám Carl povedal je to
jeho najlepšia kniha. Nie, to nie je pýcha,
je to jeho neopakovateľný humor–je
totiž jediná. Ale skutočne, prešlo len pár
týždňov po konferencii (v čase keď
píšem tento článok) a už sme dostali
niekoľko veľmi krásnych „sťažností“.
Ľudia majú totiž problém odtrhnúť sa od
čítania knihy. Nezriedka sa stalo, že
niekoľko nocí spali len pár hodín až
dokiaľ ju nedočítali. Je naozaj
fascinujúca. Hovorí o tom, ako sa na
území bývalého Sovietskeho zväzu Pán
dotýkal narkomanov, zločincov, detí z
ulice, primátorov miest, prominentov,
riaditeľov divadiel, pracovníkov KGB.
Je plná svedectiev o uzdravení slepých,
hluchých, invalidov, ľudí chorých na
rakovinu. Je plná Božieho súcitu a
zároveň burcuje veriacich k aktivite.
Verím, že náš národ takú knihu
potreboval.
Sobotné večerné zhromaždenie
sme začali jedným krásnym svedectvom. Na minuloročnej konferencii sa
Carl modlil za jeden neplodný manželský pár a toto je výňatok z mailu,
ktorý sme od nich pár dní pred
konferenciou dostali: „Už niekoľko
rokov sme sa pokúšali o potomstvo, ale
neprichádzalo. Nemohli sme mať deti,
pretože manželke diagnostikovali
neplodnosť. KGS sa za nás modlil a dnes
máme 7-týždňového syna Mateja.
Prikladám fotky ako svedectvo o Božej
zvrchovanosti.“
V nedeľu potom Carl ukázal výtlačok
ruských svetských novín, kde bolo na
dvojstránke vyfotených asi 10
manželských párov, ktoré boli po
modlitbách uzdravené z neplodnosti. K
fotkám rodičov a ich zázračných
ratolestí boli priložené aj stručné

V sobotu večer bola špeciálnym hosťom
zhromaždenia worshipová kapela zo
Srbska Shalom. Zahrali a zaspievali
niekoľko piesní a nikto z prítomných
nemohol zostať sedieť na stoličke.

Všetci sme boli na nohách a chválili
Pána spolu s nimi. Na záver som ich
požiadal o jednu pieseň, pri ktorej som v
Srbsku vždy zažíval mocné požehnanie:
Zemľo, zemľo, zemľo, čuj reč Gospoda!
(Myslím, že rozumiete napriek tomu, že
je to v srbčine). Bola to mocná
proklamácia do duchovného sveta nad
Slovenskom i nad Európou. Verím, že
náš národ ešte bude počuť Slovo
Hospodinovo!
Carlovo posolstvo v tento večer
bolo o službe našej generácii.
Nemôžeme iba nostalgicky spomínať na
minulé prebudenia, budúcnosť nášho
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

národa je v našich rukách. Celá kázeň
bola založená na verši zo Skutkov
apoštolov 13:36: „Lebo Dávid poslúžiac
rade Božej vo svojom pokolení...“ Dávid
poslúžil svojej generácii a „zosnul a bol
pripojený k svojim otcom.“ Dnes je rad
na nás, aby sme my poslúžili našej
generácii a smelo čelili Goliášom našej
doby. Boh bude znova s nami tak, ako
bol s Dávidom. Spolu s Carlom sme
vnímali, že Boh chce pomazať nových
Dávidov a vyzbrojiť najmä mladú
generáciu. Pódium sa zaplnilo mladými
ľuďmi a osobne verím, že sa odohralo
niečo veľmi dôležité pre budúcnosť
našich zborov a celého národa. Len Boh
vie, čo všetko vykonal v srdciach ľudí,
koľko „plášťov“ pomazania bolo
rozdaných, koľko povolaní sa narodilo.
V nedeľu ráno bolo posledné
zhromaždenie konferencie, kedy sme
mohli počuť skutočne vynikajúcu
kázeň. Bolo v nej toľko Božej múdrosti a
toľko zjavení. Nazvali sme ju „Božia
vízia a horká voda.“ Carl najprv hovoril
o dôležitosti vízie a postupne prešiel do
oblasti charakteru. Ako zdolávať
nástrahy, ktoré nám nepriateľ nastaví.
Ako sa vysporiadať s „horkou vodou“,
ako prejsť od Mary (horkosť) až ku
Elim, kde našli „dvanásť pramenných
studní vody“ (čítaj príbeh z Exodus
15:22-27). Čo urobíme pri prvom
neúspechu? Ako zareagujeme, keď sa
veci zrazu vyvinú úplne inak ako sme
očakávali? Často práve to rozhodne o
tom, či prejdeme až do zasľúbenej zeme.
Na záver sme mohli slúžiť ľuďom, ktorí
boli pri „Mare“ a modliť sa za ich
uzdravenie.
Sme naozaj Bohu vďační za to, čo
vykonal
počas
tohto
víkendu.
Konferencia je zaznamenaná na audio
kazetách, na CD vo formáte MP3 a
takisto to najdôležitejšie z každého
zhromaždenia je na videokazetách.
Podrobné informácie nájdete na strane
18 tohto časopisu. Ďakujeme aj
všetkým, ktorí prišli do nášho zboru z
iných miest. Bolo pre nás cťou, že sme
vás mohli privítať v našom strede,
vytvorili ste nádhernú atmosféru viery a
lásky. Tešíme sa na to, čo Boh pre tento
národ pripravil a snáď sa s niektorými z
vás znovu uvidíme o rok na Konferencii
viery 2007.
Pastor Peter Čuřík
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Rozhovor

Slovensko im prirástlo k srdcu

Manželia Höfigovci
Ekkehard, môžeš nám povedať kedy
si začal slúžiť Bohu?
Hneď po tom, čo som odovzdal svoj
život Ježišovi. Stalo sa tak v roku 1976.
Pochádzam z veriacej rodiny, takže v
tom čase som už mal znalosti Písma.
Najprv som viedol mládežnícku
skupinu, pokračoval som kázaním a
službou v chváliacom tíme, ktorý som i
viedol.
Môžeš nám povedať niečo o vašej
cirkvi? Ako začínala a ako vyzerá
dnes?
Našu cirkev sme založili v roku 1987.
Pôvodne som zamýšľal stať sa
luteránskym kazateľom, Boh ma ale
viedol k založeniu charizmatickej
cirkvi v Norimbergu. Začínali sme
šiesti a bolo to ozajstné dobrodružstvo.
Žili sme z viery, moja manželka a ja, s
dvomi deťmi a po dobu 2,5 roka sme
nepoberali žiaden plat. Cirkev ale v
tomto čase silne rástla. Za rok sme sa
rozrástli na viac ako 50 aktívnych
členov, o dva roky nás bolo 100 a dnes
nás je okolo 300 a ešte 180 detí.
Plánovali ste založenie kresťanskej
školy?
Nie, v Nemecku je veľmi zložité
otvoriť kresťanskú školu, pretože
existuje veľa obmedzení. No už pätnásť
rokov máme zriadenú detskú škôlku a
za ten čas ňou prešlo veľmi veľa detí.
Máme povolenie od úradov, ale funguje
to ako súkromná škôlka, učiteľov si
platíme sami.
Vieme o tebe, že veľa cestuješ po
celom svete, a predsa Slovensko
navštevuješ najviac...
8
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Slovensko vnímam ako môj druhý
domov. Kázal som tu v rôznych zboroch
a chodím sem naozaj rád.
Aký je podľa teba rozdiel medzi
Nemcami a Slovákmi?
Myslím si, že Nemci a Slováci majú veľa
spoločného. Keď kážem, Nemci sú ticho
a u Slovákov to platí ešte vo väčšej miere.
V mnohých iných krajinách počujete
odozvu, na Slovensku ale nie,
neznamená to však, že neprijímajú slovo,
prijímajú ho potichu. Ako kazateľ sa
musíte naozaj snažiť a modliť sa za ľudí
vo viere. Často sú ticho a až neskôr vám
povedia svedectvo, napríklad o tom, že
boli uzdravení.
Všimol si si aj niektoré
charakteristiky Slovákov?

iné

Z mojej skúsenosti sú Slováci väčšinou
veľmi inteligentní ľudia, mnohí z nich
kladú veľký dôraz na modlitbu.
Vypozoroval som však veľa potrieb v
oblasti vzťahov, mnoho ľudí nesie
bremeno rozvodov, finančných ťažkostí.
Potrebujú získať zjavenie o Božej
otcovskej láske. Mnoho ľudí vyrastalo
len s jedným rodičom a práve oni
potrebujú mať zjavenú lásku nebeského
Otca.
Azda je to aj preto, že na Slovensku
ešte nie je mnoho duchovných otcov,
ktorí by boli starší vekom a pritom
silní v duchu.
Možno. Ale Slováci sú veľmi otvorení
pre nové veci, nachádzajú sa v štádiu
ekonomického rastu a prijímajú všetky
západné veci, vyrastá technicky zdatná
generácia. Cirkev by teda mala rozumieť
aj mediálnej oblasti a mať moderné
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

technické vybavenie ako napríklad
projektory a podobne. No kľúčová je
modlitba. Napríklad v Alžírsku sa
milióny ľudí stretávajú a zjednocujú na
modlitbách a to je to, čo prináša
prebudenie, nie mediálne kampane.
Myslím si, že na Slovensku je mnoho
mladých ľudí, ktorí sú potenciálom pre
budúcnosť a vy ich môžete osloviť.
Napríklad váš zbor má vášnivé chvály,
naozaj dobré vyučovanie, páči sa mi, ako
spolupracujete v tíme ako dvaja pastori.
Videl som tiež, že vo vašej cirkvi má
mnoho mužov srdce slúžiť, mnohí sú
verní. To je dobré, pretože dosť často si
všímam, že muži nie sú aktívni.
Je pravda, že si navštívil aj Čínu?
Mali sme tam tajné kontakty, do Číny
však ani nesmiete ísť bez sprievodcu.
Oficiálne sme ju teda navštívili ako
podnikatelia.
Vyzeráš ako podnikateľ...
Predtým som naozaj podnikateľom bol,
takže som neklamal. Vyzdvihli nás čínski
lídri a cestovali sme sedem hodín autom
cez noc na tajné miesto. Museli sme
bežať dnu, pretože nás nikto nesmel
vidieť. Pre cudzincov to bolo veľmi
nebezpečné, lebo sme sa nachádzali v
oblasti, kde neboli žiadni bieli ľudia.
Mohli nás ľahko spoznať.
Na miesto sme dorazili veľmi
skoro ráno, asi sto pastorov tam na nás už
čakalo. Vyučovali sme ich dva dni, v deň,
v ktorý sme prišli a na druhý deň od rána
do noci. Potom sme však museli odísť,
pretože to bolo veľmi nebezpečné. Raz
za nami prišiel ich hlavný líder a povedal
nám, aby sme sa presunuli do iného
domu. V susedstve totiž polícia zatkla
jedného kresťanského lídra.

Rozhovor

Aká tam bola duchovná atmosféra?
Naozaj tam bolo cítiť prebudenie,
najviac som to vnímal skoro ráno o
štvrtej, keď sme vstali a všetkých sto
lídrov už dve hodiny kľačalo na
kolenách a ohnivo sa prihováralo. Cítili
sme úžasnú prítomnosť Ducha
Svätého. Myslím si, že táto prítomnosť
Ducha je motorom prebudenia.
Potom sa človek pýta , mám im kázať
ja, alebo ma majú vyučovať oni?

aj cudzinci, čelia nebezpečenstvu smrti.
Svedkami veľkého prebudenia sme boli
aj v Argentíne a Brazílii. Katolícku
cirkev opúšťa veľa ľudí a mnohí z nich sa
pridávajú k cirkvám, ktoré potom
ovplyvňujú spoločnosť. Problémy sú so
silným kultom woodoo, deje sa však veľa
zázrakov, ľudia sú uzdravovaní a môžu
vidieť, že Božia moc je silnejšia ako
čarodejníctvo. Veľa ľudí odovzdáva
svoje životy Ježišovi. Boli sme svedkami
uzdravenia jedného hluchonemého muža
od narodenia. Po modlitbe tento muž
začal ovládať svoj hlas. Na začiatku znel
ako zviera, ale potom sa to zlepšovalo a
prvý raz v živote povedal mama – bolo to
fascinujúce.

Presne, tak. A zažili sme tam mnoho
zázrakov. Prišla tam žena s nehybnou
nohou. V minulosti bola väznená, bola
tiež prenasledovaná ako kresťanka.
Táto žena chodila dopredu znovu a
znovu, nič sa nedialo, ona ale mala
veľkú vieru, prišla znova a nastal
prielom. Bola úplne uzdravená, skákala
ako dieťa.
V Pakistane to bolo podobné.
Navštívili sme oblasť, ktorá bola silno
moslimská, konkrétne mesto Peshava,
nachádzajúce sa v blízkosti afganskej
hranice. Zastavili sme sa u ľudí
distribuujúcich Biblie. Na letisku sme
si spomenuli, že nám darovali aj nejaké
knihy. Stáli sme pred scannerom, cez
ktorý mali prejsť všetky naše tašky.
Ohnivo sme sa modlili, pretože to bolo
naozaj nebezpečné. Colník nám
prikázal, aby sme všetky veci z tašky
vybrali na stôl, a všetky tie knihy ležali
priamo pred jeho očami. Myslím si, že
nejaký anjel musel zakryť jeho oči,
pretože colník si nič nevšimol. To bola
najnebezpečnejšia situácia v mojom
živote, akej som kedy čelil.

Keď sme založili cirkev, naše deti boli
veľmi malé. Mladšie malo desať
mesiacov, a preto to bolo možné len s
dobrou organizáciou domácnosti. Za
prioritu som si stanovila, že von môžem
ísť až vtedy, keď je v domácnosti všetko
v poriadku. Pre deti je veľmi dôležité
mať dobre zorganizovaný deň.

Hrozil vám nejaký trest?

Kto ti v tom období pomáhal?

Áno, mohli sme skončiť vo väzení.
Všetci ľudia vydávajúci Biblie, domáci

Spočiatku mi pomáhala stará mama, ale
po krátkom čase ku mne Pán prehovoril,

Iris, boli sme veľmi požehnaní tvojím
spevom, ako tento dar rozvíjaš?
Spievam väčšinou v cirkvi, ale aj na
konferenciách a misijných cestách, obaja
s manželom sme v chváliacom tíme,
spolu slúžime Pánovi hudbou odkedy sa
poznáme. Najradšej iba voľne uctievam
Pána, niekedy spievame i prorocké
piesne.
Môžeš nám povedať niečo o tom, ako si
zvládala slúžiť v cirkvi a súčasne sa
venovať svojim deťom?

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

že si ma chce viac používať v cirkvi.
Vtedy som Pánovi povedala: „Pane, daj
mi opatrovateľky z cirkvi, veriace, ja im
nič nebudem hovoriť, a to bude pre mňa
znamením, že môžem ísť von.“ A On to
naozaj urobil. Po troch týždňoch za mnou
prišli štyri sestry a spýtali sa ma, či sa
môžu postarať o moje deti, aby som sa
mohla viac venovať službe. To ma veľmi
potešilo, pretože rada slúžim s
manželom. Okrem toho mám službu v
našom zbore pre ženy, začala som viesť
skupiny pre ženy, vytvorili sme pre ne
poradenskú sieť.
Ako často sa stretávate?
Máme malé skupiny pre hlbšie
študovanie Písma, zdieľanie sa o
problémoch, za ktoré sa modlíme.
Cieľom skupín je pomôcť ženám chodiť
v povolaní od Pána a nájsť aplikáciu pre
praktický život. Nie je to až také ľahké,
pretože sa starajú o domácnosť, majú
svoje deti, manželstvá. Stretnutia mávajú
každé dva týždne a okrem toho sa
stretávame raz v týždni na domácich
skupinách. Ženy sa tak stretávajú už 18
rokov, odkedy vznikla naša cirkev.
Pán mi tiež dal víziu špeciálnych
modlitieb v cirkevnej budove. Je veľmi
dôležité, aby aj dom Boží bol naplnený
modlitbou každý deň, aby sme mu
predkladali potreby cirkvi a rôzne
zborové aktivity. Už päť rokov sa takto
každý deň hodinu modlí 17 rôznych
modlitebných tímov.
Ďakujeme vám za rozhovor.
Otázky kládol Martin Hunčár.
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Pastorský kurz

Do Bratislavy prichádza pastorský kurz
Od 17. októbra tohto roku do mája 2007 bude na Slovensku
prebiehať unikátny univerzitný kurz pre pastorov a kazateľov
z celej Európy. Očakávame pastorov zo Slovenska, Českej
republiky, Maďarska, Rakúska, Poľska, Srbska, Chorvátska,
Ukrajiny, Talianska, Nemecka. Európa potrebuje prebudené
kresťanstvo. Mnohokrát zbory nenesú toľko ovocia koľko by mohli
jednoducho preto, že pastori a ostatní služobníci nemali možnosť
adekvátne rozvíjať duchovné i mentálne poznanie. Miestne zbory
môžu rásť len do tej miery, ako sa to darí ich služobníkom. Len si
predstavte, aký duchovný dosah môže mať takýto intenzívny kurz
pre sto alebo viac kazateľov z Európy. Pred nami sú nové výzvy
moderného sveta: médiá, internet, legislatíva, práca s mládežou,
obhajoba viery pred sekulárnymi vplyvmi. Aby sme obstáli,
musíme sa na to pripraviť. Prosíme vás o modlitby za tento projekt
i za financie pre každého Božieho služobníka, ktorý tam má byť.
pastor Peter Čuřík

Požiadali sme univerzitného učiteľa Pavla Hoffmana z Českej republiky, aby vám pastorský kurz predstavil z prvej ruky.

Pavel Hoffman, B.A., M.A., M.Div, je učiteľom systematickej teológie a etiky na Fakulte teologicko-misijných štúdii
univerzity Slova života Uppsala. Š Orala Robertsa v Tulse a teraz prostredníctvom UNISA na doktorskej práci
zohľadňujúcej vzťah kresťanskej viery a kultúry. V súčasnej dobe je vedúcim projektu modernej revízie Biblie kralickej.
Ulf Ekman a ďalší výborní učitelia
prichádzajú na Slovensko
Uppsalská cirkev Slovo života (Livets
Ord) sa v posledných rokoch viac
zamerala na budovanie vedúcich
prostredníctvom rozvoja intelektuálnych znalostí a duchovného rastu
zároveň. S týmto zámerom vznikol
akademický program nazvaný pastorský
kurz. Ten sa po úspechu v mnohých
krajinách tento rok na jeseň dostáva do
strednej Európy, aby dal možnosť
tunajším pastorom a iným služobníkom
postúpiť o ďalší krôčik v ich službe a
osobnom rozvoji.
Pastorský kurz vznikol na podnet
zakladateľa Univerzity Livets Ord v
Uppsale (LOU) vo Švédsku, Ulfa
Ekmana, ktorý sa na svojich cestách po
svete stretával s mnohými rôznymi
cirkvami a vedúcimi. Vtedy si uvedomil,
že je možné tieto služobnosti požehnať
tak, aby ich práca bola ešte efektívnejšia.
„Zoznámil som sa s mnohými skvelými
pastormi, ktorí slúžili Pánovi z celého
srdca a z celej sily. Neustále zo seba

EXEGÉZA

DOKTRÍNY

vydávali svoj najlepší potenciál. Zistil
som však, že títo vedúci potrebujú ďalší
tréning a vzdelávanie, aby ich služba
ďalej rástla,“ hovorí Ulf Ekman.
Toto presvedčenie viedlo k
zriadeniu ročného pastorského kurzu,
ktorý je usporadúvaný pod hlavičkou
univerzity Slovo života v Uppsale a je
špeciálne zameraný pre pastorov a
vedúcich pracovníkov na plný úväzok.
Ponúka im príležitosť na chvíľu si
vydýchnuť od neustáleho dávania a
načerpať potrebné zdroje pre ďalšiu
službu.
Rozpis kurzu je prispôsobený
potrebám služobníkov, ktorí nemajú
možnosť navštevovať podobný kurz na
plný úväzok s tým, že by sa na jeden rok
uvoľnili zo služby. Pastori sa raz
mesačne stretnú v hoteli v obci Svätý
Jur, kde bude deväť dní prebiehať
intenzívna výučba (nedeľa je voľná).
Takýchto sústredení (modulov) bude
osem, pričom posledný modul vyvrcholí
v máji 2007 slávnostným odovzdávaním
diplomov a prípadne aj možnosťou
pokračovať v akademickom štúdiu na

LOU
formou
PORADENSTVO
Vintenzívnych
CIRKVIa
internetových kurzov.

MANŽELSKÉ PORADENSTVO

CHVÁLA A UCTIEVANIE

DEJINY CIRKVI
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Akademické tituly získané na
LOU v odboroch teológie, histórie a
pedagogiky sú medzinárodne uznávané
prostredníctvom jednej z najväčších
charizmatických univerzít na svete,
Univerzity Orala Robertsa v USA.

História kurzu a ohlasy účastníkov

Pastorský kurz sa po prvý raz uskutočnil
na prelome tisícročí vo Švédsku a od tej
doby sa tešil obľube v niekoľkých
krajinách sveta: v Arménsku, na
Ukrajine, v Rusku, Singapure, Indii a
naposledy tiež v Nórsku. Tentoraz teda
kurz zavíta do strednej Európy, do
Bratislavy (do hotela Eva vo Svätom
Juri). Snahou však je osloviť aj okolité
krajiny (výučba bude prebiehať v
angličtine s tlmočením do slovenčiny a
poprípade aj do nemčiny, ruštiny a
poľštiny). To nie je nič nezvyčajné,
pretože napríklad v Singapúre sa
podobného kurzu zúčastnili vedúci
z osemnástich rôznych krajín. Do dneš-

HERMENEUTIKA

ETIKA

BIBLICKÁ HISTÓRIA

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

Pastorský kurz

ného dňa kurzom prešla asi tisícka
pastorov, ktorí odhadom reprezentovali
až 200 000 veriacich!
O tom, že kurz prináša svoje
ovocie, nás presviedčajú mnohé
svedectvá zúčastnených. Pastor Samuel
Grygoryan z Arménska sa zdieľal, že
jeho cirkev, ktorá sa nachádzala v kríze,
po absolvovaní kurzu vzrástla z 50 na
250 členov a začala aj systematickejšiu
prácu s mládežou, kde v súčasnosti majú
okolo 40 tínedžerov. Vytvorili tiež sieť
domácich skupín, z ktorých každá má od
15-40 členov. „Univerzita mi dala
základy pre počiatok novej práce a ja aj
cirkev sme boli premenení. Získal som
znalosti, naučil som sa, čo je to
zodpovednosť, poriadok, vzťahy s druhými, funkcia rodiny a práca s
mládežou,” hovorí pastor Grygoryan.
Kurz naplnil svoje špecifické
poslanie aj v cirkvi City Harvest Church
v Singapure, ktorá pod vedením pastora
Kong Hee (niekedy prezývaného „nový
Yonggi Cho”) a jeho manželky Sun, inak
populárnej ázijskej popovej speváčky,
za posledných 16 rokov vzrástla z
desiatich členov na dvadsať tisíc.
„Pozorujem tu ovocie pastorského kurzu
ako prípravu cirkvi na vstup do
kontinentálnej Číny,” tvrdí Ulf Ekman,
ktorého pastor Kong Hee pokladá za
svojho učiteľa.
Cieľom tejto práce však nie je iba
pomôcť zborom v raste či misijných
aktivitách, ale zameriava sa aj na

oslovenie širších kruhov spoločnosti.
KRESŤANSKÉ LÍDERSTVO
V dnešnej dobe plnej vzdelanosti a
pokroku nesmú zaostávať ani služobníci
Božieho kráľovstva, ktorým má vyššie
vzdelanie umožniť zlepšenie rozhľadu a
zdokonalenie schopnosti komunikovať s
osobami mimo cirkev. Pastor Grygoryan
zdôrazňuje, že predmet o kultúrnej
histórii mu pomohol komunikovať s
druhými, ktorí prichádzali z iných
spoločenských kruhov. „Na základe
znalostí z kurzu som sa napríklad bavil s
panteistom, ktorý sa následne obrátil
k Ježišovi,” zakončil úvahu Grygoryan.
Bobby Chaw, miestny koordinátor
kurzu v Singapure, si nemohol
vynachváliť
spoluprácu
medzi
cirkvami. „Mnohí pastori nás po
skončení
pastorského
kurzu
kontaktovali a informovali nás o raste,
ktorý zažívajú. Jedna sestra z Bruneja
nám povedala, že jej cirkev bola
premenená na základe zdravého a
kompaktného
vyučovania,
ktoré
dokázalo povzbudiť. Rôzne predmety
dali pastorom odpovede na pálčivé
otázky a výzvy, ktorým čelia vo svojej
službe.”

PREMÁHAJÚCA VIERA

DÔLEŽITOSŤ MODLITBY

SPRAVOVANIE ZBORU

AKO SA ČLOVEK VYVÍJA

KÁZANIE

misijnej, zborovej alebo univerzitnej
práci. Táto kombinácia skúseností v
akademickej i duchovnej sfére
zabezpečuje, že ich výučba je
dynamická a má svoju váhu. Program
kurzu sa skladá z dvoch častí. Jedna časť
sa sústreďuje na akademické predmety a
tvorí
akúsi
synopsiu
prierezu
bakalárskeho a magisterského štúdia
dostupného na LOU. Patrí sem prehľad
Biblie a teológie, dogmatika, cirkevné
dejiny,
exegéza
a
výkladová
hermeneutika, etika či homiletika.
Špecifické lekcie sú venované
kresťanskej perspektíve v dávnej či
modernej kultúre a štúdiu Izraela. Druhá
časť sa zameriava na praktickú skupinu
predmetov týkajúcich sa rastu cirkvi.
Tieto sú vyučované pastormi a inými
pracovníkmi uppsalskej cirkvi. Patria
sem predmety ako misia, pastoračná
starostlivosť, cirkevné sviatosti, ako aj
vyučovanie o rodine, mládežníckej a
detskej službe, kresťanskom vzdelávaní
a o diakonii.
Pastor Artur Simonyan z Jerevanu
odporúča kurz každému pastorovi a
vedúcemu. „Je dobré obetovať trochu
času na vzdelanie. Predtým som si
myslel, že študovať tento akademický
kurz znamená stratiť duchovné
prebudenie, ale keď som neskôr začal,
stal sa pravý opak – moje srdce sa
prebudilo.”

SLUŽBA DEŤOM A MLADÝM

Čo sa na kurze vyučuje?

KRESŤANSKÉ ŠKOLSTVO

Predmety sú zamerané tak, aby
kazateľom pomohli rásť v hlavných
oblastiach ich služby a zodpovednosti.
Učiteľmi sú kvalifikovaní odborníci,
pričom všetci sú stále zapojení v

KRESŤANSKÁ RODINA

Prihlášky a ostatné info

DEJINY MISIE

Tento kurz teda teraz môže byť
konkrétnou výzvou aj požehnaním pre
pastorov a vedúcich zo Slovenska a
odinakiaľ. Bude prebiehať od októbra
2006 do mája 2007. Praktické
informácie týkajúce sa poplatkov a
ubytovania vo Svätom Jure, budú ďalej
zverejňované v brožúrach a ďalších
publikáciách, alebo na požiadanie
zaslané. Viac informácií je tiež možné
nájsť na webovej stránke www.lou.se, a
tiež u Martina Hunčára: 02-44461192.
Ak máte možnosť, nenechajte si ujsť
túto príležitosť, ktorá sa môže stať
zlomom vo vašej duchovnej službe.

EVANJELIZÁCIA

IZREAL

Hotel Eva vo Svätom Juri,
kde sa bude konať univerzitný pastorský kurz pre strednú Európu.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Pavel Hoffman
I

2/2006

I

ˇ
VÍTAZNÝ
ŽIVOT

I

11

Úryvok z knihy

E. L. Cole – Maximálna mužnosť
PREDANÝCH VIAC AKO DVA MILIÓNY KUSOV!

PRÍRUČKA PRE RODINNÝ ŽIVOT
Edwin Louis Cole

Je v rodine kňaz?
V každej rodine je kňaz. Boh túto úlohu
prisúdil mužovi. Nezáleží na tom, či
študuješ alebo neštuduješ Bibliu; ak si
muž, si kňaz. Bez ohľadu na to, či tomu
veríš, či to prijímaš a žiješ podľa toho
alebo či to ignoruješ, si kňaz. Práca
kňaza nie je len služba Bohu, ale taktiež
tým, ktorí sú mu zverení. To znamená, že
muž má slúžiť svojej manželke a deťom.
Taká služba je skutočne náročná práca. A
aby bola úspešne vykonaná, je na ňu
potrebný skutočný muž. A Boh nám
dáva vo svojom „návode“ všetky
potrebné inštrukcie ako na to. Väčšina
mužov si neuvedomuje, že musia
napĺňať službu kňaza vo svojej rodine,
vo svojom domove.
Jedného dňa v mojej kancelárii
zazvonil telefón. Keď som zdvihol
slúchadlo a ohlásil sa, ženský hlas sa ma
opýtal, či som dr. Cole, ktorý
usporadúva semináre pre mužov. Keď sa
dotyčná žena uistila, že som ten, s kým
chce hovoriť, požiadala ma, či by som jej
nevenoval trochu času. Z jej hlasu
zaznievala úzkosť, plakala. „Volám vám
a trasiem sa od strachu,“ začala, „pretože
nechcem, aby sa môj manžel dozvedel,
že som s vami hovorila. Viem, že
hovoríte k mužom. Počúvala som vaše
kazety a myslím si, že sú skutočne
mocné v tom, ako prehovárajú k mužom.
Chcela by som vám mužom povedať,
ako sa my ženy v skutočnosti cítime.“
Tým si získala moju pozornosť.
„Nikdy som nemohla hovoriť so
svojím pastorom ani s nikým iným z
môjho mesta a povedať im to, čo teraz
hovorím vám,“ pokračovala. „Nikdy by
tomu nerozumeli. Môj manžel je dobrý
človek. V cirkvi nevynechá jediné
zhromaždenie. Iba málokedy sa mu
stane, že by meškal. Obaja sme zapojení
v aktívnej službe v cirkvi. Ja vyučujem v
nedeľnej škole, on je uvádzač. Obaja
sme kresťania a milujeme Pána.“ Čakal
som, kým sa dostane k podstate veci, k

tomu, čo ju prinútilo zavolať mi. A teraz
sa k tomu dostala. „Ale počas všetkých
tých rokov, čo sme svoji,“ povedala
smutným hlasom, „manžel so mnou
doma nikdy nehovoril o Božích veciach.
Zhovárali sme sa o všetkom ostatnom,
ale nikdy mi nič nepovedal o Božích
veciach. Až po pätnástich rokoch od
svadby sa predo mnou prvý raz pomodlil
– a aj to iba preto, že som bola chorá, a
poprosila som ho o to.“ Jasne som
vnímal, že je zranená.
„Stará sa o to, aby pre mňa urobil
všetko, čo je v jeho silách. Cítim sa

Konferencia viery 2006 Viac než sme očakávali
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Modlitba vytvára
intímny vzťah. Začneš
mať intímny vzťah s
tým, ku komu sa
modlíš, s tým, za koho
sa modlíš, a s tým, s
kým sa modlíš.
hrozne, keď o ňom hovorím za jeho
chrbtom – ale som taká osamelá.
Jednoducho neviem, čo by som teraz
mala robiť. Môj život nie je úplný,
pretože ma môj manžel nikdy neviedol v
modlitbe a nikdy so mnou nehovoril o
Bohu. Keď ešte boli doma deti, mala
som s kým čítať Bibliu a modliť sa,
pretože toto som s nimi robila ja. Teraz
sú však všetky preč. Posledný syn sa
oženil a odišiel z domu pred necelým
rokom. Manžel zarába dosť peňazí,
takže nemusím pracovať a väčšinu času
trávim doma. A nie som osamelá iba
preto, že sú deti preč. Manžel
jednoducho nie je mojím vodcom.
Kamkoľvek prídete, povedzte prosím
mužom, že my ženy iba chceme, aby
viedli naše rodiny po všetkých
stránkach: Najmä aby nás viedli v
modlitbe a v štúdiu Božieho slova. Keby
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

sa len zmenil a bol vodcom, dokázala by
som ho milovať ešte viac. Pochopte
prosím, mám rada svojho manžela. Len
neskutočne túžim po tom, aby zaujal
svoje miesto. Nechcem sa do toho
miešať a to miesto zaujať sama. To by
nebolo správne. Viem, že to mnoho žien
robí, ale ja si myslím, že to nie je
správne. Ďakujem vám, že ste ma
vypočuli a prosím, povedzte mužom v
Amerike, že chceme, aby boli
naozajstnými mužmi.“
Modlitba vytvára intimitu
Kňaz rodiny sa musí modliť za svoju
manželku. Modlitba vytvára intímny
vzťah. Začneš mať intímny vzťah s tým,
ku komu sa modlíš, s tým, za koho sa
modlíš, a s tým, s kým sa modlíš. Mojžiš
vystúpil na horu Sinaj – na miesto
modlitby – a zostal tam tak dlho, až s ním
Boh konečne mohol hovoriť ako
„priateľ s priateľom“. Prečo? Pretože
modlitba vytvára intímny vzťah. Ježiš
mal pri modlitbe s Otcom taký intímny
vzťah, že na hore Premenenia z neho
vyžarovala sláva Otcovej prítomnosti. V
deň Letníc boli učeníci vyzbrojení
mocou, pretože sa spolu modlili. Ich
modlitba medzi nimi vytvorila taký
intímny vzťah, že boli „všetci jednej
mysle“, a ich modlitba súhlasu priniesla
moc. Keď sa muž modlí so svojou
ženou, majú spolu intímny vzťah. V
skutočne duchovnej modlitbe vzniká
intímnosť, ktorá je oveľa mocnejšia ako
fyzická jednota. Intímnosť v duchu.

Úryvok z knihy

Žena, ktorá sa modlí za svojho manžela,
s ním začne mať hlbší intímny vzťah v
duchu a ten ju bude k nemu priťahovať.
Stotožňuje sa s jeho potrebami, a tak ich
napomáha napĺňať. Ak muž zlyhá a
nemodlí sa za svoju manželku, môže ju
poznať intímne fyzicky, ale nedosiahne s
ňou naozajstnej intímnosti v duchu,
ktorá vytvára skutočnú jednotu.
Sexuálne vzťahy – to je jedna vec.
Duchovná jednota je vec druhá. Ak
chceš byť skutočne jedno so svojou
ženou, tak sa za ňu a s ňou modli. Na
prísloví „Rodina, ktorá sa spolu modlí,
spolu zostane“ naozaj niečo je. Každá
žena potrebuje byť vo svojich vlastných
očiach unikátna. Muž, ktorý svojej žene
slúži, pomáha toto ustanoviť. Ale ak sa
za ňu nemodlí, zostávajú jej najvnútornejšie potreby bez povšimnutia.
Každá žena túži mať s mužom intímny
vzťah. Bola tak stvorená. Keď jej
manžel tento intímny vzťah odoprie,
začne prirodzene hľadať alternatívne
riešenia. Muži, ktorí poznajú svoje
manželky v modlitbe, ich tiež poznajú v
obývačke, v kuchyni a v spálni. Ak si sa
za svoju manželku nemodlil a teraz čítaš
tieto slová, zastav sa práve teraz a pros
Boha, aby ti odpustil. Zmeň sa teraz
hneď. Nečítaj ďalšie riadky, kým sa za
ňu nebudeš modliť. Áno, takto je to v
poriadku.
Raz som kázal v Kanade a s
veľkým dôrazom som hovoril o tom, ako
je potrebné, aby muži slúžili modlitbou.
Na druhý deň po zhromaždení ku mne
prišiel jeden muž a trochu nesmelo sa
usmieval. Jeho žena stála pri ňom a
žiarila, zatiaľ čo on mi povedal: „Včera
večer, keď ste hovorili o modlitbe, dali
ste mi poriadny ,úder’. Akokoľvek,
včera som sa po jedenástich rokoch po
prvý raz modlil za svoju manželku a
dnes sme si bližší než kedykoľvek
predtým.” Služba, to nie je iba kázanie.
Služba je modlitba.

Slovo k ženám
Teraz by som mal zrejme chvíľu hovoriť
k ženám. To, o čo sa chcem s vami
podeliť, je veľmi dôležité. Pre ženy
nemusí byť ťažké modliť sa za svojich
mužov, ale niektoré ženy sa snažia hrať
na Boha. Snažia sa pretvárať svojho
manžela na svoj vlastný obraz, podľa
svojich predstáv o tom, ako by mal
vyzerať, a nedovoľujú Bohu, aby ho
tvoril na Boží obraz. Tento problém sa
vyskytuje dokonca ešte pred manželstvom. Zdá sa, že ženy majú
tendenciu rozhodnúť sa, aj napriek istým
pochybnostiam, pre partnera, hoci jeho
charakter javí známky istých trhlín.
Nedokážem ani spočítať to množstvo
žien, ktoré sa zoznámili s alkoholikmi,
vydali sa za nich a mysleli si, že po
svadbe ich dokážu zmeniť tým, že ich
zahrnú láskou.
Tento omyl býva lakonicky
komentovaný prehlásením: „Ja som si
myslela, že všetko, čo potrebuje, je láska
dobrej ženy.“ Aký je muž za slobodna,
taký je ešte viac po svadbe. Až do času,
kým nedovolí Kristovi, aby ho zmenil.
Rovnaká vec sa stáva aj kresťankám.
Túžia po tom, aby ich nespasení
manželia prijali dobrú správu o Ježišovi
Kristovi. A túžia po tom až do takej
miery, že sa často dopúšťajú chyby. Zdá
sa, že veria tomu, že „nikto neprichádza
k Otcovi, jedine že by ho jeho manželka
pritiahla.“
Žiadna žena nemôže pritiahnuť
muža k Bohu – to robí Duch Svätý.
Nesmierne množstvo žien dohnalo svoje
telá, mysle a duše až do stavu šialenstva,
keď sa snažili zastúpiť Božieho Ducha
Svätého v jeho práci. Poradcovia
hovoria ženám zas a znova: „Nehrajte sa
na Boha.“ Muž má byť, samozrejme,
kňazom, ale Boh je ten, kto ho do toho
musí uviesť. Nemôže ho do toho
dotlačiť žena. Jej pomoc je namieste iba
vtedy, keď je muž už Božím Duchom

Toto je kniha nielen pre mužov, ale aj pre ženy – pretože
keď sa zmení muž, celá rodina je požehnaná. Túto
knižku by si mala prečítať každá žena.
Nancy Cole

vedený k tomu, aby sa stal tým, kým Boh
chce, aby bol. Muži môžu zmeniť svoje
návyky. Ale iba Boh dokáže zmeniť
povahu. Ženy – nehrajte sa na Boha.
Žena, ktorej manžel je neveriaci alebo
kresťan, ktorý nežije v maximálnom
potenciáli svojej mužnosti, má podľa
Písma urobiť dva kľúčové kroky:
1. Uisti sa, že si svojmu manželovi
odpustila všetky jeho hriechy. Mnohé
ženy svojim mužom neodpúšťajú. Kvôli
neodpusteniu zadržiavajú svojim
manželom ich hriechy a pripútavajú ich
k nim. Odpustenie otvára, neodpustenie
zatvára. Odpustenie vyslobodzuje,
neodpustenie spútava. Veľa mužov
úprimne túži po tom, stať sa mužmi,
akými Boh chce, aby boli, ale bojujú za
vyslobodenie z otroctva neodpustenia,
do ktorého ich priviedli ich manželky.
2. Miluj ho. Je to síce iba jednoduché prehlásenie, ale aj napriek
tomu je to Boží návod na úspešné
manželstvo. Rozšírený anglický preklad
Biblie (The Amplified Bible) to
prezentuje takto: „Vy, vydaté ženy, buďte
poddané svojim vlastným mužom – a
prispôsobujte sa im. Aby, aj keď
nepočúvajú Božie slovo, mohli byť
získaní nie diskutovaním, ale zbožným
životom svojich manželiek. Každý uvidí,
ako čisto a striedmo žijete a ako si voči
nim zachovávate – čo zahŕňa rešpekt,
ohľad, dôstojnosť, vážnosť, obdiv,
chválu, sebavydanie, hlbokú lásku a
radosť“ (1.Petra 3:1-2).Toto je Boží
model, ako dosiahnuť to, aby muž túžil
po zmene a bol uschopnený slúžiť svojej
manželke.

Pri objednávke
do 10. 6. 2006 len 169,- Sk,
neskôr 189,- Sk.
Vyjde 10. 6. 2006
vydavateľstvo Slovo života

Byť mužského pohlavia je otázkou narodenia. Stať sa
však mužom, je záležitosťou voľby. Táto kniha je o tejto
voľbe.
Ben Kinchlow

Dr. Edwin Cole je aj po svojej smrti prorockým hlasom pre mužov tejto generácie. Bol zakladateľom a prezidentom
organizácie Christian Men´s Network a známym kazateľom na kresťanských konferenciách a seminároch pre mužov, kde
pútavo a prakticky rozoberal partnerské vzťahy, nabádal mužov k svätosti. Mal viac ako 50-ročné skúsenosti v službe, spolu
s manželkou Nancy slúžil ako pastor, evanjelista a aj ako misionár.
w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Skutočný príbeh

Prežila atentát a bola v nebi
Pred piatimi rokmi pri hroznom
bombovom útoku bola totálne
zdevastovaná budova kresťanskej cirkvi
a mnoho ľudí bolo namieste mŕtvych.
Obeťami útoku boli aj Maxim a Raja.
Obaja utrpeli smrteľné zranenia, ale
obaja zázračne prežili.
Bola nedeľa, 1. október 2000, keď
uprostred bohoslužby v kresťanskej
cirkvi v Tadžikistane vybuchli naraz
štyri nálože. Dve z obetí tohto útoku boli
Raja Juraevová a Maxim Mordovský,
ktorí teraz pracujú v Slove života
v Dušanbe.
Ten deň, „krvavá nedeľa“, ako ju
nazýva Raja, začal ako bežná nedeľa. Na
bohoslužbu, ktorá sa konala na druhom
poschodí budovy, prišlo veľa ľudí.
Nedeľná škola bola v plnom prúde a
Maxim bol za mixážnym pultom.
„Odrazu sme počuli explóziu a hustý
dym začal napĺňať sálu,“ hovorí Maxim.
Okamžite prepukla panika. Ľudia začali
pobehovať sem i tam a mnohí jačali od
bolesti kvôli vážnym zraneniam.
„Niekto zakričal, že by mohli
vybuchnúť ďalšie nálože, a tak sme
všetci utekali k východu.“
Raja aj Maxim sa ocitli v úzkej
chodbe, kde bolo na stene zavesené malé
poplašné zariadenie. Vo chvíli, keď sa
Raja tlačila k východu a míňala poplašné
zariadenie, uvidela silný záblesk svetla.
Maxim, ktorý stál len dva metre od
explózie, pokračuje v spomienkach:
„Nič som nepočul, ale pochopil som, že
to bola ďalšia nálož a myslel som si, že
sme všetci mŕtvi. Všetko sa začiernilo a
jediný zvuk, ktorý som počul, bol hlasný
a piskľavý poplašný signál. Po nejakej
chvíli som sa prebral a začal som cítiť
vlastné telo. Skúmal som, či mi
nechýbajú nejaké časti a vtedy mnou
prešla obrovská bolesť. Chcel som sa
postaviť, ale zistil som, že som zavalený
ďalšími telami. Nakoniec sa mi predsa
podarilo vymaniť sa a dostať sa von.
Neskôr som sa dozvedel, že všetci, ktorí
stáli pri výbuchu blízko mňa, boli
namieste mŕtvi. Vtedy mi začalo
dochádzať, že som naozaj prežil iba
zázrakom.“
Raja, ktorá bola tiež blízko miesta
explózie, bola odhodená niekoľko

metrov a veľkou silou narazila do
steny. „Zomrela som,“ hovorí
Raja. „Skutočne som stretla anjela
smrti, celým mojím telom prešla
nepredstaviteľná bolesť. Nemohla
som dýchať ani sa modliť; bolo to,
Raja a Maxim.
akoby ma niekto dusil. No vo
Obaja zázračne prežili bombový atentát v cirkvi
svojom duchu som skríkla:
a dnes pracujú v Slove života v Dušanbe.
´Ježiš!´. V tom momente som sa
ocitla v nebi. Bolo to nádherné! Všetko
hneď ráno som sa cítila omnoho lepšie,
tam bolo čisté, žiariace a plné slávy. A
až o toľko, že som si vypýtala niečo na
potom som stretla Ježiša! Ani to
zjedenie... Dnes sú pooperačné jazvy
nedokážem popísať slovami. Svetlo,
jedinou pripomienkou toho, čím som
ktoré z neho sálalo, bolo také mocné, že
prešla. Som úplne uzdravená!“
som mu nevidela do tváre, ale bola som
naplnená nevýslovným šťastím a
Tajomstvo zázračného uzdravenia
radosťou,“ dodáva so slzami v očiach.
Aj Maxima previezli do nemocnice. Ako
ležal na lôžku, všimol si popáleniny,
Rozhovor s Ježišom
ktoré mal po celom tele. „Začal som mať
„Ježiš mi povedal: ´Vitaj doma Raja,
také neuveriteľné bolesti, že som
vitaj v nebi. Som tak rád, že si tu, dcéra
prežíval iba na sedatívach. Popáleniny
moja.´ Potom otvoril akési dvere a
som mal z toho, že explózia spôsobila
ukázal mi raj. Avšak napriek radosti,
takú horúčosť, že tukové bunky pod
ktorú som prežívala, povedala som:
kožou okamžite zhoreli. Za pár sekúnd
´Ježišu, tak veľmi túžim byť tu s tebou,
som tak stratil veľ kíl!“
ale ja sa musím vrátiť späť. Žila som len
Skoro tri štvrtiny Maximovej kože
pre seba; vôbec si nezaslúžim, aby som
boli pokryté popáleninami a jeho telo
tu bola. Drahý Ježiš, daj mi ešte jednu
bolo plné črepín, kúskov železa a
šancu a odteraz budem pre svoj život
triesok. Lekári mu dávali dva,
hľadať iba tvoju vôľu.´ Myslela som, že
maximálne tri dni života, pretože človek
mi povie nie, ale namiesto toho
s takýmito ťažkými zraneniami nemá
odpovedal: ´Dobre, vráť sa teda a
šancu na prežitie. „A predsa, hlboko vo
dokonči to, čo je treba.´ S Ježišom sa
vnútri som vedel, že všetko bude v
dalo hovoriť nesmierne ľahko.“
poriadku a že sa z toho dostanem,“
Keď sa Raja vrátila znova k životu,
hovorí sám Maxim. „Trikrát denne mi
najprv nevedela, kde je. Niekoľko ľudí
menili obväzy. Keďže mi museli dávať
jej pomohlo a vyniesli ju von na ulicu.
silné sedatíva, mával som hrozné
Až tam si uvedomila, že má na sebe
halucinácie. Ale uprostred toho
potrhaný odev, a že celé jej telo je
všetkého mi prišla táto myšlienka: ´Ja
pokryté krvou. Krv sa jej valila hlavne z
predsa poznám niečo, čo môže zastaviť
veľkej otvorenej rany na hlave, ktorá jej
toto všetko – meno Ježiš!´ V tom
odhalila lebku. Väčšina vlasov bola
okamihu všetky halucinácie zmizli a už
spálená. „Keď ma priviezli do
sa nevrátili. Vedel som, že diabol bol v
nemocnice, lekári mi nedávali nádej na
mojom živote porazený!
prežitie. Napriek tomu som podstúpila
Maxim už nepotreboval ani len
tri operácie. Mnohí z personálu sa ma
sedatíva a na údiv všetkých sa začal
báli čo i len dotknúť, lebo sa obávali, že
uzdravovať. O dva mesiace nato bol
by som im zomrela pod rukami. Celá
prepustený z nemocnice ako úplne
moja rodina sa pripravovala na moju
zdravý človek, pričom dnes jeho telo
smrť.“
nenesie žiadne známky minulých
„Veľa som plakávala, lebo bolesti
zranení.
boli priam neznesiteľné. Nakoniec nikto
neveril, že prežijem ďalšiu noc. Ale v
The Mission Magazine international,
tom čase sa za mňa modlilo veľa ľudí a
Švédsko 1/2006
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Správy z Izraela

Olmert pripúšťa, že
hranice nemusia byť
definitívne
Úradujúci ministerský predseda Ehud
Olmert v rozhovore pre časopisy
Newsweek a Time pripustil, že
„konečné hranice“ odsunutého územia
nemusia byť definitívne. Povedal, že
„konvergentný“ plán znamená, že
väčšina osád v Judsku a Samárii sa
spojí do troch blokov, ktoré zostanú
pod izraelskou kontrolou. Tieto bloky
obsiahnu Maale Adumim, Guš Etzion
a Ariel. „Na zvyšných územiach
nebude žiadna izraelská prítomnosť,
a tak sa umožní teritoriálna celistvosť
budúceho palestínskeho štátu.“
Pripustil tiež, že existujúci
bezpečnostný plot je základom
budúcich hraníc, ktoré ale musia byť
upravené podľa plánovaných blokov
osád. Línie odsunu budú predstavovať
politické hranice Izraela prinajmenšom
na určité obdobie, ale keď budú určené
konečné hranice, budú veľmi podobné
týmto líniám.“

Nacisti plánovali
vyvražďovanie Židov aj
v Izraeli
Denník Reuters uviedol, že nemeckí
nacisti počas druhej svetovej vojny
plánovali vyvraždenie asi pol milióna
Židov v Izraeli. Riaditeľ Centra pre
výskum nacizmu v Ludwigsburgu,
Klaus-Michael Mallman, a berlínsky
historik Martin Cueppers povedali, že
nacisti v roku 1942 pripravovali
zvláštne skupiny, ktoré mali byť
poslané do Palestíny. Ich cieľom bolo
vyhladiť Židov, ktorí tam v tom čase
žili. Títo historici tvrdia, že v Aténach
bola umiestnená„zvláštna skupina
Egypt“, pripravená na odchod do
Palestíny v lete r. 1942. Skupina však
našťastie nikdy neopustila Grécko.
Skupina podobná tejto je zodpovedná
za smrť viac ako milióna Židov v
Sovietskom zväze v rokoch 1941 až
1943. Jeruzalemský muftí Amin alHussayni, ktorý bol samozvaný vodca
palestínskych Arabov počas II.
svetovej vojny, evidentne podporoval
tieto nacistické plány. Podľa
Wikipedia, al-Hussayni poskytol v r.

1941 nacistickej vláde vyhlásenie,
ktoré obsahovalo takúto klauzulu:
„Nemecko a Taliansko uznávajú právo
arabských krajín na riešenie otázky
židovských elementov, ktoré existujú
v Palestíne a v iných arabských
krajinách, ako vyjadrenie národných
a etnických záujmov Arabov, tak ako
bola židovská otázka vyriešená v
Nemecku a Taliansku.“

Profesor histórie
potvrdzuje autenticitu
knihy Exodus
Daniel Hillel, profesor na Univerzite
v Massachusetts, nepovažuje Exodus
za vymyslenú bájku, uvádza Ynet.
Hillel povedal, že Biblia je prvotný
prejav úsilia popísať ľudskú históriu
ako nepretržitý proces udalostí. Ako
vedec pripustil, že archeologické
nálezy sú rizikové, ale nedostatok
pozostatkov nič nepotvrdzuje. Hillel
nepovažuje za pravdepodobné, že
nejaký národ by bol taký pokorný a
ponížený, aby začal svoju národnú
históriu s otroctvom, ak by to nebola
pravda.“ Nezachovali sa žiadne
egyptské záznamy o tejto udalosti,
pretože to považovali za nedôležitú,
alebo príliš zahanbujúcu udalosť.
Ktokoľvek napísal príbeh Izraelcov v
Egypte, musel veľmi dobre poznať túto
krajinu. Pozadie je veľmi dôveryhodné,
mená sú autentické a celková
atmosféra a priestor pravdivé,“ uvádza
Hillel. Podľa iných zdrojov, nomádski
roľníci vstúpili do Egypta z východnej
delty Nílu, počas krutého sucha na ich
územiach. Egyptské záznamy z 18.
storočia pred Kristom hovoria o
množstve ázijských otrokov. Je tiež
zaujímavé, že Egypťania až do
dnešných dní vyrábajú tehly z hliny
a slamy a sušia ich na slnku alebo
v peciach.

plánmi izraelskej vlády na
jednostranný odsun. Medzitým sa
zvyšuje počet rakiet typu Kassam,
ktoré z pásma Gazy útočia na Izrael.
V priemere ide o 20 až 25 rakiet
týždenne. Väčšina z nich zasiahne
otvorené polia, more alebo samotné
územie Gazy. Odborníci na bezpečnosť
dávajú do súvislosti zvýšený počet
rakiet s bezprecedentným množstvom
peňazí, ktoré sú palestínskym
teroristickým organizáciám
poskytované z Libanonu, Sýrie a Iránu.
Izraelská armáda nalieha na inváziu do
severných oblastí pásma Gazy, aby
zabránila raketovým útokom, uvádza
Middle East Newsline. Armáda má
vytvoriť nárazníkovú zónu, ktorá
ochráni izraelské mesto Aškelon pred
palestínskymi strelami. „Ak by
nedajbože rakety dopadli na ropnú
rafinériu alebo iné zariadenie, ktoré by
sa vznietilo, viedlo by to k oveľa
väčším škodám a aj stratám na
ľudských životoch,“ uviedol
generálmajor Yom Tov Samia.
Izraelská vojenská výzvedná služba
predpokladá, že Palestínčania
disponujú zbraňami, ktoré sú oveľa
nebezpečnejšie než rakety typu
Kassam. Predpokladá sa, že majú
aspoň 100 rakiet Kaťuša a aj iné nové
zbrane. Do Gazy prišli iránski a sýrski
vojenskí experti a ich úlohou je zaviesť
novú teroristickú infraštruktúru.
Takisto sa zvýšil počet
samovražedných atentátnikov. Za prvé
tri mesiace tohto roku uväznili
bezpečnostné sily 90 teroristov
pripravených zaútočiť, čo je viac ako
dvojnásobok za to isté obdobie v roku
2005.
Stránku pripravila Zdenka Tanáčová,
zdroj: Israel Report, Livets Ord Jeruzalem

Abbas: Ďalšia vojna
do desiatich rokov
Palestínsky vodca Mahmoud Abbas
povedal, že izraelský plán odsunu ku
„konečným hraniciam“ povedie k
ďalšej vojne, uviedol Guardian. „Za
desať rokov naši synovia uvidia, že je
to nespravodlivé a opäť povstanú do
boja,“ povedal Abbas v súvislosti s
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Vyučovanie

Aktivuj svoju vieru!

pastor Peter Čuřík

Každý veriaci dostal od Boha „mieru viery“ (Rim 12:3, Ef 2:8). Mnohokrát si neuvedomujeme, aký obrovský potenciál
prebýva v každom znovuzrodenom veriacom. Ježiš povedal: „Všetko je možné tomu, kto verí.“ Keď učeníci nemohli
oslobodiť posadlého chlapca a konečne prišiel Ježiš, otec chlapca v zúfalstve zvolal: „Ak môžeš niečo, pomôž!...“ Ježiš
sa pozastavil nad jeho vetou a vrátil mu „loptičku“ slovnou hračkou: „Ak môžeš veriť, všetko je možné!“ Inými slovami,
otázka nestojí, či Ježiš dokáže niečo urobiť, otázka je, či človek dokáže veriť. A potom išiel ešte o krok ďalej a povedal:
„Všetko je možné tomu, kto verí!“ Nielen Bohu, ale každému veriacemu! Predtým ako odmietneš tieto slová ako
prehnaný extrémizmus, uvedom si, že ich povedal sám Pán Ježiš (Mar 9:21-23).

Dôležitosť správnej informácie
Jedna vec je, že vieru máme, druhá vec je,
či ju vieme používať. Najprv musíme
získať správne informácie: „Počujúc o
tvojej láske a viere, ktorú máš k Pánovi
Ježišovi a naproti všetkým svätým, aby
obecenstvo tvojej viery bolo účinné
poznaním všetkého dobrého, ktoré je vo
vás cieľom Ježiša Krista“ (Filém 5,6)
Filemón mal vieru. Dokonca bol tým
známy. Ale Pavol sa zaňho modlí, aby sa
jeho viera stala účinnou. Aby ju dokázal
aktivovať. Prvý krok k aktivácii tvojej
viery je „poznať všetko dobré, ktoré je
v tebe cieľom Ježiša Krista.“ Toľko
veriacich ľudí je okradnutých o Božie
požehnania len preto, že nemajú
známosť. Poznanie pravdy aktivuje tvoju
vieru.
Raz niekto cestoval loďou do
ďalekej krajiny. Cesta trvala tri týždne a
na to, aby si mohol kúpiť lístok na loď,
minul všetky svoje úspory. Počas plavby
sa stravoval veľmi striedmo. Keď bol čas
na obed či večeru, pasažieri naplnili
lodnú jedáleň a vychutnávali si vyberané
jedlá. Jedine on sa utiahol do kúta a
prežíval na konzervách a suchároch. Keď
sa blížil koniec plavby, kapitán lode sa na
to už nemohol dívať a oslovil
cestujúceho: „Pane, prečo sa nepripojíte
k nám?“ Muž zahanbene sklopil zrak a
povedal mu celú pravdu. Kapitán v údive
zdvihol obočie a odvetil: „Ale vážený
pane, lodný lístok predsa v sebe zahŕňa
plnú penziu počas celej plavby!“ Viete si
predstaviť šok a sklamanie toho
pasažiera. Neuvedomoval si, že strádal
zbytočne. Dôvod? Neprečítal si čo
všetko bolo na lístku. Nie je to podobné v
našich životoch? V Rimanoch 8:32 to
Pavol vysvetľuje týmito slovami: „Ktorý
to neušetril vlastného Syna, ale ho ta dal
za nás za všetkých, ako by nám s ním
potom i všetkého nedaroval!?“ Ježiš
zaplatil za náš „lístok“ do Božieho
kráľovstva svojou krvou. Boh Otec bol
ochotný vydať svojho Syna na smrť, aby
sme mohli byť zachránení. Pavol však

dodáva, že spolu s ním nám daroval
všetko!
Ak si na úzkej ceste, ktorá vedie do
života, je skoro isté že prídu aj búrky a
silné vetry. Ale Boží plán je, aby si si
uprostred toho užíval plnosť Jeho
požehnania. Podľa čoho spoznáš, na čo
všetko máš vlastne nárok? Čítaj Novú
zmluvu. Všetky zasľúbenia, ktoré v nej
nájdeš, sú „v Kristovi áno a amen“ (2Kor
1:20).

musíme veriť v Ježiša. Viera je
pozeranie. Nie je dôležité aké silné bolo
uštipnutie, ak pozrieš na Ježiša, budeš
žiť.
Keď sa pýtali Mela Gibsona, prečo
nakrútil film Umučenie Krista,
odpovedal: „Keď som meditoval nad
Jeho ranami, On uzdravil tie moje.“ Príliš
veľa ľudí rozjíma len o svojich ranách.
Neustále sa tým zaoberajú vo svojej
mysli, v rozhovoroch, hľadajú
sympatizantov, ktorí by im dali za
pravdu. Ale keď budeme meditovať nad
svojimi zraneniami, nikdy sa ich
nezbavíme. Princíp pozerania. Peter
hovorí: „V jeho krvavých ranách sme
boli uzdravení“ (1Pet 2:24).
Žena s krvotokom prekonala
všetok stud a ostych a priblížila sa k
zástupu. Pre Židov bola nečistá, ale
všetko vsadila na jednu kartu. V gréckom
originále by sme čítali: „Neustále si
opakovala: Len keď sa ho dotknem,
budem uzdravená“ (Mar 5:28). To bola
jej hnacia sila. Dvanásť rokov hľadala
pomoc u lekárov a všetok majetok dala
na lieky, ale jej stav sa len zhoršil.
Rozhodla sa, že svoju dôveru vloží do
Božieho syna. Jej duchovný zrak bol
upretý na Ježiša. Pretlačila sa zástupom,
ignorovala posmešky, utŕžila rany. Jej
pery sa nehybne pohybovali: „Len keď sa
ho dotknem, budem uzdravená.“
Nakoniec sa dotkla lemu jeho rúcha a
„hneď vyschol prameň jej krvi a pocítila
na tele, že je uzdravená od svojej
choroby.“ Princíp pozerania. O čom
premýšľať? Čomu dávaš väčšiu
pozornosť?
Svojim
zraneniam,
chorobám, dlhom, alebo pozeráš na
Krista? Vidíš Ježiša ako svojho
uzdraviteľa a zaopatriteľa? Keď sa všetci
divili nad tým zázrakom, Ježiš to
vysvetlil veľmi jednoducho: „Dcéro,
tvoja viera ťa uzdravila!“ Viera znamená
vedieť, čo ti prostredníctvom obete Pána
Ježiša Krista patrí a potom na to uprieť
svoj duchovný zrak. Aktivuj aj ty svoju
vieru!

Konferencia viery 2006 Viac než sme očakávali
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Princíp pozerania
Ako sa dozvedáš, „čo všetko ti bolo
z milosti darované od Boha“ (1Kor 2:12),
budeš ešte potrebovať niečo, čo nazvem
princíp pozerania. V Jánovi 3:14,15 sú
dva verše, ktoré sa odvolávajú na príbeh

„Všetko je možné tomu, kto
verí!“ Predtým ako odmietneš
tieto slová ako prehnaný
extrémizmus, uvedom si, že
ich povedal sám Pán Ježiš.
zo Starej zmluvy: „A ako Mojžiš povýšil
hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn
človeka, aby nikto, kto verí v Neho
nezahynul, ale mal život večný.“
Nedáva nám to zmysel pokiaľ si
neprečítame 4.Mojžišovu 21. Izraeliti
reptali proti Bohu a privodili na seba
prekliatie – začali ich štípať jedovaté
hady a zomierali. Keď to videl Mojžiš,
volal k Bohu. Boh mu povedal, aby vzal
tyč a vystavil na ňu medeného hada, a že
ktokoľvek z uštipnutých by naňho
pozrel, bude žiť. Ján používa tento príbeh
a hovorí, že tak ako Mojžiš pribil na tyč
hada, tak na dreve musí visieť Kristus.
Ten had symbolizuje prekliatie, ktoré
prinášalo ľuďom smrť. Kristus na kríži
„sa stal prekliatím, aby na nás prešlo
požehnanie v Ňom“ (Gal 3:13,14). Za
čias Mojžiša bolo treba pozrieť na
medeného hada. Ján hovorí, že dnes
w w w. s l o v o z i v o t a . s k

Inzercia

Dovolenka so Slovom života
horský hotel Eva pri Svätom Juri.
Nádherné prostredie pri Svätom Juri.
Môžete pozrieť na web stránke:
www.horskyhotel-eva.sk

!!! PRE RODINU S JEDNÝM A VIACERÝMI DEŤMI
ZĽAVA 7,5 % (TEDA 270 SK) NA UBYTOVANIE !!!

Chata bude len pre nás. Je to krásna stavba, len asi
desaťročná, s nádhernou spoločenskou miestnosťou.
Maximálna ubytovacia kapacita okolo 115 lôžok.

!!! PRE VŠETKY PLATBY DO 30. 5. 2006 PLATÍ 5%
ZĽAVA Z CELKOVEJ SUMY!!!

Ubytovanie:
Pre podrobnosti o cenách a komforte
izieb si kliknite na našu web stránku .
Cena na osobu/noc sa pohybuje od
120,- Sk do 200,- Sk.
Strava:
Plná penzia (šesť dní) pre dospelú
osobu: 1320 Sk. Plná penzia (šesť
dní) pre deti ( 2/3 porcia): 900 Sk.
Doprava:
Každý individuálne. V prípade, že
pricestujete autobusom alebo vlakom,
zabezpečíme, že vás niekto z tých,
ktorí majú auto, vyzdvihne na stanici.
Program:
Ranné zhromaždenia, športové a iné
súťaže, program pre deti, túry,
nádherná atmosféra Božieho ľudu.
Prihlasovanie:
Prihláste sa osobne, mailom alebo
telefonicky. Kapacita je obmedzená,
rozhoduje dátum zaplatenia.
Ak ste dvaja, traja alebo štyria,
prípadne rodina, môžete si objednať
celú izbu.
Ďalšie informácie:
U Martina Hunčára: 02-44461192,
slovozivota@slovozivota.sk
Ceny stravy a ubytovania cez Slovo
života sú oproti bežným cenám v
hoteli zľavnené o 30 až 40 %.

-

Ďalšie možnosti v rámci pobytu
zadarmo! (Všetko hneď
pri horskom hoteli)
Vonkajší bazén pre verejnosť 25 x 15 m
(s postupnou zmenou hĺbky, teda
vhodný i pre deti)
Bazén vo vnútri hotela
(10 x 5 m, výška vody 170 cm)
Posilňovňa (!)
Tenisové ihrisko (antuka)
Viacúčelové ihrisko
(futbal, basketbal, nohejbal, volejbal,
ihrisko je oplotené, asfalt, bránky, sieť)
Plážový volejbal (sieť)
Posedenia s ohniskom + stoly a lavičky
(obe posedenia sú kryté,
jedno asi pre 40, druhé pre 20 ľudí).
Možnosť výletov do Karpát

Ďalšie možnosti v rámci pobytu s
príplatkom:
Možnosť zajazdiť si na koňoch
(začiatočníci i pokročilí).
Možnosť prenajať si saunu, ktorá
je hneď pri bazéne vo vnútri hotela
(veľmi pekné, úplne nové)

9.7. 2006, nedeľa (začíname večerou) – 15. 7. 2006 sobota (končíme obedom).

Objednajte si kázne z konferencie na Mp3
KONFERENCIA VIERY 24.-26.2.2006
V BRATISLAVE
Obsahuje tieto kázne:
Ekkehard Höfig – Pomazanie
Peter Čuřík – Pán ťa potrebuje!
C.G. Severin – Si pripravený slúžiť svojej generácii?
139,Sk.
139,- Sk
C.G. Severin – Božia vízia a horká voda

Čo obsahuje kazeta mesiaca?
Vypočujte si kázne pastora
Petra Čuříka a ďalších
kazateľov, ktorí kážu v Slove
života Bratislava.
Spolu s kazetou Vám pošleme
šek s možnosťou prihlásiť sa a
na dobu určitú pravidelne
odoberať kazetu mesiaca.

w w w. s l o v o z i v o t a . s k
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Aké sú výhody:
- ušetríte na jednej kazete
až 45,-Sk!
- prvá kazeta je úplne zadarmo!
- dostanete to najdôležitejšie
posolstvo mesiaca.
- na dva až šesť mesiacov (podľa
vášho výberu), budete dostávať
kazety priamo k vám domov.
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Farebná obálka a 20 strán!
Toto číslo vychádza v náklade 2200 kusov a už na
20-tich stranách! Pokračujeme vo farebnej obálke
a zväčšili sme formát! Verím, že tieto zmeny budú
prínosom. Časopis rozposielame zadarmo už na
1100 adries. Od našich čitateľov dostávame veľa
povzbudenia, no potešíme sa, ak nám opäť
napíšete. Veľkú časť nákladov stále nesie náš zbor
a mnohí verní prispievatelia z celého Slovenska.
Sme veľmi vďační za každý príspevok.

Evanjelizačný partner

Vašu podporu, prosíme, pošlite priloženou
poštovou poukážkou alebo sumu poukážte
na: Slovo života int., P.O. Box 17, 814 99
Bratislava; VÚB BA - centrum, č. ú.:
68434-112/0200, var. s. 11
Prosíme vás tiež, aby ste nás informovali o
prípadnej zmene vašej adresy. Ďakujeme.

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

Objednajte si kázania
na audiokazetách

Poštovou poukážkou alebo bankovým
prevodom na účet: Slovo života, VÚB
Bratislava - centrum, č.ú.: 68434112/0200, variabilný symbol: 20
Upozornenie!
Naďalej podporujte svoju miestnu
cirkev duchovne a finančne.
Poštová poukážka priložená v tomto
časopise s variabilným symbolom 11
slúži výhradne na podporu tohoto
časopisu. Pre evanjelizačného
partnera použite variabilný symbol 20.

PRAVIDELNÉ
NEDEĽNÉ
BOHOSLUŽBY

30.4.2006

Čuřík

Peter

Spoločenstvo s Duchom Svätým

A0604301

23.4.2006

Čuřík

Peter

Ako si udržať trvalé víťazstvo (audio mesiaca)

A0604231

16.4.2006

Hunčár

Martin

Slávenie Veľkej noci u Židov a u kresťanov

A0604161

9.4.2006

Čuřík

Peter

Ako vojsť do nadprirodzeného rozmnoženia

A0604091

2.4.2006

Čuřík

Peter

Zbav sa odsúdenia!

A0604021

27.3.2006

Lundin

Micael

Izrael, cirkev a Božie povolanie I,II (dvojkazeta za 100,-)

A0603271

26.3.2006

Čuřík

Peter

Tvoje problémy v rukách silného Boha

A0603261

19.3.2006

Hunčár

Martin

Valivrch by sa čudoval ako vierou prenášaš vrchy
(audio mesiaca)

A0603191

12.3.2006

Čuřík

Peter

Odváž sa dôverovať svojmu Bohu!

A0603121

5.3.2006

Čuřík

Peter

Jako sa natrvalo zbaviť zlozvykov

A0603051

26.2.2006

Severin

C.Gustaf

Božia vízia a horká voda

A0602261

25.2.2006

Severin

C.Gustaf

Si pripravený slúžiť svojej generácii?

A0602252

25.2.2006

Čuřík

Peter

Pán ťa potrebuje!

A0602251

24.2.2006

Hofig

Ekkehard

Pomazanie

A0602241

19.2.2006

Čuřík

Peter

Boží poriadok v dome Božom (audio mesiaca)

A0602191

(týždenné zamyslenia,

12.2.2006

Čuřík

Peter

Boh hľadá pravých uctievačov

A0602121

kázne online a mnoho iného)
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Ako platiť?

I

Časopis pre všetkých kresťanov. Obsahuje články,
svedectvá, reportáže a oznamy o nových knihách,
audio a videokazetách a kresťanských podujatiach.
Vydáva: Slovo života international Bratislava
Adresa: Slovo života int., P. O. Box 17
814 99 Bratislava, tel./fax: 02-44 46 11 95
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e-mail: slovozivota@slovozivota.sk
www.slovozivota.sk
Zodpovedný redaktor: Peter Čuřík
Jazyková korektúra: L. Bašnárová
Vizuálna koncepcia: Martin Wittgrúber
Fotografie: A. Krajčovičová,

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

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

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

www.slovozivota.sk

S. Koročenko, M. Vajdová
Články, technické spracovanie a preklady:
P. Čuřík, M. Hunčár, Z. Tanáčová, I. Laurovičová,
L. Bašnárová
-Nepredajné

Boží dom má byť domom modlitby.

Požehnaný ľud, ktorý vie chváliť svojho Boha

Kresťanská skupina Shalom zo Srbska.

Cirkev je rodina.

Na konferencii nám bolo naozaj dobre.

Ilustračné kázne Carla-Gustafa.

Worshipová skupina Slovo života v akcii.

Carl-Gustaf Severin

Misionár s bohatými skúsenosťami a s unikátnym spôsobom
podávania evanjelia. Sme Bohu vďační, že Carl-Gustaf nosí
našu cirkev a náš národ hlboko v srdci. Za tie roky, čo slúžil v
našom zbore v Bratislave či v ďalších mestách, si získal srdcia
mnohých Slovákov. Carl-Gustaf už navštívil viac ako 55
národov sveta, kde kázal evanjelium a poriadal veľké
kampane. Pán jeho službu potvrdzuje zázrakmi uzdravenia.
Vo februári tohto roku naše vydavateľstvo vydalo jeho prvotinu
Rusko si získalo naše srdcia, na ktorú máme nesmierne
pozitívne ohlasy. Je to fascinujúca kniha plná napätia,
ľudských príbehov a Božej milosti. Veríme, že aj v Bratislave
na zhromaždeniach s evanjelistom Severinom, bude Pán Boh
uzdravovať chorých.

Ohľadne presných Júnových
dátumov návštevy
C. G. Severina v Brne a Bratislave,
pozrite našu webstránku:
www.slovozivota.sk
Bratislava, DK Dúbravka, modrá sála

Európska konferencia v Uppsale
Každoročne sa
v Uppsale v poslednom júlovom týždni koná veľká konferencia
viery, na ktorú prichádzajú kresťania
z viac ako 60-tich národov sveta. Počas
celého týždňa tam môžete stretnúť
okolo desať tisíc veriacich a zažiť
neopakovateľné chvíle duchovného
prebudenia. V nádhernej budove tamojšej cirkvi sa konajú tri hlavné

bohoslužby denne, navyše každé ráno
prebieha spoločná modlitebná hodina a
neskoro večer bývajú špeciálne mládežnícke zhromaždenia alebo kresťanské koncerty. Konferencia ponúka
ešte oveľa širšiu paletu možností.
Nájdete tam malú ZOO, kolotoče pre
deti, U-rampy pre mládež, veľký stan
pre detské predstavenia a súťaže,
mnoho stánkov s občerstvením, výbornými obedmi, zmrzlinou. Okrem toho

veľký stan s
rozsiahlou ponukou kresťanských produktov z celého
sveta a rôznymi prezentáciami biblickej, univerzitnej a misijnej práce.
Ubytovanie na spacákoch v telocvični
stojí 40 SEK/osoba/noc. Nájdite dobré
letecké spojenie do Štokholmu a odtiaľ
je to do Uppsaly len 70 km.

23. - 30. júla 2006

Tento rok budú slúžiť títo kazatelia:
pastor Phil Pringle,
Oxford Falls Austrália

pastor Ulf Ekman

pastor Kong Hee,
Singapúr

pastor Colin Dye
zo známeho Kengsington Temple Londýn

evanjelista R.W.Schambach,
USA

Reuben Morgan,
jeden z pastorov a vedúcich chvál
v Hillsong church Sydney

a mnohí iní.

