


Ak sa nad svojím manželstvom iba trápite, nezmeníte nič...
Ak sa zaň začnete modliť, môžete zmeniť úplne všetko!

Harmonické manželstvo sa v súčasnosti javí ako 
nedosiahnuteľný sen. No Boh rád urobí aj zdanlivo 
nemožné, ak ho o to požiadame. Stormie Omartian 
nám ponúka svedectvá o tom, ako Boh upevňuje jej 
vzťah s manželom, odkedy sa zaňho začala modliť, a 

to najmä za tieto oblasti:

duchovný život
spravovanie peňazí
úloha otca a lídra
ochrana v práci

zdravie

Väčšina manželstiev pociťuje potrebu prehĺbenia 
svojho vzťahu, ale ako na to? Stormie Omartian 

prináša osviežujúci pohľad na moc modlitby, ktorá je 
korením partnerského vzťahu. Stormie, matka troch 
dospelých detí, okrem príkladov z vlastného života 
ponúka jednoduché modlitby a biblické verše, ktoré 

inšpirujú a povzbudzujú ženy, aby dôverovali 
nádherným Božím zasľúbeniam o uzdravení a 

obnovení svojho manželstva.

Mäkká väzba, 13x20 cm
Do 30.6. 2011 len 7,50 €
Cena po 30.6. 8,50 €
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Za ostatný mesiac sme mali v našom v mesiacoch apríl – 

zbore tri svadby. V krátkom príhovore jún zas líderskú 

k novomanželom som vždy začínal školu, aby sme pri-

citátom od Eda Younga, pastora pravili lídrov na 

tridsaťtisícového zboru v Texase,  pr ic há d za júcu žat-

v ktorom mávajú až 142 svadieb ročne vu. V septembri 

(!). Myslím si, že dlhoročné skúsenosti tohto roku otvára-

pastora a duchovného poradcu me dennú biblickú 

dávajú jeho slovám patričnú autoritu. šklolu – to všetko 

Hovorí, že každému páru, ktorý pri- preto, lebo veríme, že Pán bude 

pravuje na manželstvo, radí, aby si pridávať Cirkvi zachránených deň čo 

položili jednu zásadnú otázku: „Aké deň. 

to bude byť v manželstve so mnou?“ 

Celkom ostrá a dobre mierená rana Keď sa prvá cirkev dobre postarala o 

pod vlastný pás. vnútorný život zboru, ustanovili 

diakonov, postarali sa o sociálne 

Väčšinou sme vo vzťahoch nasta- slabých a učili Božie slovo verejne      

vení inak; podvedome si kladieme i po domoch, Sväté Písmo hovorí, že 

otázku: „Čo z tohto vzťahu môžem „počet učeníkov sa množil veľmi“ (Sk 

vyťažiť ja?“ A možno to neplatí len   6 :7 ). Evanjelium Ježiša Krista je tá 

o vzťahoch, ale o živote ako takom. najlepšia správa, akú môžeme ľuďom 

Kristov príklad ide presne opačným ponúknuť. Nepredávame mačku      

smerom. Jeden z najznámejších vo vreci. Neponúkame lacný tovar za 

veršov Biblie je Ján 3:16, „lebo Boh premrštenú cenu. Sami sme zakúsili 

tak miloval svet, že svojho jednoro- moc evanjelia a vieme, že je „mocou 

deného Syna dal, aby nikto, kto verí   B ožou na spasenie každému, kto 

v neho nezahynul, ale mal večný uverí“ (Rim 1:16). Sme ako vedecký 

život.“ Boh tak miloval svet, že pracovník, ktorý po dlhom bádaní 

svojho jednorodeného Syna DAL... konečne našiel liek na nevyliečiteľnú 

Láska vždy dáva. Môžeme dávať bez chorobu, ale predtým, ako s ním išiel 

toho, aby sme milovali, ale nemôžeme na verejnosť, sám ho na sebe 

milovať bez toho, aby sme nedávali. vyskúšal. Podobne aj my; evanjelium 

sme sa nenaučili iba v laboratórnych 

Sergio Scataglini v rozhovore, ktorý podmienkach, ale aplikovali sme ho 

v časopise prinášame, hovorí, že zná- na vlastnom živote a s údivom sme 

me argentínske duchovné prebudenie konštatovali, že naozaj „uzdravuje 

začalo národnou katastrofou, v ktorej skrúšené srdce a prepúšťa zajatcov na 

bola zlomená národná pýcha. Ľudia slobodu.“ Duchovné prebudenie 

začali hľadať Boha a postupne sa nemusí byť iba o evanjelizačných 

prebudila aj cirkev. Radí nám však, že akciách, je o živote každého z nás. „Vy 

jestvuje ešte lepší spôsob, ako sa ste svetlom sveta. Mesto, ležiace hore 

pripraviť na prebudenie; a to je na vrchu, nemôže sa ukryť. Ani 

modlitba, úsilie o biblickú jednotu a nezapaľujú sviece na to, aby ju 

evanjelizácia. Božie plány pri naj- postavili pod nádobu, ale na svietnik, 

lepšej zbožnosti nedokážeme urých- a svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech 

liť, ale určite ich vieme spomaliť. tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby 

Nech nám Boh dá milosť, aby sme videli vaše dobré skutky a oslavovali 

neboli prekážkou, ale nástrojom vášho Otca, ktorý je v nebesiach“ 

prebudenia. Aj preto sme veľmi (Mat 5:14-16). Sme svetlom sveta a 

vďační za kresťanské konferencie, soľou zeme. Ježiš to o nás vyhlásil. 

ktoré sme nedávno organizovali, Našou jedinou zodpovednosťou je, 

najprv Konferenciu viery 2011 a aby sme nestratili svoju slanosť a 

potom Cestu k svätosti. Koncom roka dovolili svetlu, ktoré v nás Ježiš zažal, 

2010 sme otvorili večernú biblickú aby svietilo všetkým ľuďom. To je 

školu, kde sme kládli zdravé základy prebudenie a Božia vízia pre Cirkev 

Božieho slova pre nových veriacich,  posledných čias.
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pastor Peter Čuřík

Foto na titulke:
Pastor Sergio Scataglini a prekladateľ 
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Trémista a introvert vodcom vzťah s Bohom, aký som nepoznala. odstránené. Spravila som potrebné 

Krátko po obrátení nasledovali pokusy Boli nadšení, ich srdcia horeli láskou   k roky a videla som, ako sa všetky dvere 

zapojiť ma do činnosti zboru. Dovtedy k Ježišovi, akú som nezažila. Videla otvárajú – dokonca aj v práci mi boli 

som pravidelne spievala v spevokole, som, že majú niečo, čo ja nie... a zrejme ochotní dať osem mesiacov ne-

ale zrazu odo mňa chceli, aby som to niečo im pomáha žiť s Pánom oveľa plateného voľna, pričom som sa tam 

hovorila aj svedectvá... bolo to pre mňa intímnejšie. Veľmi rýchlo som zistila, mohla vrátiť, ak by som chcela. Tých 

takmer ako nočná mora. Cítila som sa že na to, aby som zvládala vedenie osem mesiacov bol môj najlepšie 

ako veľmi veľký introvert a hovoriť mládeže, sa potrebujem viac modliť. investovaný čas.  Škola mi dala viac 

niečo verejne sa zdalo takmer nemožné. Lenže mne to tak strašne nešlo... A ako som snívala. Modlila som sa čo 

Keď mi raz brat kazateľ povedal, že zrazu tu bola skupina mladých, čo sa ďalej a Pán mi ukázal, že chce, aby som 

som povahou vodca, a že by som mala naozaj radi a dlho modlili, avšak zostala v Bratislave. Potvrdil to aj tým, 

prevziať vedenie mládeže, brala som to hovorili jazykmi. Malo to nejakú že ma nadprirodzene požehnal skvelou 

ako nepodarený vtip. Vtedy som 

netušila, že takúto cestu Pán pre mňa 

naozaj chystá. Na tento druh služby som 

sa nikdy nepripravovala, nikdy som      

s ním nepočítala, bola som obrovský 

trémista.  No poslúchla som. Problém súvislosť? Po dlhšom vnútornom prácou v IBM. Stala som sa členkou 

však bol, že som naozaj nebola zápase som nakoniec neodolala. Slova života, zboru, ktorému som za tak 

pripravená... Napísala som viacerým Povedala som Pánovi: „Ak je krst veľa vďačná a ktorý tak milujem. Dnes 

lídrom, zohnala si kopu kníh a Duchom Svätým kľúčom k bližšiemu slúžim najmä v tíme uctievačov a 

materiálov o vedení mládeže, avšak vzťahu s Tebou, tak prosím, pokrsti ma čiastočne s mládežou, ktorá je mojou 

pomáhalo mi to len minimálne. a daj mi aj jazyky.“ Síce to ešte trvalo srdcovkou. Chcem vás všetkých 

nejaký čas, ale nakoniec som bola povzbudiť. Pán vám túži dať toho oveľa 

Charizmatikov som chcela preškoliť schopná prijať tento Jeho dar. viac ako si dokážete predstaviť. Ani po 

Pritom som narazila na jednu skupinu 20-30 rokoch kresťanstva nie je žiaden 

ľudí – boli to charizmatici. Spočiatku Ty musíš ísť na biblickú školu dôvod na to, aby z vás nadšenie zo ži-

som im nedôverovala... pojmy ako krst O niekoľko rokov ma veľmi zasiahla vota s Pánom žiarilo menej ako pri 

Duchom Svätým, hovorenie v jazykoch veta: „Ty musíš ísť na biblickú školu.“ ľuďoch, čo sa práve obrátili. Skôr 

boli pre mňa nielen cudzie, ale... bola Chcela som sa vyhovárať, že to sa nedá, naopak. Obrátenie je len začiatok 

som presvedčená, že sa mýlia, že tieto že nemôžem, ale zrazu som zistila, že nádhernej cesty – nie jednoduchej, ale 

veci patrili len do prvého storočia. No všetky prekážky, ktoré by mi bránili aj tak tej najúžasnejšej, akú si viem 

napriek tomu som si všimla, že mali prísť do Slova života v Bratislave, sú už predstaviť.

SKUTOČNÝ PRÍBEH

„Keď urobím niečo zlé, potrebujem poprosiť Pána Ježiša         

o odpustenie. On kvôli tomu zomrel na kríži.“ Pamätám si, že 

takto som rozmýšľala už ako dieťa. Pochádzam z Revúcej,         

z úprimne veriacej baptistickej rodiny. Celý svoj život som 

prežila s vedomím Božej existencie. Pamätám si, že sedem dní pred nežnou revolúciou prišiel deň, keď som si uvedomila, že 

nejaký ten hriech na konte mám a že som sa pre Pána Ježiša ešte nikdy vedome nerozhodla. A tak mi zrazu došlo, že si vôbec 

nemôžem byť istá, čo by sa so mnou stalo, keby som náhle zomrela. Obrátila som sa hneď po tom, ako som zistila, že to 

potrebujem. Roky som si myslela, že takéto svedectvo ani nemá zmysel hovoriť... Ale má. Veľmi veľký. Božiu milosť a Jeho 

odpustenie nepotrebujú len narkomani a vrahovia. Možno je môj príbeh obrátenia jednoduchý a celkom obyčajný... Ale viete, 

čo je na ňom úplne fantastické? Nemusela som prejsť žiadnou životnou tragédiou, aby som začala Boha hľadať. Keď mi to 

došlo, tak som musela Bohu poďakovať, že nemám „strhujúcejšie svedectvo o obrátení“.

Nemusela som byť 
na dne, aby som 
hľadala zmysel 

života

Janka Hrivnáková

Obrátenie je len začiatok nádhernej cesty – nie 
jednoduchej, ale aj tak tej najúžasnejšej, akú si viem 

predstaviť.
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REPORTÁŽ

Dlho očakávaným hosťom bola Rani 

Sebastian, ktorá u nás naposledy slúžila 

v roku 2005. Bolo úžasné sledovať,       

v akej nádhernej slobode táto žena 

slúži. Pri svojich kázaniach nás 

jednoducho vzala do svojho dobro-

družného života s Bohom a vtiahla do 

pomazania, v ktorom chodí. Boli to 

nesmierne občerstvujúce chvíle, ne-

mohli sme uveriť, že zhromaždenia 

trvali tri či tri a pol hodiny. Rani má 75 

rokov a skúsenosti s Pánom, ktoré sú 

unikátne. Sme vďační Bohu, že 

môžeme prijímať takýchto služo-

bníkov, ktorí majú čo odovzdať mladšej 

generácii. Do takejto služby však 

nejestvujú skratky. Rani denne trávi 

hodiny s Pánom na modlitbe a horlivo 

cestuje po celom svete, kým jej Boh 

dáva silu.

Vrcholom konferencie bol sobotný 

večer. Celá sála bola priam nabitá 

očakávaním toho, čo bude Pán konať. 

Keď si na pódiu chváliaci tím Slova 

života len nacvičoval piesne, ktoré mal 

hrať, ľudia nevydržali a pripojili sa. 

Keď sme potom vstúpili pred Boží trón 

v chválach a modlitbách, boli to veľmi 

vzácne chvíle. Výborne poslúžil aj 

kresťanský komorný orchester ZOE s 

vedúcou Anežkou Karovou a diri-

gentkou Ivetkou Viskupovou a potom Si pre nás veľkým príkladom, 

operné speváčky Katka Krčmárová a cestuješ po celom svete, máš už 75 

Marieta Fupšová z nášho zboru. Keď rokov a stále vyzeráš veľmi dobre a 

Rani Sebastian prevzala slovo, bolo sviežo.

jasné, že sa budú diať Božie veci. Vôbec sa necítim stará, akurát si musím 

Uvoľnili sa prorocké dary, ktorými dávať o niečo väčší pozor pri šoféro-

slúžila a tiež uzdravujúce pomazanie. vaní. Snažím sa zdravo stravovať a 

Po vystúpení na konferencii viery na dobre spať (smiech). Jem takmer 

Slovensku pokračovala Rani Sebastian všetko, užívam len nejaké vitamíny, 

návštevou Českej republiky. Na ne- inak nie som na liekoch. Rada cestujem 

deľné zhromaždenie v Slove života a aj keď je to niekedy náročné, dokážem 

Brno prišlo 250 ľudí, päť ľudí prijalo rýchlo hocikde zaspať, hoci len na pol 

Ježiša za svojho Spasiteľa. Viacerí na hodinu. Keď sa potom preberiem som 

mieste mávaním ruky potvrdili, že zase čerstvá. Niekoľko večerov v týž-

prijali okamžité uzdravenie. Na obede dni kážem, takmer každý víkend mám 

sa modlila za pastorovho syna, ktorý obsadený, no pomazanie Ducha Sväté-

mal na koži vyrážky. Na druhý deň po ho ma udržiava pri sile. Zvlášť ženy sa 

nich nebolo ani stopy. Rani pokračovala ma často pýtajú, v čom spočíva moje 

službou v Prahe. Prvý večer prišlo 90 „tajomstvo“; v podstate je to veľmi 

ľudí, na druhý už 200. Počas modlitieb jednoduché, som veľmi šťastná v 

boli mnohí vyslobodení zo strachu a Pánovi a stále som si vedomá jeho lásky 

vydávali svedectvá o uzdravení z ku mne. 

rôznych chorôb. V Pardubiciach sa 

uskutočnili ďalšie dve večerné zhro- Všimli sme si, že pri svojej službe 

maždenia, sto ľudí celkom zaplnilo používaš veľkú autoritu. Ako je 

prenajatú sálu. Posledné zhromaždenia možné, že choroby tak ľahko od-

sa konali v Kroměříži. Požiadali sme chádzajú, keď sa modlíš? Zmienila si 

pastorov Gotšaltovských, aby s Rani sa, že kľúčom je zlomené srdce. Mo-

urobili rozhovor ako zhrnutie celého jej hla by si bližšie vysvetliť, ako si to 

turné po Slovensku a Čechách. myslela? 

Keď som sa pred mnohými rokmi stala 

Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí!
Konferencia viery 2011, 15 –17. apríla 2011

Tohtoročná konferencia bola už tradične 

nesmiernym požehnaním nielen pre náš zbor, ale 

aj pre stovky hostí z celého Slovenska. 

Termínovo bola posunutá o niekoľko týždňov aj 

preto, lebo sme potrebovali nájsť vhodný dátum 

a adekvátne miesto, keďže o PKO sa stále ešte 

rozhoduje. Nakoniec sme konferenciu 

zorganizovali v Istropolise a ukázalo sa, že sme 

urobili dobre. V sobotu večer bola sála 

preplnená, niektorí museli stáť na schodoch 

napriek tomu, že sme vo foyer pripravili 

projekciu, kde sa bohoslužby premietali, čo 

uvítali najmä mamičky s deťmi.
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kresťankou, prosila som Pána, aby mi postoju k Izraelu. Všimla som si, že Naposledy som tam bola pred Viano-

zlomil srdce. Veľmi som to potre- všetky zbory majú k nemu pozitívny cami. Mala som tam dve zhromaždenia. 

bovala, pretože som ho mala naplnené vzťah, čo veľmi oceňujem. Sama by Bolo to úchvatné. Pastor mi neskôr 

toľkými vecami tohto sveta. Chcela som sa rada jedného dňa do Izraela napísal, že dvesto ľudí sa obrátilo          

som s ľuďmi súcitiť a vnímať ich tak, presťahovala. Izrael potrebuje našu k Bohu a ďalších dvesto bolo zázračne 

ako ich vníma On. Je to v súlade s tým, duchovnú, modlitebnú i finančnú uzdravených. Tá krajina ma priťahuje 

čo hovorí vo svojom slove, že práve pomoc, čelia tam veľkým problémom. aj preto, že je v nej pripravená veľká 

ľudia zlomeného ducha, sa mu ľúbia. Podobne ako v minulosti Jozef, keď bol žatva. Žijeme v posledných časoch a je 

Keď ma Boh povolal, tak mal so mnou v Egypte, pomohol svojim bratom, aj to veľká výzva. Mnohí v tejto krajine 

veľa práce, lebo som vôbec nemala rada nám sa naskytnú také  príležitosti. môžu ísť v budúcnosti proti Izraelu, tak 

ľudí. Dá sa povedať, že som mala niečo poďme kázať, aby sa čo najviac z nich 

proti každému národu. Austrálčania sa Za svoj život si už bývala v niekoľ- obrátilo k Bohu.

mi zdali príliš vysokí a Nemci, tí predsa kých krajinách. Pochádzaš z Malaj-

mali na svedomí holokaust. Dnes ale zie, niekoľko rokov si žila vo Švéd- Ako sa pozeráš na súčasné dianie vo 

milujem všetkých ľudí. Musíme rásť  s k u a potom v Kanade. Teraz bývaš   s v e t e  a   čo nás asi tak čaká?

v Pánovi a v intimite s ním, potrebujeme u dcéry v New Yorku. Ako vidíš svoju Jedna moja americká priateľka pove-

s nám tráviť kvalitný čas a byť mu budúcnosť? dala, že antikrist bude židovského pô-

neustále vďační. Boh mi dal túžbu, aby Po všetky tie roky ma Boh viedol. vodu. Je to celkom možné, lebo inak by 

som ho uctievala bez ohľadu na to, čo sa Myslím si, že som naozaj prežila život  ho asi Židia neprijali. Najviac ma ale 

okolo mňa deje. Veľmi ma oslovilo, keď v Božej vôli. Budúcnosť vnímam ako zaráža, ako veľmi sa všade rozmohol 

som čítala v Biblii o Márii, ktorá nové obdobie. Môj čas v Kanade sa hriech. Toľko prevrátenosti... Zlé sa 

pomazala Ježišove nohy. Uvedomila skončil a túžim tráviť viac času  zr az u  na zý v a d o br ým .  Je  možné hrešiť a 

som si, že keď odchádzala, aj ona v Európe. V Malajzii mám mnoho okolie to vôbec neposudzuje negatívne. 

voňala tým olejom, lebo bola pri ňom a príbuzných a všetci sa obrátili k Bohu, Filmy v televízii sú také strašné, a mladí 

dotýkala sa ho. Rovnako sa i my ale neláka ma to vrátiť sa späť, no ľudia na nich nevidia nič zlé...

môžeme v duchu dotýkať Pána a potom možno tam pôjdem stráviť posledné dni 

to pomazanie príde aj na nás; o to viac svojho života. Keď som prvýkrát prišla Ako sa môžeme na takéto nebezpečné 

ho potom milujeme a túžime nanovo do Izraela, Pán sa veľmi dotkol môjho časy najlepšie pripraviť?

spoznávať. ducha. Cestujem po celom svete a páči Som presvedčená, že kresťania musia 

byť silní v Slove a v Duchu. Potrebu-

jeme sa naučiť načúvať Pánovmu hlasu. 

Nevieme presne, ako to bude v budú-

cnosti, ale čo ak budú nejaké problémy  

s jedlom? Verím však, že tak ako sa Boh 

nadprirodzene postaral o Eliáša v čase 

sucha, postará sa aj o nás. V tejto dobe 

uvidíme tiež mučeníkov. Spomeňte si 

na mladého Štefana a to, s akou odva-

hou vydával svedectvo o Kristovi. Bu-

deme takisto kráčať v oveľa silnejšom 

pomazaní, než si dnes dokážeme 

predstaviť. Čo oko nevidelo a ucho 

nepočulo a čo na srdce človeka 

nevstúpilo – to všetko Boh pripravil pre 

tých, ktorí ho milujú. Takže musíme byť 

pripravení na dobré i zlé časy. Cirkev 

potrebuje činiť učeníkov. Nesmieme sa 

Navštívila si Slovensko a Českú sa mi na rôznych miestach, ale v Izraeli báť ľuďom hovoriť, že to bude aj ťažké. 

republiku, videla si veľa miest a by som si naozaj priala aj žiť. V naj- Niektorí ľudia si myslia, že Ježiš je ako 

zborov. Čo ťa upútalo a čo by si chcela bližšej dobe by som sa azda mohla Santa Claus. Je taký dobručký a všetko 

odkázať veriacim? usadiť aj v Prahe. Nie je to tu také drahé nám dáva. Ale musíme to vyvážiť 

V prvom rade by som chcela povedať, ako v New Yorku a je to blízko do učením, ktoré hovorí o tom, že je tu naša 

že mám veľmi rada Čechov i Slovákov. okolitých krajín. Ani do Ruska odtiaľ časť zodpovednosti. Ako my môžeme 

Cítim sa s vami spojená v duchu. Keď nie je tak ďaleko. spolupracovať s Pánom? Áno, Ježiš 

som navštívila vašu cirkev v Kroměříži, nám dal všetko, ale to preto, aby sme mu 

tak som to vnímala ešte jasnejšie. Som Bola si aj v Moskve? Aké sú tvoje mohli ešte lepšie slúžiť. My, ktorí sme 

presvedčená, že je to vďaka vášmu dojmy z tamojších veriacich? už zrelší v Pánovi, musíme odovzdávať 

ROZHOVOR

Betlehem, miesto narodenia Pána
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mladším to, čo nám Boh zveril. Sama si 

to veľmi silno uvedomujem a v podstate 

tak aj žijem; čo mi Pán dal, odovzdávam 

ďalej všade tam, kamkoľvek ma po-

siela. Áno, posledné časy budú svojím 

spôsobom strašné, ale možno niektoré  

z tých vecí ani neuvidíme, lebo budeme 

vytrhnutí. Najdôležitejšie však je, aby 

sme sa naučili byť premožiteľmi v Kri-

stovi, o čom pastor Ulf Ekman tak veľa 

a často hovorí.  

Je ľahké žiť tak, ako žiješ ty?

Som šťastná v Bohu, ale aj môj život má 

svoje úskalia. Kvôli častému cestova-

niu som skoro stále odlúčená od svojej 

rodiny. Chýba mi domov a takmer 

každý deň sa zobúdzam v inej posteli. 

Nie je to vždy príjemné, ale Boh je       

ku mne taký dobrý a moji hostitelia tiež. 

Vždy mám možnosť zostať na nejakom 

peknom mieste. A nerobím si žiadne 

starosti. Vždy sa nájdu dobrí ľudia, 

ktorí sa ponúknu, že mi odnesú kufre. A 

keď nie, tak niekoho poprosím. Keď 

idem na dlhú cestu, stane sa mi, že sa mi 

to všetko nezmestí do jedného kufra. Na 

letiskách sa za každý ďalší kufor 

pripláca. Vtedy prosím Nebeského 

Otca, aby mi na tieto extra výdavky 

poslal peniaze navyše a vždy ich 

dostanem. Napríklad pri tejto ceste po 

Európe mi na letisku v USA všetky 

extra poplatky jednoducho odpustili. 

Keď som ešte chodila do školy, mala 

som výbornú učiteľku zemepisu. Keď 

hovorila o rôznych krajinách, bolo to 

veľmi živé a pútavé. Dôvod bol jedno-

duchý; mnoho z tých miest sama nav-

štívila. Veľmi som po tom vtedy 

zatúžila aj ja, a dnes môžem povedať, že 

sa mi tento sen splnil. Mám naozaj do-

brodružný život. Raz o tých všetkých 

zázrakoch plánujem napísať knihu. Uvideli sme sa v situáciách, kde zly-

Všetci pastori ma k tomu povzbudzujú. hávame a aj  cez smiech, aj cez slzy sme 

Dokiaľ však ešte vládzem, tak chcem nakoniec prichádzali pred Pánovu tvár 

cestovať. zlomení, ale s jasnou nádejou a vierou   

v jeho milosť.  Bol to unikátny čas 

Všade naokolo vidíme, ako sú ľudia prípravy na to, čo mal Boh pre nás 

prepracovaní, neobchádza to ani pripravené. 

kresťanov, kazateľov nevynímajúc. V nedeľu popoludní slúžil druhý 

Ako sa proti tomu brániť? zahraničný hosť, pastor Åke Carlsson   

Je dôležité mať v živote rovnováhu. Aj z Goteborgu na tému lásky k blížnemu. 

ja ako služobníčka si potrebujem nájsť Okrem toho, že sme sa dozvedeli, akým 

čas, keď budem počúvať iných kaza- milým spôsobom sa zoznámil so svojou 

teľov. Preto idem v máji na týždňový manželkou, uvideli sme kľúčovú úlohu 

seminár s pastorom Ulfom Ekmanom agapé v našom chodení s Kristom. 

do Uppsaly. Keď mám príležitosť, rada Podvečer slúžil Miro Tóth z Košíc zno-

navštívim operu, alebo si robím výlety va na tému posvätenia, tentoraz z prí-

do prírody spojené s piknikom. Nemô- behu horiaceho kra a Mojžišovho stre-

žeme účinne kázať, keď sme unavení. tnutia s Bohom. Posolstvo sme nazvali 

Nadovšetko si tiež chránim svoj čas na „Zobuj sa, lebo stojíš na svätom 

modlitbu. Zvlášť pred dlhšími cestami mieste.“ Čo všetko môže znamenať 

trávim viac času v intenzívnej modlitbe „zobuj sa?“

a potom vidím, ako sa na zhromažde- V nedeľu ráno sa uskutočnilo 

niach Boh oslavuje. posledné oficiálne zhromaždenie 

Otázky kládli Vojtech a Jitka konferencie s Åkem Carlsonom ako 

Gotšaltovskí, pastori Slova života súčasť bohoslužby Slova života v Bra-

v Kroměříži tislave v DK Dúbravka. Sála bola znova 

preplnená a musím povedať, že vy-

učovanie, ktoré Åke priniesol pre náš 

Konferencia viery 2011 mala aj ďalších zbor, bolo jedno z najlepších, aké som 

vzácnych hostí. Boli nimi Miro Tóth   ke d y počul. Bolo to veľmi silné biblické 

z Košíc a kapela Tretí deň. Slúžili posolstvo o tom, ako prichádzať pred 

chválami počas sobotného ranného Boží trón, ako tam stretávať Božiu 

zhromaždenia, keď kázal pastor Peter milosť, ako vidieť moc krvi a ako 

Čuřík. Napriek tomu, že sa jednalo  p ri jí m a ť  odpovede na modlitby. Veľmi 

o sobotné ráno, bolo na bohoslužbe vám toto posolstvo odporúčam. V ne-

mnoho „hladných“ kresťanov, ktorí deľu popludní sme mali ešte stretnutie 

odchádzali skutočne dobre nasýtení Åkeho Carlssona s lídrami nášho zboru. 

Božím slovom. V zhromaždení bola Líderské stretnutia majú vždy špeciál-

nádherná sloboda a posolstvo o tom, nu príchuť, lebo sa na nich stretávajú 

ako „vyzliecť“ starého človeka, bolo ľudia, ktorí chcú Pánovi horlivo slúžiť a 

silnou výzvou pre každého z nás. Pastor niečo preňho robia. Po jeho skončení 

Peter poukázal na dôležitosť pôsobenia sme s pastorom Carlsonom urobili tento 

Božej milosti pri procese posvätenia. rozhovor.

ROZHOVOR
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Ste obklopení väčš ími ten istý kazateľ ako v nedeľu ráno, ale, 

národmi, a možno sa medzi samozrejme, bude to podané tak, aby to 

nimi cítite maličkí. Ale moja bolo pre nich ľahko stráviteľné. Chce-

skúsenosť je, že Boh používa me sa im viac venovať, lebo sú našou 

to, čo je „ničím“, niečo, čím budúcnosťou. Ak to zanedbáme, mô-

sa pohŕda. Myslím, že medzi žeme skončiť ako stredoveká cirkev. 

vami je určitý „depozit“, 

niečo, čo tu Boh vložil a čo Máš nejaké zaujímavé aktuálne 

použije pri evanjelizácii  sv ed e ct vo ?

v Európe. Keď som bol v Thajsku, tak na jednom 

zhromaždení bolo spasených viac ako 

Napriek všetkému, prečo 50 ľudí a na ďalšom asi sto ľudí prijalo 

sa v porovnaní s krajinami krst Duchom Svätým. Mali sme tam 

tretieho sveta stále deje nádhernú konferenciu pre asi 600 ľudí  

pomerne málo zázrakov  a  m od lili sme sa za mnohých mladých. 

v týchto končinách? Boh odpovedá na modlitby. Pred dvoma 

Kvôli neviere. Ježiš na to rokmi ma jeden manželský pár 

odpovedal tak, že posielal poprosil, aby som sa za nich modlil, 

učeníkov po dvoch, mali lebo nemôžu mať deti, a nedávno mi 

kázať vieru a pripraviť pôdu. celí rozžiarení ukázali svoje dieťatko. 

Potrebujeme vyučovať a 

ľudia musia pochopiť, že Na čo by sme sa ako lídri mali zame-

chce použiť ich a nielen rať? Čo by sme nemali minúť?

známych kazateľov. Niekedy sme príliš „duchovní“. Mali by 

sme spolu prežívať aj nejaké príjemné 

Ty s i  pas tor a chceš chvíle, napr. pri bowlingu, tenise, na 

budovať cirkev, a predsa pláži, pri nakupovaní a podobne. Robiť 

vyučuješ o tom, že treba spoločne niečo, čo nás baví. Hoci sme 

evanjelizovať... už toho v cirkvi spolu veľa prežili, toto 

Je to veľmi dôležité, zapojili by malo byť trochu iné, ale užitočné, 

sme sa do rôznych misijných lebo práve v uvoľnenej atmosfére sa 

výjazdov, no treba budovať ľudia ľahšie otvoria a posilnia sa 

aj základy a pritom budovať priateľstvá. A potom je oveľa jedno-

mosty, ako osloviť ľudí. duchšie pozvať medzi seba aj svojich 

priateľov.

Mnohí prešli biblickou Otázky sa pýtal Peter Čuřík

školou, teraz máme školu 

pre lídrov, to by mohol byť 

dobrý základ.

Áno, ale nesmieme sa tam Sme veľmi vďační všetkým služobníkom 

zastaviť. Naozaj potrebu- z nášho zboru, ktorí sa do organizácie 

Aké sú tvoje dojmy z našej konfe- jeme zmeniť zmýšľanie. Dá sa to aj konferencie aktívne zapojili, bolo 

rencie? trochu zjednodušiť, prejaviť ľuďom vzácne vidieť v Božom dome toľko 

Na celej konferencii bolo vnímať lásku, pozvať ich na kávu, byť ochoty a kvality práce zároveň. Veľmi 

nádherné pomazanie. Prekvapilo ma, že prirodzení. Filip povedal Natanaelovi: vás tiež povzbudzujeme, aby ste si 

sa zúčastnilo veľa veriacich z rôznych „Poď a vidz!“, takéto vzťahy sú veľmi objednali posolstvá z jednotlivých 

miest a zborov, a takisto bolo vidieť, že dôležité. Potrebujeme pozvať ľudí tam, zhromaždení na CD nosičoch alebo 

ľudia sú hladní po Bohu. Cítil som kde je Ježiš: do našich domovov, na celú konferenciu vo formáte MP3 - ako 

určitú „osudovosť“ ohľadne tohto zhromaždenia a takisto na skupiny. na to zistíte na 18. strane tohto čísla. 

zboru v Bratislave. Je zrejmé, že ľudia Verím, že konferencia ešte prinesie 

neprichádzajú len kvôli tomu, že sa Čo sa deje u vás v zbore? ovocie a Slovo, ktoré bolo kázané, bude 

treba zúčastniť, ale aj preto, že vedia, že U nás v zbore vidíme hnutie Ducha. naďalej meniť ľudské životy podobným 

niečo veľkého sa stane. Snažíme sa vybudovať niečo zaujímavé spôsobom, ako to na mieste prežívalo 

pre tínedžerov. Pripravujeme pre nich okolo 600 hostí z celého Slovenska. Už 

Ako sa pozeráš na Slovensko a jeho bohoslužbu v nedeľu popoludní, lebo teraz sa tešíme na marec 2012 a ďalšiu 

budúcnosť? vstávajú neskoršie... Bude tam kázať konferenciu viery v Bratislave.

REPORTÁŽ

Betlehem, miesto narodenia Pána
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V máji vodcovia Fatahu Ismail Haniyeh a Hamasu Mahmúd Po zabití šéfa Al-Káidy 

Abbás podpísali dohodu o zjednotení. Tieto dve organizácie Usámu bin Ládina ame-

boli vo vojnovom stave od roku 2007, keď Hamas brutálnym rickými ozbrojenými si-

spôsobom odstránil zástupcov Fatahu zo všetkých vedúcich lami vodca Hamasu       

pozícií v pásme Gazy a zabil mnohých jeho členov. Početné v Gaze Ismail Haniyeh 

pokusy o zjednotenie vždy zlyhali, ale pod vedením novej vyhlásil: „Odsudzujeme 

egyptskej vlády, ktorá má k Hamasu oveľa pozitívnejší zabit ie akéhokoľvek 

postoj než predošlá, došlo k dohode vo veľmi krátkom čase. s v ä t é h o b o j o v n í k a ,  

Pred jej slávnostným podpísaním Mahmúd Abbás vyhlásil: moslima či Araba a 

„Nebudeme požadovať, aby Hamas uznal Izrael.“ Podľa žiadame Boha, aby mu 

hlavného vyjednávača Palestínskej samosprávy Saeba udelil svoju milosť.“ 

Erekata ide o vnútorný proces, do ktorého Izrael nemá čo Podľa neho Hamas považuje usmrtenie bin Ládina za 

hovoriť. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu reagoval na „pokračovanie americkej politiky založenej na útlaku a 

túto správu s veľkým znepokojením a vyzval Abbása, aby od prelievaní krvi moslimov a Arabov.“ Ministerstvo 

dohody odstúpil. Správa o spojení Fatahu s Hamasom môže zahraničných vecí USA označilo jeho výroky za šokujúce. Aj 

pomôcť presvedčiť európske štáty, aby v septembri Arabi žijúci v Jeruzaleme protestovali proti zabitiu Usámu 

nevyjadrili podporu vytvoreniu Palestínskeho štátu, keďže bin Ládina. Výtržníci hádzali kamene do polície a pokúsili sa 

Európa považuje Hamas za teroristickú organizáciu. Na o blokádu ciest.

stretnutí s Tonym Blairom Netanjahu povedal: „Ako môžeme 

uzavrieť mier s vládou, ktorej polovica vyzýva na zničenie Zdroj: Livets Ord

Izraela a vychvaľuje arciteroristu Usámu bin Ládina?” redakčne krátené

SPRÁVY Z IZRAELA

Svetová senzácia, ktorá sa nedostala do titulkov
V septembri 2009, asi deväť mesiacov po skončení vojny v Gaze, sudca Richard Goldstone 

predložil správu vyšetrovacej komisie, ktorú viedol. V tejto správe obvinil Izrael zo zá-

važného porušovania medzinárodného a humanitárneho práva. Izrael vraj použil neúmernú 

silu a nerozlišoval medzi vojakmi a civilistami. Goldstone dokonca tvrdil, že izraelskí vojaci 

zámerne mierili na civilistov, takéto zámery naopak nenašiel na strane vojakov Hamasu.        

V apríli 2011 však Goldstone v rubrike denníka Washington Post napísal: „Keby som vtedy 

vedel, čo viem teraz, Goldstonova správa by vyzerala úplne inak.“ Goldstone pokračoval, že, 

v protiklade k tvrdeniam správy, Izrael nemieril zámerne na civilistov. Na margo Hamasu 

uviedol, že „netreba ani hovoriť, že ich útoky boli zámerne namierené proti civilistom. Čo sa 

týka následných opatrení, Izrael ich do značnej miery realizoval, Hamas neurobil nič.“ 

Goldstonova správa sa po jej vydaní ešte niekoľko dní až týždňov objavovala vo všetkých 

významných národných aj medzinárodných médiách. Keď ale rok a pol nato Goldstone svoje 

vyjadrenia upravil, denník New York Times odmietol jeho článok vytlačiť.

„Palestínsky štát“ – je vôbec legálny?
Zástupcovia Palestínskej samosprávy sa snažia presadiť svoj plán, aby OSN uznala 

vytvorenie Palestínskeho štátu s hranicami z roku 1967 s Jeruzalemom ako hlavným 

mestom. Palestínsky líder Mahmúd Abbás sa vyjadril, že 130 štátov im už svoju 

podporu vyjadrilo. Cieľom je získať dvojtretinovú väčšinu v Generálnom 

zhromaždení a potom vec postúpiť Bezpečnostnej rade. Ministerka zahraničných 

vecí Hilary Clintonová opakovane upozorňuje na naliehavú potrebu riešenia 

konfliktu aj vzhľadom na nepokoje v arabských krajinách. Izraelský premiér 

Benjamin Netanjahu sa vyjadril, že jeho krajina nepotrebuje „mier pro forma, ale skutočný mier, ktorý bude trvalý a zaistí 

nám bezpečnú budúcnosť.“ Podľa neho sa Izrael rázne postaví proti všetkým, ktorí sa budú snažiť diktovať mu podmienky, 

ktoré budú mať za následok nebezpečenstvo. Pri presadení hraníc z roku 1967 by sa významné izraelské miesta, vrátane Tel 

Avivu, okamžite ocitli v zóne, ktorú by bolo možné z palestínskych území bez problémov ostreľovať. Dohoda známa ako Oslo 

II konkrétne hovorí, že zúčastnené strany „nevykonajú žiadne kroky, ktorými by sa zmenil stav na Západnom brehu a v pásme 

Gazy, kým nebude prijatý výsledok vyjednávaní o trvalom stave.“ Štáty, ktoré v súčasnosti vyjadrujú uznanie 

jednostrannému vyhláseniu Palestínskeho štátu, tým vlastne porušujú medzinárodné právo.

Sme svedkami zrodu nového 
teroristického režimu?

Hamas odsúdil zabitie Usámu bin
Ládina
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budúcnosť: Ešte viac by som podporil 

službu modlitebníkov a vytrénoval viac 

usporiadateľov.

Čo by ste povedali o duchovnej klíme, 

ktorú ste v Bratislave vnímali?

Napriek vzácnej atmosfére konfe-

rencie, mnohí ľudia boli poviazaní 

nepriateľom. Všimol som si to aj pri 

kázaní; bolo to zjavné na niektorých 

tvárach. Nebolo to jazykovou bariérou 

ani únavou, i keď program konferencie 

bol nabitý, čo k únave mohlo čiastočne 

prispieť. Celkom určite to bol však aj 

útok nepriateľa, ktorého zámerom bolo, 

aby veriaci nepočuli slovo. Vyslo-

Bolo veľmi osviežujúce stretnúť ku Kristovi celé národy. Boh sa nás bodenie nie je len alternatívou, či 

človeka, ktorý chodí blízko Ježiša mocne dotýkal a verím, že v nás akýmsi luxusom, ale je dôležitou 

Krista. Nespochybniteľná autorita rozdúchal oheň prebudenia. súčasťou toho, čo Boh chce v živote 

tohto služobníka evanjelia bola spojená Prinášame vám krátený rozhovor  k re s ťana vykonať. Zvykneme hovoriť, 

s pokorným duchom a Kristovou s pastorom Scataglinim, ktorý sa že svätosť je v podstate vyslobodenie, 

láskou, s ktorou slúžil iným. Spolu  o d oh r al   po spoločnej rannej boho- pretože Pán Ježiš sa modlil, „osloboď 

s manželkou nás viedli do života vo službe bratislavských zborov a tiež na nás od zlého“. Ak máme ľuďom 

svätosti s obrovským dôrazom na prácu záverečnom stretnutí s pastormi Brati- priniesť oslobodenie a vidieť, ako sa 

Ducha Svätého a pôsobenie jeho slavy. Rozhovor je naozaj veľmi úp- zbavujú svojich pút, potrebujeme mať 

milosti. Odhadujeme, že na konferencii rimný a podnetný: zlomené srdcia. Hovorím vám to na 

sa mohlo zúčastniť okolo 1500 ľudí. povzbudenie, zvlášť vám, ktorí stojíte  

Sergio dával smelé výzvy pre kres- Aké sú vaše dojmy z konferencie  v  t a ke jt o  službe, a nevidíte dostatok 

ťanov aj hľadajúcich; výzvy pre tých, v Bratislave? ovocia. V minulosti som si myslel, že 

ktorí vnímali vo svojom živote pýchu, Naše dojmy sú vynikajúce! Na kon- služba utlačeným je len mrhaním času, 

rebéliu, neodpustenie, alebo pre tých, ferencii vládla výborná atmosféra. pretože za hodinu dokážete urobiť 

ktorí mali samovražedné sklony, či Možno si to sami dostatočne neuve- pomerne veľa, pričom rovnaký čas 

potrebovali uzdravenie a oslobodenie  domujete –pretože v tom žijete –ale pre môžete stráviť službou jednotlivcovi, 

v oblasti neprijatia samého seba. Celú nás, ktorí prichádzame „zvonku“, je ktorý potrebuje oslobodenie. Ale pri 

konferenciu začal pasážou z evanjelia veľmi neobvyklé vidieť pastorov, ktorí každom takomto stretnutí sa v du-

Matúša o dôležitosti urovnania cesty dokážu spoločne slúžiť; napriek tomu, chovnom svete udeje niečo dôležité. 

pre Pána, zrovnania vrchov a vyplnenia že sú rozdielni, uvedomujú si, že určité Ako zvykne hovoriť Carlos Anna-

údolí – to je naša zodpovednosť. Boh si veci môžu pre Božie kráľovstvo robiť condia, s každým jedným človekom, 

tak pripravuje svoju Cirkev, aby bola spoločne. ktorý je vyslobodený, diabol stráca moc 

čistá a bez poškvrny, aby ho mohla Organizáciu konferencie ste zvládli a vplyv v meste. Ak by sa ma niekto 

reprezentovať na tejto Zemi a priviesť na výbornú, azda jedno odporúčanie pre opýtal, čo bolo kľúčom pre prebudenie 

REPORTÁŽ

V máji 2011 sme v Bratislave spolu s viacerými kresťanskými cirkvami združenými v platforme „Kresťania v meste“ 

zorganizovali jedinečnú konferenciu. Veľmi vzácnymi hosťami boli okrem pastorky Jeannie Mokovej z Austrálie, 

ktorej zbor sa na usporiadaní konferencie bohatou mierou podieľal, pastori Sergio a Kathleen Scatagliniovci.       

V našich kruhoch je známa Sergiova kniha „Oheň jeho svatosti“ (vyšla v českom jazyku), v ktorej podáva vlastný 

životný príbeh kazateľa, ktorý bol celkom spokojný s úrovňou svojej svätosti, až dokiaľ ho úplne neočakávane 

nezachvátil „Oheň Jeho svätosti“. Udialo sa to síce už pred 14 rokmi, ale je úžasné vidieť, že tento Boží oheň zo 

života pastora Sergia nezmizol a stále nesie ovocie.

Oheň jeho svätosti
Konferencia so Sergiom a Kathleen Scatagliniovcami

Pastor Sergio Scataglini a prekladateľ Miro Tóth z Nitry
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v Argentíne, odpovedal by som, že Slúžili ste mnoho rokov po boku vidieť všetky tie znamenia a zázraky, 

vyslobodenie, lebo naša kultúra bola svojho otca a ďalších známych pastori sa toho prebudenia naozaj 

veľmi zviazaná nepriateľom. služobníkov v Argentíne. Je jasné, že chopili a vydali mu celé svoje životy. 

ž iadne prebudenie nemôžeme Môj otec zatvoril bežný život zboru na 

Vidíte nejaké rozdiely v úrovni kopírovať, ale sa môžeme inšpirovať. šesť mesiacov, zatvoril biblickú školu, 

svätosti, keď porovnávate kresťanov Čo bolo podľa vás hlavnými prí- nedeľnú školu a cele sa odovzdal 

na rôznych kontinentoch? sadami prebudenia v Argentíne? prebudeniu a organizovaniu evanjeli-

Môžem porovnať len otvorenosť. Na Jednoznačne zlomenosť. U nás to začných zhromaždení. Mnoho ľudí       

niektorých miestach je cítiť až zúfalú napodiv nezačalo ani modlitbou, ani z jeho zboru prichádzalo okolo štvrtej, 

túžbu po svätosti, inde najskôr potre- pôstom, ani jednotou. Neboli sme piatej popoludní priamo z práce na 

buje zaznieť posolstvo na túto tému, zlomení. Takže keď sme (Argentína) evanjelizáciu, aby narovnali stoličky a 

ktoré potom otvorí dvere k ľudským prehrali vojnu s Anglickom o Fal- pripravili bohoslužby. Pastori a slu-

srdciam. Niekde sa takéto posolstvo klandské ostrovy, naša pýcha sa žobníci potom často ostávali až do 

nemusí stretnúť s pochopením kvôli zlomila. Bolo to pre nás zdrvujúce. A druhej či tretej ráno, lebo slúžili ľuďom, 

tomu, že ľudia radšej uprednostnia krátko nato začalo mnoho ľudí chodiť ktorí potrebovali poradenstvo alebo 

„dobré“ výsledky pred osobnou zbož- do kostolov a modlitební; akoby to oslobodenie. Niektorí z pastorov to 

nosťou. Takéto uvažovanie sa však argentínske spoľa-hnutie sa na samých mali ešte náročnejšie, pretože lekári      

neskôr vypomstí; mnoho služobníkov seba bolo zlomené, akoby padla akási z nemocníc hovorili prípadom, ktoré 

môže potom zakúšať problémy v man- národná modla. Ľu-

želstve, či zápasiť s nečistými myšlien- dia začali zrazu po-

kami a podobne. Ako kazateľ dokážem čúvať Božie slovo. 

vnímať rôzne úrovne otvorenosti, ale o Keby sme si však 

skutočnej úrovni svätosti, ktorú naozaj mohli vybrať, upred-

vo svojich životoch žijeme, vie len Boh. nostnili by sme pre-

budenie prostred-

Posolstvá konferencie ste koncipova- níctvom modlitieb, a 

li tak, že ste začali kázňou o prebude- nie prebudenie kvôli 

ní v našich srdciach, potom o prebu- národnej katastrofe. 

dení v cirkvi a na záver o prebudení   Preto našou radou 

v národe. Bola táto postupnosť zá- pre vás je toto: ne-

merná? prestávajte sa mod-

Áno, ale Boh môže túto postupnosť liť, pokračujte v úsilí o jednotu, naďalej nedokázali vyliečiť: „Choďte za tým a 

obrátiť. On môže urobiť prebudenie  r o bt e to, čo robíte, pretože vaše tým pastorom, on vás vylieči.“ A dali im 

v národe hoci aj vtedy, ak cirkev nie je prebudenie môže trvať dlhšie, môže byť priamo aj ich adresy. Takže o štvrtej 

zjednotená. Vie to urobiť aj vtedy, ak sa ešte väčšie a efektívnejšie. –piatej ráno sme počuli zvonček a otec 

cirkev nemodlí. Je však omnoho lepšie, Hoci prebudenie v Argentíne, ktorá musel vstávať a buď vyháňal démonov, 

keď je cirkev pripravená a žije v pre- má 40 miliónov obyvateľov, prinieslo alebo niekoho uzdravoval. Poznali sme 

budení. Keď nám potom Boh pošle okolo dvoch miliónov ľudí ku Kristovi, mnohých evanjelistov, ktorí sa museli 

tisíce a tisíce ľudí, kresťanskí lídri sa mnoho duší bolo neskôr stratených.  p re s ťahovať, pretože ľudia na nich 

nebudú musieť hádať o to, do ktorého V niektorých mestách cirkev nebola čakali pred domom na chodníku a bolo 

zboru novoobrátení pôjdu. Vtedy už pripravená na takú veľkú žatvu a náročné mať vôbec nejaký rodinný 

nebude čas na rozbroje, lebo budeme niekedy sa stalo, že ľudí k sebe život. 

mať veľa práce a budeme môcť na žatve nakoniec strhli Svedkovia Jehovovi. To je cena za prebudenie. Preto 

spolupracovať. Vtedy budeme schopní Aké smutné a aké mätúce. Preto je potrebujeme naše rodiny veľmi dobre 

prijať do našich zborov hoci aj 50000 oveľa lepšie, ak sa na prebudenie zorganizovať a povedať im o pre-

ľudí za jeden rok. Pokiaľ však cirkev pripravíme, ak Pánovi pripravíme budení. Povedať im takéto príbehy, aby, 

nie je pripravená, zdá sa, že čím viac cestu. keď prebudenie príde, aj naše deti 

ľudí prichádza zvonku, tým je cirkev Je mnoho príbehov o prebudení  v ed e li,  ž e toto je nadprirodzená vec, 

slabšou a rozdelenejšou. Takže my v Argentíne, ktoré sú veľkým povzbu- ktorú nechceme a nesmieme minúť.

uprednostňujeme toto poradie – najprv dením. Jedným z nich je, že keď už Víťazný život

srdce jednotlivcov, potom cirkvi a prebudenie horelo a mnoho veriacich 

potom prebudenie národa. prichádzalo ku Kristovi a začínali sme 

ROZHOVOR

Konferenciu so Sergiom a Kathleen Scatagliniovcami si 
môžete u nás kúpiť ako multimediálne CD vo formáte 

MP3 len za 5 Eur.

Veľká sála Istropolisu v Bratislave
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aby vám Boh pomáhal udržiavať domov, musíte svojmu man-

Vytváranie domova v dome poriadok, oprať a želovi dovoliť byť hlavou, aby 

vyžehliť bielizeň, postarať sa o ste sa vy mohli stať srdcom. Byť 

V manželstve budete vždy plnú chladničku a ustlané oboma naraz je príliš namáhavé. 

zodpovedná za dve oblasti: postele. To sú bežné veci, za Boh ustanovil manžela za hlavu 

domov a deti. Aj keby ste boli ktoré vám manžel zrejme nebude rodiny, a to bez ohľadu na to, či si 

jediným pracujúcim členom ďakovať každý deň (a možno to zaslúži, alebo či má na to 

domácnosti a váš manžel by bol nikdy), ale určite si hneď všimne, schopnosti. Taký je Boží po-

doma s deťmi, stále bude vašou keď nebudú spravené. Môj riadok. Neznamená to, že jedna 

úlohou dozerať na to, aby váš manžel sa do komory nepozerá úloha je dôležitejšia než druhá; 

domov bol útočišťom a zdrojom každý deň , č i t am máme obe majú spolupracovať. Ak sa 

pokoja, prijatia, lásky a od- náhradné žiarovky alebo ba- váš manžel má stať hlavou, 

počinku pre všetkých členov terky. Ale ak sa  pozrie, chce, aby musíte mu prenechať vedenie. 

rodiny. Navyše sa od vás tam boli. Rovnako očakáva, že Vašou úlohou je urobiť všetko 

očakáva, že budete sexuálne keď sa večer vráti z práce, nájde  pre to, aby ste boli srdcom 

atraktívna, vynikajúca kuchárka v kuchyni chlieb alebo pečivo. domova, hoci by ste boli jedinou 

a skvelá mama, prekypujúca Snažím sa, aby som tieto potreby zárobkovo č innou osobou           

duchovnou, fyzickou a emo- naplnila. Prosím Pána Boha, aby v domácnosti. Ak tento poriadok 

cionálnou vitalitou. Väčšina žien mi pomáhal udržiavať do- nerešpektujeme, vedie to k neu-

má pocit, že je to nad ich sily. mácnosť takým spôsobom, aby stálemu napätiu a sporom.

Dobrou správou však je, že to sa môj manžel vracal domov   N e c hc em tým povedať, že 

nemusíte zvládať samy, ale s radosťou. Na to nepotrebujete žena nemôže pracovať a muž sa 

môžete sa spoliehať na Božiu drahý nábytok a bytového starať o domácnosť. Podstatou 

pomoc. d iza jnéra . Prvý dom som je, aby manželia prijali svoje 

Proste Pána, aby vám ukázal, vymaľovala sama a zariadila ho úlohy srdca a hlavy. Zakaždým, 

ako zo svojho domova vytvoriť už použ ívaným náby tkom  ke ď  m a t la či l t er m ín odovzdania 

bezpečný prístav, v ktorom sa z výpredaja. Chcelo to len štipku niektorej z mojich kníh, Michael 

budujú rodinné vzťahy prostre- fantázie, trochu práce a dom bol sa staral o domácnosť a deti, kým 

dníctvom zdravej a kreatívnej zakrátko veľmi útulný. ja som písala. Nijako to neohro-

komunikácie. Modlite sa za to, Ak chcete dom premeniť na zilo jeho vedúcu úlohu v rodine, 

Moc manželkiných 
modlitieb 

Väčšina manželstiev pociťuje potrebu prehĺbenia svojho vzťahu, ale 

ako na to? Stormie Omartian prináša osviežujúci pohľad na moc 

modlitby, ktorá je korením partnerského vzťahu. Stormie, matka 

troch dospelých detí, okrem príkladov z vlastného života ponúka 

jednoduché modlitby a biblické verše, ktoré inšpirujú a povzbudzujú 

ženy, aby dôverovali nádherným Božím zasľúbeniam o uzdravení a 

obnovení svojho manželstva.

Misijný vlak pred 20. rokmi

NOVÁ KNIHA - UŽ V PREDAJI

Stormie Omartian
Táto kniha je už v predaji. Viac sa o nej dozviete aj na strane 2.
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ani mňa to neviedlo k tomu, aby 

som si nárokovala jeho po-

stavenie. Jednoducho povedané, 

pomohol mi. Inokedy boli 

chvíle, keď si potreboval od-

dýchnuť, tak som do práce 

chodila ja. To bola zas moja 

p o m o c j e m u .  Vo v ä č š i n e  

manžels t iev ide o krehkú 

rovnováhu, preto je dôležité 

modliť sa za harmóniu medzi 

postavením hlavy a srdca. 

Udržovanie poriadku v domá-

cnosti nemusí byť dokonalé, ale 

nemali by sme ho zanedbávať. 

Ak obaja manželia pracujú, mali 

by si domáce práce rozdeliť. Ak 

to manžel odmieta, zaplaťte si 

výpomoc – to je lacnejšie ako 

rozvod, chodenie k terapeutom či 

lekárom, alebo pohreb. 

Všetko, čo som povedala o 

domácnosti, platí rovnako pre 

vaše telo, dušu i ducha. Aj oni si 

vyžadujú starostlivosť. Raz som 

počúvala rozhlasovú reláciu,      

v ktorej známy psychológ radil 

poslucháčom. Zavolala tam 

žena, ktorá sa sťažovala, že 

manžel jej vyčíta, že už nie je 

atraktívna. Psychológ sa jej 

opýtal: „Čo robíte pre to, aby ste 

boli príťažlivá?“ Žena ne-

dokázala odpovedať. Chcem tým 

poukázať na to, že príťažlivými 

sa nestaneme bez vlastného 

pričinenia. Dokonca aj tie 

najpôvabnejšie ženy na svete 

musia venovať veľa pozornosti 

udržovaniu svojej krásy. Krá-

ľovná Ester bola jednou z naj-

krajších žien v krajine, a predsa 

ju 12 mesiacov skrášľovali, kým 

ju predstavili kráľovi.  

Každá z nás si musí položiť 

otázku: „Čo robím pre to, aby 

som bola pre svojho manžela 

príťažlivá?“ Dbám o svoju hy- ešte zostane v práci a pôjde sa 

gienu? Udržujem sa v dobrej navečerať s kolegami. Zistila 

kondícii pravidelným cvičením? som, že sa neoplatí urážať sa a 

Stravujem sa zdravo, aby som si ostávať o hlade, pretože to 

udržala silu a vitalitu? Obliekam situáciu ešte zhoršuje. Michael 

sa príťažlivo? A čo je najdô- sa bránil, lebo mal pocit, že ho 

ležitejšie: trávim s Pánom každý nechápem. Uvedomila som si, že 

deň v modlitbe? Garantujem pre oboch bude lepšie, ak svoje 

vám, že čím viac času strávite  o č a k ávania zmením. Odvtedy 

s Pánom, tým viac budete žiariť. pripravujem večeru iba pre seba 

„Ľúbeznosť je klam a krása a deti. Ak sa Michaelovi podarí   

márnosť; žena, ktorá sa bojí k nám pridať, je to príjemné 

Hospodina, tá bude chválená“ prekvapenie. Ak nie, dokážem sa 

(Pr 31:30, Roh. pr.). s tým zmieriť.

Naučila som sa, že ak sa 

prihodí niečo, z čoho som 

sklamaná, najlepšie je zamerať 

sa na manželove dobré vlast-

nosti: pomáha mi s domácimi 

prácami a varením; je verný a 

nemám dôvod o tom pochy-

Nemôžete si dovoliť ne- bovať; je veriaci a chodí na 

investovať do seba, svojho bohoslužby, číta si Bibliu, modlí 

zdravia a budúcnosti. Modlite sa sa a má vysoké morálne zásady; 

za to, aby vám Boh ukázal kroky, miluje mňa aj deti; svoje talenty 

ktoré máte podstúpiť a dal vám používa na Božiu slávu a je 

silu realizovať ich. Pozvite štedrý. Tak si uvedomujem, že by 

Ducha Svätého, aby prebýval  to  mohlo byť omnoho horšie, 

vo vás a vo vašej rodine. preto sa už nesťažujem, ak na 

večeru nepríde. 

Vzdať sa vlastných očakávaní Ak by som mala dať nejakú 

radu mladomanželke, upo-

Krátko po svadbe mi raz zornila by som ju, aby do man-

manžel zavolal z práce, aby som želstva nevstupovala s dlhým 

mu na večeru pripravila niečo  z o zn amom očakávaní, pretože 

z kuracieho mäsa. Išla som do bude sklamaná, ak ich manžel 

obchodu nakúpiť a všetko som nenaplní. Určite sa však pred 

pripravila tak, ako si prial. Keď svadbou treba dohodnúť na 

vošiel do domu, stroho povedal: základných pravidlách, akými sú 

„Nemám chuť na kuracinu, dal vernosť, finančná podpora, 

by som si rebierko.“ Nemusím čestnosť, láskavosť, morálne 

azda vysvetľovať, čo sa mi zásady, fyzická a emocionálna 

prehnalo hlavou. Nebol to láska. Ak tieto potreby nie sú 

ojedinelý prípad; stávalo sa to naplnené, požiadajte o ne. Ak ich 

veľmi často. Michael veľakrát nedostanete ani potom, začnite 

sľúbil, že bude večerať doma, a sa modliť.

len čo som dovarila, zavolal, že 

Pastor Oleg pred "slávnym" vlakom

NOVÁ KNIHA - UŽ V PREDAJI

Naučila som sa, že ak sa 

prihodí niečo, z čoho som 

sklamaná, najlepšie je 

zamerať sa na manželove 

dobré vlastnosti.



                                     I     2 / 2 0 11     I     w w w. s l o v o z i v o t a . s k14 VÍTAZNÝ  ŽIVOTˇVÍTAZNÝ  ŽIVOTˇ

Dávid a Goliáš, 1Sam 17. kapitola že si v ďalšom kole znova odsúdený na zasľúbení. Nie si tým, čo o tebe hovoria 

1. Zabijaci obrov nezačínajú ako porážku. Medzi poslednou prehrou a ľudia alebo tvoje okolnosti, si tým, čo o 

zabijaci obrov novým zápasom si predsa rástol a tebe hovorí Božie slovo.

Dávid prichádza na scénu ako mladík, zosilnel. 2. Zabijaci obrov už majú za sebou 

ktorý ešte žiadneho obra nezabil. Každé Príklad: Slávny horolezec po tom, zápasy, v ktorých zvíťazili

víťazstvo raz budeš musieť vybojovať ako nezdolal jednu z osemtisícoviek,  Dávid sa opieral o svoje minulé ví-

po prvýkrát. To, že si ešte v určitej otočil sa k fotke onej hory a pred ťazstvá. Nikdy nečelíme obrom hneď 

oblasti nezvíťazil, predsa neznamená, novinármi povedal: „Tentoraz si ma na začiatku, Boh nás učí postupne. 

že v nej nemôžeš zvíťaziť dnes alebo porazila. Ale nevzdám sa a jedného dňa Napriek tomu, že si v určitých obla-

zajtra. Nemôžeš hodnotiť svoju budú- ťa zdolám. Ty už totiž nemôžeš rásť, ja stiach niektoré boje nezvládol, vždy 

cnosť podľa svojej minulosti. Napriek však stále áno!“ máš vo svojom živote oblasti, v ktorých 

tomu, že si v niektorých zápasoch už Svoju budúcnosť by si nemal odvo- si zvíťazil. Dávidova odvaha bola 

viackrát prehral, vôbec to neznamená, dzovať zo svojej minulosti, ale z Božích založená aj na tom, že už videl Boha 

Líderstvo nie je
udalosť, ale proces

Pred mnohými rokmi sme spolu s Martinom Hunčárom 

napísali knihu Biblické základy. Táto kniha sa nám veľmi 

osvedčila pri budovaní nových veriacich a pri stavaní 

pevných základov ich kresťanského života. Sme nadšení     

z toho, že pri plnom nasadení, ktoré v zbore prežívame, sa 

nám podarilo pripraviť podobnú učebnicu pre tých, ktorí 

chcú v Pánovi ďalej rásť; nazvali sme ju Líderstvo nie je 

udalosť, ale proces, Príručka pre lídrov. 

Kniha je inšpirovaná mnohými myšlienkami a 

konceptmi Johna Maxwella, jedného z najznámejších 

kresťanských učiteľov na tému líderstva a je koncipovaná 

tak, aby mohla byť učebnicou pre „líderské školy“ v rámci 

skupiniek či kresťanských cirkví. Platí jeho známa 

myšlienka, že všetko stojí a padá  na lídroch. V knihe 

nájdete témy, ako je: vnútorný život lídra, ako budovať 

kvalitný tím, ako rozvíjať  zručnosti lídrov, dôležitosť 

plánovania, poradenstvo či fungovanie domácich skupín. 

V našom zbore bola takáto líderská škola veľkým 

požehnaním a verím, že sa stane kvalitným nástrojom na 

budovanie Tela Kristovho aj vo vašom meste alebo regióne.

Misijný vlak pred 20. rokmi

VYUČOVANIE

Príručka pre lídrov
Peter Čuřík

Úryvok z knihy o líderstve: Líderstvo nie je udalosť, ale proces, Príručka pre lídrov.

Charakteristika tých, ktorí zabíjajú obrov 
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konať, mal s ním osobnú skúsenosť:

„A ešte povedal Dávid: Hospodin, 

ktorý ma vytrhol z moci ľva i medveďa, 

on ma vytrhne i z ruky tohto Filištína. 

Na to povedal Saul Dávidovi: Iď, a 

Hospodin bude s tebou“ (1Sam 17:37). 

Čítaj aj verše 32-36.

Svedectvá veľkých Božích mužov 

sú dôležité, lebo inšpirujú našu vieru a 

ukazujú nám, čo všetko je v Bohu 

možné, ale naše vlastné svedectvá sú 

ešte dôležitejšie. Možno nie sú také 

„veľké“, ale sú „naše.“ Vieme sa na ne 

odvolať, dodávajú nám odvahu v tom, 

že tak ako nám Boh pomohol vtedy, 

pomôže nám i dnes. Nie je to len Boh 

Abraháma, Izáka a Jakoba, ale je to 

MÔJ BOH.

Keď čelíš svojim obrom, ktorých si 

zatiaľ neporazil, pripomeň si vždy 

levov a medveďov, ktorých si už 

porazil. Zaznamenaj si víťazstvá, ktoré 

ti Boh pomohol vybojovať.

3. Zabijaci obrov nedovolia, aby ich 

zastavila kritika tých, ktorí sedia v 

hľadisku

Kritika veľakrát pochádza od tých, 

ktorí sami nebojujú. Je ľahké sedieť „v 

hľadisku“ a radiť tým, ktorí bojujú. Ich 

rady sú však väčšinou iba výhovorkou 

pre to, aby sami nemuseli bojovať. 

Arabské príslovie: Aj keď psy 

brechajú, karavána musí pokračovať v 

ceste.

Rešpektujeme ľudí a načúvame, či v 

ich slovách nie je záblesk Božej rady 

alebo potreba sebareflexie. Na druhej 

strane potrebujeme byť dostatočne istí 

v Bohu na to, aby sme sa nedali zastaviť 

kritikou, ktorá pochádza z ľudského 

ega, závisti alebo pochybností tých, 

ktorí všetko sledujú z komfortu 

hojdacieho kresla racionalizmu, 

lenivosti alebo duchovnej apatie. 

Bol to práve Eliáb, ktorého Boh 

zavrhol , kto s i dovoli l Dávida 

kritizovať. S hnevom mu povedal: 

„Prečo si zišiel sem? A na koho si 

nechal tých niekoľko oviec na púšti? Ja 

znám pýchu tvojho srdca, lebo si na to 

prišiel sem dolu, aby si videl bitku“ 

(1Sam 17:28b).

Eliáb bol 40 dní na bojisku a mohol 

urobiť to isté čo Dávid; ale neurobil. 

Namiesto toho začal kritizovať toho, 

kto vzal na seba duchovnú iniciatívu. 

Mnohokrát je kritika len snahou 

VYUČOVANIE

ospravedlniť samého seba tým, že Možno funguje pre iných, ale Dávid na 

znevážime svojho blížneho. Tým, že to „neprivykol“ (v. 38, 39). Namiesto 

kritik očierňuje toho, kto sa odvážil (a toho vzal „svoju palicu do svojej ruky“, 

každý kto vyčnieva z radu môže robiť aj „pastierske náčinie, ktoré mal“ a „svoj 

chyby), sa snaží zakryť svoju vlastnú prak vzal do svojej ruky a tak sa blížil k 

pasivitu alebo strach. Filištínovi“ (v. 40). Inšpiruj sa 

Všimni si, že Eliáb obviňuje Dávida víťazstvami druhých, ale nikdy sa 

z pýchy, pričom to bol pravdepodobne nestaň ich kópiou. Nauč sa princípy, 

práve jeho problém. Rim 2:1 hovorí: odpozoruj, čo urobili správne, a 

„Preto si neomluviteľný ó človeče, nasleduj ich vieru (Žid 13:7), ale potom 

každý, kto súdiš iného, sám seba dovoľ Bohu, aby ťa učil víťaziť tvojím 

odsudzuješ, lebo robíš to isté sám ty, spôsobom v tvojich okolnostiach. 

ktorý súdiš“. Tiež je zaujímavé Zisti, čo funguje v tvojom živote. 

všimnúť si, ako veľmi sa líšil Eliábov Buď vďačný za to, kým v si Bohu, a 

názor od Božieho. Eliáb obviňuje hľadaj svoje miesto v jeho pláne. Vtedy 

Dávida z pýchy srdca, pričom Boh, budeš vnútorne šťastným a navonok 

naopak, hovorí, že Dávid je mužom úspešným človekom.

podľa jeho srdca. Ľudský úsudok je 5. Zabijaci obrov víťazia, aby 

často veľmi nepresný, až protichodný pomohli víťaziť aj iným

tomu Božiemu. Keď sa vracali z víťazného boja, ženy 

Dávid reagoval správne. Nepustil spievali oslavnú pieseň: „Saul porazil 

sa do hádky ani prílišnej argumentácie. svoje tisíce, ale Dávid desaťtisíce.“ 

Povedal jednoducho: „Čože som teraz Dávid bol dostatočne smelý a slobodný 

urobil? Či mi nebolo rozkázané? A na to, aby sa radoval zo svojho 

Dávid odvrátiac sa od neho k inému, víťazstva. Nepredstieral falošnú 

pýtal sa to isté...“ (v. 29, 30). Dávid pokoru. Vzal hlavu obra aj jeho meč a 

nedovolil tejto neoprávnenej kritike, schoval ich do svojho stanu ako trofej, 

aby ho odradila od Božieho cieľa. Ak znak víťazstva pre Božieho služobníka.

máš vo svojom živote zabíjať obrov, Na druhej strane nestratil svoju 

musíš viac poslúchať Boha ako ľudí. identitu v Bohu, nespyšnel. Jeho 

Neurob tú chybu ako učeníci, keď víťazstvo zároveň patrilo celému 

mali oslobodiť chlapca, ktorého trápil Izraelu. Pamätaj na to, že v tvojich 

zlý duch. Dohadovali sa so zákonníkmi zápasoch nejde len o teba, ale aj o Boží 

a „nevládali“ vyhnať démona (Mar ľud. Každý tvoj prielom sa stáva 

9:14-18). Niekedy strácame potrebnú prielomom pre niekoho ďalšieho. Keď 

duchovnú silu, pomazanie a ovocie Dávid porazil Goliáša, odrazu sa všetci 

Ducha tým, že bojujeme zbytočné boje. izraelskí vojaci vzchopili a začali 

Keď potom príde na boj, ktorý stojí za to prenasledovať Filištíncov a dobyli 

bojovať, zrazu zisťujeme, že nám veľké víťazstvo. 

chýbajú sily, inšpirácia, odvaha či Ak máš byť tým, kto zabíja obrov, 

múdrosť. Vyhnime sa „jalovým nikdy nezabudni na tých, ktorí bežia 

zápasom“, v ktorých sa o nič nehrá a vedľa teba alebo za tebou. Pomôž 

koncentrujme sa na tie, v ktorých ide o ostatným, aby zvíťazili spolu s tebou a s 

veľa. Dávid sa obrátil od Eliába a radosťou sa podeľ o spoločné víťazstvo 

pokračoval v tom, čo hlboko v srdci so svojím tímom. Dobrý líder má na 

vedel, že je preňho Božou vôľou. srdci dobro tých, ktorých vedie. Ako 

4. Zabijaci obrov sa nesnažia byť povedal apoštol Ján: „Väčšej radosti 

niekým, kým v skutočnosti nie sú nad to nemám, než aby som počul, že 

Saul dával Dávidovi svoju výzbroj, ale moje deti chodia v pravde“ (3Jána 4).

Dávid vedel, že to nie je jeho parketa. 

Pastor Oleg pred "slávnym" vlakom

To, že si ešte v určitej oblasti nezvíťazil, predsa 
neznamená, že v nej nemôžeš zvíťaziť dnes alebo 

zajtra. Nemôžeš hodnotiť svoju budúcnosť podľa svojej 
minulosti.
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SPRÁVY ZO SVETA

V Japonsku rastú kresťanské cirkvi
Japonsko sa po marcovom zemetrasení a vlnách cunami ocitlo v hlbokej recesii, keďže veľa ľudí stratilo prácu a mnohé 

podniky boli poškodené alebo celkom zničené. Hoci táto tragédia mala veľmi zlé hospodárske dôsledky, kresťanské 

cirkvi sa po nej rozrástli. Joe Handley, prezident služby Asian Access, ktorá podporuje miestne cirkvi v Japonsku, 

navštívil Fukušimu, aby sa oboznámil s tým, čo Boh po zemetrasení robí cez cirkev. Ako hovorí, najväčšia pomoc 

prichádza od japonských kresťanských zborov z celej krajiny – z Okinawy, Tokia či Hirošimy: „Je neuveriteľné, s akou 

láskou sa japonské zbory zmobilizovali, aby v tejto situácii ponúkli pomoc.“ Vznikajú aj nové zbory, najmä v oblastiach, 

kde doteraz neboli žiadne. Jedna z denominácií plánuje založiť 50 nových zborov v oblasti Iwata, iná skupina plánuje 

zakladať zbory v prímorských osadách, keďže tam doteraz žiadne neboli. Pred nešťastím cirkvi upadali, teraz ale 

povstávajú mnohé zbory, ktoré vnímajú, že Boh ich povolal práve pre tento čas.

Zdroj: Charisma News

Slovo života prináša evanjelium Eskimákom
V mladom západosibírskom meste Nižnevartovsk, ktoré vzniklo 

pri expanzii ruského ropného priemyslu, založilo Slovo života 

veľký zbor s vlastnou biblickou školou. Tento zbor slúži ako 

základňa, z ktorej sú neustále zakladané nové zbory. Dnes ich je už 

okolo 50 a majú spolu približne 4000 členov. Jeden z týchto zborov 

sa nachádza medzi Eskimákmi na severe krajiny – menšinou, ktorá 

bola najviac postihnutá spomínanou expanziou ropného 

priemyslu. Títo sibírski Eskimáci sa živia lovom zvierat a 

rybolovom. Žijú v skromných až primitívnych príbytkoch a sú 

silno spätí s prírodou. Slovo života je jedinou kresťanskou cirkvou v tejto komunite, ktorej viac ako 14 % tvorí zbor so 170 

členmi. Mnoho ľudí prichádza do tohto regiónu za prácou v ropnom priemysle. Jedným z nich je aj Igor z Ukrajiny, ktorý tu 

namiesto toho našiel Pána a manželku – eskimácku dievčinu a dnes tam slúži ako pastor.  Slavo je zamestnaný ako zborový 

evanjelista. Spolu s manželkou chodí na motorových saniach kázať na odľahlé miesta. Slavo zažil veľkú premenu: „Skúšal 

som šamanizmus, vzývanie duchov, okultizmus. Nič z toho mi však nepomohlo. Pokúsil som sa obesiť, potom zastreliť. Potom 

sme sa dopočuli o bohoslužbách v Nižnevartovsku. Tam som vnútri niečo pocítil a uvedomil som si, že je to Boh, ktorého som 

hľadal celý život.“ Predtým podobne ako iní Eskimáci uctieval duchovné bytosti v prírode. Toto náboženstvo spôsobuje, že 

mnohí ľudia žijú v zajatí zlých duchov. Ďalším vážnym problémom je alkoholizmus. Mnohé rodiny sú v troskách. Obrátení 

často prechádzajú radikálnou zmenou. „Predtým sme vstali z postele a hneď sme sa opili. Deti boli na ulici. Dnes aj                  

s manželom žijeme pre Pána,“ hovorí jedna stará pani. 

Zdroj: Livets Ord

Ježiš na ryžových poliach: Prebudenie na 

čínskom vidieku
Kresťanstvo v Číne prekvitá. Hoci kázanie evanjelia je v tejto 

komunistickej krajine zakázané, kresťanom to nebráni v smelom 

ohlasovaní svojej viery. CBN sa nedávno spojilo s čínskym 

manželským párom, ktorý cestuje po vidieku a delí sa s tamojšími 

ľuďmi o dobrú správu o Ježišovi Kristovi. Duan Huilai, čínsky 

evanjelista, poskytol CBN exkluzívne videá a fotografie 

pochádzajúce z mnohých lokalít po celej Číne. Tieto snímky po 

prvýkrát umožňujú vidieť kresťanov z čínskych dedín, ako otvorene chvália Boha. Mužov aj žien každého veku sa dotýka 

Božia moc. Aj napriek vládnym obmedzeniam sa na vidieku každodenne obracajú masy ľudí. Na mnohých miestach sa ku 

Kristovi obracia veľké množstvo sedliakov. Cirkvi postupne dozrievajú a okrem jednoduchej evanjelizácie sa snažia osloviť 

aj menšinové skupiny a doteraz nezasiahnuté skupiny. Od čias kultúrnej revolúcie sa veľa zmenilo. Vtedy boli všetky kostoly, 

chrámy aj mešity zatvorené a neboli povolené žiadne verejné bohoslužby. Súčasné informácie ale ukazujú, že dnes sa milióny 

Číňanov hrnú k náboženstvám, ako je kresťanstvo, budhizmus, taoizmus či islam. Práve kresťanstvo však zažíva 

najdramatickejší rast. Kázanie Božieho slova na vidieku zvyčajne sprevádzajú zázraky a uzdravenia. Ľudia, ktorí nikdy 

nemohli chodiť, zrazu chodia. Slepí vidia. Vyskytlo sa aj vzkriesenie z mŕtvych.  Huilai sám je chodiacim zázrakom. Koncom 

90. rokov 20. storočia žil s manželkou v maďarskej Budapešti, kde mal úspešnú odevnú spoločnosť. „Zarábali sme veľa 

peňazí a žili na vysokej nohe. Ale nepoznal som Pána. Čoskoro som si uvedomil, že potrebujem niečo viac než materiálny 

úspech. Napokon som dal svoje srdce Bohu,“ hovorí.

Zdroj: CBN
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CIRKEVNÉ DEJINY

Keltská misia (6. – 8. storočie)
O začiatkoch kresťanstva na Britských ostrovoch toho veľa   

s istotou nevieme, ale dostalo sa sem pravdepodobne už 

koncom 2. storočia, pretože Tertulián v r. 208 a Origenes v r. 

239 spomínajú Britániu ako jednu z krajín, kde sa kázalo 

evanjelium. Prvým mučeníkom bol zrejme rímsky vojak 

Alban počas prenasledovania cisára Décia (251) alebo 

Diokleciána (303). Podľa Atanázia, Chryzostoma                  

a Hieronyma sa britská cirkev držala pravého učenia, no 

nesmieme zabudnúť, že odtiaľto pochádzal aj Pelagius, 

ktorý učil, že človek nepotrebuje k spaseniu Božiu milosť      

a môže byť spasený zo skutkov, a zrejme tu našiel miesto aj 

arianizmus, učenie, ktoré v súčasnosti našlo vyjadrenie         

u Svedkov Jehovových. Pamätajme, že až do začiatku 5. 

storočia Británia patrila k Západorímskej ríši. Keď však 

odtiaľ odišli rímske vojská a Západorímska ríša padla, 

pohanskí Jutovia a Sasi zúrivo ničili keltskú cirkev a jej 

kňazov. Na dobytom území zničili po kresťanstve všetky 

stopy.

Írsko nikdy nebolo súčasťou Rímskej ríše a kresťanstvo poskytovalo nerušené chvíle rozjímania. Od r. 635 on a jeho 

sa doňho dostalo až v tejto dobe, keď bolo vytlačené  s po l up r ac o v ní ci   ev a njelizovali s vynikajúcimi úspechmi      

z Británie. Vzhľadom k tomu, že spojenie keltskej cirkvi   v   N o r thumbrii medzi bojachtivými Anglosasmi. Všade 

s kontinentálnou cirkvou nebolo veľmi živé, v niektorých vznikali nové kláštory a nové zbory. Aidan prešiel malé 

veciach keltská vetva kráčala nezávislým smerom. Jej northumbrijské kráľovstvo krížom krážom, získaval 

typickými črtami boli misionári putujúci „pre lásku pohanov pre kresťanstvo, povzbudzoval veriacich, staral sa o 

Kristovu“, svojrázne mníšstvo a živá viera. chudobných, vykupoval otrokov, vzdelával a ordinoval 

Columba (521 – 597) pochádzal z Írska z kráľovského kňazov. Počas života jednej generácie zevanjelizovali 

rodu. Roku 563 odišiel s 12 spoločníkmi „pre lásku Kristovu“ takmer celé Anglicko.

na skalnatý malý ostrov Iona (ostrov s rozlohou asi 5 x 3 km Otázkou zostáva, do akej miery bola keltská vetva 

pri západnom pobreží Škótska), aby pripravoval misionárov kresťanstva odlišná od kontinentálnej, „rímskej“ vetvy. 

na evanjelizáciu severných Piktov (Škótsko). Založil kláštor, Protestanti možno majú tendenciu túto odlišnosť 

ktorý slúžil misii vyše dvesto rokov. Keltské kresťanské preceňovať, katolíci naopak bagatelizovať. V tejto súvislosti 

kláštory sa do určitej miery líšili od kláštorov, ako ich bežne stojí za zmienku skutočnosť, že medzi keltskými 

poznáme: boli to otvorenejšie spoločenstvá, kde bol kresťanskými pamiatkami prakticky absentujú ikony či 

duchovný život intenzívnejšie spojený s bežným životom. sochy. Výrazným dominantným znakom je iba keltský kríž 

Okrem povinností bol vyhradený čas aj na relax a tvorivé (na obrázku) pozostávajúci z kríža, ktorý znamená smrť,       

počiny a v spoločenstvách obyčajne žili pod jednou strechou a z kruhu, ktorý znamená víťazstvo života. Rímska vetva 

muži aj ženy. V kláštore na Ione bolo zavedených 5 nakoniec získala silnejšie pozície aj na britských ostrovoch, 

jednoduchých základných pravidiel: 1. stretávať sa, 2. každý no írski misionári napriek tomu až do 8. storočia významne 

deň čítať Bibliu a modliť sa, 3. zodpovedne využívať čas, 4. ovplyvňovali mnoho európskych krajín – najmä Galiu 

zodpovedne využívať peniaze a 5. spolupracovať na (dnešné Francúzsko), Holandsko, Nemecko, Švajčiarsko      

presadzovaní spravodlivosti a mieru. Takýto spôsob života a severné Taliansko. V tejto súvislosti sa dlhé roky vedú 

odstraňoval bariéru medzi bežnými pracujúcimi ľuďmi  d is ku s ie ,  d o akej miery keltskí misionári ovplyvnili aj 

a služobníkmi evanjelia. Keďže kláštor mal obmedzenú duchovné dianie v Strednej Európe a v našich končinách. Zdá 

kapacitu, Columba zaviedol jednoduché pravidlo: keď sa sa však, že ich vplyv na tomto území bol len nepriamy, ak 

kapacita naplnila, 13 mníchov odišlo a založilo nový kláštor. nejaký bol. Ich vplyv je však nesporný, bol to akýsi maják      

Iona sa stala významným centrom, odkiaľ sa šírilo v hustnúcej tme a pozoruhodné je, že v tejto dobe bolo Írsko 

evanjelium do Európy. najrozvinutejšia krajina západnej Európy, lebo ruka v ruke    

Aidan (+651) na žiadosť kráľa Oswalda opustil ostrov s jej praktickým kresťanstvom išla aj vzdelanosť.

Iona a založil kláštor na trochu väčšom ostrove Lindisfarne 

(Holy Island pri východnom pobreží Anglicka). Tento kláštor Zdroje: Wikipedia – otvorená encyklopédia

stál na mieste, ktoré bolo počas prílivu úplne odrezané od Pavel Hanes: Dejiny kresťanstva

ostatného sveta, čo Aidanovi a jeho spoločenstvu Rainer Wälde: Meine Reise zum Leben (DVD)



OBJEDNAJTE SI KÁZANIA NA CD

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.

PRAVIDELNÉ 
NEDEĽNÉ 

BOHOSLUŽBY

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

s najnovšími produktmi.

2/2011

Registračné číslo
Ministerstva kultúry: 
EV 3275/09

Časopis pre všetkých kresťanov. Obsahuje články, e-mail: slovozivota@slovozivota.sk Vizuálna koncepcia: Matej Wittgruber, 

svedectvá, reportáže a oznamy o nových knihách, www.slovozivota.sk Stanislav Kundrát

audio a videokazetách a kresťanských podujatiach. Zodpovedný redaktor: Peter Čuřík Fotografie:  M. Vajdová, J. Melko, 

Vydáva: Slovo života international Bratislava Články, technické spracovanie a preklady: M. Hunčár, M. Machata, I. Štrbáková

Adresa: Slovo života int., P. O. Box 17 P. Čuřík, M. Hunčár, L. Bašnárová, 

814 99 Bratislava, tel./fax: 02-44 46 11 95 T.Počai Prešlo jazykovou korektúrou. 

Toto číslo vychádza v náklade 2 400 kusov.  Časopis 
rozposielame zadarmo už na viac ako 1 300 adries. 
Od našich čitateľov dostávame veľa povzbudenia, 
no potešíme sa, ak nám opäť napíšete. Veľkú časť 
nákladov stále nesie náš zbor a mnohí verní 
prispievatelia z celého Slovenska. Sme veľmi 
vďační za každý príspevok, či na pravidelnej báze 
alebo jednorázovo. Vopred ďakujeme za vašu 
pomoc.  

   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.
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POMÔŽTE NÁM VYDÁVAŤ

13.3.2011 „Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal“ C1103131 2,30 EurKatka Čuříková

Misia India

Ďakujeme vám za vašu štedrú podporu 

misijného pobytu v Indii. 

Po roku pobytu sa práca veľmi 

rozšírila, boli založené ďalšie biblické 

školy a misionárku vysielame znova.

Práca Slova života zahŕňa aj ďalšie 

projekty ako prekladanie kníh do ôsmich 

jazykov, zakladanie kresťanských škôl, 

humanitárna služba a iné.

Vašu podporu môžete poukázať na náš 

účet: VÚB Bratislava-centrum, 68434-

112/0200, pričom použite variabilný 

symbol 99.

Podporte misiu v Indii a 

staňte sa „evanjelizačným 

partnerom“!

Evanjelizačný partner

Pokiaľ chcete byť naším 

„evanjelizačným partnerom“ a podporiť 

misiu na Slovensku, použite variabilný 

symbol 20. Za „evanjelizačných 

partnerov“ sa pravidelne:

- Modlíme

- informujeme o dianí v našom zbore

- ponúkame špeciálne zľavy z nášho

  vydavateľstva.

27.3.2011 Raduj sa v Pánovi aj keby nekvitol fík! C1103271 2,30 EurPeter Čuřík

20.3.2011 Boží súcit a služba druhým C1103201 2,30 EurPeter Čuřík

3.4.2011 Buď vôňou Kristovou pre ľudí C1104031 2,30 EurPeter Čuřík

10.4.2011 Keď sa modlíš "vezmi Krála za Slovo" C1104101 2,30 EurPeter Čuřík

Sloboda od strachu C1104151 2,30 Eur

Chodenie v láske C1104162 2,30 Eur

Ako zobliecť "starého človeka" C1104161 2,30 Eur

Dobrodružný život s Bohom C1104164 2,30 Eur

Vyzuj svoju obuv, lebo stojíš na svätom mieste C1104163 2,30 Eur

Ako prichádzať pred Boží trón C1104171 2,30 Eur

16.4.2011 Åke Carlson

16.4.2011 Peter Čuřík

15.4.2011 Rani Sebastian

16.4.2011 Rani Sebastian

16.4.2011 Miro Tóth

17.4.2011 Åke Carlson

1.5.2011 „Mentalita kobyliek" C1105011 2,30 EurPeter Čuřík

24.4.2011 Ako prejsť svojou Getsemanou C1104241 2,30 EurPeter Čuřík

15.5.2011 Začni konať na Boží pokyn a dokonči to C1105151 2,30 EurMartin Hunčár

8.5.2011 A keď slúžili Pánovi a postili sa C1105081 2,30 EurPeter Čuřík

5.6.2011 Požehnaná jednota C1106051 2,30 EurVladimír Vrábel

29.5.2011 Moc evanjelia: nezničiteľné Slovo a uzdravenie! C1105291 2,30 EurPeter Čuřík

  KONFERENCIA VIERY 2011          -     MP3               4,50 Eur

VÍTAZNÝ
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ˇ



KONFERENCIA VIERY 2011

KONFERENCIA SO SERGIOM SCATAGLINIM



„Biblická škola ma veľmi milo prekvapila. Nečakala som, že 
za tých pár mesiacov ma tu Pán môže tak radikálne zmeniť. 
Veľa nového som sa naučila aj tam, kde som si myslela, že 
už všetko ovládam. Ale najviac ma teší, že moja viera 
porástla. To, že som sem prišla, bolo jedno z najlepších a 
najdôležitejších rozhodnutí v mojom živote... A teraz som 
zvedavá, čo bude ďalej, ako toto všetko využijem a 
prenesiem do praxe.“

Janka Hrivnáková

„Som nesmierne šťastný, že som mohol stráviť 8 mesiacov 
na biblickej škole. Všetko, s čím som sa tu stretol, úplne 
prevýšilo moje očakávania. Nie je to obyčajná škola. Pre 
mňa je to miesto, kde ma Boh priviedol na krátky čas, aby 
som ho mohol lepšie spoznať. Verím, že každý študent                
s hladným srdcom prežíva to isté. Pán buduje môj charakter 
a zjavuje mi pravdu, ktorá sa stáva základom pre môj život. 
Je to úžasné!”

Stano Kundrát

Ako to videli študenti

8 mesiacov, 25 predmetov, 35 veršov naspamäť, čítanie 
Biblie, povinná literatúra, testy, evanjelizácie, „encounter“, 
misijné výjazdy, ale aj radosť, smiech, slzy, plač, sloboda, 

Božia prítomnosť, chvály, modlitby, boj, zjavenia, moc, 
obrazy, proroctvá, láska, priateľstvá, objatia, zmena, 

formovanie, angličtina.

„Biblická škola mi dala nových kamarátov, zážitky, nové 
zjavenia, ktoré som dosiaľ nevidel. Je to rok, na ktorý budem 

spomínať do konca života. Rok strávený s Pánom, čiže v 
jeho slove, a to každý deň. Zažil som prácu jeho rúk na 

svojom živote, formoval ma ako hrnčiar formuje nádobu. 
Najväčší dojem na mňa urobilo to, že sme boli ako jedna 

rodina.“
Daniel Pavelka

15.9. 2011 - 18.5. 2012
Všetko nájdete na http://biblicka.slovozivota.sk

Denná biblická škola Slovo života v Bratislave

Sila Božieho uzdravenia
Evanjelizačné turné po Slovensku

s Perom Cedergårdhom zo Švédska

20. – 28. augusta 2011

Per káže evanjelium v moci Ducha Svätého a veľa ľudí prijíma cez jeho 
službu Božie uzdravenie. Pochádza z Göteborgu a je vyštudovaným 
architektom. Per Cedergårdh spoznal Ježiša pred 45 rokmi a bol súčasťou 
charizmatického prebudenia. Už viac ako tridsať rokov cestuje po celom 
svete s posolstvom evanjelia, navštívil krajiny ako India, Ukrajina, 
Arménsko, Španielsko, Kanada, Thajsko, Indonézia, Papua Nová Guinea. 
Pri jeho návštevách na Slovensku sme boli svedkami mnohých uzdravení, 
jedno z nich sme publikovali aj vo Víťaznom živote 1/2009.

Podrobnejšie informácie ohľadne jeho programu nájdete postupne na 
www.slovozivota.sk.


	1 Titulka v12-300
	2 Inzercia
	3 Uvodnik
	4 Svedectvo Hrivnakova
	5-6-7-8 Konferencia Viery
	9 Izrael
	10-11 Scataglini
	12-13 NovaKnihaOManzelstve
	14-15 Liderska Kniha
	16 Spravy Zo Sveta
	17 cirkevna_historia
	18 Tiraz
	19 Fotogaleria
	20 Biblicka Skola



