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Už  
v predaji!

u	Mal by byť alkohol súčasťou životného štýlu kresťana?
u	Mala by byť cirkev zónou úplne čistou od alkoholu?  
u	existujú nejaké dôvody na úplnú abstinenciu?

C. G. Severin v tejto knihe píše o tom, čo pitie alkoholu spô-
sobilo v živote mnohých ľudí, ktorých osobne stretol. Nájdete 
tu množstvo príkladov ničivých následkov užívania alkoholu 
v našej spoločnosti. Carl-Gustaf ukazuje, ako sa kresťania 
môžu rozhodnúť mať v tomto smere pozitívny vplyv na ľudí 
okolo seba. autor cestuje po celom svete a káže evanjelium, 
mnoho ráz navštívil aj Slovensko. v slovenčine vyšla jeho kni- 
ha Rusko si získalo naše srdcia, ktorá zachytáva dobrodruž-
stvá a Božie zázraky na jeho misijných cestách.

7,50 € 

výhodný dovolenkový 
balíček

všetci, ktorí si do 30.6. 2013 na dobierku (2 eur) 
objednajú Vždy je lepšie zostať triezvy (7,50 eur), 
dostanú zadarmo Mp3 z Konferencie viery 2013  
(alebo ak chcete iné Cd s kázňami, napíšte aké). 

Navštívte eshop na www.slovozivota.sk  
alebo volajte na 02-20929311

+

108 strán
mäkká väzba
15 x 20 cm

Vždy je lepšie 
zostat triezvy
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Nedávno sme v našom zbore prijí-
mali nových členov, ktorí vydávali 
svedectvo o tom, ako uverili v Krista. 
Jeden brat rozprával, ako počas nežnej 
revolúcie zatúžil spoznať Boha. V tých 
pohnutých časoch sa jeho otázky 
o večnosti stali takými naliehavými, že 
napísal na stenu istého bratislavského 
podchodu: „Ježišu, ak naozaj si, daj sa 
mi spoznať.“ Keď išiel o dva dni okolo, 
našiel tam nasprejované: „Ak chceš 
spoznať Ježiša, príď tam a tam a dá sa  
ti nájsť.“ Keď na to miesto prišiel, aku-
rát prebiehala evanjelizácia s Luisom  
Palauom, na ktorej vydal život Pánovi. 
Aký krásny príbeh! Úsmevne som 
poznamenal, že to bol predchodca 
sms komunikácie 90-tych rokov. No 
Boh má vždy svoje cesty, ako sa nám 
dať spoznať a ako nasmerovať naše 
kroky. Boh je Bohom nádeje! Boh je 
odborníkom na ťažké situácie a vie si 
s nimi bravúrne poradiť.

Na Konferencii viery 2013, o kto-
rej píšeme aj na stránkach tohto čís-
la Víťazného života, sa Carl-Gustaf 
Severin s nami otvorene zdieľal o svo-
jom živote. Raz ho hospitalizovali 
vo veľmi vážnom stave a keď ho 
lekár prehliadol, s vážnou tvárou po-
znamenal: „Pán Severin, keby ste prišli 
o pár minút neskôr, už ste to nemuse-
li prežiť.“ Bolo to niečo so srdcom 
a viete si predstaviť, ako takáto veta 
zaúčinkovala. No potom sa lekár us-
mial a povedal: „Ale nebojte sa, ja som 
v tomto naozaj veľmi dobrý a dosta-
nem vás z toho.“ Po niekoľkominúto-
vej operácii sa Carl-Gustaf dostal 
mimo ohrozenia života. Viete, že aj 
Boh je „naozaj veľmi dobrý“ práve 
v krízových situáciách nášho života? 
Len mu musíme dôverovať. 

Biblia i história sú posiate fasci-
nujúcimi príbehmi ľudí, ktorých Boh  
zachraňoval z beznádejných situácií. 
Mojžiš mal zahynúť spolu s tisíckami 
chlapčekov izraelských otrokov len 
preto, že faraón sa zľakol toho, že by 
mohli postaviť armádu a vzbúriť sa  

proti Egyptu. Mnoho izraelských ma-
tiek už oplakávalo svojich miláčikov,  
ale Jochebed sa nevzdala. Najprv svoj-
ho syna tri mesiace ukrývala pred fa-
raónovými vojakmi a potom, keď to 
už nebolo možné, ho vložila do košíka 
a pustila po Níle. Vždy som si myslel,  
že to urobila zo zúfalstva, ale dnes 
verím, že to urobila vierou. Poslala 
svoju dcéru Miriam, aby sa skryla 
v húštine, tam, kde sa princezná 
chodí kúpať, a ona isto ostávala na 
modlitbách. Zvyšok príbehu je už 
históriou. Princezná košík zbadala 
a keď odkryla veko, uvidela krásne 
hebrejské dieťa. Keď ho vzala do 
rúk, Jochebedine modlitby pôsobili. 
Princezná si ho okamžite zamilovala 
a adoptovala za syna. Dostal meno 
Mojžiš, čo sa prekladá „vytiahnutý“. 
Mojžiš bol odsúdený na smrť, nemal 
žiadnu budúcnosť, no viete, Boh je  
naozaj „veľmi dobrý“ v riešení ta-
kýchto situácií. Nielenže ho vytiahol 
zo záhuby, ale vyrástol ako egyptský 
princ a dostalo sa mu všetko vzdela-
nie, ktoré najmocnejšie impérium tej 
doby ponúkalo. Mojžiš chvíľu hľadal 
svoju pravú identitu, no nakoniec 
si ho Boh získal a urobil z neho 
vysloboditeľa Izraela a najväčšieho 
proroka Starej zmluvy. Na otroka 
odsúdeného na záhubu celkom dobrý 
príbeh. Dodnes si ho rozprávajú po 
celom svete. Je svedectvom o Božej 
veľkosti a nesmiernej dobrote.

Slovo kríza má v slovenčine nega-
tívny podtón, no v čínštine obsahuje 
dva významy: výzva a príležitosť. 
Krízy života sú pre nás výzvami, 
no zároveň príležitosťami, aby sme 
zakúsili Božiu vernosť. Goliáš bol 
pre Dávida veľkou výzvou, no stal sa 
zároveň príležitosťou na to, aby ho 
Boh dostal na miesto, ktoré mal preň-
ho pripravené. Uprostred krízy, ktorá 
na nás dnes číha zo všetkých strán,  
vás pozývame, aby ste v nej spozna-
li Božie príležitosti a zažili veľké 
víťazstvá.

Boh je  
odborníkom 
na krízy života
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Patrik a Zuzka Varmeckí sú 
pre mnohých krásnym prí-
kladom. Majú tri vlastné deti 
(Danka, Andrejka, Sofinku) 
a Janka majú v pestúnskej 
starostlivosti. Žijú v Žiline 
a veľmi túžia po tom, aby Pán 
Boh v ich meste mocne ko-
nal. Po evanjelizácii s Perom 
Cedergårdhom v roku 2012 
sa so svojím spoločenstvom 
zúčastnili večernej biblickej 
školy Slova života a od marca 
v Žiline vedú misijnú skupinu 
Slova života.

Patrik

Bol som veriaci, ale nie kresťan

VyštUDOVal	 SOM	 VySOkú	 škO- 
lU	DOPRaVy	a	SPOJOV	a	eVaNJe-
lICkú	 bOHOSlOVeCkú	 FakUltU.	
DNeS	 PRaCUJeM	 akO	 It	 šPeCIa-
lISta	PRe	SOFtVéROVú	FIRMU.

Nevyrastal som v kresťanskej rodine. 
Bol som ateista opovrhujúci kresťanmi, 
no ako tínedžera ma zaujali biblické 
príbehy. Začal som čítať Bibliu a chodiť 
na stretnutia evanjelickej mládeže. Stal 
som sa veriacim, ale nie nasledovní-
kom Krista. Kresťanstvo bolo pre mňa 
záležitosť rozumu. Mal som veľkú 
túžbu, aby ľudia verili v Boha, zapájal 
som sa do služby mladým. Po páde 
socializmu som spoluorganizoval aj dve 
evanjelizácie. V tomto období nastal 
životný zlom, keď som zistil, že mi 
neostala žiadna opora. Myslel som, že 
aj keby sa mi niekedy v živote všetko 
zrútilo, tak mi musí ostať Boh. Ale 
v mojom srdci ostalo prázdno. Tomu 
som nerozumel. Ale Pán je verný k tým, 
čo ho hľadajú a dá sa nájsť. So skupinou 
mladých som išiel na evanjelizáciu 
a tešil sa, že ďalší ľudia uveria, že Boh 

existuje a že Ježiš nie je vymyslený. 
Avšak zvesť evanjelia hlboko zasiahla 
najmä mňa. Spoznal som, že dôvod 
prázdnoty v mojom srdci spočíva v tom, 
že tam Ježiš nie je. Vtedy, v roku 1990, 
som odovzdal život Pánovi. A On ma 
zmenil. Dal mi radosť, túžbu po jeho 
Slove a aj istotu spasenia, hoci mi nikto 
nehovoril, že niečo také existuje.

ZUZka

Všetko som dostala z milosti

štUDOVala	 SOM	 Na	 ŽIlINSkeJ	
UNIVeRZIte	 a	 NeSkôR	 DOPlNkO-
Vé	 PeDaGOGICké	 štúDIUM.	 PRa-
COVala	 SOM	 akO	 MaNaŽéRka	
VZDeláVaNIa	 a	 kOUč.	 teRaZ	
SOM	Na	MateRSkeJ	a	StaRáM	Sa	  
O	RODINU.

Moja rodina sa o vieru nezaujímala. 
Otec bol priateľský človek, no pra-
videlne riešil svoje starosti aj radosti 
alkoholom, pod vplyvom ktorého sa člo-
vek stáva nepríjemným pre najbližšie 
okolie. Zo mňa sa stal uzavretý človek, 
ktorý ľuďom nedôveroval. Keď som 
mala trinásť rokov, začala som chodiť 
medzi evanjelikov. Mala som veľkú 
túžbu poznať pravdu, spoznať Boha. 

Rozumom som všetko prijímala, no po 
roku mi Duch Svätý otvoril uši a srdce 
a ja som porozumela, že to všetko nie 
je o pravidlách, ale o tom, že môžem 
dostať úplne nový život v Ježišovi 
Kristovi. Na jednom stretnutí v roku 
1992 som zareagovala na výzvu činiť 
pokánie a prijať Pána do srdca. Boh ma 
naplnil pokojom, radosťou a začal ku 
mne hovoriť cez Božie slovo. Vedela 
som, že ma našiel. Môj život zrazu do-
stal zmysel a ja som si uvedomila, že 
je tu niekto, komu na mne veľmi záleží 
a dal to najvzácnejšie, aby som bola je-
ho dieťaťom. Zachránil ma, oslobodil, 
zmenil, pričom ja na tom nemám žiadnu 
zásluhu, iba som prijala tento dar. Boh  
mi dal svoju lásku a túžbu dávať ju ďa-
lej. Aj keď moja rodina nebola nadše-
ná mojím zanietením pre Pána Ježiša,  
nevzdala som sa. Po krátkom čase mi 
v zbore zverili vyučovanie skupiny 
mladších tínedžerov.

ChCeli Sme viaC...

SPOZNalI	 SMe	 Sa	MeDZI	 VeRIaCI-
mi a	 VZalI	 V	 ROkU	 1998.	 MáMe	
POŽeHNaNé	MaNŽelStVO	a	VeľMI	
SI	ROZUMIeMe.	

príBehy zo života

Sme deti Krála
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Duch Svätý nás od začiatku viedol 
k službe mladým. Boli sme veľmi po-
žehnaní, ale uvedomili sme si, že sme 
sa jej venovali až natoľko, že to išlo na 
úkor kvality času stráveného s Pánom 
Ježišom osobne. Naša prvá láska 
k Pánovi ochladla. Rozhodli sme sa 
ísť vo vzťahu s Ježišom do hĺbky a byť 
s Ním viac. Dlho sa nám zdalo, že po 
našich volaniach a modlitbách zostáva 
ticho. Ale Boh je dobrý a odpovie v pra- 
vý čas, keď sa mu niekto úplne odo- 
vzdá. Nasledovalo veľké požehnanie 
od Pána, viac ako sme 
prosili a očakávali. 
Pán Ježiš nás pokrs-
til Duchom Svätým, 
naplnil nás opäť veľ- 
kou radosťou z Neho,  
dal nám ešte väčší 
hlad po jeho Slove. 
Na druhej strane nám 
začal viac otvárať oči, 
čo v našich životoch 
nie je podľa Božieho 
slova. Náš rebríček 
hodnôt sa zmenil. 
Odstránili sme veci, 
ktoré nás oberali o čas 
a energiu. Tiež nám 
ukázal, čo sme nežili 
podľa pravdy. Najmä 
oblasti učenia o Du-
chu Svätom, vodnom 
krste a uzdravení. Dali 
sme sa pokrstiť, lebo sme chceli byť 
poslušní Božiemu slovu. To bol aj je- 
den z hlavných dôvodov prečo sme 
odišli z ECAV.

PáN	JeŽIš	RObí	ZáZRaky

PáN	JeŽIš	NáM	Dal	tRI	DetI	SkO-
RO	 PO	 SIeDMICH	 ROkOCH	 MaN-
ŽelStVa,	aJ	keď	lekáR	POVeDal,	
Že	DetI	Mať	NeMôŽeMe,	a	keby	aJ	
ZáZRakOM	 ZUZka	 OteHOtNela,	
Potratí. 

Božích uzdravení z bežných aj ne-
liečiteľných chorôb sme prežili mno- 
ho, najmä po tom, ako sme prijali 
vierou, že uzdravenie nám Pán Ježiš 
vybojoval na kríži. On vytrhol Zuzku 
aj zo smrti, keď jej lekári po privezení 

na pohotovosť v noci dali malú nádej, 
že do rána prežije. Pán sa jej ale citeľne 
dotkol, zachránil ju. Ráno zistili, že nemá 
žiadne následky po predchádzajúcich 
komplikáciách.
   Pán Ježiš nám dal tri deti skoro po 
siedmich rokoch manželstva, aj keď 
lekár povedal, že deti mať nemôžeme, 
a keby aj zázrakom Zuzka otehotnela, 
potratí. Raz sme sa po dlhých modlit-
bách vzdali. Prijali sme, že zostaneme 
aj bez detí. Ešte v ten večer sme zistili, 
že už dieťa čakáme a syn sa narodil bez 

komplikácií počas tehotenstva, týž-
deň po termíne. Ďalším požehnaním 
a zázrakom od Pána Ježiša je naše štvr- 
té dieťa. Boh nám dal súcit s opustený-
mi, najmä deťmi. Pripravil nám pod-
mienky a my sme mohli minulý rok 
prijať medzi nás Janka do pestúnstva. 
Všetky naše deti sú požehnaním od 
Neho a naši najdôležitejší učeníci. Ve-
ríme, že aj ony Ho budú milovať celý 
život a odovzdajú sa do Jeho rúk.

bOH	ZaOPatRUJe

Občas niekto namietne, že sa nám ľahko 
verí, keď nemáme problémy a sme 
dobre zaopatrení. Usmejeme sa a vždy 
si spomenieme na to, aký je Boh dobrý 
a ako sa o nás stará. Po svadbe sme 
mali prenajatý jednoizbový byt. Zuzka 

ešte študovala a príjem sme mali malý. 
Ale Boh sa o nás staral, nemali sme ne-
dostatok, ale ani nám nič neostávalo.
   Chceli sme žehnať niekoho, kto pri- 
vádza ľudí ku Kristovi, a aj takto sa za- 
pojiť do zvestovania evanjelia. Urobili  
sme krok viery, skúsili sme dávať aspoň  
malé sumy tam, kde sme vnímali Božie  
vedenie. Zistili sme, že nám peniaze  
nechýbajú. Neočakávali sme niečo na- 
späť, no napriek tomu nás Boh chcel po- 
žehnať. Najprv nám otvoril oči, ako veľa 
utrácame na zbytočné veci a tie, ktoré 

nás oberajú o čas.  
On zmenil naše priori-
ty aj pri míňaní. 
V 5Moj 28:8 je zasľú- 
benie: „Hospodin ti 
udelí svoje požehna- 
nie, aby bolo s tebou  
v tvojich zásobárňach  
a vo všetkom, čoho  
sa chytia tvoje ruky.“  
Rozhodli sme sa žiť  
podľa Božieho slova  
a zodpovedne konať 
každú prácu našich  
rúk v zamestnaní, 
v štúdiu alebo aj na  
materskej. Boh nás  
postupne začal že-
hnať aj vo finančnej 
oblasti, sme mu veľ-
mi vďační, vieme, že 
všetko máme od neho.

Náš	ŽIVOt	Je	ZáVISlý	 
Na	JeŽIšOVI

Každý deň túžime po chvíľach s Ježišom 
pri čítaní Slova, modlitbách a počúvaní 
kázaní. Vieme, že my sami sme slabí 
a nedokonalí. Ale Duch Svätý v nás je 
ten, ktorý je silou, On nás napĺňa a On  
nás uspôsobuje robiť to, k čomu 
nás vedie. Prešli sme aj zlomovými 
a ťažkými situáciami. Boli to obdobia, 
cez ktoré by sme bez Neho neprešli. 
Cez všetky situácie nás Pán previedol 
a veľmi nás nimi upevnil vo vzťahu 
s Ním. Boli to obdobia Božej výchovy, 
ale mnohokrát aj najväčších zázrakov 
nášho života, tak ako je to napísané 
v žalme 34:20: „Mnoho bied má spra-
vodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje  
Hospodin.“

príBehy zo života 
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Obrovská vďaka patrí vynikajúcemu tímu pracovníkov  
z nášho bratislavského zboru, ktorí na príprave konferencie 
pracovali celé týždne. Tradične skvelú službu odviedla naša 
chváliaca skupina. Uctievanie Boha bolo vždy kľúčovou 
udalosťou v chráme, o to viac v Novej zmluve, kde Ježiš 
povedal, že Boh hľadá uctievačov (Ján 4:23, 24). Samotná 
myšlienka toho, že Boh niečo hľadá, je fascinujúca. Nehľadá 
bezchybných kresťanov, dokonalých spevákov, dokonca ani 
diakonov, či nových kazateľov. Hľadá uctievačov, ktorí ho 
budú uctievať v duchu a v pravde. Ak ich totiž nájde, potom 
z nich môže urobiť čokoľvek, podľa svojich plánov, možno 
práve diakonov či kazateľov. Boh je taký veľký a majestátny, 
že uctievanie je tou najprirodzenejšou odpoveďou na poznanie 
jeho krásy. Aj preto ho budeme uctievať až na veky v jeho 
kráľovstve. Konferencia je vždy jedinečnou príležitosťou, aby 
sme Pána uctievali vo „veľkom zhromaždení“ a prežívali, ako 
jeho prítomnosť napĺňa jeho cirkev. 

Sme veľmi vďační aj za všetkých, ktorí sa podieľali na 
praktickej príprave konferencie, od uvádzačov, cez pódiových 

manažérov, či ľudí, ktorí zabezpečovali občerstvenie, prevozy 
a ubytovanie pre hostí, až po prekladateľov na pódiu a v sále. 
V nedeľu večer sme usporiadali uzdravujúce zhromaždenie  
s Perom Cedergårdhom, kde sme sa modlili doslova za stov-
ky ľudí. Začali sme o 15.00 a množstvo chorých, ktorí túžili 
po Božom dotyku, bolo také veľké, že sme sálu opúšťali 
až o 22.30; čo je ďalší rekord Konferencie viery 2013 :). 
Vďaka Bohu za ochotných spolupracovníkov, ktorí neváhali 
investovať svoj čas, energiu a talenty na to, aby Boh mohol 
konať v živote iných ľudí.

Túžime po tom, aby konferencia bola každoročne kva-
litnejšia aj po stránke technickej či grafickej. Pracovníci vy-
davateľstva, grafici, zvukári, tím, ktorý sa stará o dekoráciu, 
kameramani, tí všetci si zaslúžia veľkú vďaku. Veríme, že po-
čas konferencie Boh koná v duchovnej oblasti a mení životy 
ľudí. Bez kvalitnej duchovnej služby by konferencia ostala len 
príjemnou kultúrnou udalosťou. Osobne som veľmi vďačný 
za všetkých duchovných poradcov, učiteľov nedeľnej školy, 
ktorí dávajú našim deťom svoje najlepšie a učia ich základom 

tohtoročná Konferencia viery priniesla niekoľko jedinečných predelov v histórii konferencií, ktoré organi- 
zujeme už od roku 1997: pozvali sme najväčší počet rečníkov, Carla-Gustafa severina a pera Cedergårdha  
zo Švédska, emila adama zo spišskej novej Vsi, Mira tótha z nitry a hudobnú skupinu Maranata. začínali  
sme v našich nových priestoroch na tomášikovej 30 už v piatok večer, a tak spolu aj s bohoslužbami  
v národnom tenisovom centre (ntC) mala konferencia až sedem zhromaždení, teda viac než kedykoľvek  
predtým. tretím „rekordom“ bola účasť na zhromaždeniach. na popoludňajšom s emilom adamom a večer- 
nom s Carlom-Gustafom bolo na bohoslužbe viac než tisíc návštevníkov. odhadujeme, že konferenciu  
navštívilo okolo 1300 hostí z celého slovenska, čiech, srbska a Rakúska. Mohli sme takto slúžiť ešte šir- 
šiemu spektru veriacich i hľadajúcich, než tomu bolo v doterajšej histórii. 

reportáž

Naber čerstvý vietor do svojich plachiet! 
KoNFereNCia viery 2013
VýNIMOčNý	PReDel	V	NašeJ	HIStóRIi
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kresťanskej viery, či modlitebníkom, ktorí ostávajú za opo-
nou, no predsa zastávajú kľúčové miesta v napĺňaní Božích 
plánov. Chceme tiež touto cestou pozdraviť všetkých hostí, 
ktorí k nám docestovali, už teraz sa tešíme na Konferenciu 
viery 2014!

Čo KoNFereNCia priNieSla? 
Témou konferencie bolo Naber čerstvý vietor do svojich 
plachiet. Bolo unikátne sledovať, ako sa posolstvá jednot-
livých rečníkov spájali do jedného celku. Per Cedergårdh na 
začiatok kázal na tému života s Duchom Svätým a jeho ohňa. 
Bol to nádherný úvod, keď sa Boží Duch dotýkal mnohých 
ľudí. Miro Tóth potom pokračoval v sobotu ráno o pomazaní  
v živote jednotlivcov i cirkvi, no zároveň o pokornom duchu, 
ktorého nikdy nesmieme stratiť. Popoludní slúžil Emil Adam 
spolu s chváliacou skupinou zo Spišskej Novej Vsi a zdô- 
razňoval túžby spravodlivých, ktoré sa naplnia. Bolo nád- 
herné vidieť, ako si Boh používa hudobný talent rómskych 
spevákov a hudobníkov na pódiu na svoju slávu. Ak ste neve-
deli, čo je radosť Pánova, v sobotu od 14.00 na konferencii 
sme ju zažívali v jej plnosti. Ja som potom kázal o žene – 
vdove, ktorej neostalo nič viac, než nádobka oleja a ukazoval, 
že niet beznádejnej situácie, na ktorú by Boh nemal riešenie. 

Sobota večer býva vždy vrcholom konferencie. Špeciál-
nym bonusom bolo aj vystúpenie Mira Tótha, ktorý nás  
v klavírnom sprievode privádzal pred Božiu tvár. Carl-Gustaf 
Severin potom pokračoval v posolstve o nádeji a o tom, že 
Boh má východiská i z nemožných situácií. V nedeľu ráno 
sme si vypočuli vynikajúcu kázeň o cirkvi a rodine. Carl- 
Gustaf rozprával o začiatkoch svojej služby a rôznorodosti 
cirkvi. Nezabudol tiež zdôrazniť dôležitosť rodiny, výchovy 
detí a služby deťom v cirkvi. Posolstvo podal unikátnym spô-
sobom, kde sa slzy radosti miešali s hlbokým usvedčením od 
Svätého Ducha. Večer sme potom počuli veľmi hutné dvoj-
hodinové vyučovanie na tému uzdravenia, veľmi odporúčam 
všetkým, ktorí potrebujú zdravie, aby si kázeň znova vypočuli. 
V prísloviach je napísané: „Môj synu, pozoruj na moje slová; 
nakloň svoje ucho k mojim rečiam. Nech neodídu od tvojich 
očí; ostríhaj ich prostred svojho srdca. Lebo sú životom tým, 
ktorí ich nájdu, a celému ich telu lekárstvom“ (Pr 4:20-22). 
Mnohokrát hľadáme uzdravenie na rôznych miestach a možno 
zabúdame, že je to práve Božie slovo, ktoré, keď mu dáme 
prioritu, sa stáva „lekárstvom celému nášmu telu“. Všetkých 
sedem posolstiev nájdete na MP3 nahrávke z konferencie, 
ktorú ponúkame v našom vydavateľstve.                   Peter Čuřík

NieKoľKo SvedeCtiev z KoNFereNCie 

„Počas kázne Mira Tótha mi Pán uzdravil pravé koleno.“ 
(Prišlo slovo poznania o tejto bolesti, poznámka redakcie).

„Cez modlitbu Pera Cedergårdha sa mi navrátil spánok. 
Haleluja! To je taká fantastická vec! Náš Boh je úžasný 
Boh, vďaka Ti Pane Ježišu. Ja som totiž posledný mesiac  
(február – marec) bez tabletky na spanie nedokázal za-
spať. Ďakujem Perovi Cedergårdhovi za jeho mocnú mod-
litbu v nedeľu na záver konferencie.“              Jozef Z.

„Sme veľmi vďační Pánovi Ježišovi za konferenciu, ktorú 
ste s jeho pomocou pripravili. Sme vďační všetkým, ktorí 
sa na tom podieľali. Pozdravujeme aj Danku V. (vedúcu 
chvál, pozn. redakcie), mala to tam s Kikou náročné, no 
úžasne to zvládla. Veríme, že mnohých životov sa Pán 
Ježiš dotkol a mnohí ho mohli po tieto dni spoznať a byť 
spasení aj vďaka takejto vašej službe. Veľmi požehnaní bo- 
li aj naši bratia a sestry zo Žiliny, s ktorými sme hovorili.“
 
„Sestra zo Žiliny nám povedala, že bola už počas zhro-
maždenia uzdravená zo silných bolestí srdca, kvôli ktorým 
nemohla počúvať kázne. A dcérke našich susedov sa do-
rovnala noha.“ 

„Sme vďační Pánovi Ježišovi za ďalšie uzdravenie nášho 
Janka. Na Konferencii viery sa za neho modlil Per Ce-
dergårdh. Už na druhý deň zosilnelo jeho brušné a chrb-
tové svalstvo a začal chodiť po štyroch. Dovtedy sa len 
prevaľoval a ani nesedel. Neurologička mu stanovila 
diagnózy tykajúce sa oslabeného svalstva a mali sme  
s ním pravidelne cvičiť Vojtovu metódu. Dnes sme bo-
li na rehabilitácii a Janko sa u nej už rovno posadil.  
Lekárka povedala, že je úplne zdravý po pohybovej  
stránke a všetko, čo mu podľa lekárov doposiaľ chýbalo, 
nadmieru dobehol – sedí, chodí po štyroch a svalstvo je  
v poriadku, cvičiť nemusíme. 

Po modlitbách Pera C. na Konferencii viery Pán Ježiš 
uzdravil nášho Andrejka z atopickeho ekzému. Mal ho od 
narodenia striedavo lepší a horší. Modlili sme sa za neho 
už od malička, aj viacerí iní bratia a sestry na neho skla-
dali ruky a vyznávali sme Božie slovo. V tomto období, aj 
počas konferencie, to mal v najhoršom stave. Od minulého 
týždňa zrazu zo dňa na deň ekzém skoro zmizol, zostali len 
malé miesta na nohách. Ešte pred dvoma týždňami ho mal 
kompletne na celom bruchu, chrbte a na väčšej časti nôh 
a rúk. Vďaka a chvála patria Pánovi Ježišovi!“     

                                                           Patrik a Zuzka V.
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Carl Gustaf, poznáme ťa ako kaza-
teľa a misionára, ale ako si ty sám 
spoznal Boha? 
Mal som štrnásť rokov, keď som prvý-
krát prišiel na kresťanské stretnutie. 
Nebolo to úplne prvý raz, čo som bol 
medzi kresťanmi, lebo v nedeľnej škole, 
ktorú som navštevoval už ako dieťa, 
som počul o Bohu. Na tomto stretnutí 
som počul niekoho rozprávať svedectvo 
o tom, ako sa Ježiš Kristus stal jeho 
osobným Spasiteľom. Myslím si, že je 
veľa takých ľudí, ako som bol vtedy ja, 
ktorí si myslia, že sú kresťanmi, preto-
že chodia do kostola. Neskôr som pri- 
šiel na to, že poznať Ježiša nie je o ná-
boženstve, ale o vzťahu. Ja som Pána 
dovtedy nepoznal. Tam som sa však 
rozhodol, že ho prijmem do srdca. Už 
na druhý deň som si všimol, že sa niečo 
stalo – už som nebol tým, kým predtým. 
Pamätám si, ako som povedal svojej ma-
me, svojim priateľom a aj niekoľkým 
iným kresťanom, že som dal Ježišovi 
svoj život. Predtým som plánoval, že 
sa stanem zubárom – to boli moje ciele 
– ísť študovať päť rokov medicínu.  
O dva roky neskôr som raz sedel na inom 
zhromaždení, a počul som v mojom 

vnútri hlas, ktorý mi hovoril: Nie, ty 
budeš kazateľom. Budeš iným ľuďom 
hovoriť, kto je Ježiš Kristus. Pamätám 
si, že som vtedy začal plakať, a padlo 
na mňa akoby bremeno za ostatných 
ľudí. Vedel som, že Boh vkladá národy 
do môjho srdca: Vietnam, Thajsko,  
a rôzne iné...ale vtedy som ešte úplne 
nerozoznal, že to raz naozaj bude môj  
život. Avšak pochopil som jednu vec 
– že budem kazateľom. O tri roky ne-
skôr som dostal pozvanie z jedného 
kresťanského spoločenstva, aby som 
tam pomáhal pri pastorácii, a tam sa 
to začalo. Bol som ešte veľmi mladý. 
Som veľmi šťastný, že som začínal ako 
mladý. Niekto si možno myslí, že je 
dobre Bohu začať slúžiť, keď je človek 
starší, ale prečo by to tak muselo byť? 
Ak sa ťa Boh dotkne, poslúchni ho, 
život začne byť úžasne vzrušujúci! Na-
čo premárniť roky života?

VeRIť	ZNaMeNá	NeDá- 
Vať	 DôRaZ	 Na	 NábO-
ŽeNStVO,	 ale	 DáVať	
DôRaZ	Na	OSObU.

Čo znamená viera v tvojom živote?
Veriť znamená nedávať dôraz na ná-
boženstvo, ale dávať dôraz na Osobu. 
Sám Ježiš sa nasťahoval do môjho  
srdca. Viera je niečo živé. Nie niečo, 
čo sa týka iba nedele, alebo čo sa robí 
iba v nedeľu – chodenie do kostola, 
náboženské zvyky. Viera je každoden-
né chodenie s Bohom. Rozprávam sa  
s ním, ale tiež môžem ísť hocikde ďa-
leko do sveta a hovoriť o ňom druhým. 
On je vždy so mnou, nemusím sa ničoho 
báť, môžem ísť kamkoľvek, do Ruska, 
do Číny, do Vietnamu, do Mongolska, 
k mnohým národom. Všade vidím jeho 
zázračnú moc. 

Všímam si chorých, ktorí prichádzajú 
na naše zhromaždenia a modlím sa za 
nich. Niekedy ich Boh uzdraví na mieste 
a niekedy sa stane to, že tam prídeme 
o dva roky a sme svedkami zázraku, 
ktorý sa udial postupne. Jedna pani mi 
nedávno povedala, že keď som tam 
bol u nich na návšteve, mala rakovinu 
pľúc a chrbtice. Modlili sme sa vtedy  
s ňou a ona bola uzdravená. Takéto veci 
sú dôkazom toho, že viera je skutočná. 
Ježiš Kristus prebýva vo mojom vnútri, 
podobne ako prebýva v každom, kto  
v neho verí. 

Čo by si chcel odkázať našim čita-
teľom?
V prvom rade, že Boh veľmi miluje 
váš národ. On miluje Slovákov. Bolo 
tu obdobie, keď tu nebola sloboda. Ne-
bola tu náboženská sloboda, sloboda 
vierovyznania. Boh má plán pre tento 
národ. Včera som kázal posolstvo 
o nádeji. Verím, že je tu nádej pre 
každú rodinu na Slovensku. Je tu veľa 
zničených rodín, zlomených ľudí – po-
viazaných alkoholom, poviazaných 
drogami – veľa mladých ľudí nevidí 
pozitívne svoju budúcnosť, nemajú 
nádej. Ale Boh neprichádza, aby ničil, 
ale obnovoval – on miluje ľudí v tomto 
národe. Chcel by som povedať všetkým 
na Slovensku, že ak je v akejkoľvek 
situácii, nič nie je beznádejné! 

rozhovor

Viera je každodenné chodenie s Bohom
rozhovor	s	Carlom	Gustafom	Severinom
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My sme našli svoju nádej v Ježišovi.  
Nie v tradícii, ale v Ježišovi, v ňom ako 
v Osobe. Keď zomrel na kríži, myslel  
na každého, zomrel za každého Slováka. 
Práve preto môže každý nájsť tú svoju 
cestu domov práve v Bohu. 

Zaujal ťa nejaký skutočný životný 
osud niekoho, koho si stretol na 
svojich cestách?
Cestujem do rôznych krajín a stretávam 
množstvo ľudí, ktorých Kristus preme-
nil. Rád by som spomenul jeden nád-
herný príbeh, ktorý som si vypočul, keď 
som bol naposledy v Mongolsku. Stre-
tol som sa tam s jedným mužom, ktorý  
kedysi býval najväčším zlodejom vo  
svojej krajine. Okradol štát o 15 milió-
nov dolárov. Bol veľmi známy, každý 
ho tam poznal. Vo väzení sa ale stretol  

s niekým, kto mu hovoril o Ježišovi,  
a on sa rozhodol dať Bohu svoj život.  
A potom sa s ním udiala dramatická 
zmena – bolo to také očividné, že ho 
dokonca prepustili z väzenia. Natočili 
o ňom a o jeho premene dokonca film,  
ktorý sa premietal v každom kine v Mon-
golsku. Tento človek teraz navštevuje 
biblickú školu v jednej cirkvi, kam aj 
ja chodievam kázať. Každé obrátenie je  
však výnimočné, a je úžasné vidieť, ako 
sa v niektorých krajinách, napríklad  
v Číne, obracajú tisíce ľudí ku Kristovi. 
Je to pravdepodobne najväčšie prebu-
denie, aké kedy bolo v histórii ľudstva. 
Slúžime tam na viacerých biblických 
školách, a stále vznikajú nové a nové...

PRVOtNOU	 HROZbOU	
ŽIVOta	 V	 POSVäteNí	 
je Samotný hrieCh. 
teN	 Má	 Však	 RôZNe 
PODOby.	MUSíte	SI	Dať	 
POZOR	 Na	 OSPalOSť,	
leNIVOSť,	aROGaNCIU.

Čo majú spoločné čínski veriaci  
so slovenskými a aké sú medzi nimi 
rozdiely? 
Veriaci sú si podobní na celom svete. Ich 
ťažká situácia ich však núti k tomu, aby 
boli viac zanietení pre Boha, viac sa mu 

odovzdali. Sú ochotní prinášať veľké 
obete. Čína je veľmi rozľahlá krajina, 
a kvôli tomu musia niektorí z nich celé 
hodiny cestovať na motorkách, aby sa 
dostali na stretnutia, kde sa vyučuje ce- 
lý deň Božie slovo. My sme niekedy 
príliš spokojní sami so sebou, dôveruje-
me si a veríme v moc peňazí. To sú 
slabiny kresťanov na západe. Ale nieke- 
dy sme náchylní k tomu, aby sme ho-
vorili, že tráva je zelenšia niekde inde 
ako u nás, pričom tomu tak nie je – 
máme to isté kresťanstvo, tú istú vieru, 
toho istého Boha.

V čom vidíš hrozbu pre našich 
veriacich? Treba nás pred niečím 
vystríhať? 
Som presvedčený, že najväčšia túžba 
kresťana by mala byť žiť posvätený ži-
vot, preto je prvotná hrozba samotný 
hriech. Ten má však rôzne podoby. Mu-
síte si dať pozor na ospalosť, lenivosť, 
aroganciu. Myslím si, že je tu aj hrozba 
nového liberalizmu, ktorý sa vkráda me- 
dzi kresťanov, keď nechcú vytŕčať z ra-
du a prispôsobujú sa životnému štýlu 
tohto sveta. To nie je Božia cesta. Cirkev 
musí byť soľou a svetlom. My musíme 
byť ako Ján Krstiteľ – nebáť sa hovoriť 
ľuďom pravdu, nesmieme túžiť po tom, 
aby sme sa im páčili. Ježiš nám predsa 
povedal, že svet nás bude nenávidieť. 
Potrebujeme kráčať tou úzkou cestou,  
a nie tou, ktorá je na prvý pohľad láka-
vá alebo populárna. 

Je podľa teba v poriadku, pokiaľ 
kresťania pijú alkohol s mierou?
Som presvedčený, že nie. Kto tú mieru 
určí? Okrem toho sme povolaní byť 
príkladom. Ako zistia ostatní, ktorí nás 
pozorujú, že pijeme s mierou, ak nás 
uvidia s pohárikom v ruke? Som rád, že 
vo vašom vydavateľstve vychádza moja 
kniha Vždy je lepšie zostať triezvy. Tam 
sa touto záležitosťou zaoberám podrob-
nejšie. Alkohol napáchal strašne veľa zla,  
najmä v Rusku som toho svedkom. Ale 
aj u nás vo Švédsku sú tisíce rodín, ktoré 
sú tým poznačené. Trpia nevinné deti, tú 
knihu som napísal hlavne kvôli nim. 

Ďakujeme ti, že si opäť medzi nás na 
Slovensko prišiel. Nech ťa Boh vedie 
naďalej na všetkých tvojich cestách. 

Martin Hunčár

rozhovor

92/2013									www.slovozivota.sk
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vyUČovaNie

Jedným z najznámejších príbe- 
hov Biblie je Dávid a Goliáš. 
Goliáš pre Saula znamenal  
začiatok pádu, no pre Dávida 
znamenal začiatok povýšenia. 
Dávid by sa asi nikdy nedostal 
do povedomia Izraela, keby 
sa na bojovom poli nestretol 
s takmer nezdolateľným ne-
priateľom. Ak dnes čelíš svoj-
mu Goliášovi, nezúfaj, Boh to 
nedopustil preto, aby si bol 
porazený, ale aby ťa naučil 
víťaziť a posunul ťa v živote 
ďalej. 

No pred tým, ako sa Dávid 
stretol s Goliášom, musel čeliť 
iným výzvam, ktoré sú aspoň 
také nebezpečné, ako stáť pred 
trojmetrovým obrom pred oča-
mi celého národa. Konfrontá-
cia, ktorá predchádzala stretu 
s Goliášom, bola náročná aj 
preto, lebo sa týkala tých, ktorí 
boli Dávidovi najbližší, jeho 
vlastnej rodiny. 

Skúška	č.	1
keď	s	tebou	nikto	neráta
Keď prorok Samuel prichádzal do Betle-
hema, bola to veľká vec. Starší mesta 
mu hneď vyšli v ústrety s otázkou, či 
prichádza s pokojom. Vydýchli si, keď 
potvrdil, že áno, no nezradil im pravý 
zmysel svojej návštevy; prišiel totiž 
pomazať budúceho kráľa nad Izrae- 
lom. Viete si predstaviť, aký rozruch 
spôsobilo, keď sa nahlásil k Izaimu 
Betlehemskému na obed? Samuel bol 
Boží prorok, ktorého slovo sa vždy 
splnilo, istým spôsobom bol celebri-
tou svojej doby. V dome Izaiho nastali 
horúčkovité prípravy. Pripravovali sa 
tie najlepšie jedlá, určite niekoľko cho-
dov, pozvali tých najvzácnejších hostí 
a obliekli sa do tých najlepších šiat. Izai 
bol na svojich siedmich synov patrič-
ne hrdý, najstarší Eliáb, rodený vodca, 
urastený, prvorodený, potom Abinadáb, 
Šama... Ale pozor, Izai mal osem synov! 

No najmladšieho Dávida na hostinu ani 
len nepozval, nechal ho pásť ovce. Viete 
si to predstaviť? Uznávam, že Dávid bol 
ešte príliš mladý na to, aby mohol byť 
kráľom, no každý dobrý otec by mal 
túžiť po tom, aby bol jeho syn na obede 
s prorokom. Okrem toho, Izai nevedel, 
že Samuel prichádza pomazať budúceho 
kráľa nad Izraelom! Jediné vysvetlenie, 
ktoré sa nám ponúka, je toto: s Dávidom 
jednoducho nikto nerátal. 

Už sa ti stalo, že ťa nepozvali na hos-
tinu? Že na teba zabudli? Bolí to o to 
viac, že to boli jeho najbližší. Zranenia 
od najbližších sú najväčšie preto, lebo 
od nich najviac očakávame. Dávid však 
nezahorkol, nehorekoval na osud, ani 
sa nesťažoval pred Bohom. Verne slúžil 
Pánovi a napriek tomu, že ho prehlia- 
dala jeho vlastná rodina, Boh naňho 
pamätal. Keď nakoniec poslali po Dávi-
da, Hospodin riekol Samuelovi: „Vstaň, 
pomaž ho, lebo toto je on! Vtedy vzal 

Samuel roh s olejom a pomazal ho pro-
stred svojich bratov“ (1Sam 16:12,13). 
Božie povolanie a jeho priazeň ti nemô-
že vziať nikto!

Keď raz sedel David Livingstone 
na univerzitnej prednáške brata Mof-
fata, ktorý volal mladých ľudí na misiu 
v Afrike slovami: „Videl som dym ti-
sícok dedín, kde ešte žiadny misionár 
nebol,“ pevne sa rozhodol, že tam pôj- 
de. Jeho brat John ním pohrdol a roz-
hodol sa byť radšej bohatým a slávnym. 
David sa stal jedným z najväčších mi-
sionárov všetkých čias a do Anglicka sa 
vracal ako národný hrdina. Keď zomrel, 
pochovali ho na to najčestnejšie miesto 
vo Westminsterskom opátstve po boku 
kráľov a vladárov. Keby ste dnes chceli 
nájsť hrob jeho brata Johna, našli by 
ste ho len podľa nápisu: „Tu leží John 
Livingstone, brat Davida Livingstona.“ 
O čo je lepšie je hľadať Božiu priazeň 
než priazeň tohto sveta!

Peter Čuřík

Hľadáš priazeň u Boha, alebo u ľudí?
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vyUČovaNie

Skúška	č.	2
keď	ťa	falošne	obvinia
Napriek tomu, že Dávida pomazali 
za kráľa, ešte nesedel na tróne. Druhá 
skúška ho čakala, keď ho otec poslal 
so syrmi za bratmi do vojnovej línie. 

Najstarší, Eliáb, zjavne ešte stále namr-
zený, sarkasticky poznamenal: „Prečo 
si zišiel sem? A na koho si nechal tých 
pár oviec na púšti? Ja znám pýchu 
a zlobu tvojho srdca...“ (1Sam 17:28). 
Chcel ho verejne zosmiešniť, znevážiť. 
Vždy sa nájdu takí ľudia, ktorí ti budú 
sťažovať cestu za Božím povolaním. No 
nezabúdaj, že Boh nehľadí na to, na čo 
hľadí človek, Boh hľadí na srdce. Eliáb 
obvinil Dávida z pýchy, no Boh si ho vy-
bral práve preto, lebo v ňom našiel čisté 
srdce. Názory ľudí sa od názorov Božích 
môžu veľmi líšiť; ty sa usiluj o to, aby 
si druhým nedával žiadnu zámienku 
na pohoršenie, ale nadovšetko hľadaj 
priazeň u Boha. 

Dávidova reakcia je pre nás veľmi 
poučná: „A Dávid riekol: Čože som 
teraz urobil? Či mi nebolo rozkázané? 
A Dávid obrátiac sa od neho k inému, 
pýtal sa to isté.“ Dávid urobil tri dôle-
žité rozhodnutia:

u	„Či mi nebolo rozkázané?“ Je 
dôležité, aby si si zachoval poddajné-
ho ducha a rešpektoval autority. Ježiš 
Kristus v Lukášovi 16:10-12  povedal, 
že sú tri oblasti vernosti, v ktorých nás 
bude testovať: 1. Vernosť v mále (až keď 
sme verní v mále, ustanoví nás nad 
mnohým). 2. Vernosť vo financiách (až 
keď sme verní v „nespravodlivom ma-
mone“, zverí nám to, „čo je pravé“).  
3. Vernosť v cudzom (až keď sme verní 
vo vízii niekoho iného a možno z našej 
vernosti nemáme žiadny priamy úži-
tok, kvalifikujeme sa na to, aby nám 
zveril „to, čo je naše“) . Dávid nebol sa- 
moľúbym tínedžerom. Áno, mal na se-
be pomazanie a Božiu ruku, ale zacho-
val si pokorného a poddajného ducha. 
Keď si podriadený autoritám, dáva ti 
to úžasnú slobodu! Možno namietaš, že 
tvoje autority sú „telesné“ a že ty más 
pomazanie, ktoré oni nemajú. Pamätaj 
na Dávida! Boh ťa bude testovať v cud-
zom a až keď tam obstojíš, zverí ti tvoje 
vlastné: víziu, spolupracovníkov či po-
výšenie podľa jeho plánov.
u	„Obrátiac sa od neho k iné-

mu...“ Dávid odmietol skĺznuť do zva-
dy, hnevu, argumentácie. Obhájil sa  
iba niekoľkými slovami, povedal fak-
ty, ale nedovolil, aby rozprava s naj- 
starším bratom eskalovala do hádky.  
Ak máš vyhrať vo svojich zápasoch  
s Goliášmi, nesmieš si dovoliť zahor-
knúť. Odmietni bojovať zbytočné boje, 
ktoré nestoja za to. Stratíš pri nich silu, 
ktorú budeš potrebovať na boje, ktoré 
stoja za to, aby si ich bojoval.

u	„Pýtal sa to isté.“ Nedovolil fa-
lošnému obvineniu, aby ho zastavilo na 
ceste za Božím plánom. Niekedy nie je 
ľahké obhájiť sa. Eliáb obvinil Dávida 
z toho, že má pyšné srdce, no nebola to 
pravda. Ale ako to dokážeš? Ako ukážeš 
druhým, čo je v tvojom srdci? Niekedy 
potrebuješ mlčať a odovzdať prípad 
Bohu, aby ťa obhájil on sám. Miluj ľu- 
dí, no nedovoľ im, aby manipulovali 
tvojím životom. Pokračuj v ceste za 
Božím povolaním aj vtedy, keď ti druhí 
budú hádzať polená pod nohy.

Dávid sa smelo rozbehol proti Goliá-
šovi, porazil ho a priniesol víťazstvo 
celému národu. Netrvalo dlho a stal  
sa kráľom Izraela, tak ako to Samuel  
predpovedal. To všetko sa však nemu- 
selo stať, keby Dávid nezvládol skúš- 
ky, ktoré Boh naňho dopustil. Neupa-
dol do malomyseľnosti a depresie, 

keď s ním jeho vlastní nerátali, a neza-
horkol, ani neostal sklamaný, keď ho 
falošne obvinili. Miloval Boha a po- 
slúchal ho viac ako ľudí. Nestrácal silu  
v nezmyselných žabomyších vojnách, 
ale zachoval si ju na to, aby vybojoval  
boje, do ktorých ho volal Boh. Jeho 
slávne víťazstvo nad Goliášom sa stalo  
pamätným a ukázalo, o koľko je dôle-
žitejšie mať priazeň u Boha než u ľudí.

Slovo života v Uppsale oslávilo 3. marca 30 rokov od svojho vzniku. Ulf Ekman odovzdal funkciu hlavného pastora uppsal-
ského zboru s tým, že sa bude viac venovať medzinárodnej službe a písaniu kníh. Na jeho miesto bude 2. júna 2013 ustanovený 
Joakim Lunquist. Pavel Hoffman z Českej republiky, ktorý na teologickom seminári v Uppsale prednáša systematickú teoló-
giu a etiku, k tomu bezprostredne po zhromaždení uviedol: „Joakim je skvelý a z tých mladších bol podľa mňa logickou 
voľbou. Je zapálený a tvorivý, presne tak, ako to hlavný pastor potrebuje. Ulf, samozrejme, ďalej zostáva v pozadí, stále je tou 
zjednocujúcou osobou s medzinárodným kreditom.“

Začiatkom mája sme sa zúčastnili na seminári s pastorom Ekmanom a boli sme veľmi radi, že mohol znova slúžiť v plnej 
kondícii, keďže sa ostatné mesiace zotavoval z prepracovanosti. Okrem neho kázali aj vedúci niekoľkých misijných centier 
Slova života: Mats Ole Ishoel z Moskvy, Artur Symonian z Jerevanu, pastor Dennis z Uzbekistanu a Carl-Gustaf Severin. 
Seminár hojne navštívili stovky pastorov a kazateľov z celého sveta. Hlavnou témou bolo posvätenie a evanjelizácia. Tu je 
niekoľko citátov z vyučovaní, ktoré na seminári zazneli: „Posvätenie bez lásky a pokory je nebezpečné, vedie k zákonníctvu.“ 
„Radikálne spasenie je spasenie od môjho vlastného ega.“ „Misia cirkev oslobodzuje od duchovného narcizmu.“

Peter Čuřík
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Nový hlavný pastor Slova života v Uppsale

-
MIlUJ	ľUDí,	NO	NeDO- 
VOľ	IM,	aby	MaNIPUlO- 
ValI	tVOJíM	ŽIVOtOM

-
ZRaNeNIa	 OD	 NaJ- 
blIŽšíCH	 Sú	 NaJVäč- 
šie Preto, lebo od  
NICH	NaJVIaC	Očaká-
vame.
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reportáž

V našom zbore sme za posledných päť rokov zorganizovali 
dva ročníky dennej biblickej školy a viacero kratších kurzov 
pre novoobrátených a lídrov. Aj keď v súčasnosti nevnímame, 
že prišiel čas opäť otvoriť dennú biblickú školu, vyučovať 
biblické základy je niečo, čo má robiť každá cirkev. Vízia 
Slova života je vybaviť veriacich slovami viery, ukázať im 
duchovné zbrane, ktoré majú, naučiť ich, ako ich používať 
a poslať ich do víťazného boja pre Pána. Chceme veriacich 
vybudovať a vytrénovať, aby zasiahli a zmenili svet. Armá-
da posledných čias bude silná a slávna. Bude reprezentovať 
Pánovo srdce a rovnako aj Pánovu moc. Od apríla do júna 
prebieha každý štvrtok v našich priestoroch večerná bib-
lická škola, ktorú navštevuje viac ako 30 študentov. 13 lekcií 
vyučujú domáci učitelia, okrem pastora Petra Čuříka aj Mar- 
tin Hunčár, Vlado Vrábel, Tomáš Šimko a Andrej Rudolf. 
„Každý večer začíname chválami a modlitbami, potom na- 
sledujú dve hodiny vyučovania s krátkou prestávkou. Štu-
denti sú hladní po Božom slove,“ povedal Martin Hunčár. 
S doterajším priebehom je spokojný aj pastor Peter Čuřík: 
„Vybrali sme také predmety, ktoré zahŕňajú základné učenia 
kresťanskej viery a zároveň sú dôležité pre praktický život 
kresťana: evanjelium, pokánie, znovuzrodenie, viera, krsty, 
zmŕtvychvstanie, večný súd, autorita veriaceho, modlitba, uz-
dravenie, vyslobodenie, moc Božieho slova, cirkev a Izrael, 
Boží pohľad na peniaze, rodina, evanjelizácia a misia.“

Čo mi dala biblická škola?
„To, čo učil pastor Peter Čuřík, bolo pre mňa požehnaním.“   
                                                                                  Marta
„Páči sa mi, že sú tu viacerí učitelia. Každý z nich má iný 
prejav, aj osobné zážitky s Bohom.“                       Renata
„Škola mi dala Boží pokoj a posunula ma na iný level.“    
                                                                                  Mária
„Duchovne ma to tu napĺňa a mám pokoj.“             Mária
„Oceňujem, že môžeme klásť otázky.“                      Zora
„Získal som väčší prehľad z toho, čo sa vyučuje.“   Adam
„Teší ma, že vznikol priestor na rozvíjanie bližších  
vzťahov.“                                                                   Lenka
„Dozviem sa niečo nového a mám možnosť pochopiť to aj 
z iného uhla pohľadu.“                                        František
„Dostala som dobré základy, ktoré potrebuje každý 
kresťan, aby mohol naplno slúžiť druhým.“             Laura
„Konečne som pochopila, o čo ide. Oslovovalo ma, aj keď 
som sa sama učila z Biblických základov.“        Marianna
„Je to pre mňa ako pre mladého kresťana veľmi užitočne 
strávený čas.“                                                            Marek

VeľkOPIatkOVá	bOHOSlUŽba				 
bRatISlaVSkýCH	ZbOROV

Už od roku 1998 sa zbory združené v platforme Kresťania v meste zúčastňujú spoločnej bohoslužby na Veľký piatok. Do 
Istropolisu prišlo asi tisícsto veriacich aj s deťmi, o niečo viac ako po minulé roky. Po úvodných spoločných chválach a prího-
vore Mareka Krajčího nasledovala kázeň. Tohtoročným rečníkom bol Michal Kevický, kazateľ zboru BJB, zboru Viera. Kázal 
na tému Prečo Ježiš trpel a zomrel. Na výzvu zareagovali aj pozvaní hostia a veriaci, ktorí si potrebovali dať do poriadku vzťah 
s Bohom. Poradcovia sa potom s dvanástimi z nich ešte modlili a povzbudzovali ich na ceste za Pánom. Už tradične sa na záver 
bohoslužby všetci prítomní kazatelia podieľali na vysluhovaní Večery Pánovej. Svoj program tu mali aj deti v troch samostat-
ných miestnostiach, na výber bola aj široká ponuka kníh a CD.

VečeRNá	bIblICká	škOla	V	bRatISlaVe
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Správy o izraeli

Prvý palestínsky Týždeň 
ľudských práv v Európe
Prvý výročný palestínsky Týždeň ľudských práv v Európe skončil 11. 
apríla otvoreným seminárom na univerzite v Helsinkách. Európska koa-
lícia pre Izrael a Jeruzalemský inštitút spravodlivosti vyzvali všetkých 
tých, ktorí sa zaoberajú situáciou s porušovaním ľudských práv na 
Strednom východe, aby požadovali rovnaké preskúmanie palestínskych 
vládnucich autorít, ako to žiadali od izraelskej vlády. Hlavný rečník 
Calev Myers z Jeruzalemského inštitútu spravodlivosti zdôraznil, že dô- 
sledne vyzýval izraelskú vládu k riešeniu otázok ľudských práv a spra- 
vodlivosti. Úspešne sa mu to darilo, keďže izraelská spoločnosť má nezávislý justičný systém. „Čo doteraz urobili palestínske 
alebo európske organizácie pre ľudské práva pri žiadaní rovnakých práv od palestínskych autorít?“ opýtal sa. „Pravdou je, že 
tým, ktorí žijú pod palestínskymi autoritami, chýbajú najzákladnejšie ľudské práva a nemajú žiaden nezávislý justičný systém, 
ktorý by konfrontoval ich vlastných vodcov. Namiesto toho je spoločnosť kontrolovaná násilím, strachom a zastrašovaním. Už 
na začiatku tohto roku bol na rok a pol uväznený jeden palestínsky aktivista, pretože si na svojej fejsbukovej stránke robil žarty 
na adresu vodcu PLO Mahmuda Abbasa. Názov seminára bol Skryté krivdy, poukazujúci na fakt, že západné médiá si zväčša 
zvolia ignorovať porušovanie ľudských práv na palestínskych územiach, ktoré zahŕňa svojvoľné väznenia, mučenia a ponižujúce 
zaobchádzanie, keďže sú spáchané palestínskymi autoritami. Spoluorganizátor Tomas Sandell z Európskej koalície pre Izrael 
poukázal na to, že EÚ zlyhala znovu a znovu, keďže riadne neadresovala tento problém porušovania ľudských práv napriek 
tomu, že palestínske autority prijímajú každoročne vyše 500 miliónov eur ako pomoc z Európskej únie.
              Zdroj: European Coalition for Israel, Monthly Report – APRIL 2013

Hizballáh ako teroristická organizácia?
Kanadský minister zahraničných vecí John Baird prizýva 27- člennú EÚ, aby sa pripojila ku Kanade a pomenovala Hizballáh 
ako teroristickú organizáciu. Baird napísal v nedávnom stĺpčeku pre National Post, že sa stala jednou z najviac technicky 
vyspelých teroristických skupín na svete. „Je vážnou hrozbou pre bezpečnosť a stabilitu na Strednom východe. Hizballáh zabil 
vyše 300 vojakov a civilistov pomocou 1983 samovražedných útokov na americké a francúzske jednotky v Bejrúte. Existuje 
silné podozrenie, že bol aj za júlovým bombardovaním turistického autobusu v Burgase v Bulharsku v roku 2012, kde zabili 
jedného Bulhara a päť Izraelčanov“ povedal Baird. „Jedeného agenta Hizballáhu tiež obvinili z plánovania podobného útoku 
na izraelských turistov na Cypre. Hizballáh taktiež pomáha sýrskemu Assadovmu režimu v jeho krvavej vojne proti vlastným 
ľuďom. Toto nie sú naši priatelia. Teroristické označenie je viac ako len nálepka: kriminalizuje financovanie skupiny. Navyše, 
je to o vyslaní silnej politickej správy, že medzinárodné spoločenstvo jasne odmieta teroristické aktivity. EÚ by sa mala pridať 
k svojim spojencom a označiť Hizballáh tým, čím je, a týmto pripomenúť svetu, že terorizmus sa nebude tolerovať,“ napísal 
Baird. (National Post-Canada)                                                                                                                            Zdroj: www.icej.sk

Izraelčania oslavujú svoj  
65. Deň nezávislosti

Izraelčania v utorok oslávili 65 rokov nezávislosti rodinnými opekačkami a po-
uličnými oslavami vo veľkých mestách. Medzitým tradičné akcie, ako napr. 
Medzinárodný biblický kvíz v Jeruzaleme, dali politikom miesto pre ich pre-
javy. Premiér Benjamin Netanyahu a jeho manželka Sarah hostili biblický 
kvíz v Jeruzaleme. Premiér povedal, že Biblia „je naša kniha a zároveň kniha 
celého sveta. Biblia, kniha kníh, stelesňuje náš duchovný život, naše nádeje 
a naše modlitby.“ Netanyahu udelil cenu Medzinárodného biblického kvízu 
Yishaimu Eisenbergovi z New Jersey a Eliorovi Babianovi z Beit Shemesha. 

Po prvýkrát v histórii za 20 rokov sa stalo, že vyhrali až dvaja a víťaz nepochá-
dzal z Izraela. 65. výročie založenia štátu Izrael sa oslavovalo aj na Slovensku  

v Bratislave. Izraelské veľvyslanectvo pozvalo na večierok mnohých významných 
hostí zo spoločenského a kultúrneho života, zúčastnil sa ho aj premiér Róbert Fico.                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                Zdroj: www.icej.sk       Martin Hunčár
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Nová KNiha

alkohol v Cirkvi
Som znepokojený, keď vidím, čo sa  
deje v dnešnej cirkvi. Čoraz viac kres-
ťanov holduje alkoholu. Viem, že je 
to pre mnohých riskantné, ako sa píše  
v Prísloviach 23:29-35.

Ako som spomínal, už v detstve som 
mal skúsenosť s účinkami alkoholu. 
Videl som, napríklad v práci nadácie  
LP, aké ťažké je vymaniť sa zo závis-
losti. Nestačí povedať: „Ježiš, osloboď 
ma!“ Je to boj na život a na smrť. 
Niektorí uspejú, iní padnú. 

Ale v časoch mojej mladosti bola 
cirkev miestom bez alkoholu. Dokázali 
sme  prijímať priateľov, ktorí mali tieto 
problémy. Stáli sme po ich boku v ich 
duchovnom zápase. Mohli sme s nimi 
byť, prakticky im pomáhať, poskyto-
vať im spoločenstvo v úplne čistom 
prostredí, bez alkoholu.  

Dnes to nie je také bežné. Proal- 
koholové postoje preferované našou 
spoločnosťou sa vkrádajú do mno-
hých cirkví a stávajú sa niečím, na čo  
si zvykáme. Azda nadišiel čas popre-
mýšľať o tom. Aké budú dôsledky? 

StáVa	Sa	Vaša	CIRkeV	
NebeZPečNýM	MIeStOM?
Cirkev môže byť pre alkoholika tým 
najnebezpečnejším miestom na svete,  
ak jej členovia pijú alkohol. Niektorí 
ľudia, ktorí zápasia s alkoholom, to 
vedia, preto sa cirkvi radšej vyhýbajú. 

Ak prídu na návštevu do nejakej do-
mácnosti, kde im ponúknu víno či pivo, 
ľahko vhupnú späť do závislosti. Sú 
takí, ktorí k tomu nepotrebujú viac než 
pohár vína. 

PRečO	Je		abStINUJúCa	
CIRkeV	DObRá		
Cieľom je životný štýl, ktorý je nese-
becký. Zahŕňa úsilie žiť pre druhých  
a brať ohľad na tých, ktorí majú prob-
lémy s alkoholom, či už je to zjavné, 
alebo nie. Kvôli nim sa alkoholu vy-
hýbame. Nie je to prejavom nutkania či 
moralizovania; motívom je láska. 

Nemusíme na to myslieť, ale máme 
v cirkvi ľudí, ktorí sú geneticky, teda  
v dôsledku pôsobenia dedičných fakto-
rov, zraniteľnejší. Môžu to byť dvaja 
alebo traja z desiatich. Medzi nimi je 
veľa „striedmych konzumentov“, ktorí 
si nebezpečenstvo neuvedomujú. 

Sú tu tiež takí, ktorí sa vyliečili zo  
závislosti, no ešte stále majú zranenia  
z predchádzajúceho života. Túžba po  
alkohole sa skrýva pod povrchom. Da- 
rí sa im v dobrom prostredí, ale v poku- 
šení či  strese môžu ľahko upadnúť. 

A potom sú tu ľudia, ktorí boli zá-
vislí, ale prežili radikálnu skúsenosť 
spasenia a boli úplne uzdravení, takže  
sú od alkoholu vnútorne slobodní. 
Zvládli to, a už nemajú chuť na alkohol. 
Ani oni by sa, pochopiteľne, nemali 
vplyvu drogy znovu vystavovať. 

O kom to konkrétne hovoríme? 
Vieme posúdiť, ktorí bratia a sestry sa 
pohybujú medzi nami so svojím sklo-
nom k závislosti od alkoholu a ukazujú 
peknú masku, až kým to „nepraskne“? 
Len ťažko. Ľudia o tom hovoria len 
zriedka. 

Zdravý rozum poskytuje dosť dôvo-
dov nepiť alkohol, ale pre nás veriacich 
je tu táto kľúčová otázka: Som, alebo 
nie som ochotný abstinovať pre dobro 
iných?  

Pavol hovorí:
„Všetko mi je dovolené, ale nie všetko je 
prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja 
sa ničomu nedám ovládnuť.“
1. Kor 6:12 (Ev. pr. Pozri tiež 1. Kor 
10:23)

Dobré je nejesť mäso, nepiť víno, nero-
biť nič, čo uráža tvojho brata. 
Rim 14:21 (Ekum. pr.).

Striedme Pitie
Kto pije striedmo, nespozoruje, že mu 
alkohol škodí. A predsa je nebezpečné 
piť pravidelne. Ak to presiahne istý 
limit (asi dve silné pivá týždenne), si 
v ohrození. Tvoje telo si zvykne na 
určité množstvo alkoholu – a pýta si 
viac.  Ak často po troche popíjaš, hoci  
v malých množstvách,  môže sa ti stať, 
že prekročíš hranicu. Výhovorky sa 
vždy nájdu:

CaRl Gustaf seVeRin je známy ako evanjelista. pastori po celom 
svete ho pravidelne pozývajú na veľké kresťanské konferencie, kde káže 
a modlí sa za chorých. za posledných dvadsať rokov sa v jeho službe 
udialo veľa uzdravení a zázrakov. tí, ktorí ho poznajú bližšie, vedia, 
že je tiež zástancom abstinencie od alkoholu. dôrazne varuje každého 
kresťanského lídra, aby bol v tejto oblasti nekompromisný. niekoľko rokov 
v ňom zrela túžba napísať na túto tému aj knihu. Kniha vyšla pred pár 
rokmi vo švédštine a v ruskom preklade, a keďže si myslíme, že táto 
téma je aktuálna aj na slovensku, rozhodli sme sa vydať jeho knihu aj  
v slovenčine. Ďalšie informácie o tejto knihe nájdete na str.2, objednať si ju 
môžete na našom e-shope. prinášame vám ukážku z jednej kapitoly. 

Carl Gustaf SeVeriN

Vždy je lepšie zostat triezvy
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Nová KNiha

„Som taká vystresovaná; dám si 
trošku vína, aby som sa uvoľnila.“

„Hneď ako tento projekt ukončím, 
spravím si prestávku.“

„Len čo dokončím účtovnú uzá-
vierku, s pitím prestanem.“ 

„Viem, že to nie je dobré ani správ-
ne, ale teraz je mi tak smutno, že po-
trebujem niečo, čo ma upokojí.“

Je známe, že z desiatich striedmych 
konzumentov minimálne dvaja riskujú, 
že alkohol nezvládnu z genetických dô-
vodov. Usilujme sa o to, aby sa cirkev 
stala bezpečnou zónou – bez alkoholu. 
V záujme tých, ktorí riskujú, že budú 
mať s pitím problémy.

USIlUJMe	 Sa	 O	 tO,	 aby	  
Sa CIRkeV	 Stala	 beZ-
PečNOU	ZóNOU	–	beZ	al-
kOHOlU.	V	ZáUJMe	týCH,	
ktORí	RISkUJú,	 Že	bUDú	
Mať	S	PItíM	PRObléMy.

VO	šVéDSkU	POtRebUJeMe		
ZóNy	beZ	alkOHOlU
Na všetkých miestach, kde sa ľudia 
stretávajú a zabávajú, je dostupný aj 
alkohol. Kam však majú chodiť ľudia, 
ktorí zápasia s alkoholizmom? 

Tieto problémy zasahujú všetky 
vrstvy našej spoločnosti: Mužov i že- 
ny. Starých i mladých. Politikov nevy-
nímajúc. 

Ako príklad spomeňme Gudrun 
Schymanovú, jednu z najschopnejších 
švédskych političiek. Otvorene hovo-
rila o svojom zápase so závislosťou. 
Nedávno sa objavila v televízii a veľmi 
zanietene rozprávala o abstinencii. Ne-
skrývane vyhlásila: 

„Ak vypijem čo len pohár vína, vrá-
tim sa do starých koľají.“ 

Vedľa nej sedela postaršia pravico- 
vá politička Kristina Axén Olin, ktorá  
bola členkou finančnej komisie v Štok-
holme. Ďalšia skvelá politička musela 
ukončiť svoju kariéru, pretože stres rie-
šila alkoholom. Tieto dve ženy sa stretli  
v jednom rehabilitačnom zariadení; 
členka ľavicovej strany a pravičiarka. 
(Takmer všetci odborníci sa zhodujú  
v tom, že sama základná liečba alkoho-
lizmu bez následného doliečovania, re- 
habilitácie a resocializácie prináša iba  

krátkodobý efekt. Na Slovensku sa pod- 
pora a pomoc abstinujúcim alkoholi-
kom poskytuje v tzv. resocializačných 
strediskách. Dôraz na rehabilitáciu  
alkoholikov naznačuje chápanie alko- 
holizmu ako choroby, ktoré pomáha  
nahradiť trestajúci postoj spoločnosti  
postojom chápavejším a konštruktív- 
nym. Pozn. vydavateľa.). Obe bývalé 
političky spojil záujem bojovať proti 
vplyvu alkoholu v tejto krajine! 

A ja sa zamýšľam nad tým, či by 
sme sa my, kresťania, nemali angažo-
vať v zápase s niečím, čo ochromuje 
našich ľudí. Nemali by sme im vytvo- 
riť v cirkvi bezpečný priestor bez al-
koholu? 

PRečO	Sa	CIRkeV	VZDáVa	 
SVOJHO	NeOPakOVateľNéHO	
PRíNOSU?
Cirkev je miestom, kde ťa môžu pod-
poriť a pomôcť ti, miestom, kde sa mô- 
žeš cítiť slobodne. Tak tomu bolo v ča- 
se môjho dospievania. Dnes mnohí 
ľudia, ktorí majú problémy s alkoho-
lom, nemajú odvahu prísť, aby neboli 
vystavení pokušeniu, pretože alkohol  
podávajú aj v kresťanských domác-
nostiach.  V minulosti bola abstinencia  
v kresťanských zboroch samozrejmos-
ťou. Dnes sa ako Boží ľud vzdávame  
tej najväčšej zóny bez alkoholu vo 
Švédsku, akú sme kedy mali – v ne-
závislých cirkvách. Prečo? 

V minulosti sme chceli byť 
Ježišovou predĺženou rukou, podanou 
alkoholikom. Nebolo to moralizova-
nie – s varovne zdvihnutým prstom; 
bol to prísľub, vyslovovaný v mene 
Ježiš, že človek môže byť spasený  
a zbavený závislosti. Bohu nič nie je 
nemožné. Boh môže ľudí zachrániť, 
oslobodiť od alkoholu, ale aj od túžby 
po fajčení. Nebola to bariéra, ktorú sme 
ľuďom nastavili. Skôr zasľúbenie, aké 
im mohlo dať iba Evanjelium. Mnoho 
ľudí bolo spasených a vyslobodených  
z toho, čo ich zväzovalo. Nebolo to 
ľahké, zväčša to bol boj, pri ktorom sa 
padalo i vstávalo, s novou milosťou.  
S obnovou síl. Mnohí dostali nový ži-
vot, v slobode od závislosti. 

Prečo dnes, keď máme v cirkvi 
toľko ľudí s takýmto zázemím, robíme 
kompromisy a dávame priestor alko-
holu? Prečo si nechránime tú veľkú 
oblasť bez alkoholu, akú v krajine má- 

me? Prečo naďalej nepomáhame závis-
lým? Prečo nepodporujeme pomoc zá-
vislým? 

CIRkeV	by	Mala	byť	akO	
MaJák	
Od detstva som miloval more. Mám 
rád plachetnice. Na mori sú majáky  
a svetelné signály, ktoré uľahčujú na-
vigáciu. Som za ne veľmi vďačný.  
Minulé leto som sa plavil na jachte 
popri súostroví Saltkråkan. Vo vode  
som zazrel veľa plytčín a balvanov. 
Nebyť navigačných značiek a majákov, 
ľahko by som niekde uviazol, alebo 
narazil. Dostal som napomenutie:

„Nebuďte tak blízko pri značke, 
môže sa pohnúť. Alebo prúd môže 
strhnúť čln. Dodržiavajte bezpečnostné 
predpisy.“ Podobne je to aj s cirkvou. 
Mala by byť spoľahlivým majákom. 
„Plavte sa stredom koryta, tam ste  
v bezpečí.“ Varovanie pred „alkoholo-
vou kultúrou“ v cirkvi je ako kladenie 
navigačnej značky. Usmerní vás: „Zo-
staňte napravo“. Napadlo by vám od-
strániť námorné značky a vyhlásiť: 
„Plachtite si, kadiaľ chcete“? Osoba, 
ktorá otvorene či tajne zápasí s pitím, 
by nemala mať zábrany prísť do zboru. 
Mal by to byť bezpečný priestor, kde  
na človeka nečíha hrozba alkoholu.  

Je	DObRé	Mať	tRIeZVyCH	
vodCov
Ovce nasledujú pastiera. Aký je mana-
žér, takí budú spolupracovníci. Deti 
nerobia to, čo im rodičia kážu. Urobia 
skôr to, čo vidia robiť rodičov. Vzor má 
obrovskú moc. V niektorých súčasných 
letničných cirkvách môže byť pastorom 
len abstinent. Bez diskusie. 

Členovia organizácie Kazateľov 
hnutia viery (organizácia vo Švédsku, 
poznámka vydavateľa) podpísali závä-
zok abstinencie. „Ako signatári tohto 
vyhlásenia sme sa rozhodli pre úplnú 
abstinenciu a zrieknutie sa alkoholu. 
Chceme aktívne pracovať na tom, aby 
sa naše kresťanské spoločenstvá a zbory 
stali miestami bez alkoholu.“ 

ZašIel	SOM	PRIďalekO?
Myslíš, že zveličujem? Môžeš si to 
myslieť, ale hovorím na základe reali- 
ty, ktorú okolo seba pozorujem. Prob-
lémy s alkoholom existujú vo všetkých 
kresťanských cirkvách a v mnohých 
krajinách. 
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Správy zo Sveta

Modlitba severokórejských veriacich   
Desivá hrozba Pchjongjangu vzbudila nedávno obavy z raketového testu. 
Spojené štáty, Južná Kórea a Japonsko sú v pohotovosti a pripravení na 
obranu. Napriek tomu analytici nevidia priamy útok na Soul ako veľmi 
pravdepodobný. Severná Kórea zatiaľ vraví, že príval hrozieb smeruje  
k „psychologickej vojne“. Ich oponenti zo zahraničia sa zhodujú v tom, že 
Severná Kórea je pravdepodobne najuzavretejšou krajinou na svete. Kvôli 
nedostatočnej komunikácii a chýbajúcim informáciám sa nedá jednoznačne 
povedať, čo sa tam vlastne deje. Potláčanie kresťanov je kruté. Koho prichy- 
tia s Bibliou, zvyčajne čelí smrti alebo väzneniu v pracovnom tábore. Kresťa-
nia oznamujú, že sú stále úplne izolovaní od vonkajšieho sveta. Odhaduje sa,  
že 50 000 až 70 000 veriacich mučia vo väzenských táboroch. Pre severo- 
kórejských veriacich z podzemnej cirkvi sa modlitba stala záchranným la-
nom. Sú vydaní najhoršiemu zaobchádzaniu, neuveriteľnému útlaku a pre- 
nasledovaniu. Vláda ich považuje za nepriateľov štátu, aj keď nimi nie sú.  
                                                         Zdroj:  www.charismanews.com

Centrum pre prekladateľov v Papue Novej Guinei 
Wycliffe Associates, medzinárodná organizácia združujúca ľudí v snahe 
urýchliť preklad Biblie, pracuje na dokončení strategického biblického pre-
kladateľského tréningového centra v regióne východných vysočín v Papue 
Novej Guinei. Papua Nová Guinea zaberá východnú polovicu ostrova Nová 
Guinea, ktorý je druhým najväčším ostrovom na svete. Je domovom pre  
841 jazykových skupín, zahrňujúcich približne 12 % svetovo známych existu-
júcich jazykov. Terén v tejto krajine spôsobuje ťažkosti pri cestovaní a izoláciu 
jednotlivých komunít. V Papue Novej Guinei sa momentálne pracuje na asi dvesto 
prekladateľských projektoch Biblie, ukončených  ich už bolo viac ako 175. Aj 
napriek tomu sú tam ešte stovky jazykových skupín, ktoré nemajú ani jeden 
biblický verš vo vlastnej reči.                         Zdroj:  www.christiantelegraph.com

Tony Davis: Neukončený biznis na Zemi  
Tony Davis bol začínajúcim mladým spevákom. Presťahoval sa z Orlanda do Los 
Angeles, lenže jeho sen o sláve neprichádzal, preto sa obrátil k Bohu o pomoc. Začal 
novú kariéru ako gospelový spevák. Jeho plány narušila neočakávaná udalosť, keď 
ho napadli neznámi útočníci. „Začali za mnou lietať guľky. Chcel som utiecť, ale 
ďalšie výstrely smerovali do nôh a zasiahli ma aj do tváre a hrude. Nejaký mladík 
stál za stromom a mieril mi priamo na hlavu. Nechápal som, čo sa deje. Prečo, čo 
také som spravil? Vedel som, že zomieram.“ Tony priamo tam na ulici vykrvácal. 
Keď streľba utíchla, jeho manželka Chriselda vybehla von. Tony sa začal vznášať  
k oblakom, ktoré sa roztvorili a uvidel obrovské mesto. Bolo zvláštne, ale nádherné. 
Videl z neho vychádzať neuveriteľne žiarivé oslňujúce farby. Zrazu nejaký hlas 
povedal: „Ešte nenadišiel tvoj čas. Choď späť. Tvoja práca ešte neskončila.“ Lekár 
skonštatoval smrť, no Tony sa zrazu prebral. V nemocnici mu povedali, že bol 

mŕtvy 30 minút. Zvyčajne už po niekoľkých minútach v jeho stave sa očakáva poškodenie mozgu. Tony síce prežil, ale lekár 
mal pre neho len smutné správy. Museli mu rozrezať hrdlo, aby mohol dýchať, a omylom zarezali aj do hlasiviek, takže jediné, 
čo mohli urobiť, bolo vložiť tam prístroj na rozprávanie. Hrozila aj amputácia ľavej nohy. Jeho manželka bola nahnevaná na 
Boha a pýtala sa, prečo dovolil, aby sa toto stalo dobrému človeku, ktorý mu slúži. Tony sa však držal viery v Boha, začal sa 
modliť za zázrak: „Zrazu som cítil, ako prišlo do mojej izby teplo. Bolo príjemné a dotklo sa mojej nohy. Potom vošlo do tepny 
a cítil som, akoby sa veci v mojej nohe miešali. Zrazu vystúpilo hore až k hrdlu.“ Zatiaľ čo Boh uzdravoval jeho telo, pracoval 
aj na jeho srdci. Nabádal ho k odpusteniu, s čím Tony nakoniec súhlasil, rozhodol sa odpustiť. Stal sa obeťou gangu, ktorý si ho 
s niekým pomýlil. Úplne sa uzdravil a všade kam ide, spieva o Božej láske.       
                                                                                                                     (Všetky správy sú redakčne krátené.)  Martin Hunčár
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Zdroj:  www.cbn.com
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František z Assisi, pôvodným menom 
Giovanni Battista Bernardone, patrí 
medzi hlavné postavy stredovekého 
kresťanstva. Otec mu dal krátko po krs-
te meno Francesco (čo znamená malý 
Francúz). V mladosti žil bezstarostným 
životom, no keď vypukla vojna medzi 
Assisi a Perugiou, zapojil sa do nej, 
padol do zajatia, ťažko ochorel a jeho 
otec ho musel draho vykúpiť. Začal 
si uvedomovať aj duchovnú stránku 
života a podnikol púť do Ríma. Keď sa 
po návrate modlil v kostole, prehovo-
ril k nemu Kristus z kríža. Trikrát 
zopakoval: „František, nevidíš, že sa 
môj dom rozpadá? Oprav ho!“ Podobne 
ako Peter Valdo, aj on pochádzal zo 
zámožnej rodiny a zažil náboženskú 
skúsenosť, ktorá dramaticky ovplyvni-
la jeho život až do takej miery, že 
všetko rozdal chudobným a rozhodol 
sa žiť jednoduchým životom. Jeho 
otec to nedokázal pochopiť, apeloval 
na autority, pretože jeho syn použil 
na opravu kostola aj jeho peniaze, až 
zasiahol biskup. František sa napokon 
vzdal aj svojich šiat a nahý ušiel do lesa, 
kde žil ako pustovník. Neskôr, v roku 

1209 ho oslovili verše z Matúša 10:7-10, 
kde Ježiš posiela svojich učeníkov ká-
zať a vyzýva ich, aby si so sebou nebra-
li zlato ani striebro. František pochopil, 
že jeho miesto nemôže byť len v ústra-
ní, ale aj uprostred miest, aby mohol 
ľuďom kázať, pomáhať chudobným 
a chorým. Vrátil sa do Assisi, kázal tam 
a získal niekoľko nasledovníkov. Podľa 
tradície sa k nemu ako prví pripojili 
bohatý šľachtic Bernardo di Quintavalle 
a právnik Pietro Cattani. Ich životným 
programom sa stali tieto tri verše:

•	 Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť  
 dokonalý, choď, predaj, čo máš,  
 rozdaj chudobným a budeš mať  
 poklad v nebi. Potom príď a na- 
 sleduj ma!“
•	A povedal im: „Na cestu si neberte  
 nič: ani palicu, ani kapsu, ani  
 chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat  
 nemajte. “
•	A všetkým povedal: „Kto chce ísť  
 za mnou, nech zaprie sám seba,  
 vezme každý deň svoj kríž a na- 
 sleduje ma. “

Potom sa vybral spolu s jedenásti-
mi duchovnými bratmi do Ríma 
za Inocentom III, veľmi vplyvným 
pápežom oných čias. Na rozdiel od 
Petra Valda nespochybnil pápežskú 
autoritu a svojich bratov označil ako 
potulných kazateľov pokánia. Po tom,  
čo si ho pápež preveril, súhlasil s vy-
tvorením nového rádu. František sa 
pustil do budovania „Rádu malých bra-
tov (Friars Minor). Čoskoro vznikol  
aj rád pre ženy, ktorý založila svätá 
Klára, duchovná sestra Františka. Ten-
to vstúpil do povedomia pod názvom 
„klarisky“. Františkáni sa čoskoro sta-
li známymi svojimi kázňami, spevmi 
a žobraním po celej západnej Európe. 
František sa úspechu hnutia obával, 
videl to ako začiatok pádu a svojich 
nasledovníkov neustále pobádal k po-
kore. Hovorí sa, že raz sa jeden z jeho 
priateľov vrátil rozradostený, pretože 
ho niekto obdaroval zlatou mincou. 
František ju však zakopal so slovami, 
že teraz sa zlato dostalo na najlepšie 
miesto. Svojim nasledovníkom zakázal 

čokoľvek vlastniť. V roku 1220 sa 
vzdal vedenia rádu a odovzdal vedenie  
svojmu nástupcovi. V roku 1226 zo-
mrel v kaplnke, ktorú vybudoval v mla- 
dosti. Hoci františkáni spočiatku ne-
kládli taký veľký dôraz na vzdelanie 
ako iné rády a hnutia, keď sa k nim na 
parížskej univerzite v roku 1236 pri- 
dal jeden z profesorov, získali učite- 
ľov na všetkých významných európ-
skych univerzitách. Nasledovníci Fran-
tiška kázali evanjelium aj na iných 
kontinentoch, priekopníkom bol Ján 
Montecorvino. Po Františkovej smrti 
vznikli v ráde dva prúdy – rigoristi 
a umiernení. Rigoristi nedokázali prijať 
zmiernenia predpisov chudoby a časť 
z nich neskôr, aj pod vplyvom proroc-
tva Joachima z Fiore, hnutie opustila. 
 Spolu s Bernardom Clairvauxom 
môžeme Františka zaradiť medzi kris- 
tocentrických mystikov, najvýznamnej-
ších vo svojej dobe. Dnes je františ-
kánsky rád súčasťou katolíckej cirkvi, 
František bol vyhlásený za svätého, 
a k popularizácii prispel aj súčasný pá-
pež, ktorý prevzal jeho meno. Pohľad 
dnešných evanjelikálov na Františka sa 
rôzni, ťažko zaujať jednoznačné sta-
novisko. Je fakt, že František sa držal 
katolíckej vierouky, na druhej strane 
si treba uvedomiť, že pôsobil ešte pred 
reformáciou, čo znamená, že za jeho 
éry bol rozchod s oficiálnou cirkvou len 
veľmi zriedkavý. Do očí nám môže biť 
extrémne pojaté učenie o chudobe, no 
na Františkovu obranu treba uviesť, že 
reagoval práve na nebezpečne pojatú 
prax stredovekej cirkvi a pápežstva, 
ktoré si užívalo veľký luxus a spra-
vovalo obrovské majetky, kupčilo 
s biskupskými stolcami, a tak úplne 
prevrátilo Ježišove hodnoty. Ak sa na  
to pozrieme z tohto pohľadu, doká-
žeme Františka s jeho protestom proti 
vtedajším praktikám a s jeho učením 
o chudobe omnoho lepšie pochopiť. 

Zdroj: 
Justo L. González – The Story  

of Christianity Volume I
Martin Hunčár

CirKevNé dejiNy
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Eurotour v Bratislave 100 mladých Švédov 1. augusta
Po	niekoľkých	rokoch	privítame	v	bratislave	
veľkú	skupinu	mladých	švédov,	ktorí	vystúpia	 
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              Leto s Perom Cedergårdhom
Per káže evanjelium v moci Ducha Svätého a veľa ľudí prijíma cez 
jeho službu Božie uzdravenie. Pochádza zo Švédska, z Götebor-
gu a je vyštudovaným architektom. Spoznal Ježiša pred 45 rokmi 
a už viac ako 30 rokov cestuje po celom svete. Pri jeho častých 
návštevách Slovenska sme boli svedkami mnohých dokázateľných 
uzdravení a zlepšení zdravotného stavu. Sme veľmi radi, že aj toto 
leto ho uvidíme vo viacerých mestách na Slovensku. Časy a kon-
krétne miesta stretnutí upresníme na www.slovozivota.sk

Jeziš uzdravuje!

14.8 .  Ž i l ina 
15 .8 .  topoľčany
16.8 .  Komárno
17. -18 .8 .   sereď
19.8   Ni t ra
21.8 .   Banská Št iavnica
22.8 .   Banská Bystr ica

23.8 .  o  18 .00  hod.  (p ia tok)
hviezdoslavovo nám. ,  Brat is lava

24.8 .  o  17 .00  hod.  (sobota)
hviezdoslavovo nám. ,  Brat is lava

25.8 .  o  10 .00  hod.  (nedeľa)  
tomášikova 30 ,  Brat is lava


