
Niečo medzi SloveNSkým 
Rajom a avataRom
dobrodružná misia v mjanmarsku
(8–9)

1/2014

slovo života

Vítazný život
č a s o p i s  p r e  v š e t k ý c h  k r e s ť a n o v

slovo života



Martin Hunčár:  Zdravý životný štýl
211 strán, už v predaji. Ďalšie informácie nájdete na str. 10-11.

Pri čítaní tejto knihy si zabehnete nielen po bežeckom  
chodníku, ale môžete sa zastaviť aj na niekoľkých stanoviš- 
tiach, na ktorých sa občerstvíte zaujímavými témami zo života.  
Či sa na nich zdržíte dlhšie, alebo ich len tak prebehnete,  
záleží na každom z vás.
martin vrábel, podnikateľ, bežecký tréner, maratónec

oceňujem, že Martin Hunčár spracoval túto problematiku, ktorá 
by pri súčasnom pretechnizovanom a konzumnom spôsobe 
života mala patriť medzi top témy aj v kresťanských kruhoch.
mUdr. marek krajčí, detský kardiológ a riaditeľ bratislavskej platformy 
kresťania v meste

Je to výnimočná kniha, nič podobné som doteraz nečítala. 
Hovorí o dôležitosti pohybu, správnom stravovaní sa, ale 
zároveň o tom, ako prijať seba samého. Nie je to návod,  
ako schudnúť, ani ako sa stať profesionálnym športovcom.  
Je o tom, ako si plnohodnotne užiť dlhý život v zdravom tele. 
zuzka Štefečeková, držiteľka dvoch strieborných olympijských medailí v trape

stormie omartian:  Moc modlitby v ťažkých časoch
121 strán, už v predaji. Ďalšie informácie nájdete na str. 6-7. 

obľúbená autorka stormie omartian ponúka návod, ako sa v týchto 
neistých časoch modliť za svoju krajinu – za politikov, predstaviteľov 

verejného života, prosperitu a uzdravenie národa. celosvetovo sa 
predalo viac ako 28 miliónov jej kníh. na slovensku si veľkú popularitu 

získali najmä knihy moc manželkiných modlitieb, moc manželových 
modlitieb, moc modlitby rodiča a moc modlitby ženy. stormie žije 

s manželom Michaelom v spojených štátoch a majú dve dospelé deti.

 v knihe nájdeš odpovede na otázky:
t prečo sa zlé veci stávajú nevinným ľuďom?

t ako sa modliť za svojich nepriateľov?
t čo to znamená byť národom, ktorého Bohom je hospodin?

slovensko potrebuje ľudí, ktorí sa vedia modliť za spoločnosť a získať 
pre ňu Božie pôsobenie. vstúp aj ty do tejto armády príhovorcov! 

Branislav Škripek, evanjelizátor a poslanec NR SR  

Prebuďte svoju dušu a telo týmito dvoma novinkami. ak si objednáte Zdravý životný štýl 
a súčasne aj Moc modlitby v ťažkých časoch v predpredaji do konca apríla, dostanete 

zadarmo jednu knihu z nášho vydavateľstva  
(vyberte si z dostupných titulov: ako zvládať svoje emócie, apoštolská služba, Biblické základy, Bližšie k Bohu, čas sa kráti, dopraj duši raj, 

drakozdrap, drž si jazyk na uzde! Chceš sa stať misionárom?, lídrami sa nerodíme ale stávame, maximálna mužnosť, moc manželkiných modlitieb, 
moc manželových modlitieb, moc modlitby rodiča, moc modlitby ženy, modlitba mení národy, Naroď sa znova, Našiel som svoj osud, Pod Božou 

ochranou, Rodina, Rusko si získalo naše srdcia, Satanova návnada, Sila myšlienok, Si viac než koľko vážiš, Srdce v ohni, tajomný mithras, Uctievanie 
za hranicami všednosti, viera zmení tvoj svet, víťazstvo nad strachom, vždy je lepšie zostať triezvy, 5v k víťazstvu, 30 60 a stonásobok, 17 zákonov 

tímovej práce, za Bránou Slova, zrodený pre víťazstvo).

nakupovať môžete v slove života, tomášikova 30, 821 01 Bratislava, tel: 02-20929311,  
slovozivota@slovozivota.sk  alebo na eshope na  www.slovozivota.sk    

posielame na dobierku za 2 eurá.

túto akciu môžete využiť aj počas našej konferencie viery 26.-27.4. v Bratislave.

JarNé PreBudeNie – výHodNá akcia Na kNiHy  1 + 1 = 1 zadarMo

6,90 eur

8,50 eur
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Je pre mňa vždy veľkou radosťou, 
keď sa k vám môžem v úvodníku 
prihovárať. Žijeme v pohnutých ča-
soch, nielen v rámci formovania geo-
politickej, ale aj duchovnej mapy sveta. 
Pisateľ Listu Židom povedal, že Boh 
ešte raz zatrasie nielen zemou, ale aj 
nebom. Aj preto nás povzbudzuje, aby 
sme boli vďační za „nepohnuteľné 
kráľovstvo“ (Žid 11:28), ktoré sme pri-
jali a v ktorom stojíme. Časy otrasov 
nebývajú príjemné, no môžu poslúžiť 
ako prostredie pre upevnenie zákla- 
dov. V stavbárskej terminológii sa 
to nazýva konsolidácia, čo znamená 
zhutňovanie pôdy. Zemina sa zámerne 
vystavuje väčšiemu tlaku, aby sa zba-
vila vzduchových pórov a bola schopná 
uniesť oveľa väčšiu záťaž než pred 
konsolidáciou.

Keď v dávnych dobách stavali lode, 
jedným z dôležitých prvkov celej 
konštrukcie bol stožiar, sťažeň. Bol 
najvyšší a v búrkach čelil najväčším 
tlakom, a preto museli byť stavitelia 
pri jeho výbere obzvlášť obozretní. 
Uprostred lesa si vyhliadli strom, ktorý 
na prvý pohľad spĺňal ich kritériá. No 
namiesto toho, aby ho zoťali, vyrúba-
li stromy okolo neho tak, aby ostal  
osamotený. Takto ho niekoľko rokov 
nechali napospas vetrom, búrkam a ne-
priazni počasia, a až potom ho vyťali, 
aby z neho urobili sťažeň. Pointa bola 
v tom, že ak strom vrtochy počasia 
vydržal, získal jedinečnú pevnosť 
a odolnosť, ktoré boli nevyhnutnou 
vlastnosťou lode pri plavbách po roz-
búrených moriach. 

Niekedy sa môže zdať, že sme  
v búrkach ostali osamotení, no ak zo-
trvávame v Kristovi a v jeho Slove, 
obstojíme. Väčšinou si to v tej chvíli 
neuvedomujeme, no Boh v nás práve 
v obdobiach skúšok buduje pevnosť  
a odolnosť, ktoré by sme inak nezís- 
kali. Každá búrka raz prejde a za 

každým mrakom, i tým najčiernejším, 
sa skrýva slnko. Biblia nazýva Ježiša 
Krista slnkom spravodlivosti, na kto-
rého krídlach je uzdravenie (Mal 
4:2). Pamätaj na to, ak sa tvoja ob-
loha zamračila! Ježiš Kristus je stále 
ten istý, včera, dnes i naveky (Žid 
13:8). Nemení sa len preto, že sa zme-
nili naše okolnosti. Nemusíme vstávať  
s bolesťami hlavy, nevediac, či sme 
ešte stále milovaní. Nemusíme si 
jeho charakter odvodzovať od mo-
mentálnych okolností. On je dobrý  
a dáva len dobré dary. On je „Otec  
svetiel“, ktorý je neustále v kulminá-
cii, v nadhlavníku, u ktorého „niet pre-
meny ani tieňa zmeny“ (Jak 1:17). Boh 
nie je človek, aby klamal (4Moj 23:19), 
a bude sa ťa pridŕžať ešte vernejšie než 
tvoj vlastný brat (Pr 18:24). Len takto 
sa z teba môže stať sťažeň, ktorý ob-
stojí aj v tých najväčších búrkach.

Verím, že pri začítaní sa do tohto 
čísla Víťazného života prežijete posil- 
nenie a radosť Pánovu podobne ako 
my, ktorí sme ho pomáhali vytvárať. 
Veľmi srdečne vás pozývame na 
každoročnú Konferenciu viery, ktorá 
sa tento rok uskutoční 26. a 27. apríla 
v Istropolise, vo Veľkej sále. Na našej 
stránke www.slovozivota.sk nájdete  
aj peknú video pozvánku od Carla 
Gustafa Severina zo starobylého  
mesta Laodicea v Turecku, ku ktorému 
Pán Ježiš píše odkaz v Zjavení Jána. 
Verím, že Boh si na Slovensku buduje 
armádu vrúcnych a vášnivých kres-
ťanov, ktorí obstoja v posledných 
časoch. Prajem vám, aby ste budo-
vali svoje životy na pevnom základe 
Božieho slova a uprostred búrok ne-
stratili smer. Naša destinácia je nebo, 
no na ceste domov je pred nami ešte 
veľa dobrodružstiev a záchranných 
akcií. Cirkev nie je výletnou loďou ani 
zábavným parkom. Je veľa topiacich, 
ktorí potrebujú pomoc. Verím, že sme 
pripravení!

DobroDružná  
plavba a ZácHranné 
akcie



víťazný život       1/2014         www.slovozivota.sk4

príBehy zo života

Marián varga navštevuje cirkev Slovo života v bra-
tislave. Je vynikajúcim huslistom, ktorého hra na 
husle aj živí. v nedeľu ho vídame vpredu na pódiu, kde 
spoločne s ostatnými spevákmi a hudobníkmi svojím 
darom uctieva pána. ešte pred pár rokmi tomu tak 
nebolo. aj keď odmalička túžil po bohu, život naplne-
ný hrou na husle a ďalšie okolnosti spôsobili, že na 
boha postupne zabudol. Začal pociťovať prázdnotu  
a stal sa náruživým fajčiarom. Z nikotínovej závislosti 
sa nevedel nijako vymaniť. podarilo sa mu to až vtedy, 
keď mu do života vstúpil niekto silnejší. 

Marián varga

Zlomená moc nikotínu 

Hra na husle sa mi 
stala všetkým.

Zázrak s uzdravenou 
nohou
Pochádzam zo Záhoria, zo Skalice. Vyrastal som v rodine, kde 
sa o Bohu nehovorilo. V ôsmich rokoch som sa sám prihlásil 
do ľudovej školy umenia na hru na husle. Keď som mal trinásť, 
spolužiak z hudobnej školy ma zaviedol do kostola na omšu. 
Veľmi ma to oslovilo. Odvtedy som tam chodil často a neskôr 
som začal aj miništrovať. O rok ma prijali na konzervatórium 
v Bratislave. Hra na husle sa mi stala všetkým. Na Boha som 
úplne zabudol. Po skončení školy som začal učiť na základ-
nej umeleckej škole, kde som sa zoznámil s kolegyňou, ktorá 
tam pracovala už dlhšie. Bola veriacou a jej životný príbeh 

ma veľmi 
z a u j a l . 
Božie slo-

vo vo mne 
opäť začalo klíčiť.  

Jedného dňa ma požiadala, či by som ju a ďalšie dve 
speváčky neodviezol do Komárna na kresťanské stretnutie 
so zahraničným misionárom Perom Cederghardom. Keď sme 
tam dorazili, pohádali sme sa pre nejakú maličkosť a výsled-
kom bolo, že som zostal v aute. Zapálil som si cigaretu, no 
nedalo mi to, zvedavosť ma dotlačila k tomu, aby som tam 
predsa aspoň nakukol. Keď zaznela výzva na modlitbu za uz-
dravenie, povedal som misionárovi, že ma bolí chrbát a on sa 
za mňa pomodlil. Vtom sa stal zázrak – natiahla sa mi noha, 
ktorú som mal asi o centimeter a pol kratšiu. Bol to úžasný 
zážitok. Pán Boh sa ma tak dotkol, že som neváhal a prijal 
Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa. 

Domcek –  
darcek od Neho
Po skončení základnej školy som býval len na internátoch 
a ubytovniach. Od malička som ale vždy chcel bývať vo 
vlastnom domčeku. Bohu som o svojej túžbe povedal, mal 
som jasnú predstavu, ako má dom vyzerať. Chcel som mať 
za plotom najskôr záhradu a až za ňou dom. Stačil mi malý, 
útulný, ale podmienkou bola nová strecha. Takýto som však 
za prijateľnú cenu nikde nenašiel. Poprosil som známeho,  
realitného makléra, či o niečom nevie. Onedlho sa ozval, 
že nejaký dom pre mňa má. Hneď na druhý deň sme ho 
išli pozrieť. Zastavili sme na ulici a to, čo som uvidel, ma 
celkom zobralo: stál tam plot, za ním záhrada a až za ňou 
dom s úplne novou strechou. Keď som vošiel dnu, zapla-
vil ma pokoj. Hneď som Bohu aj poďakoval, lebo som si 
od prvej chvíle bol istý, že je to pre mňa darček od Neho. 
Musel som zaplatiť zálohu, vybaviť hypotekárny úver  
a ostatné náležitosti. Všetko išlo spočiatku ako po masle.  
Dva dni pred kúpou domu sa však situácia skomplikovala. 
Volali mi z realitnej kancelárie, že dom nie je zapísaný na 
katastri obce ani zakreslený na mape. Vybavovanie by vraj 
trvalo tri mesiace a stálo osemsto eur. Ospravedlňovali sa 
mi, že sa prevod nebude môcť uskutočniť. Cítil som sa bez- 
mocný. Úpenlivo som sa začal modliť k Bohu. Predstavte  
si, na druhý deň mi zavolali, že akoby zázrakom všetko  
vybavili na príslušných úradoch na počkanie a celkom  
zadarmo. Dávam za to slávu Bohu, pretože odpovedá  
na modlitby a vie už dokonca skôr, o čo nám ide, prv než ho 
poprosíme. 
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príBehy zo života

Kľakol som si s horiacou cigaretou  
na kolená a povedal som: „Bože,  
neviem, prečo vlastne fajčím, ale  
prosím ťa, aby si odňal tú príčinu.“

Uzdravenie chromého odstránilo pochybnosti
Addison Adamu vyrastal v moslimskej rodine v Ghane. Vychovávali ho v presvedčení, že ak sa 
človek raz narodí ako moslim, tak ním zostáva navždy. Jedného dňa mu kamarát zo školy povedal, 
že Boh je láska, a pozval ho na zhromaždenie, ktoré bolo zamerané na uzdravovanie. Videl, ako 
ľudia, ktorí prišli o barlách, boli uzdravení, a už ich nepotrebovali. To zmenilo jeho predstavu o tom, 
že Ježiš Kristus je len ďalší prorok a prijal ho ako svojho Pána a Spasiteľa. Addison prestal chodiť 
do mešity a začal tajne navštevovať zbor. Jedného dňa ho však otec prichytil. Keď sa priznal, že 
chodí do kresťanskej cirkvi, otec v záchvate zúrivosti vytiahol nôž, preklínal ho, že už nie je jeho 
synom a kričal, že je zradca. Addison utiekol k priateľovi. Po troch týždňoch sa dopočul, že otec 
ochrnul a zomiera na chorobu, ktorú lekári nevedia diagnostikovať. Hoci riskoval vlastný život, bez váhania sa rozhodol vrátiť 
domov a modliť sa za otca. Hneď ako sa domodlil, stal sa zázrak. Otec sa zrazu postavil a musel uznať, že Ježiš ho uzdravil. 
Pred všetkými prítomnými povedal, že Addisona prijíma späť za svojho syna a že všetko prenasledovanie musí skončiť. Mnoho 
rodinných príslušníkov videlo, čo sa udialo, a rozhodli sa odovzdať svoje životy Ježišovi. Addison neskôr odišiel z Ghany do 
USA, aby mohol navštevovať biblickú školu. 

Zdroj: www.cbn.com
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Cigareta – môj  
verný spolocník 
Jedného dňa som si len tak pre chuť zapálil cigaretu. Po-
tom z toho boli dve až tri ku káve. Neskôr som sa stal na 
nikotíne závislý. Fajčil som stále viac, dostal som sa až na 
dve škatuľky denne. Už som fajčil aj keď som nechcel. Moje 
pľúca tým veľmi trpeli, niekedy som ani nemohol rozprávať, 
neustále som len kašľal. Akoby ma išlo roztrhnúť. Mal som 
toho plné zuby, chcel som s tým prestať. Rozhodol som sa, 
a to niekoľkokrát, vždy to však skončilo neúspechom. V tom 
čase som už chodil na bohoslužby a prosil som o modlitby. 
Bratia a sestry, ba aj pastori, sa horlivo modlili. Nič nepomáh-
alo. Zlom nastal, keď som sa raz ocitol sám na dvore. Kľakol 
som si s horiacou cigaretou na kolená a povedal som: „Bože, 
neviem, prečo vlastne fajčím, ale prosím ťa, aby si odňal tú 

príčinu.“ Chuť na cigarety ma raz dva prešla. Celý deň som 
sa smial a ďakoval Bohu, že ma vyslobodil. Odvtedy už ube-
hli tri roky, čo nefajčím. Predtým som sa musel pri každom 
nádychu namáhať, rezonoval mi celý hrudník, akoby sa mi 
išli rozpadnúť pľúca. Pri jednej modlitbe s kladením rúk mi 
kazateľ položil ruky na hlavu. Pocítil som Božiu moc, ako 
prechádza celým mojím telom. Neviem, či mi Boh vymenil 
pľúca, alebo mi ich uzdravil. Jedno však viem – s ľahkosťou 
som sa vtedy nadýchol a odvtedy som už nikdy nepokašliaval.    

Uzdravenie –  
vztah s mamou
Po prvýkrát som zažil vnútorné uzdravenie v Slove života. 
Pri odchode domov sa pastor za mňa pomodlil a objal ma. 
Rozplakal som sa a pocítil žiaľ v srdci. Nechápal som, čo sa 
to so mnou deje. Život však plynul ďalej, diali sa nové veci,  
v práci i v cirkvi. Potom som sa zúčastnil víkendového stret- 
nutia. Cestovali sme preč z Bratislavy, aby sme tam neboli 
rušení povinnosťami a mohli sa stretnúť s Bohom. Tu sa 
mi znova po modlitbe začali kotúľať slzy po tvári, opäť 
som pocítil hlboký zármutok v srdci. Odvtedy som sa začal 
modlievať za svoju mamu. Žehnal som jej a prosil, aby sa jej 
Boh dal spoznať. Vedel som, že sa cíti zranená od ľudí, začalo 
mi byť ľúto, že ani ja som sa s ňou nevedel porozprávať.  
Rozhodol som sa ju navštíviť, vycestovať do rodného mes-

ta. Tesne pred odchodom som 
dostal silné kŕče v črevách. 
Vyzeralo to tak, že budem 

musieť zostať, ostal som v po-
mykove, pretože som sa vedel 
ledva pohnúť. Napriek týmto 
komplikáciám som nasadol do 
auta a predstavte si – bolesti 

okamžite ustúpili. Keď sme sa 
zvítali, mama začala zisťovať, či je pravda, že fajčím. Vyroz-
prával som jej svedectvo o tom, ako ma Boh oslobodil od 
cigariet. Pochválil som sa aj novým domčekom. Mamu tieto 
správy veľmi prekvapili, otvorilo to dvere ďalšiemu rozho-
voru o Bohu. Strávili sme spolu krásny čas. Takto sa medzi 
nami prelomila bariéra, ktorú sme vždy medzi sebou mali. 
Odvtedy sa náš vzťah ešte prehĺbil. Výsledkom toho je aj  
moje uzdravené srdce – už viac nepociťujem tú bolesť  
a zármutok vo vnútri. Nech za to patrí Bohu sláva. 
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nová kniha

Prečo sa nevinným ľuďom 
stávajú zlé veci?
Každému z nás už určite napadla otáz-
ka, prečo slušní, čestní a dobrí ľudia 
trpia, zatiaľ čo vrahovia sa majú dobre.  
Divíme sa, prečo sa opitý šofér vytacká 
z auta bez škrabanca, kým žena a dieťa, 
ktoré zrazil, ležia mŕtve na ceste. Poze-
ráme sa na hrozné nešťastia, ktoré sa 
čoraz častejšie dejú na celom svete, 
a pýtame sa: Prečo sa to stalo práve 
týmto ľuďom? Všetci máme v sebe silný 
zmysel pre spravodlivosť a neteší nás, 
keď život voči nám alebo iným ľuďom 
nie je fér.

Po každej hroznej udalosti si ľudia 
najčastejšie kladú túto otázku: Prečo to 
Boh dopustil? Táto otázka máva rôzne 
podoby, z ktorých niektoré sa nám zdajú 
zvláštne, pretože poznáme pravý Boží 
charakter. Kladú si ju spravidla ľudia, 
ktorých premohol smútok a strach. 
Potrebujú odpoveď, aby prežili. Pred-
kladám niekoľko otázok, ktoré som 
počula od ľudí po 11. septembri 2001, 
a moje stručné odpovede na ne.

1. Prečo to Boh urobil?
Neurobil to Boh, ale ľudia.

2. Prečo sa to stalo?
Stalo sa to preto, že vo svete vládne 
zlo. Ľudí, ktorí sa otvoria jeho pôso-
beniu, nakoniec celkom spúta. Pácha- 

telia takýchto zločinov konajú pod vply-
vom zla. Zlo, ktorému nečelíme, môže 
nekontrolovane rásť.

3. Prečo je vo svete toľko zla?
Niektorí ľudia tvrdia, že neveria v Boha, 
pretože vo svete je veľmi veľa zla. Ja 
tvrdím, že ak by Boh neexistoval, na 
svete by nebolo nič iné, iba zlo. To, že 
okolo seba vidia lásku, radosť, súcit, 
štedrosť, poriadok, pokoj, odpočinok, 
zdravie, jasnú myseľ a naplnenie, je 
dôkazom toho, že Boh existuje. Vo 
svete je toľko zla preto, že mnohí ľudia  
odmietajú jediného, pravého Boha a bú-
ria sa proti nemu. Nechajú sa ovládať 
svojimi telesnými túžbami a diablom. 

4. Prečo sa Boh zla nezbaví?
Boh nenávidí zlo a hriech. Keby zlikvi-
doval každé zlo, musel by nás všetkých 
zničiť, pretože všetci máme v sebe istú 
mieru zla a hriechu. Pán Boh mal však 
iný plán, ako sa zbaviť zla: poslal na 
zem Svojho Syna, aby zaplatil cenu 
za náš hriech – a ňou bola Jeho smrť. 
Zomrel za nás, aby nás vykúpil pre nový 
život. Keď Ježiša urobíme Pánom svo-
jich životov, Boh do našich sŕdc vloží 
Svojho Ducha, ktorý nás očistí a dá silu 
vzoprieť sa zlu.

Hoci je Boh zvrchovaný Vládca, ne-
vnucuje nám Svoju vôľu; rozhodnutie 
necháva na nás. Chce, aby sme sa roz- 
hodovali správne a získali kontrolu 

nad zlom pomocou autority, ktorú nám 
dal. Žiada, aby sme zlo nepodporo-
vali, nespolčovali sa s ním a netešili sa 
z neho. Chce, aby sme poznali taktiku 
zla, odporovali mu, oddelili sa od neho 
a prijali také zákony, ktoré ho obme-
dzia. Prvotným prostriedkom, ktorý nám 
Boh dáva na dosiahnutie tohto cieľa, je 
modlitba.

5. Prečo to Boh dovolil?
Táto otázka sa opakuje po každej 
katastrofe. Pravdou je, že Pán Boh určil 
isté zákony a koná v súlade s nimi. 
Napríklad, neporušuje zákony prírody, 
ako je príťažlivosť či vzťah príčiny 
a následku. Existujú aj zákony týkajúce 
sa ľudskej prirodzenosti a jedným 
z nich je naša slobodná vôľa. Hoci Pán 
je všemohúcim Bohom, moc nad tým, 
čo sa deje na zemi, zveril nám. Jeden 
z najúčinnejších prostriedkov, ktorým 
môžeme riadiť dianie na zemi, je modlit-
ba. Keď sa modlíme, prosíme Pána, aby 
zasiahol a On koná na základe našich 
prosieb. Ak neprosíme, nemôžeme 
dostať. Ak zlu nevzdorujeme modlit-
bou, umožňujeme mu rozrastať sa. Ak 
nežijeme podľa Božej vôle a nehľadá-
me Božiu ochrannú ruku, prichádzame 
o Jeho ochranu.

Ak Boh všetko môže, prečo by sme 
modlitbou nemohli zabrániť zemetrase-
niu alebo tsunami? Určite to stojí za 
pokus, nemyslíš? Zemetrasenie možno 

stormie omartian je úspešnou autorkou. celosvetovo sa predalo viac ako  
28 miliónov jej kníh. na slovensku si veľkú popularitu získali najmä knihy  
moc manželkiných modlitieb, moc manželových modlitieb, moc modlitby rodiča 
a moc modlitby ženy. stormie žije s manželom Michaelom v spojených štátoch 
a majú dve dospelé deti. viac o nej nájdete na www.stormieomartian.com
 táto novinka vás bude mobilizovať k tomu, aby ste sa prihovárali za 
ľudí, ktorí čelia vážnym problémom. druhá časť knihy sa špecificky zaoberá 
modlitbami za dôležitých predstaviteľov krajiny. sme si vedomí, že americký 
politický model je iný ako ten náš, a tak sme v oblastiach, kde sa to nezhoduje, 
knihu doplnili užitočnými poznámkami. prinášame vám úryvok z 2. kapitoly – 
prečo sa nevinným ľuďom stávajú zlé veci?

stormie 
oMartian Moc modlitby v tazkých casoch
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modlitbou nezastavíme, ale môžeme 
aspoň zmierniť Jeho silu a ochrániť seba 
a tých, za ktorých sa budeme modliť.

Ježiš povedal: „Dám ti kľúče od ne-
beského kráľovstva; čo zviažeš na zemi, 
bude zviazané aj v nebi, a čo rozviažeš 
na zemi, bude rozviazané aj v nebi“ (Mat 
16:19, Ekum. pr.). Zväzovanie a roz-
väzovanie súvisí so zákazom a povole-
ním. Takouto modlitbou zakazujeme zlu, 
aby ovládalo naše životy a dovoľujeme 
Bohu, aby nás viedol. Prečo sa však 
takto nemodlíme? Jedným z dôvodov 
je naša neochota uznať, že zlo existu-
je. Druhým môže byť neochota uznať  
existenciu Boha. Alebo je to strach, že 
sa Pán Boh začne „miešať“ do našich 
životov. Možno neveríme, že mu na 
nás skutočne záleží, alebo že modlitba  
naozaj funguje. 

život prináša  
mnoho problémov, 

ale s modlitbou 
sa im čelí oveľa 

ľahšie

6. Kde bol Boh, keď sa stala táto 
tragédia?
Boh je vždy tam, kde Ho pozveme. Ak 
Ho neprosíme, aby vstúpil do určitej 
situácie alebo životov ľudí, potom na 
tých miestach nebude pôsobiť s mocou. 
Áno, je pravda, že Pán Boh je všade, 
ale neprejavuje Svoju moc v plnosti, 
kým Ho o to neprosíme. Napríklad, keď 
nás Pán Ježiš učil modliť sa, dal nám 
model modlitby Otčenáš. Prikázal nám, 
aby sme vševediaceho Boha prosili  
o každodenný chlieb. Ak vie, že potre-
bujeme jedlo, prečo potom chce, aby 
sme Ho oň prosili? V tej istej modlitbe 
nás všemohúci Boh, ktorý v okamihu 
dokáže zničiť všetko zlo na svete, vyzý-
va, aby sme prosili „zbav nás zlého“. 
Prečo to robí? Pretože ide o jeden z Jeho 
princípov: my prosíme, On odpovedá.

Pán Boh chce, aby sme Ho prosili 
o veci, ktoré potrebujeme pre život. 

Dáva nám tak možnosť spolupracovať 
na riadení sveta. Ak vidíme, že v istej 
situácii je Boží zásah nevyhnutný, ale 
zdá sa, že Pán tam nie je prítomný, je 
to zrejme preto, že Ho nikto nepozval. 
Ak ľudia chcú, aby ich Pán Boh nechal 
na pokoji, vyhovie im. Keď vidíme, že 
Pán Boh niekde nie je, je to naša chyba: 
neprosili sme Ho, aby na danom mieste 
konal vo Svojej moci.

7. Prečo sa zlé veci stávajú nevin-
ným ľuďom?
Udalosti, ako napríklad 11. septem-
ber 2001 a mnohé ďalšie katastrofy, 
sa nestávajú preto, že ľudia, ktorí pri 
nich zahynuli, boli zlí. Ak by to tak 
bolo, prečo sme my ostatní ešte stále 
nažive? Keď sa ľudia pýtali Ježiša, či 
nehody, ktoré sa stali istej skupine ľudí, 
boli dôsledkom ich osobných hriechov, 
odpovedal „nie“. Potom uviedol príklad 
veže v Siloe, ktorá sa zrútila a usmrtila 
osemnásť ľudí. „Alebo si myslíte, že tí 
osemnásti, na ktorých padla veža v Si-
loe a zabila ich, boli väčší vinníci ako 
ostatní Jeruzalemčania? Nie, hovorím 
vám, ale ak nebudete robiť pokánie, 
všetci zahyniete takisto“ (Luk 13:4-5, 
Ekum. pr.).

Kľúčovým slovom tohto úryvku je 
pokánie. Všetci si za svoje hriechy za-
sluhujeme smrť. Hriech je starý pojem 
z lukostreľby, ktorý označuje všetko, čo 
je mimo stredu terča. Bez Pána Boha 
všetci míňame cieľ, ku ktorému nás po-
volal. Ježiš však za nás zomrel preto, 
aby sme vierou v neho a pokáním zís-
kali úplné odpustenie hriechov. Zapla-
til cenu za naše hriechy, ale na to, aby 
sme Jeho víťazstvo vo svojich životoch 
prežili, musíme Ho prijať za svojho 
Pána a Spasiteľa. Aj potom sa nám 
však stane, že niekedy minieme cieľ; 
spravíme niečo, za čo sa musíme kajať.

Uprostred nehôd a tragédií potrebu-
jeme Božie milosrdenstvo. Musíme 
však mať kajúce srdce, nie arogantný 
postoj. Namiesto toho, aby sme zaťali 
päste a hrozili smerom k nebu, mali 
by sme hovoriť: „Pane, zmiluj sa nado 

mnou.“ Iba Pán Boh vie, prečo niektorí 
ľudia zomierajú, a iní nie. Ak niekto 
tesne pred smrťou volá k Bohu, aby ho 
spasil, môžeme si byť istí, že Pán Boh 
jeho modlitbu vypočuje a otvorí mu 
bránu neba.

8. Prečo nás Boh nevaruje pred 
tragédiami?
Boh nás varuje. Možno nám nepovedal 
detaily tragédie, ale už po stáročia nás 
vystríha prostredníctvom Biblie. Ústa-
mi apoštola Pavla napríklad vyzýva, 
aby sme obstáli „proti úkladom diabla,“ 
ktorý „obchádza ako revúci lev a hľadá, 
koho by zožral“ (Ef 6:11, 1Pet 5:8). Kto 
z nás nevidí šírenie zla vo svete? Vieme, 
že sa to deje presne tak, ako o tom  
hovorí Božie slovo, a aj to, čo treba 
v takých okolnostiach robiť.

Apoštol Jakub povzbudzuje: „Pod-
riaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa 
diablovi a ujde od vás“ (Jak 4:7, Ekum. 
pr.). Kto z nás sa pravidelne podriaďuje 
Bohu a búri sa proti diablovi? Pán Boh 
hovorí: „Avšak môj ľud, po mne po-
menovaný, sa pokorí, bude sa ku mne 
utiekať a odvráti sa od svojich zlých  
ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím 
mu hriech a jeho zem uzdravím“ (2Par 
7:14, Ekum. pr.). Koľkí z nás sa už po-
korili a kajali za svoje hriechy a hriechy 
národa? Koľkí z nás trpia pri pohľade  
na to, že vo svojej zemi tolerujeme 
toľko vecí, ktoré lámu Božie srdce? Ako 
často sa modlíme, aby sme sa ako národ 
odvrátili od zlých ciest?

ako sa modliť  
za svoju krajinu

Moc modlitby v tazkých casoch
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divoká cesta
Na letisku v päťmiliónovom Yangoone, 
najväčšom meste Mjanmarska, už čaká 
pastor Parun na náš tím – Vieru a Se-
bastiana z Dubaja a mňa. Ubytúvame 

sa v hoteli, v ktorom slogan na recepcii 
vystihuje tunajšiu atmosféru: „Zaujíma 
nás práca, nie ľudia.“ Jašteričku loziacu 
po stene si vážim, aspoň zlikviduje tých 
pár komárov v izbe, aby som nedostal 
maláriu. 

Pri návšteve zmenárne sa cítim 
nepríjemne. Nemajú tu bankovky vyššej 
nominálnej hodnoty, a tak nám za do-
láre dávajú plnú tašku peňazí. Na pár 
sekúnd si pripadám ako bankový lupič. 
Rýchlo nasadáme do taxíka, no ani tu 
sa človek necíti bezpečne. Keď na bli-
kajúce červené svetlá prechádzame cez 
železničný priechod, dúfam, že doma sa 
niekto poriadne modlí.

Na ďalší deň už letíme z Yangoonu 
do Kalaymayo. Medzipristátie v Man-
dalay má byť len krátkou prestávkou. 
O to väčšie prekvapenie zažívame, keď 
nás nútia vystúpiť s odôvodnením, že 
lietadlo už ďalej nepoletí. Vraj meškáme 
a pristávacia plocha v Kalaymayo nie 
je osvetlená. Nestrácame dobrú náladu 
a vyťahujeme gitaru. Na worshipové 
piesne sa začínajú schádzať budhisti. 
Traja z nich sú takí otvorení, že ihneď 

prijímajú Ježiša ako svojho Pána. Na-
stupujeme do prenajatého auta a pre- 
chádzame cez nočné Mandalay, niek-
dajšie sídlo kráľov. V aute nás to hádže 
všetkými smermi, hoci ideme sotva 
tridsiatkou, hlavy máme doudierané. 

Z Kalaymayo stúpame do 
2000 m.n.m. Cesta 

sa kľukatí nad 
priepasťou, pod 

nami sú oblaky 
ako také vatové 

vankúšiky. Miestni sa tu modlia: „Daj 
nám dnes našu každodennú stravu,“ 
chlieb vynechávajú, lebo je tu takou 
vzácnosťou, že sa podáva len ako liek. 
Žalúdok si začína zvykať na zeleninu  
s ryžou. Pretože sme hostia, na večeru 
dostávame aj hydinu. Domáci si po-
chvaľujú aj mäso z tigra, vraj je veľmi 

sladké. Parun nás poúča, že veľmi 
zdravé sú aj malé opičky. Keď hovorí, 
že nepohrdne ani psom, som nesmierne 
rád, že mám na tanieri kura.

Pred nami je ďalší náročný deň. Čaká 
nás stokilometrová jazda na motorkách 
z mestečka Thantlang. Okolitá príroda 
pripomína Eden, prechádzame desiat-
kami bystrín a horských potokov, v čis- 
tučkej malej riečke Hvi Awh, kde bolo 
treba skákať po kameňoch, sa Sebas-
tian vykúpal aj s foťákom. Môj život 
je v rukách sedemnásťročného chlapca, 
ktorý balansuje centimetre nad polkilo-
metrovou priepasťou.

V Sialame sme strávili niekoľko dní. 
Všetky bohoslužby boli spontánne  
a zúčastnila sa ich takmer celá dedina. 
Viera hovorila veľa o Duchu Svätom, 
mne dal Pán posolstvo o Gedeonovi, 

reportáž

Dobrodružná misia v MjanMarsKu 
Slnko sa skláňa za obzor, keď konečne dorazíme na koniec sveta. Sme v Sialam, na temene 
kopca v dedinke s 560 obyvateľmi. po príhovore starostu, pastora a kultúrnych tancoch sa 
ozýva domorodý tradičný spev sprevádzaný akýmisi gajdami a hlbokým zborovým bučaním. 
ozve sa niekoľko výstrelov z pušky na našu počesť, pristavia pred nás drevené kreslá a plánujú 
nás niesť. Mám strach, že z nás chcú urobiť Jupitera alebo iných bôžikov. parun ma upokojuje, 
že to nehrozí. Štyria chlapi ma nesú na dvoch tyčiach ako faraóna, akýsi muž vykrikuje niečo do 
megafónu, dedinčania kráčajú vedľa nás, a pobehujúce deti skandujú. „nech ich boh požehná!“

Môj život je v rukách 
sedemnásťročného chlapca, 
ktorý balansuje centimetre nad 
polkilometrovou priepasťou.

8
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reportáž

ktorý sa skrýval pred nepriateľmi. Zdá 
sa mi, že títo ľudia sú na tom veľmi 
podobne. Trpeli, boli utláčaní a nemali 
o sebe veľkú mienku. Vnímam, že Boh 
ich chce poslať, aby šli s evanjeliom aj 
do iných oblastí.

Prvými cudzincami po 
sedemdesiatych rokoch
Moja prilba sa kdesi stratila, podávajú 
mi inú – maskáčovú s hákovým krížom. 
Riešim dilemu – ísť bez prilby do dediny 
Hmunhalh a riskovať život alebo prísť 
do dediny ako misionár s nacistickou 
helmou? Našťastie zisťujem, že hákový 

kríž sa dá odlepiť... Aj tu nás vrelo 
vítajú. Naším príchodom sa naplnilo 
proroctvo jednej miestnej ženy, že sem 
príde Američan (Sebastian mal ame-
rické občianstvo) a nastanú veľké zme-
ny. Mali ste vidieť ich užasnuté tváre, 
veď sme tu boli prvými cudzincami po 
70-tych rokoch. 

Na rozdiel od nás žijú Chinovčania 
permanentne v kríze, len o tom nevedia 
a nesťažujú si. Zabudnite na dôchodky 
a iné podpory zo strany štátu. Sú úplne 
sebestační. Pred niekoľkými rokmi im 
tu hlodavce požrali všetku úrodu a ťažko 
na nich doľahol hladomor.

Kritická situácia nastala deň pred 
naším odchodom, keď vážne ochorel 
Sebastian. Vracal, mal hnačky, bol de-
hydrovaný a nakoniec odpadol. Ako-
by zázrakom sa tu objavili zdravotné 
sestričky. Najbližší lekár a primitívna 
nemocnica je sto kilometrov odtiaľto, 

no tieto sestričky nám so svojou výba-
vou spadli akoby z neba. Do rána bolo 
Sebastianovi oveľa lepšie. Pred dvera-
mi nás však čakajú hotové bambusové 
nosidlá, ktoré miestni v noci vyrobili, 
ak by plán „A“ nevyšiel. Štyria chlapi 
ho boli pripravení niesť džungľou až do 
mesta. 

90 % populácie sú evanjelikáli 
a letniční
Cestou späť sa zastavujeme v mestách, 
navštevujeme aj hlavné mesto Hakhu 
s 25000 obyvateľmi. Krčiem tu veľa 
nenájdete, zato kostoly, modlitebne  
 

a cirkevné ústredia sú na každom rohu. 
Chinovčania sú kresťanský národ, pri-
bližne 90 % populácie sú evanjelikáli  
a letniční. Kážeme v menšom zbore, do 
ktorého sa natlačili študenti z internátu. 
Nerozhodných vedieme ku Kristovi, 
na ďalší deň ich prichádza ešte viac. 
Oceňujem tunajší ošarpaný hotel, prah 
očakávaní sa mi natoľko posunul, že mi 
nevadia uhynuté chrobáky v posteľnej 

bielizni, poslušne sa umývam v sude so 
studenou vodou a svietim si čelovkou. 

V Kalaymayo kážeme v jednom zbore, 
kde nás vôbec nečakali. Na druhý deň 
prichádza omnoho viac ľudí. A na tretí 
deň sa tu koná plánovaný tréning pre 
sedemdesiat pastorov z okolia. Jednou  
z najväčších výziev je to, aby sa kres-
ťania neuzavreli do seba vo svojich 
štvrtiach, ale mali zbožnú túžbu a víziu 
osloviť a zasiahnuť budhistov.

Mojou poslednou zástavkou je detský 
domov v Yangoone, ktorý podporuje  
sestra Viera s nadáciou Dobrá budúc- 
nosť a nádej. Deti sa stretávajú na bo-

 
 
 

 

hoslužby v akomsi šiatri, ktorí si zbú-
chali z kurína, keď im skapali sliepky. 
Na výzvu zareagujú dvaja budhistickí 
mladíci od susedov. Mladí gitaristi sú  
naozaj pomazaní, nemaznajú sa s detič-
kami, ale vedú ich do hlbokého uctieva-
nia. Na záver sa za každé z nich modlím 
ako otec. Objímam ich a plačem. Oni 
majú slzy v očkách tiež a sľubujú mi, že 
sa budú po návrate za mňa modliť.         

    Martin Hunčár
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najbližší lekár a primitívna nemocnica  
je sto kilometrov odtiaľto, no tieto ses-
tričky nám so svojou výbavou spadli  
akoby z neba. 
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Na svoje si prídu aj gazdinky. Vladimír Vrábel – DWELL 
CATERING pre vás pripravil osem receptov. Chceli by ste 

vedieť, ako si pripraviť morčací karbonátok so sladkými 
zemiakmi a grilovanou paradajkou? A čo takto dať si na 

obed steak z lososa s uhorkovým šalátom? Alebo na raňajky 
Ovsený burger s karamelizovaným jablkom? 

Martin 
hunčár 

odkedy som opäť začal behávať a mierne upravil svoje stravovacie návyky, cítim sa 
lepšie než kedykoľvek predtým. ani v minulosti som nebol vážne chorý, lepili sa na 
však mňa nachladnutia, chrípky, mal som kožný ekzém, občasné problémy s chrbticou 

a cítil som sa vyčerpaný. No za posledných päť rokov som ako vymenený – zdravý, neužívam žiadne lieky, 
duševne nie som preťažený a dobre a pokojne spávam. Cítim sa takmer previnilo, keď to konštatujem, pretože 
každého dnes čosi bolí. Nechcem sa chváliť a bol by som nerád, keby to tak vyznelo. za všetko vďačím Pánu 
Bohu, a ak som zdravý, je to len jeho milosť.

 fyzický stav mnohých ľudí je dlhodobo zapríčinený niečím, čomu dosiaľ nevenovali pozornosť – 
zanedbaním zdravého životného štýlu. viacerí ľudia, ktorých sa to týka, s tým súhlasili, dokonca to tak sami 
pomenovali. Sú si vedomí toho, že musia vo svojom živote urobiť zmeny, ak nechcú skončiť ešte horšie.  

martin hunčár

V knihe nájdete 20 kreslených vtipov  
od Juraja Martišku.

Zdravý životný štýl obsahuje tieto kapitoly: 
Ďalšie informácie nájdete na str. 2

  1. Ako na tom ste?
  2. Ako sa na seba pozeráte?
  3. Duch, duša a telo
  4. Čo môžeme urobiť pre svoje telo?
  5. Pohybové aktivity ľudí kedysi a dnes
  6. Prečo treba športovať?
  7. Ako rozhýbať svoje lenivé telo?
  8. Praktické rady začínajúcim športovcom
  9. Dajte si do tela a užite si to!
10. Regenerácia
11. Čo hovorí Biblia o strave? 
12. Ako rozlišovať zdravú stravu od nezdravej?
13. Nadváha, diéta a chudnutie
14. Pôst
15. Zhrnutie: Všetko, čo sme povedali o zdravom  
 životnom štýle
 Dodatok:  Recepty zdravej stravy

Zdravý zivotný štýl
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nová kniha

Pohybové aktivity ľudí kedysi a dnes
ako žili ľudia v staroveku?
Ľudia sa odjakživa hýbali. Adam s Evou chodili celý deň 
po raji a ich úlohou bolo zveľaďovať ho. Po tom, ako Boh 
človeka vyhnal z Edenu, pripomenul mu, že bude musieť 
tvrdo pracovať a v pote tváre jesť chlieb. Ak by ste pred-
sa len trvali na evolučnej teórii, tak kedysi veľmi dávno 
sme boli lovcami, ktorí celý deň štvali nejakú zver, aby 
ju chytili. Aj biblický Ezau, Jákobov brat, bol lovcom. 
Žil asi 1800 rokov pred naším letopočtom. Preháňal sa po  
stepiach a jeho otec Izák mal z neho omnoho väčšiu radosť 
ako z Jákoba, ktorý sedával pri mamičkinej sukni. 

Príbehy starozákonných patriarchov čítame len z du-
chovného hľadiska. Sme vďační za Abraháma, otca viery, 
ale nevšímame si, že celý život putoval, neprespával v lu- 
xusnej obývačke, ale v stanoch. Jeho synovia a vnuci 
boli pastieri, celý deň boli na nohách, pravidelne museli 
stáda napájať, pumpovať stovky litrov vody z hlbokých 
studní. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako zdravo žili? 
Abrahám ešte ako storočný splodil potomka! Niekedy 
nám unikne aj to, ako títo ľudia umierali. Tušili svoju 
smrť, zvolali celú rodinu, rozlúčili sa, požehnali ich a po-
tom odišli na druhý svet bez bolesti. Neviem, ako vy, ale 
ja by som takúto smrť privítal. Dnes zomiera až polovica 
ľudí predčasne, pričom odborníci sa zhodujú na tom, že 
jednou z hlavných príčin je nedostatok pohybu.

Pravdepodobne ste už počuli o trpiacom Jóbovi. Bol to 
veľmi bohatý človek, a to už pred tým, než ho postihlo 
súženie. Po tom, ako ho Boh uzdravil, prosperoval dvojná-
sobne. Podľa mnohých vykladačov Biblie žil veľmi dávno, 
ešte pred Abrahámom. Nemal uložené peniaze v banke, 
ale vlastnil štrnásťtisíc oviec a šesťtisíc tiav, tisíc volských 
záprahov a tisíc oslov.1  Svojím životným štýlom určite ne-
pripomínal márnivých ľudí v Las Vegas, neslnil sa na súk-
romných ostrovoch, ale svoj majetok nadobudol tvrdou 
prácou. Boh o ňom povedal, že je spravodlivý, takže sa  
k majetku nedostal nepoctivo. Je vôbec možné predstaviť 
si, koľko hektolitrov vody napumpoval pre svoje stáda 
počas svojho života? Dokonca aj Rebeka sa práve tým, že 
napojila stáda tiav, zaľúbila sluhovi, ktorý mal za úlohu 
vybrať pre Izáka manželku. Dnešné ženy používajú auto-
matické práčky, umývačky riadu a tie, ktoré na to majú, 
radšej niekoho zaplatia, aby im aj poupratoval. Napriek 
tomu sú konštantne unavené... Rebeka by im dala! 

Môj prvý maratón
Prvý maratón je jedinečný zážitok. Človek sa cíti ako green-
horn na divokom západe. Blížim sa k štartu v centre Košíc 
a drkocem zubami. Zima. Nervozita. Vzrušenie. Očakávanie. 
Ešte nikdy som nebežal takú dlhú vzdialenosť. Počas tréningu 
som doposiaľ neprebehol viac ako tridsať kilometrov. Keď 
som videl, ako sa všetci rozcvičujú, hovoril som si: Čo tu 
vlastne robím? Na čo som sa to dal nahovoriť? Ostávam radšej 
v zadnej časti štartového poľa, aby ma tí rýchlejší nepreval-
covali. Ozval sa výstrel a rozbehli sme sa ako splašené kone. 
Teória je jasná: začni pomaly a postupne pridávaj, ale preteky 
sú preteky. Odzadu sa na teba tlačia, odvšadiaľ sa ozývajú 
pokriky, po krajoch cesty ťa hecujú diváci, do rytmu hrajú 
každých pár kilometrov nejaké hudobné kapely. Komu by sa 
chcelo vliecť? Ľudia bežia všetkými možnými štýlmi. Akýsi 
pán vedľa mňa už na piatom kilometri fučí ako lokomotíva, 
nedávam mu veľa šancí. Zaraďujem sa za bežca, ktorý má 
nohy doslovne do písmena „O“, nechápem, ako môže vôbec 
bežať. Neďaleko beží človek, ktorý má nohy do písmena „X“, 
tomu sa hádam beží ešte ťažšie. Sem-tam predbehnem ľudí, 
ktorí sa zišli ako na maškarný ples. Chvíľu si myslím, že iba 
ja jediný bežím normálne. Môj otec, ktorý ma povzbudzoval 
na trati, ma však po skončení vyviedol z omylu: vraj ma ro-
zozná už zďaleka podľa dlhých krokov a podľa toho, ako sa 
kníšem... Zaraďujem sa za dvojicu mladíkov. Rozprávajú 
sa, ako keby sedeli v krčme, nedychčia, tí by mohli držať 
tempo. Po chvíli vyťahujú akúsi tubu podobnú zubnej paste  
a občerstvujú sa. Ja vyťahujem tabličku čokolády a dávam 
si ju do úst. Lepí sa mi na ďasná a ľutujem, že som si ju vô-
bec dal. Kým sa napijem na občerstvovacích staniciach vody  
a iontového nápoja, moji parťáci mi ujdú. Už ich nedohoním, 
vidím, ako sa mi vzďaľujú.

Prvá polovica šla napriek všetkému hladko. No dopustil 
som sa školáckej chyby a hneď po obrátke som zrýchlil s ve-
domím, že už mám len dvadsaťjeden kilometrov... Na druhej 
strane ulice bežia ladným behom Keňania. Akoby sa vznášali. 
O chvíľu to už budú mať za sebou. V porovnaní s nimi si 
pripadám ako vyčerpaný slimák. Po dvadsiatom piatom ki-
lometri som si nohy už cítil a po tridsiatom ma už boleli  
a výrazne som spomalil. Po tridsiatom piatom som sa len mo-
tal. Ukázalo sa, že som málo trénoval. Každý kilometrovník 
som vyzeral už z diaľky, no odmietal som zastaviť. Predbehol 
som zopár úbožiakov, ktorých asi chytili kŕče a ledva kráčali. 
Nie, takto by som nechcel skončiť. Zápasím sám so sebou 
a posúvam sa ďalej, ďalej a ďalej. Začala sa už ozývať aj 
nedoliečená únavová zlomenina. Hádam to pár kilometrov 
pred cieľom nevzdám? Divákov popri ceste pribúda, každý  
z nás zo seba doluje aj tie sily, ktoré už nemá. Pred sebou vidím 
Dóm svätej Alžbety, čo znamená, že môj „očistec“ sa chýli ku 
koncu. Zrýchľujem. Keď som dobehol do cieľa za tri hodiny 
štyridsaťpäť minút, cítil som sa, akoby som dobyl Ameriku. 
Bol som maximálne vyčerpaný, ale šťastný. Eufória. Endor-
fíny. Esemesky. Niekoľko dní som ledva chodil, po schodoch 
som išiel len s obrovským sebazaprením, no stálo to za to. 
Cesta späť už neexistuje. Október 2010. Stal som sa bežcom. 

1   Biblia, pozri Jób 42:12.

Zdravý zivotný štýl
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rozhovor

každoročne si v januári pripomíname Svetový pamätný deň holokaustu, ktorý bol stanovený valným zhromaždením 
oSN na počesť oslobodenia koncentračného tábora auschwitz-Birkenau v Poľsku (27.1.1945). Po príhovore pastora 
Petra čuříka a Petra Šveca z iCej sa slova ujal pozvaný rečník – grigorij mesežnikov, slovenský politológ pochádzajúci 
z Ruska. Na Slovensku žije už 33 rokov, má tu rodinu, priateľov a napriek tomu, že ho pred niekoľkými rokmi fyzicky 
napadli, cíti sa tu doma. Spolu s martinom Bútorom založili v Bratislave inštitút pre verejné otázky (ivo), ktorého je od 
roku 1999 prezidentom.

téma tohtoročnej prednášky bola „konšpiračné teórie, židia a antisemitizmus“. 150 účastníkov večera so záujmom 
počúvalo o sociálnych a historických aspektoch konšpiračných teórií. v druhej časti prednášky sa pán mesežnikov 
venoval problematike antisemitizmu a priniesol mnohé prekvapujúce štatistické zistenia. vedeli ste napríklad, že 
podľa prieskumov si až 51 % občanov SR myslí, že štát by nemal stále pripomínať prenasledovanie židov počas 
druhej svetovej vojny? je potešujúce, že na pôde európskeho parlamentu vznikla iniciatíva (európska koalícia pre 
izrael, www.ec4i.org), ktorej cieľom je „vyjadriť nesúhlas s rastúcim antisemitizmom vo svete a vysloviť solidaritu  
s tými, ktorí stratili svojich blízkych v najtemnejšej hodine európskej histórie, ktorú voláme holokaust.“ Naša krajina, 
ktorá dokonca vyznávala kresťanské hodnoty, v onej temnej dobe úplne zlyhala, keď sme z nášho územia na istú smrť 
vyviezli viac ako 70 tisíc židov. aj preto je dôležité, aby sme sa uistili, že sa to nikdy viac nebude opakovať.

svetový pamätný deň holokaustu

Môžete nám v stručnosti vysvetliť, 
aké videnie sveta majú ľudia, ktorí 
veria konšpiračným teóriám?
Vždy je to založené na presvedčení, že 
existuje skrytá, vplyvná skupina. Táto 
potom ovláda väčšinu – ľudí, ktorí sa 
nechajú ľahko zmanipulovať. Oni sami 
sa považujú za malú skupinu poznajúcu 
pravdu a musia odhaľovať sprisahanie. 
Pochopiteľne, aby sa im to podarilo, 
potrebujú vytvoriť obraz nepriateľa 
a následne ho démonizovať.

Ako sa pozerajú na spoločnosť?
Podľa nich sa nič nedeje len tak, náho-
dou. Všetko má vraj skrytý zámer. Bežná 
je aj premisa, že „nič nie je také, ako sa 
javí“ a „všetko je vzájomne prepojené“. 
Je štatisticky zistené, že ľudia, ktorí ve-
ria jednej konšpiračnej teórii, obyčajne 
veria aj iným.

Je možné konšpiračné teórie aj neja-
ko roztriediť?
Áno. Prvý typ vysvetľuje konkrétne 
udalosti, napríklad november 1989 
alebo pád Dvojičiek. Potom sú to sys-
témové konšpiračné teórie, v ktorých 
sa jednotlivé skupiny a organizácie 
(napr. Židia, slobodomurári alebo 
cirkev) usilujú o realizáciu svojich 

cieľov vo svete. Môžeme hovoriť aj 
o superkonšpiráciách, poskytujúcich 
„celistvý“ pohľad na svet, napríklad 
Protokoly sionských mudrcov.

Zakladajú sa Protokoly sionských 
mudrcov aspoň čiastočne na pravde?
Celé je to podvrh. Zahraničné publiká-
cie už dávno dokázali, že autorom je 
člen cárskej ochranky Golovinský, ktorý  
chcel presvedčiť cára Mikuláša II, že 
Židia pripravujú svetovládu. Zistilo sa 
tiež, že veľká časť diela je skopírovaná 
z pamfletu Dialóg v pekle medzi Ma-
chiavellim a Montesquieuom od fran-
cúzskeho satirika Maurica Jolyho.

Ako je možné, že konšpiračným teó-
riám stále verí toľko ľudí?
Veria im najmä tí, ktorí majú pocit, 
že nemôžu ovplyvňovať vývoj okolo 
seba. Často sú to ľudia, ktorí nema-
jú identitu. Ich nárastu pomáhajú od 
60-tych rokov minulého storočia aj 
masovokomunikačné prostriedky. A ak  
zlyhávajú politici a iné dôležité in-
štitúcie, priestor pre konšpiračné teó-
rie sa ešte zväčšuje. O niečo silnejšie 
podhubie majú v krajinách, kde nie 
je tradícia demokracie, aj preto sa im 
darí v postkomunistických krajinách 

viac než v západnej Európe. Nahrávajú 
tomu aj sociálne následky reforiem, his-
toricky zdedené nacionalistické stereo-
typy, ideologické dedičstvo totalitných 
režimov a komplikovaný vzťah k sused-
ným krajinám a národom.

Existujú aj nejaké výskumy, ktoré to 
potvrdzujú?
Samozrejme. Je zarážajúce, že až 63 %  
našich občanov si myslí, že túto kra-
jinu neriadi vláda a nikto nevie, kto 
ťahá nitky v pozadí. Viac ako polovi-
ca obyvateľstva je presvedčená, že zo 
zákulisia kontrolujú Slovensko me-
dzinárodné finančné skupiny a tretine 
sa zdá, že sa nás snažia ovládať iné  
krajiny.

Sú voči týmto teóriám veriaci 
náchylnejší? Mám taký pocit, že 
niektorí z nich sú o trochu viac 
dôverčivejší a ich viera hraničí 
niekedy s naivitou...
Náboženské vierovyznanie by tomu 
malo brániť, intuitívne sa mi zdá, že 
konšpiračné teórie s vyvolávaním ne-
návisti voči druhým skupinám by mali 
byť kresťanom cudzie. Ale seriózny 
výskum s takto položenou otázkou sa 
ešte neuskutočnil.

rozhovor 
s Grigorijom 

MesežNikovoM
Konšpiracné teórie,Zidia a antisemitizmus
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Aké podoby má antisemitizmus na 
Slovensku?
Otvorené protižidovské postoje a ex-
trémistický antisemitizmus je zriedkavý. 
Nemáme politickú stranu, ktorej by taká-
to agenda bola nosným programom. Skôr 
sa stretávame s glorifikáciou vojnového 
slovenského štátu, čo ukazuje na stratu 
historickej pamäte. Najčastejšie sa to 
prejavuje v protiizraelských postojoch, 
i keď slovenská zahraničná politika, na 
rozdiel od niektorých európskych krajín, 
ktoré sú skôr propalestínske (napríklad 
Nórsko alebo Belgicko), je voči Izraelu 
mierne pozitívna alebo neutrálna.

Môžeme teda povedať, že antisemitiz-
mus u nás nie je taký rozšírený ako 
inde?
Na Slovensku je o niečo priaznivejšia 
situácia, napríklad v porovnaní s Ma-
ďarskom, kde strana Jobbik má silné 
preferencie, ale zdá sa, že Česi sú na  
tom lepšie. Musíme si uvedomiť, že 
Židov máme na Slovensku len veľmi 
málo. Nie je to ako pred vojnou, keď 
ich ľudia denne stretávali v ich ob-
chodíkoch. Druhým dôvodom je ab-
sencia moslimskej komunity. Týchto 
prisťahovalcov je u nás ešte menej 
než Židov. Nesúdim teraz islam ako 
náboženstvo, len konštatujem, že v kra-
jinách, kde tvoria početné komunity 

(Francúzsko, Švédsko, Veľká Británia), 
sa práve z ich radov formujú silné 
protižidovské nálady. 

Takže antisemitizmus je u nás na 
ústupe?
Nedá sa na to tak jednoducho odpove-
dať. To, čo som uviedol, by nás nemalo 
upokojiť, lebo napriek smutnej histórii 
si len tretina obyvateľov myslí, že úlo-
hou štátu by malo byť pripomínanie si 
prenasledovania Židov počas sloven-
ského štátu. K Izraelu, podľa priesku-
mov, pociťujú ľudia ešte menšie sym-
patie ako k Indii alebo Turecku. A stále 
panuje presvedčenie, že Židia často 

fungujú v utajení, v pozadí, chcú získať 
dominantný vplyv vo svete a ovládnuť 
globálnu ekonomiku. Na druhej strane 
by ľudia nič nemali proti tomu, ak by 
mal byť ich sused Žid. V takomto po-
rovnaní vyznievajú horšie Maďari, pri-
sťahovalci a najmä Rómovia.

Sú názory politikov len akousi výsled-
nicou verejnej mienky voči Izraelu 
alebo ju sami svojimi názormi for-
mujú?
Antisemitizmus sa mi dnes nejaví ako 
efektívny nástroj na politickú mobi-
lizáciu na Slovensku.

Je téma holokaustu stále živá  
v Izraeli?
Áno, stále v spoločnosti rezonuje, do-
kumentuje to aj tohtoročná návšteva 
60-tych členov izraelského parlamentu 
(Knessetu) v Osvienčime. Súvisí to 
aj s úlohou odovzdať tieto vedomosti 
ďalšej generácii, keďže očitých sved-
kov je čoraz menej. Prispieva k tomu 
aj to, že Izraelčania sa cítia dnes viac 
ohrození než v minulosti, keďže medzi-
národná mienka je často pri hodnotení 
situácie na Blízkom východe naklonená 
proti nim. Nezabúdajme tiež, že radi-
kálny islamistický Irán je stále hrozbou 
pre židovský štát.

Otázky kládol Martin Hunčár

rozhovor

Konšpiracné teórie,Zidia a antisemitizmus
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vyučovanie

Keď Bill Hybels otváral seminár pre  
pastorov v Bratislave, priletel z konfe- 
rencie v Nemecku, na ktorej sa zúčastni-
lo 8000 veriacich. Mnohí z účastníkov 
mu na letisku osobne ďakovali za službu. 
V lietadle to pokračovalo, ba niek-
torí ho žiadali o autogram. Letušky ho 

chvíľu pozorovali a potom jedna z nich 
k nemu pristúpila s otázkou: „Prepáčte, 
pane, vy ste asi veľmi známa osobnosť, 
odpustite, ale ja vás nepoznám. Viete, 
my si na palube chceme celebrity vždy 
uctiť. Kto vlastne ste?“ Bill Hybels je 
pastorom 25-tisícového zboru Willow 
Creek v Amerike, a tak jednoducho 
odpovedal: „Som pastor.“ Letuška 
si viditeľne vydýchla a odpovedala: 
„To mi odľahlo, myslela som si, že ste 
niekto významný...“ Bill Hybels sa na 
tom srdečne zasmial a my s ním. Viete, 
aj keď z celého srdca verím, že služba 
pastora je významná, našou identi-
tou nie je to, čo robíme, alebo za koho 
nás ľudia považujú, ale to, kým sme  
v Kristovi. 

aká je tvoja identita?
Jedna z najoslobodzujúcejších vecí,  
ktorá sa ti môže stať, je nájsť svoju 
totožnosť v Kristovi Ježišovi. Ak si 
on o tebe myslí, že si vzácny, potom 

si naozaj vzácny. Počúvaj, čo o tebe  
hovorí Božie slovo: „Takže ak je niekto 
v Kristovi, je novým stvorením; staré 
pominulo, hľa, všetko je nové“ (2Kor 
5:17); „predurčiac nás k synovstvu 
skrze Ježiša Krista cieľom neho podľa 
ľúbosti svojej vôle na chválu slávy  

svojej milosti, ktorou nás  
omilostil v tom Milova-
nom, v ktorom máme 
vykúpenie skrze jeho  
krv, odpustenie hriechov 

podľa bohatstva jeho mi-
losti“ (Ef 1:5-7); „Ale v tom vo 
všetkom statne víťazíme skrze 
toho, ktorý nás zamiloval“ 

(Rim 8:37). Čím viac budeš rozjímať 
nad týmito pravdami, tým ľahšie budeš 
milovať druhých. Tvoje ego sa dostane 
do sietí Božej lásky a staneš sa kanálom 
požehnania pre ľudí okolo seba. 

Pri obrátení sa v nás odohráva zásadná 
zmena, keď sa do našich sŕdc prostred-
níctvom Ducha Svätého vyleje BOŽIA 
LÁSKA: „a taká nádej nezahanbuje, 
lebo láska Božia je vyliata v našich srd-
ciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je 
daný“ (Rim 5:5).

láska Božia je aGaPé
V starovekej gréčtine sa používali tri 
výrazy pre lásku: „eros“ – fyzická láska, 
„storge“ – láska v rodine a „phileo“ – 
priateľská láska. Agapé sa po prvýkrát 
objavila v Septuaginte (preklad SZ do 
gréčtiny), kde sa usilovali nájsť slovo 
pre BEZPODMIENEČNÚ lásku, ktorá 
nemusí byť vždy založená na pocitoch! 
Našli výraz agapé, Božiu lásku, ktorá je 
dnes v tvojom srdci. Už nemusíš zúfalo 

hľadať svoju identitu. Už nemusíš neus-
tále brániť vlastnú dôstojnosť tým, že 
budeš útočiť na druhých. Nepotrebuješ 
sfúknuť sviečku niekoho iného na to, aby 
sa tvoja rozhorela jasnejšie. Naopak, ve-
diac kto si, dovoľ „agapé“, aby ťa viedla 
k druhým. V 2 Jána 6 sa hovorí (Ampli-
fied preklad): „A láska spočíva v tom, 
aby sme žili, chodili a boli vedení jeho 
prikázaniami, ustanoveniami a učením. 
To je to prikázanie, ktoré ste počuli od 
počiatku, aby ste chodili v láske, boli 
ňou vedení a nasledovali ju!“ 

agapé nežije z pocitov
Nespoliehaj sa na svoje pocity – mohli 
by ťa veľmi úspešne podviesť. Nech ťa 
vedie láska! Nie je to návrh alebo alter-
natíva, apoštol Ján hovorí, že je to pri-
kázanie, ktoré sme počuli od počiatku: 
„Aby sme chodili v láske, boli ňou ve-
dení a nasledovali ju.“

Toľko ľudí žije iba zo svojich poci-
tov. Ale láska agapé ide oveľa hlbšie. 
Nerobíme veci len preto, lebo sa na 
ne cítime, ale preto, lebo sú správne. 
Biblia napríklad prikazuje manželom, 
aby „milovali svoje manželky tak, ako  
Kristus miloval cirkev“ a ženám, aby 
„sa podriaďovali svojim manželom ako 
cirkev Kristovi“ (Ef 5. kap). Muži sú 
však lepší v rešpektovaní autorít, než 
v prejavovaní náklonnosti, a ženy zas 
dokážu lepšie milovať, než rešpektovať. 
Cesta Božej lásky nemusí vždy koreš-
pondovať s našimi preferenciami, no 
vždy bude tou „zvrchovanou“ cestou, 
o ktorej hovorí apoštol Pavol v 1Kor 13. 
Možno namietneš: „Ale čo keď ma ľudia 
zrania?“ Samozrejme že áno, ale veď na 

peter čuřík 

jedným z najväčších problémov človeka, a skutočná prapodstata hriechu, je egocentrizmus. zdedili sme ho po našich 
prarodičoch adamovi a eve. keď sa Boh pýtal adama, prečo zjedol zo stromu poznania dobrého a zlého, odpovedal 
mu, že to nebola jeho vina, ale jeho ženy: „žena, ktorú si dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu, a jedol som“ 
(1moj 3:12). Stali sme sa odborníkmi v zvaľovaní viny na iných a odmietame prevziať zodpovednosť za vlastné zlyha-
nia. myslíme si, že veci musia byť vždy urobené naším spôsobom, že sa nesmie zabudnúť na naše úspechy a nikto 
nesmie zraňovať naše emócie. možno si už unavený z takéhoto spôsobu života (dúfam, že áno), tak mi dovoľ, aby 
som ti ponúkol biblické východisko.

nepotrebuješ sfúknuť 
sviečku niekoho iného 
na to, aby sa tvoja
rozhorela jasnejšie.

  Nasleduj lásku 
       a nechaj sa nou viest! 
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vyučovanie / reportáž

to nám Kristus stvoril nové srdce, aby 
sme mohli odpúšťať. „Ale ty nevieš, čo 
všetko mi urobili.“ Neviem, ale viem, čo 
všetko pre teba urobil Ježiš Kristus. Za-
hodil tvoje hriechy do mora zabudnutia! 
Corrie ten Boom, holandská kazateľka, 
ktorá prežila koncentračný tábor a sta-
la sa misionárkou odpustenia po celej 
Európe, k tomu zvykla dodať: „A dal tam 
ceduľku, ́ Zákaz hriecholovu´!“ Ježišovo 

odpustenie je také zásadné, že nám naše 
hriechy a neprávosti „už nikdy viac ne-
pripomenie“ (Žid 10:16,17). Skutočné 
odpustenie je spojené so zabudnutím. 
Nie je to vždy jednoduché, no ak chceš 
chodiť v láske, budeš musieť odpúšťať 
a nepripomínať druhým ich previnenia. 
Usiluj sa tiež o to, aby si ľudí nezraňoval 
a ani nebol urážlivým. Vždy môžeš 
v modlitbe predkladať svoje potreby 

Bohu podobne ako náš Pán, keď bol na 
kríži. „Keď mu zlorečili, on nezlorečil, 
keď trpel, nehrozil, ale porúčal súd tomu, 
ktorý spravodlivo súdi“ (1Pet 2:23). Boh 
ťa vie obhájiť a súdiť tých, ktorí by bro-
jili proti tebe (2Moj 23:22).

Chceš nasledovať Krista? Nasleduj 
lásku a nechaj sa ňou viesť! Požehnania, 
ktoré ťa na tejto ceste čakajú, predčia 
tvoje očakávania!

Tento rok bol v histórii zboru Slo-
vo života Bratislava prelomovým, 
a to napriek tomu, že sme oproti 
plánovaným distribučným miestam 
museli pristúpiť k viacerým zmenám. 
Pán nám ukazoval miesta, na ktoré 
máme ísť, a zároveň pridal mnoho no-
vých dobrovoľníkov. Otvorili sa nám 
dvere v krízovom centre na Vavilovo-
vej ulici, po ňom v azylových centrách 
na Záhorí, špeciálnej základnej škole 

s MŠ pre zrakovo postihnuté deti a na 
ďalších miestach v Bratislave. Počas 
predvianočného obdobia sme v priebe-
hu troch týždňov absolvovali distribú-
cie na šiestich miestach a zvestovali 
dobrú správu viac ako štyristo deťom. 
Pán konal úžasným spôsobom, dotýkal 
sa nielen sŕdc detí, ale aj ich rodičov  
a pracovníkov v centrách. U mnohých 
detí máme možnosť vidieť, ako ich Pán 
postupne premieňa, pretože práve pre-

bieha následná starostlivosť s názvom 
Najúžasnejšia cesta. Tento projekt má 
svoj zmysel a ukazuje praktickým spô-
sobom, ako Ježiš a jeho láska môžu 
aj dnes meniť životy ľudí. Obrovská 
vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili 
akýmkoľvek spôsobom, či už balením 
balíčkov, finančným darom alebo sa-
motnou účasťou na distribúciách či pri 
ďalších stretnutiach. 

  Naďka Jančárová

operácia vianočné dieťa je celosvetový projekt, ktorý vznikol v roku 1990 a od roku 1993 ho zastrešuje organizácia 
Samaritan´s Purse, ktorá pôsobí po celom svete prostredníctvom rôznych projektov. za viac ako 20 rokov sa po celom 
svete v rámci tohto projektu rozdistribuovalo viac ako 100 miliónov balíčkov. Cieľom projektu operácia vianočné dieťa 
je zrozumiteľne a prakticky demonštrovať Božiu lásku núdznym deťom po celom svete a spolu s miestnou cirkvou 
hlásať dobrú správu o ježišovi kristovi.

ešte raz by som sa vám 

chcela veľmi poďakovať za 

dnešnú návštevu a úžasný 

prístup k deťom, spôsobili 

ste tu mnoho radosti a deti 

si ešte stále ukazujú darčeky  

a tešia sa :) Ďakujem, že ste 

si na nás spomenuli.     

     eva vontzemu

Operácia vianocné dieta: 
Rozdali sme balícky 400 detom
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správa zo sveta

Ulf Ekman katolíkom
Vyhlásenie zborov Slova života v ČR a SR   
Dovoľte nám, aby sme sa ako 
cirkvi Slova života v Čechách a na 
Slovensku vyjadrili k rozhodnutiu 
Ulfa Ekmana pripojiť sa k rím-
skokatolíckej cirkvi (RKC). Toto 
oznámenie mnohých šokovalo, 
vrátane nás. Aj keď sme si Ulfa 
Ekmana vždy vážili a rešpekto-
vali ako kresťanského lídra, našou 
najvyššou autoritou ostáva Sväté 
Písmo − Božie slovo, a preto s jeho 
rozhodnutím nemôžeme súhlasiť. 
Považujeme za potrebné zaujať 
k tomuto kroku jasné stanovisko 
aj preto, lebo žijeme v krajinách, 
kde sa mnoho ľudí hlási k RKC. 
Napriek tomu, že v katolíckej cirkvi sú tiež úprimní kresťania a zhodujeme sa v Apoštolskom vyznaní viery, máme rovnaké 
učenie o Trojici, Kristológii a niektoré ďalšie náuky, predsa existujú doktríny, s ktorými sa jednoznačne nedokážeme stotožniť. 
Veríme v potrebu znovuzrodenia prostredníctvom pokánia, viery v evanjelium a osobného obrátenia sa ku Kristovi. Veríme, 
že Ježiš učí len o dvoch cestách, širokej, ktorá vedie do zahynutia, a úzkej, ktorá vedie do večného života, že Ježiš Kristus je 
jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi a že naše modlitby majú smerovať iba k Bohu. Veríme, že cirkev nestojí na 
Petrovi, ale na Ježišovi Kristovi a na zjavení, že je Božím Synom. Veríme, že Ježiš ustanovil dve sviatosti (ako vonkajší prejav 
vnútornej zbožnosti), a to vodný krst, ktorý je verejným potvrdením osobnej viery človeka, a Večeru Pánovu, v ktorej si pri-
pomíname Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie a veríme, že je prítomný, no znova sa neobetuje.

Cirkev Slovo života v Čechách a na Slovensku naďalej ostáva evanjelikálnou a charizmatickou cirkvou, rovnako to deklaroval 
aj zbor Slovo života v Uppsale so všetkými svojimi lídrami. Napriek tomu, že Ulf Ekman je zakladateľom hnutia Slova života  
a že oceňujeme skvelú prácu, ktorú na Božom diele za posledných 30 rokov konal, v tomto momente sa jeho cesta a cesta zbo-
rov Slova života rozchádzajú.

Ulf Ekman v júni 2013 odovzdal službu hlavného pastora Slova života v Uppsale Joakimovi Lundqvistovi a neskôr aj medzi-
národnú prácu Christianovi Åkerhielmovi. Rezignoval na všetky funkcie ako v uppsalskej cirkvi, tak aj v medzinárodnej práci 
Slova života a vo februári 2014 odišiel do dôchodku. Svoje rozhodnutie pripojiť sa k RKC, ktoré oficiálne oznámil v Uppsale 
9. 3. 2014, nazval svojou „osobnou cestou“. Sme si vedomí toho, že pre mnohých je neľahké vyrovnať sa s touto situáciou, no 
Božie dielo nestojí na človeku. Veríme, že ak je práca postavená na zdravom základe Božieho slova a vízie, ktorú nám zveril, 
obstojí.

V dňoch 13. – 16. 3. 2014 sa v uskutočnil II. medzinárodný kongres Slova života Word of Life International (WOLI), ktorého 
sa zúčastnilo 440 pastorov a lídrov z viac ako 30. krajín sveta. Zakladateľ hnutia Ulf Ekman na otváracom stretnutí oficiálne 
potvrdil svoj krok pripojiť sa k rímskokatolíckej cirkvi. Kongres prijal jednomyseľné rozhodnutie pokračovať vo vízii Slova 

života v rámci evanjelikálno-charizmatického učenia. Preziden-
tom WOLI sa stal Christian Åkerhielm a do správnej rady boli 

zvolení Carl Gustaf Severin a vedúci misij-ných centier Slova 
života.

Chceme naďalej pracovať na budovaní Božieho diela  
v Čechách a na Slovensku v súlade s víziou, ktorú nám Boh 

zveril: „Vybavte Boží ľud Slovom viery, ukážte mu duchovné zbrane, ktoré má, naučte 
ho, ako ich používať a vyšlite ho do víťazného boja pre Pána.“ Identita Slova života 

ostáva nezmenená: Kázať evanjelium strateným, učiť Slovo viery, rozvíjať život Ducha, misia a úsilie o jednotu, ktorá je však 
založená na základných pravdách Božieho slova. Veríme, že práca Slova života má novú budúcnosť a že Boh si po celom svete 
pozdvihne ďalších pracovníkov v žatve posledných čias.

Za zbory Slova života v Čechách: Michal Vaněk, senior pastor Slova života ČR
Za zbory Slova života na Slovensku: Peter Čuřík, senior pastor Slova života Bratislava

Mgr. Th. Pavel Hoffman, Teologický seminár Slovo života, Uppsala
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veríme, že cirkev nestojí 
na Petrovi, ale na ježišovi 
Kristovi a na zjavení,  že je 
Božím synom.
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Po dosiahnutí vrcholu svojej svetskej 
moci v 13. storočí sa cirkev ocitla 
v situácii, keď bola na jednej strane 
presýtená množstvom vedomostí 
produkovaných scholastickými učen-
cami, a na druhej strane dochádzalo 
k jej veľkému duchovnému úpadku. 
Mnohí hľadali odpoveď na túto 
situáciu. Niektorí sa vydali cestou 
mystiky – medzi najznámejších patria 
Tomáš Kempenský, Katarína zo Sieny 
a Johanka z Arku. Iní sa vydali cestou 
hľadania pravdy v Písme – medzi nimi 
najmä John Wycliffe, ktorý výrazne 
ovplyvnil ďalšieho velikána tohto smeru 
u našich západných susedov – Jána 
Husa. Tento istý smer viedol približne 
o sto rokov neskôr k protestantskej 
reformácii, ktorej nepriamym pred-
chodcom sa Hus stal.

Ján Hus sa narodil v Husinci pri 
Prachaticiach v južných Čechách. 
V roku 1396 dosiahol hodnosť majstra 
slobodných umení na filozofickej 

fakulte, začal prednášať a krátko nato 
sa stal kňazom. V roku 1402 začal 
kázať v známej Betlehemskej kaplnke 
v Prahe, kde dosiahol veľký ohlas  
medzi ľudom.

Hus pokračoval v tradícii viacerých 
reformných kazateľov, ktorí pôsobili 
v Čechách v 14. storočí na reforme cirkvi 
s podporou českého kráľa Karola IV., 
ktorý bol zároveň aj rímskym cisárom. 
Tu treba spomenúť mená ako Ján Milíč 
z Kroměříža, Matej z Janova a Tomáš 
zo Štítneho.

V období pôsobenia Jána Husa bola 
cirkev rozdelená – na jej čele stáli 
dvaja a neskôr dokonca traja pápeži. 
Rozmáhalo sa zneužívanie predaja 
odpustkov, a práve toto, podobne 

ako neskôr u Martina Luthera, bolo 
kľúčovým bodom konfliktu s cirkev-
ným zriadením.

Hus začal kázať, že odpustenie si ne-
možno kúpiť ani zaslúžiť, ale že je to dar 
Božej milosti. Keď v roku 1412 pápež 
Ján XXIII. vyhlásil krížovú výpravu 
proti kráľovi Ladislavovi Neapolskému 
a sľúbil odpustky každému, kto sa bojov 
zúčastní, Ján Hus proti tomuto vystúpil, 
čo spôsobilo nepokoje. Následne pápež 
Ján XXIII. vyhlásil na Husa kliatbu 
a nariadil, aby  ho zajali a súdili podľa 
cirkevných zákonov a aby Betlehemskú 
kaplnku zbúrali. Vtedy sa Hus odvolal 
ku Kristovi ako k najvyššiemu sudcovi. 
Na miestach, kde Hus pôsobil, bol vy-
hlásený interdikt – zákaz bohoslužieb. 
To bol pre ľudí veľmi tvrdý trest, pretože 
vo vtedajšom chápaní to znamenalo, že 
ľudia majú odrezaný prístup k Bohu, 
keďže sa nepodávajú sviatosti. Aby 
Hus umožnil Pražanom bohoslužby, 
odišiel na vidiek a od apríla 1413 prežil 

väčšinu času v okolí 
Kozieho Hrádku. 
V tomto období 
napísal svoje 
hlavné spisy: 
Výklad viery, 
D e s a t o r a 

a modlitby Otče náš, 
O svätokupectve a Postila. 
V roku 1414 bolo zvolaný všeobecný 

koncil do Kostnice, ktorého hlavným 
zámerom bolo vyriešiť trojpápežstvo 
a obnoviť v cirkvi poriadok. Na tento 
koncil pozvali aj Husa so zámerom 
pokračovania sporu, ktorý s ním vied-
la pápežská kúria. Hus v tom videl 
príležitosť predložiť svoje učenie kon-
cilu, a keďže bol presvedčený, že je 
v súlade s Bibliou, napriek odhovára-
niu priateľov sa rozhodol naň ísť, keď 
mu cisár Žigmund zaručil bezpečnosť. 
Ukázalo sa však, že Žigmundova záruka 
bola schopná ochrániť ho len na ceste, 
lebo na koncile prevzala jeho prípad 
cirkevná jurisdikcia, nad ktorou cisár 
Žigmund nemal právomoc.

Husa v Kostnici uvrhli do väzenia. 

Jeho sudcami sa stali známi kritici 
pápežstva Peter z Ailly a Jean Gerson. 
Hus požadoval vypočutie pred snemom 
a možnosť vysvetliť svoje učenie. 
Namiesto toho však od neho chceli, 
aby svoje učenie odvolal. On niektoré 
obvinenia odmietol ako falošné, na iné 
žiadal, aby ho usvedčili o omyle z Písma 
a z cirkevných otcov. Keď sa tak ne-
stalo, odmietol svoje učenie odvolať 
a odmietol podriadiť svoje svedomie 
rozhodnutiu koncilu. Následne Husa 
odsúdili a 6. júla 1415 upálili na 
hranici. O necelý rok neskôr ten istý 
koncil nechal upáliť ďalšieho českého 
reformátora Hieronyma Pražského. 
Koncil tým nepriamo pripravil cestu 
reformácii, lebo ukázal, že hoci sa 
rímska cirkev snaží o reformu, nie je 
ochotná sa pri tom podriadiť Písmu.

Ani po upálení Jána Husa však jeho 
myšlienky nebolo možné vykoreniť. 
Naopak, stal sa symbolom boja za 
pravdu a inšpiroval rozsiahle husitské  
hnutie. Okrem toho vznikli aj ďalšie  
reformné prúdy, z ktorých asi najvý-
znamnejším sa stala Jednota bratská. 

Zdroje: 
Pavel Hanes: Dejiny kresťanstva. 

Banská Bystrica: Trian, 2007 
Wikipédia – Slobodná encyklopédia

Tomáš Počai

cirkevné dejiny

Ján Hus  (okolo r. 1370 – 1415)

Bojovník za pravdu

„Hľadaj pravdu, počúvaj  
pravdu, uč sa pravde, miluj 
pravdu, hovor pravdu, drž sa 
pravdy a bráň pravdu až do 
smrti“  (Ján Hus).
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ježišova krv
ako si udrzať dobrú duchovnú kondíciu
Boh vždy ostáva verný, a čo ty?
Božia milosť ti stačí
Božia láska agapé – buď ňou vedený!                                                                                cd-mesiaca
Mužom o ženách, ženám o mužoch                                                                          stretnutie mládeže
pobožnosť prináša prosperitu vo všetkom!                                                                         
autorita veľvyslancov Božieho kráľovstva
každú svoju starosť hoďte na neho!
prečo si starší brat v Luk 15 neužíval otcove požehnanie?                                                
očakávaj, plánuj a konaj                                                                                                       cd-mesiaca
„dobrotou korunuješ rok a tvoje šlapaje vlhnú tukom!“
Boh chce, aby si „vynosil“ jeho plány (príbeh Márie a alžbety)                                           
ježíš mení naše traumy na príležitosti – velký vianočný príbeh
cirkev nasadená pre druhých – príbeh titanicu a carpatie                                              cd-mesiaca
dobrodružná misija v Mjanmarsku
realita duchovného sveta                                                                              mp3 – stretnutie mládeže

objednajte si kázne na cD:

PoMôžte 
NáM 

vydávať 

venujte svoje 2%  
službe slova života 

na podporu práce s deťmi a mládežou

Toto číslo vychádza v náklade 2 700 kusov. Časopis rozpo-
sielame zadarmo už na viac ako 1 400 adries. Veľkú časť 
nákladov stále nesie náš zbor a mnohí verní prispievatelia  
z celého Slovenska. Sme veľmi vďační za každý príspevok, či 
na pravidelnej báze alebo jednorázovo. 

Vašu podporu, prosíme, pošlite priloženou poštovou poukáž-
kou alebo sumu poukážte na:

VÚB BA – centrum, 
č. ú.: 68434112/0200, var.s. 11.

Do vyhlásenia o poukázaní 2% zo zaplatenej dane z príjmov uveďte 
nasledovné údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno alebo názov: Slovo života international Bratislava
Sídlo: Tomášikova 30, 821 02 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 30839998
(pozn.: pri vpisovaní IČO už za lomítko, tzv. SID, nepíšete nič)

Podrobné informácie a tlačivá na stiahnutie nájdete na našej stránke 
www.slovozivota.sk. V prípade otázok nás môžete kontaktovať 
na 02-20929311 alebo mailom na: slovozivota@slovozivota.sk.                  
                                            Ďakujeme!

PodPorte MisiJNé a doBroČiNNé ProJetky 
Jednotlivé projetky môžete podporiť na č. ú. 68434112 / 0200
IBAN: SK87 0200 0000 0000 6843 4112;   Swift: SUBASKBX   
s príslušným variabilným symbolom buď jednorazovo alebo pravidelne.   
                   Variabilné symboly                                       

  1 dobrovoľné členské príspevky a dary
20 evanjelizačný partner (misia v SR)
22 charita a sociálna práca
23 nadácia GF&H
24 misia v Indii
25 misia Myanmar 
26 misia Livets Ord Uppsala
  3 budova
11 príspevok na časopis
54 tábor nedeľná škola
55 tábor dorast

Alfa kurz
čo učí kresťanská viera?

Šesť večerov so zaujímavými témami

oBčerstvenie zadarMo
tomášikova 30, omnia, budova slova života

Od 13. 5. 2014
www.slovozivota.sk
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víťazný 
život

NadPrirodzeNý život 
kráĽovskýcH detí  
kris vallotton  
a Bill johnson

táto kniha ukazuje vašu 
pravú identitu detí kráľa 
– kráľovských dedičov 
večného Božieho kráľovstva. 

335 strán, mäkká väzba,  
15 x 26 cm, gd identity

cena : 13,00 € 

rodiNa 
Robert ekh 

o vzŤahoCh, maNžel-
Stve a výChove detÍ 
kniha je neoceniteľnou po-
môckou pri hľadaní odpovedí 
na otázky, ktoré si môžeme 
klásť v súvislosti so vzťahmi, 
manželstvom či výchovou detí

160 strán, Slovo života 
international Bratislava 2013

cena : 8,50 € 

PrecitNutie v NeBi  
Crystal mcveová 

v roku 2009 prestala Crystal 
mcveová, tridsaťdvaročná 
matka štyroch detí, dýchať. 
Pamätá si len to, ako ju to 
unieslo nevedno kam a že  
sa prebudila v nebi, na mieste 
naplnenom takým svetlom  
a láskou, že sa ani nechcela 
vrátiť.

259 strán, 13 x 20 cm, ikar

cena : 12,90 € N
o

vé
 k

N
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y



doBrodružNá Misia v MjanMarsku

svetový paMätný deň  Holokaustu

operácia  viaNoČNé dieťa



l do 30. 4. zĽavy l 
l detské bohoslužby, divadlo, šport, piesne, hry, workshopy... l
l pod dohľadom skúsených vedúcich l vaše deti sa stretnú s Pánom l

srdečne vás pozývam na našu každoročnú konferenciu viery, ktorá je vždy jedinečnou príležitosťou na stretnutie  
s Bohom i so stovkami bratov a sestier z celého slovenska. znova privítame veľmi vzácnych hostí a nadovšetko 
túžime spoločne vystúpiť na novú úroveň v službe Pánovi i nášmu národu. začíname v sobotu o 9:30 modlitbou, ste 
srdečne vítaní!                                         Pastor Peter čuřík

carl Gustaf severiN, evanjelista, ktorý 
precestoval viac ako 60 krajín sveta

carl gustaf severin je misionár zo švédska, ktorý státi-
sícom ľudí prináša Božie slovo už viac ako 30 rokov. 

počas svojej služby navštívil 60 národov a videl aj také zázraky, 
ako uzdravenie rakovinových nádorov, slepých a chromých. jeho 
prednášky a vyučovanie viery sú plné múdrosti, nadprirodzených 
zážitkov a humoru. príďte sa presvedčiť!

Micael luNdiN, misionár a učiteľ Božieho slova 
zo Švédska

Micael Lundin bol v 90-tych rokoch riaditeľom naj-
väčšej biblickej školy v európe. ešte za komunizmu 

do československa pašoval Biblie. je to vynikajúci učiteľ Božieho 
slova a misionár, ktorého práca v indii, ugande, Bulharsku, česku 
a slovensku dodnes nesie bohaté ovocie. 

Miro tótH (ke) a kapela tretí deň

Miro je vedúcim mládeže apoštolskej 
cirkvi na slovensku a lídrom wor-
shipovej kapely tretí deň. Mnohé z ich 
piesní sa stali požehnaním pre tisíce 
kresťanov po celom slovensku. Miro 

je tiež jedným zo spolupastorov zboru v ac v košiciach a spolu  
s manželkou veronikou majú tri deti.

kaPela f6

kapela F6 si svoj názov dala na 
základe Listu efežanom 6. kapi-
toly, kde pavol hovorí o Božej 
výzbroji. je to šesťčlenná rómska 

pop rocková kapela, ktorá pôsobí pri gréckokatolíckom formač- 
nom centre pre rómov v čičave. Boh cez ich službu premieňa 
mnohých rómov i nerómov vo vranovskom okrese. 

P r o G r a M :
                   26. aPríla – soBota
09:30  tomáš Šimko – modlitby  
10:00  Micael lundin  kapela F6
14:00  Miro tóth  Tretí deň
16:00  Peter Čuřík  Tretí deň
19:00  carl Gustaf severin  Slovo života

                   27. aPríla – NedeĽa
10:00  carl Gustaf severin  Slovo života
14:30  Micael lundin  Slovo života


