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Rice Broocks
Boh nie je mŕtvy
Dôkazy Božej existencie vo veku neistoty
„najvýstižnejšia, najpresvedčivejšia a najobsiahlejšia zbier- 
ka dôkazov existencie Boha a pravdivosti kresťanstva, aká  
v posledných rokoch vznikla.“

David aikman, spravodajca časopisu time 
a autor knihy One Nation Without God?

„viera v Boha je na vzostupe, žiaľ, rovnako aj skepticizmus. 
aby sme správne odpovedali na túto výzvu, musíme pochopiť 
a jasne formulovať dôkazy existencie Boha,“ tvrdí rice Brooks. 
kniha Boh nie je mŕtvy je výborným sprievodcom pre hľada-
júcich a pripomína veriacim, že...
uskutočná viera nie je slepá – opiera sa o dôkazy,
uživot nie je náhoda – všetko vo vesmíre má svoj zmysel 
 a zámer, 
udobro a zlo nie sú iba ilúziou,
uBoh sa nám zjavil v osobe Ježiša krista. 
poznatky z filozofie, prírodných vied, histórie a teológie na-
pomáhajú formulovať presvedčivé dôkazy o existencii Boha. 
kniha Boh nie je mŕtvy je apologetikou 21. storočia, ktorá 
ponúka vysvetlenia na kľúčové koncepty a kontroverzie. 
neuveriteľne presné „vyladenie“ podmienok pre život vo  
vesmíre, jeho počiatky a historické dôkazy kristovho zmŕt-
vychvstania možno najlepšie vysvetliť práve existenciou 
inteligentného a nadprirodzeného stvoriteľa.

vychádza 15.10. 2014.  
Ďalšie informácie nájdete na str. 6–7

martin hunčár 

ovocinolanD   
u piesne od riša čanakyho, erika stupku a Lenky šimkovej
utri dramatizované rozprávky Martina hunčára 
u vhodné pre deti od 4 do 15 rokov, 60 minút

1. Banán s jabĺčkom, alebo aké to bolo, keď som sa 
vylodila
rozprávka pre najmenších, ktorá povzbudí vašich drobcov 
papať zdravé ovocie

2. ovocinoland
Dobrodružstvo dobrého pána ovocného, pojašenej 
ovocíčkožrútky, spomaleného Dumajka a nezbedného  
kazíra. okrem toho, že vám budú tiecť slinky, zoznámite  
sa s ovocím Ducha.

3. strojom času do Zasľúbenej zeme
aké by to bolo, ak by sa dnešný tínedžer stretol s kálebom  
a Jozuem? 

ak si do 31.10. 2014 objednáte knihu Boh nie je mŕtvy a súčasne aj cD Ovocinoland,
zadarmo vám pošleme knihu Naroď sa znova! a cD podľa vášho výberu od pastora 

petra čuříka a tiež knihu 17 zákonov tímovej práce od Maxwella. 
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 

Jesenný megabalíček za 19 eur

9 eur

Cd10 eur



3

úvoDník

SkutOčNý príBeh
  
miriam a igor jankulicovci

NOvá kNiha
Boh nie je mŕtvy
Rice Broocks

repOrtáž
milujem svoje mesto
impact 2014 v Bratislave

repOrtáž
neste ovocie 
Detský tábor v Patrovci

izrael
Konflikt v Gaze nemá víťaza

repOrtáž
ježiš uzdravuje
evanjelizačné turné  
po slovensku

vyučOvaNie
Zmocnenie Duchom svätým 
Peter Čuřík

Správy zO Sveta
Genocída irackých  
kresťanov

Cirkevné dejiny
Petr chelčický  
a jednota bratská

inzerCia
objednajte si kázania na mp3

fOtOGaléria
impact v Bratislave
Detský tábor v Patrovci
evanjelizačné turné

str. 4–5

str. 6–7

str. 8 –9

str. 10

str. 11

str. 12–13

str. 16

str. 14–15

str. 17

str. 18

str. 19

Fotka na titulke: milujem svoje mesto
autor fotografie: mirka vajdová

oBsah

Na konferencii vo Švédsku sme po 
prvýkrát hostili kazateľa Jentezena 
Franklina. Jeho služba priniesla veria-
cim nádherné občerstvenie. Franklin sa 
u nás stal známym knihou Půst, v kto-
rej píše o tom, ako Boh začal ich zbor 
Free Chapel viesť do každoročných 
21-dňových pôstov. Skutočný vplyv 
Božieho kráľovstva prichádza až vte-
dy, keď je naše posolstvo osolené 
kvalitným a hlbokým životom s Kris-
tom. Jentezen na konferencii rozprával  
o začiatkoch prebudenia v meste, v kto-
rom pôsobil; obracali sa narkomani, 
ľudia boli uzdravovaní, obnovovali sa 
manželstvá. Potrebovali novú budo-
vu, a tak uzatvorili zmluvu o pôžičke 
s bankou. No jedného dňa im z banky 
zavolali, že od zmluvy odstupujú, lebo 
nemajú záujem na rozvoji ich služby. 
Pastor Franklin to v nedeľu oznámil 
v zbore. V pondelok dopoludnia mu 
volali znova a úpenlivo ho prosili, aby 
prišiel do banky. Keď vstúpil do kance-
lárie riaditeľky, bola tam zhromaždená 
celá správna rada. Naliehavo ho pro-
sili: „Pán Franklin, vy nás zruinujete! 
Od rána tu stoja ľudia z vášho zboru 
a hromadne vyberajú peniaze zo svo-
jich účtov; už vybrali cez štyri milióny 
dolárov! Prosím, zastavte to, zmluvu 
s vami radi obnovíme.“ V zbore sa však 
rozhodli, že vyzbierajú peniaze sami. 
Z Božej milosti postavili novú budo-
vu, ktorá dokázala pojať všetko ovocie, 
ktoré im Pán pridával. Táto cirkev mala 
vo svojom meste naozaj vplyv!

Neviem, akú máš predstavu o Božom 
kráľovstve, no Ježiš povedal, že je 
ako horčičné semeno alebo kvas. Na 
začiatku sa zdá maličké, no jeho poten-
ciál je oveľa väčší, než by sa na prvý 
pohľad zdalo. Tým najvzácnejším, čo 
môžeme ľuďom okolo nás ponúknuť, 
je Božia láska a Božia moc. To sú in-
grediencie, ktoré nenájdeš ani v tej 

najlepšej korporácii, nadácii, chari-
tatívnej organizácii či európskych 
fondoch. Len Ježiš dokáže premieňať 
ľudské životy trvalým spôsobom. Peter 
s Jánom pri Krásnej bráne stretli chro-
mého, ktorý od nich žiadal almužnu. 
Odpovedali mu, že striebra ani zlata 
nemajú, no „čo mám, to ti dám; v mene 
Ježiša Krista, toho Nazarejského, vstaň 
a choď!“ (Sk 3:6). Vďaka Bohu za 
almužny a milodary, aj ony sú súčasťou 
Božieho srdca. Ale Peter s Jánom chce-
li chromému povedať: „Almužny ti 
pomôžu len na pár dní, potom budeš 
znova na dne. No my máme niečo, 
čo ťa dokáže z tohto miesta porážky 
a chudoby dostať navždy!“ Takáto je 
sila evanjelia Ježiša Krista! Chromý 
pocítil Božiu moc, naskutku spevneli 
jeho členky, vyskočil a začal skákať, 
tancovať a oslavovať Boha. Evanje-
lium prináša do ľudských životov ra-
dosť! Je čas, aby sa Boží ľud chopil 
iniciatívy a prinášal do svojho okolia 
lásku a moc nášho Spasiteľa.

Evanjelista T. L. Osborne, o ktorom 
píšem aj na str. 14, mal raz videnie, 
v ktorom sa mu zjavil Pán, no videl 
ho bez rúk. Boh sa na Osborna po-
zrel a povedal mu: „Ty si mojimi ru-
kami!“ Niekto raz povedal: „Ľuďom 
nezáleží na tom, koľko toho vieš, 
dokiaľ nebudú vedieť, na koľko ti na 
nich záleží.“ Božia láska otvára cestu 
k tomu, aby sme ľuďom priniesli Jeho 
pravdu a moc. Začítajte sa do svedec-
tiev o tom, ako Boh koná v živote ľudí 
v našom národe. V posledných časoch 
sa rozmnoží hriech, no zároveň s tým sa 
rozmnoží aj Božia milosť (Rim 5:20). 
Ty a ja sme jeho rukami na tejto zemi, 
ktorými chce uzdravovať chorých 
a nasycovať núdznych. Možno sme len 
na začiatku, ale ak neustaneme, vplyv 
Božieho kráľovstva v našom národe 
bude rásť.

Božie kráľovstvo 
Bude rásť!
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príBehy zo života

Manželia Jankulicovci sú manželský pár, ktorý 
každý v slove života Bratislava pozná. sú  
veselí, zodpovední a veľmi praktickí. Patria do 
tímu našich skvelých kuchárov, aj vďaka nim 
sa môžeme po bohoslužbách porozprávať pri 
chutnom jedle. Miriam je všeobecná lekárka  
a igor zdravotnícky záchranár. obaja sa  
zhodujú na tom, že bez Boha by to v živote 
nezvládli, bol to on, kto priniesol do ich života 
svetlo a vlastne by sa bez Neho ani nespoznali. 

moje svedomie nepripomínalo čistú horskú 
studničku, ale bratislavskú mláku
Moji rodičia pochádzali z katolíckeho prostredia prísne strá-
žiaceho morálku, zvyky a obyčaje, ale keď sa presťahovali do 
mesta, kde sa im ponúkali aj iné možnosti, začalo sa zabúdať 
na nedeľné návštevy kostolov, ako aj na samotné modlitby. 
Preto som sa po prvýkrát stretol s Bohom až u starých mám na 
dedine v Smoleniciach, kde som ako malý chlapec chodieval 
na prázdniny, pretože doma ma nemal kto varovať. Tam bola 
modlitba každodenným chlebíkom, často sa chodilo do kos-
tola. Fascinovala ma jeho majestátnosť a zároveň aj príjemný 
chlad v sparnom lete. Zážitkom bola aj dobrá akustika, keď 
sa spievali žalmy z chórusu. Čoskoro som sa naučil otčenáš, 
zdravas a iné detské modlitby. Po večeroch sme si aj spievali 
a pred spaním som sa už tešil, že sa zase pomodlíme. Babička 

mi potom roz-
právala rôzne 

príbehy z Písma svätého, ktoré ma úplne prebrali, niekedy som 
potom ešte dlho nedokázal zaspať. Mám na to veľmi pekné 
spomienky, bolo to krásne obdobie detstva a dospievania. Rád 
som sa tam vracal, pretože tam som prvýkrát spoznal Pána 
Boha bližšie. 

Keď starí rodičia zomreli, pominul sa mi aj svet Biblie 
a modlitieb a začal som sa aj ja vzďaľovať Bohu. Konzumný 
spôsob Bratislavy ma úplne opantal. Mama síce ostala veriaca, 
ale bola sklamaná z prístupu katolíckych kňazov, a tak sa uza-
vrela a modlievala sa len doma. Čas plynul ako voda a moje 

svedomie nepripomínalo čistú horskú studničku, ale mláku. 
Neraz som sa v živote popálil. Bol som vyučený ako kuchár-
čašník, vystriedal som viacero zamestnaní, u polície som robil 
10 rokov a momentálne pracujem ako záchranár. 

ako som sa narodil znovu
Zlom nastal, keď som raz stretol u susedov „vychádza-
júce slnko“, ktoré ma osvietilo svojou úprimnosťou, lás-
kou a čistotou – moju budúcu manželku Miriam, s ktorou  
bývame v Podunajských Biskupiciach. Vtedy som sa prvý-
krát stretol aj so Slovom života. Keď som na vlastné uši  
počul chvály plné radosti, úžasne vystihujúce lásku k Bohu,  
uvedomil som si, že stojím pred bránou niečoho neodo-
lateľného. Nie som žiaden spevák, ale čím viac som ich 
počúval, tým viac som si ich sám pre seba spieval. Aj kázne 

pastorov Petra a Martina ma 
veľmi oslovovali a priťahovali 
bližšie k Bohu. Zamiloval 
som si Božie slovo, Starý aj 
Nový zákon, veľmi to ku 
mne prehováralo a zároveň 
usvedčovalo. V roku 2007 

som pochopil, že je najvyšší čas 
prijať Ježiša Krista do svojho života. 

Po modlitbe pastora Petra som to urobil a nedokázal som sa 
ubrániť slzám. Uvedomoval som si, že do môjho života prišlo 
niečo úplne nové a staré je navždy preč. Narodil som za znovu. 
Odvtedy som sa toho veľa naučil a stále spoznávam nové veci 
z Biblie. Rád si čítam spoločne s Miriam, ktorá sa stala mojou 
manželkou, skvele sa dopĺňame a sme si navzájom oporou. 
Ježiš je centrom nášho života. Sme mu veľmi vďační za nový 
život a tiež mnohých priateľov, ktorých sme stretli v cirkvi. 
Sme tam aktívne zapojení, obaja pomáhame v kuchyni, keďže 
po našich bohoslužbách býva zvykom, že ľudia ostávajú  
na obed. Veď keď sa duša nasýti, treba pripraviť aj nebíčko  
do papuľky...  

keď som na vlastné oči a uši počul 
chvály plné radosti a úžasne vysti-
hujúce lásku k bohu, uvedomil som 
si, že stojím pred bránou niečoho 
neodolateľného.

Nikdy nie je neskoro

MiriaM a igor  
JankuLicovci

iGor 
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príBehy zo života

Ako sa ty ako lekárka pozeráš na uzdravenia Božou mo-
cou? Nezdá sa ti to ako šarlatánstvo?
Vôbec nie, mnohokrát sme boli svedkami, že vnútorné uz-
dravenie človeka viedlo i k fyzickému uzdraveniu. Ak pacient 
verí v moc modlitby, môže mu to len pomôcť.

Ak je pravdou, že Pán Boh uzdravuje choroby, načo sú 
potom lekári?
Veda a viera sa nevylučujú, ale dopĺňajú. Dodnes sa poza-
stavujeme nad tým, ako úžasne telo funguje. Pozorujeme ten 
zázrak, vieme popísať tie najdetailnejšie biochemické procesy, 
vývoj  plodu, prácu imunitného systému či mozgu. Ale stále 
ostáva otázka, ako je to možné.

V akých prípadoch netreba váhať s navštívením odbornej 
zdravotnej pomoci?
Medicína je  na vysokej  úrovni a dokáže liečiť takmer všetko, 
ale nevie nás urobiť šťastnými, nevie zastaviť starnutie, nemá 
liek na strach, hnev či smrť. My praktickí lekári občas len 
„hasíme“, pritom by niekedy stačilo, ak by ľudia prestali 
fajčiť, viac sa hýbali, neprejedali sa a hneď by sa cítili lepšie. 

Aký je tvoj postoj v otázke interrupcií, teda umelého pre-
rušenia tehotenstva?
Interrupciu neschvaľujem, po splynutí dvoch buniek vzniká 
potenciál pre jedinečné stvorenie, ktorého autorom je sám 
Boh.
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mamine strachy robili nešťastnou aj mňa
Pochádzam z Dunajskej Stredy, z rodiny, kde mama musela 
prevziať zodpovednosť za výchovu detí, pretože sa  nemohla 
spoľahnúť na manžela. Otec bol laxný ku všetkému, čo sa 
týkalo rodiny. Žiaľ, nebol nám príkladom, a veľmi ma trápilo, 
že nemiloval manželku tak, ako by si to ona priala. Neúcta, 
ktorú jej dával najavo, ju robila nešťastnou a jej starosti a stra-

chy sa stali aj mojimi starosťami a obavami. Pre toto som 
voči otcovi pociťovala dešpekt a držala si od neho odstup. Na 
moju otázku, či Boh je, alebo nie je, som od mamy dostala 
vyhýbavú odpoveď, hoci pochádzala z tradičného katolíckeho 
prostredia.

V detstve ma nadchýnali rozprávky, v ktorých láska a dobro 
víťazili nad zlom. Dojímali ma filmoví hrdinovia, neznášala 
som nespravodlivosť. Hoci som sama žila v zmätku a neistote, 
zastávala som sa druhých v škole a neskôr v práci. Nedarilo sa 
mi žiť, ako som chcela, ale nepadla som ani hlboko, neviem 
si to vysvetliť, akoby som bola pod nejakou  ochranou. Vždy 
som mala šťastie na ľudí, ktorí mi boli úprimnými priateľmi 
a vedeli mi v ťažkých situáciách dobre poradiť. Ich rady mi 
dávali krídla. Pán Boh si ich takto použil, hoci boli tradičnými 
veriacimi alebo rozhľadenými intelektuálmi. Postupne som sa 
k Bohu približovala, ťahalo ma to k ľuďom, ktorí sa mi javili 
úprimní, inteligentní a láskaví.  

moja osobná revolúcia na medicíne
Ďalším medzníkom bolo štúdium medicíny na vysokej 
škole v Prahe, kde som stretla svoju budúcu krstnú mamu  
Vierku Žabkovú, pochádzajúcu z Banskej Bystrice, vtedy ešte  
krátko obrátenú. Mala so mnou veľkú trpezlivosť a ve-

dela prakticky odpovedať na každú moju otázku. Ona bola 
tým mostom, cez ktorý som sa dostala k Ježišovi. Znovu-
zrodenie bola pre mňa osobne fascinujúca skúsenosť. To, že 
môžem čítať Písmo sama a rozumieť mnohému z toho, čo sa 
tam dočítam, bola úplná revolúcia. Predtým som do Biblie  
hľadela ako teľa na nové vráta. Obávala som sa o svoj 
život, no zrazu to ťažké bremeno zo mňa spadlo. Poro- 

zumenie, že nie sme deťmi evolúcie  
bolo nadnášajúce a oslobodzujúce. Pocho- 
pila som, že ľudský život má tú naj-

vyššiu hodnotu a zmysel. Dodnes ma dojíma tá večná 
pravda, že môj hrdina existuje, zomrel za mňa na kríži  
a vstal z mŕtvych. Som veľmi vďačná Bohu za to, že sa mi 
dal spoznať a odstránil moje pochybnosti a neistoty. Dnes 
viem, že viem, že viem. Je to jedinečná skúsenosť, ktorú  
môže zažiť každý. Pán Boh sa nehrá na schovávačku, ale 
každému chce dať vedieť, že je láska a že náš život má  
nejaký konkrétny zámer. 

aspoň na chvíľu chcem niesť bremeno  
so svojimi pacientmi
Aj v našej rodine prišlo k zmenám, Pán uzdravil naše vzťahy. 
Pracujem ako lekárka a každodenne sa stretávam s ťažkými 
ľudskými osudmi. Je mi jasné, že každý človek si nesie svo-
je bremeno, ktoré ho ťaží. Musím si dávať pozor, aby som 
si to nebrala až príliš k srdcu, lebo utrpenie druhých sa ma 
dotýka. No aspoň na chvíľu chcem niesť bremeno so svojimi 
pacientmi a On mi s tým pomáha. Viem, že bez Boha by som 
to nezvládla. Môj manžel je zdravotník, a tak si v tejto oblasti  
dobre spolu rozumieme a často máme príležitosť pomôcť 
ľuďom v rámci našich povolaní. Okrem odbornej rady sa im 
snažíme priniesť aj nádej v podobe dobrej zvesti evanjelia, 
aby vedeli, že Boh je tu aj pre nich a je pripravený im pomôcť 
aj viac, než to dokážeme my ľudia.

Predtým som do biblie hľadela 
ako teľa na nové vráta.

miriam 

Pán Boh sa nehrá na schovávacku
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Vysokoškoláci ma často stavajú pred 
takúto výzvu: „Dokážte nám, že Boh 
existuje a že kresťanstvo je pravdivé.“ 
Moja odpoveď? „Ak sa mi to podarí, 

uveríte v Neho a stanete sa Kristovými 
učeníkmi?“ Ak je ich reakcia záporná, 
poviem im: „Váš problém nie je v ne-
dostatku informácií. Ak by som vám 
zodpovedal všetky otázky, aj tak by ste 
neuverili; váš skutočný problém totiž 
nie je intelektuálny, ale duchovný.“

vojna svetonázorov
Nikto do tejto diskusie nevstupuje úplne 
neutrálny alebo objektívny. Inými slo-
vami, rozum sa nespráva vždy rozumne; 
často je totiž pod vplyvom sebeckých 
motívov. Niektorí ľudia sa domnievajú, 
že na svoje zvrhlé správanie majú dôvod. 
Ich pohľad na svet podlieha skazenému 
mysleniu. 

Teistický svetonázor sa zameriava 
na Boha. Theos v gréčtine znamená 
„boh“. Teisti preto veria, že Boh exis-
tuje, stvoril svet a udržuje život na zemi. 
Ateistický svetonázor, označovaný tiež 

ako naturalizmus, sústreďuje svoju  
pozornosť na prírodu. Grécka pred- 
pona a – znamená  neprítomnosť 
opisovanej skutočnosti. Ateisti preto 

neveria v existenciu  
Boha a všetko vy-

svetľujú iba pô-
sobením prírod-

ných síl. 
Mnohí ateisti pô- 

sobia dojmom objektivity, 
odvolávajúc sa na Sokra-
tove slová: „Vedci nasledu- 

jú dôkazy, kamkoľvek ich zavedú.“  
Samozrejme, iba ak ich nezavedú  
k Bohu. Tvrdenie, že mimo fyzického  
sveta nič neexistuje, nemôže nikto 
dokázať, preto v podstate ide o vyzna-
nie viery. 

„Predstavte si, že  
nebo neexistuje.“
Ak by mal ateizmus hymnu, určite by 
ňou bola pieseň Johna Lennona „Ima-
gine“: „Predstavte si, že nebo neexis-
tuje...“ Čo ak by bola Lennonova pieseň 
pravdivá? Bol by svet lepší, keby Boh 
neexistoval? Skúsme si to predstaviť.

Ak neexistuje nebo, neexistuje ani 
Boh. Ak nieto Boha, ani neba, tento 
život je všetkým, čo máme, a smrť zna-
mená definitívny koniec. Čo si Lennon  
iba predstavoval, to Lenin vybudo-
val v komunistickom Rusku. Život  
v jeho bezbožnej ríši bol nočnou morou 

– mučenie, genocídy a temnota. Ateis-
tické režimy Hitlera, Stalina, Pol Pota 
a Mao Ce-tunga spravili z 20. storočia 
najkrvavejšiu epochu dejín ľudstva.

Ak je Boh mŕtvy, je mŕtvy aj človek. 
Utopické sny o ľudskom raji pôsobia 
ideálne, až kým si nespomenieme na 
dôležitú skutočnosť: príčinou zla je 
sám človek. Ľudia, ktorí neuznávajú 
Božie prikázania, konajú na základe pu-
dov, túžob alebo vášní. Ak nepoznáme 
Božie zákony, nedokážeme rozlíšiť do-
bro a zlo. Predstavte si, že by si policajti 
v každom veľkom meste vybrali týždeň 
voľna: nikto by nedohliadal na plnenie 
zákona, zločinci by zostali bez trestu. 
Aký by bol výsledok: pokoj a mier alebo 
bezprávie a chaos?

Ak neexistuje nebo, nejestvuje ani 
odmena za dobré skutky. Prečo by mal 
človek napríklad obetovať svoj život za 
vlasť? Ak neexistuje peklo, nejestvuje 
ani konečný trest za zlo. Inými slovami, 
teroristi, ktorí na ľuďoch napáchali zver-
stvá, nakoniec vyviaznu bez trestu. 

Pokus vybudovať spoločnosť bez 
Boha tu už bol – a zlyhal. Aj nábožen-
stvo bez Boha by bolo rovnakou ka-
tastrofou. Dávni proroci varovali, že aj  
keď Boha uctievame perami, naše srdcia  
môžu byť od Neho vzdialené. Toto va-
rovanie nachádzame aj v Novej zmluve, 
ktorá hovorí, že niektorí ľudia „budú 
mať výzor nábožnosti, ale jej moc bu- 
dú popierať“ (2Tim 3:5, Ekum. pr.).  

nová kniha

novinka z nášho vydavateľstva vás možno svojím zameraním prekvapí. zdalo 
sa nám však, že na slovensku potrebujeme aj my prispieť k apológii, obrane 
viery. viac ako 20 % obyvateľstva sa hlási k ateizmu, a aj preto je dôležité, aby 
veriaci poznali mnoho relevantných argumentov, ktoré obstoja v diskusiách  
s neveriacimi. viac informácii o knihe nájdete aj na str.2.

rice Broocks je spoluzakladateľom siete zborov every Nation, ktorá v sú-
časnosti zahŕňa viac ako tisíc cirkevných spoločenstiev a stovky služieb na 
vysokých školách v šesťdesiatich krajinách sveta. Je pastorom Bethel World 
Outreach Church v nashville a autorom niekoľkých kníh. rice Broocks ukončil 
teologické vzdelanie a doktorát získal na Fullerovom teologickom seminári.

rice 
Broocks Boh nie je mrtvy

„keď človek prestane veriť  
v boha, neznamená to, že  
neverí ničomu. Práve naopak 
– uverí čomukoľvek.“
– pripisuje sa g. k. Chestertonovi
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Ak nahliadneme do minulosti, uvedo- 
míme si, že niektorí kresťania dali  
kritikom viery veľa streliva. Väčšina  
ich zlyhaní bola výsledkom nepo-
slušnosti voči Božiemu príkazu milo-
vať, slúžiť a odpúšťať. Ježiš nazval 
pokrytectvom prázdne náboženstvo, 
ktorému chýba pravý súcit. Nedajte sa 
však zmiasť, náboženstvo nemá mono-
pol na pokrytectvo.

viera bez nedostatkov a škvŕn
Kresťanstvo si v komunikácii so skep-
tikmi v 20. storočí poškodilo dobré 
meno svojou aroganciou a neznalos-

ťou. V nasledujúcom storočí sa úlohy 
vymenili. Jednou z obľúbených taktík 
ateistov je zosmiešňovanie všetkého,  
čo súvisí s náboženstvom, obzvlášť 
s kresťanstvom. Akékoľvek nepod- 
ložené tvrdenie sa prezentuje ako dô-
veryhodné, ak pomáha podkopávať 
vieru v Boha. Ak veriaci nebudú na to 
dôkladne pripravení, môžu podľahnúť 
mylnému presvedčeniu, že ich viera je 
nepodložená.

Istý študent mi povedal, že na hodine 
filozofie padla takáto otázka: ak je Boh 
všemohúci, mohol by stvoriť takú skalu, 
ktorou by nedokázal pohnúť? Keďže 
si s ňou nedokázal poradiť, napokon 
prišiel o vieru. Ak tvojou vierou otria-
sol jeden rébus, tak si nespadol z veľkej 
výšky, pomyslel som si. Nevzdajme sa 

pravdy, keď títo evanjelisti neviery budú 
na nás kričať svoje sebavedomé lži. Spo-
mínaná otázka popiera zákon logiky 
o neprotirečení. A odpoveď na filozo- 
fovu hádanku je jednoduchá: keďže Boh 
je všemohúci, nemohol by stvoriť nič 
také, s čím by si nedal rady.

Iné spochybnenia sú ešte absurdnej-

šie. Komik Bill Maher často kritizuje 
náboženstvo pomocou výsmechu. Väč- 
šinu jeho argumentov možno filozo-
fickým jazykom označiť za podsu-
nuté argumenty alebo slamené panáky 
(falošné tvrdenia, ktoré boli vytvorené 
iba na to, aby sa dali ľahko vyvrátiť). 
Maher si často vyberá to najhoršie, čo 
sa spája s náboženstvom (samovražed- 
ných atentátnikov, kňazov zneužíva-
júcich deti a najmä ľudí, ktorí odmieta-
jú prijať, že evolúcia je fakt), a vykreslí 
to v tých najhorších farbách. Svoje pre-
javy končí vyhlásením: „Náboženstvo 
musí zomrieť.“

Hoci v mene 
náboženstva, 
a dokonca aj  
v mene Ježiša 
Krista, sa napá- 

chalo veľa zla, úprimným  
skúmaním dokážeme oddeliť  

pravdu od omylu a skutočnosť od fik-
cie. Falošné tvrdenia treba spochybniť 
a dokázať, že sú iba prázdnymi výmys-
lami. Fanatizmus je ľudský problém, nie 
náboženský. Neveríte? Stačí sa pozrieť 
na nejaké športové podujatie, rockový 
koncert alebo politické zhromaždenie. 
Ateistickí fanatici preháňajú rovnako 
ako ich veriace náprotivky. Politiku 
nezavrhujeme iba preto, že existujú zlí 
politici, ani podnikanie neodmietame iba 
preto, že existuje aj mnoho nečestných 
obchodníkov; rovnako sa aj v otázkach 
viery musíme naučiť odlišovať vzácne 
od bezcenného.

Znovu zdôrazňujem, že Ježiš Kristus 
nie je závislý od človekom vytvorenej 
filozofie a náboženstva. On sám kri-
tizoval prázdne náboženské úkony 

a plytký spôsob života. S malou dávkou 
úsilia môžete mať vieru bez nedostat- 
kov a škvŕn. Takáto viera sa začína 
skalopevným presvedčením, že Boh 
skutočne existuje. Falošné tvrdenia 
súčasnej doby skúmajme rovnako ako  
pokladník, ktorý overuje pravosť ban-
koviek. Nezabudnime, že nestačí iba 

veriť, že Boh existuje. Dokonca aj  
démoni veria v Boha a trasú sa. Našou 
úlohou je názorne ukázať a vysvetliť 
Božie pravdy takým spôsobom, ktorému 
ľudia okolo nás porozumejú. 

Čo sme sa naučili  
z 11. septembra
Niekoľko dní po teroristickom útoku 
sme sa s niekoľkými priateľmi vybrali 
do New Yorku, aby sme pomohli ľuďom, 
ktorí sa ocitli v núdzi. Majiteľ mojej 
obľúbenej reštaurácie Carnegie Deli mi 
po niekoľkých týždňoch pravidelných 
nedeľných bohoslužieb poďakoval za 
naše odhodlanie pomáhať jeho mestu. 
Spomínam si na príbeh, ktorý sa v tom-
to podniku odohral. Sandy, majiteľ 
reštaurácie, ma pozval k stolu, pri kto-
rom sedeli konatelia istej televíznej  
stanice, a povedal: „Reverend [nezná-
šam toto oslovenie!], táto spoločnosť 
musí spáliť všetok nábytok, pretože 
niekto im posiela listy obsahujúce an-
trax. Vedenie nechápe, prečo sa to deje. 
Mohli by ste to nejako vysvetliť?“

Prisadol som si k vplyvným mediál-
nym magnátom a premýšľal, ako im 
zvestovať Krista múdrym a dôvery-
hodným spôsobom. Nakoniec som po- 
vedal: „Ak sme sa z 11. septembra niečo 
naučili, tak je to predovšetkým to, že 
všetky náboženstvá nie sú rovnaké. 
Boh, ktorý teroristom prikázal nasad-
núť do lietadiel, priletieť do tohto mesta 
a zabíjať ľudí, nie je ten istý ako Boh, 
ktorý nám vnukol, aby sme sem každý 
týždeň prichádzali pomáhať.“

nová kniha

existencia zla nie je dôkazom 
božej neprítomnosti vo svete, 
ale dôkazom Jeho neprítom-
nosti v našich životoch.

tvrdenie, že mimo fyzického sveta  
nič neexistuje, nemôže nikto dokázať, 
preto v podstate ide o vyznanie viery.

Dôkazy božeJ 

existenCie  

vo veku neistoty
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Samotná vízia tejto akcie prišla zo zahraničia, cez 
Európske letničné spoločenstvo (PEF), ktoré už 
od roku 2000 organizuje v spolupráci s miestnymi 
zbormi a mládežníckymi tímami z celej Európy 

evan je l izačné 
ťaženia v hlavných mestách Európy, ako sú 

Helsinky, Berlín, Brusel, Oslo, Madrid, Štokholm, 
Budapešť, Luxemburg, Palermo. Tento rok, v dňoch 
19. – 22. júna, k tomuto zoznamu pribudla aj  
Bratislava. 

Nielen slovo, ale aj služba a praktická 
pomoc
Evanjelizačná kampaň spočívala nielen v hlásaní 
evanjelia, ale aj v praktickej pomoci. Mnohí kresťania 

si v tieto dni obliekli tričká s motívom „Milujem svo-
je mesto“ a vyšli do ulíc k lavičkám, plotom 
či rôznym priestranstvám, ktoré potrebova-

li premaľovať, opraviť či upratať. Mohli 
ste ich vidieť, ako natierali lavičky na Vajanského 
nábreží, čistili niektoré časti Starého mesta, pomá-
hali revitalizovať staromestskú záhradu Prügerka, 
maľovali zábradlia v Ružinove, čistili okolie kultúrne-
ho domu v Trnávke, pomáhali Detskému domovu Stu-
dienka, či rozdávali stravu ľuďom bez domova. Marek 
Krajčí, výkonný riaditeľ KvM bol za túto službu veľmi 

reportáž

imPact 2014 v Bratislave
to tu ešte nebolo. práve takáto vetička mi zaznieva v mysli, keď si spomeniem na celomestskú 
evanjelizačnú kampaň impact Bratislava 2014, ktorá tiež niesla lokálny názov „Milujem svoje mesto“. 
Do celej akcie sa v júni v nevídanej jednote oficiálne zapojilo 9 miestnych zborov z rôznych de-
nominácií v rámci platformy kresťania v meste, avšak tento počet nebol konečný, pretože medzi asi 
700 dobrovoľníkmi boli ľudia aj z ďalších bratislavských zborov a spoločenstiev.
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„myslím, že sme spoločne  
naplnili kúsok božieho sna...“  
richard kráľovič, hlavný  
organizátor kampane 
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vďačný, uvedomuje si, že niečo takéto otvára dvere 
evanjeliu aj ľuďom, ktorí majú ku kresťanstvu zatiaľ 
ďaleko: „Mnohí sa pýtali, prečo to robíme? Niektorí, 
vďační za našu prácu sa dokonca hneď k nám pridali. 
Tým, čo sa pristavili, dobrovoľníci rozdávali pro-
gram podujatí. Našu pomoc mestu a núdznym ľuďom  
v Bratislave ocenil aj pán primátor Ftáčnik, keď nám 
vo svojom príhovore na Koncerte pre Bratislavu 
verejne vyjadril uznanie.“ 

Evanjelizácia by 
ani nebola evanjelizáciou, ak by nezaznelo veľmi jas-
né posolstvo o Božej láske. No formy, akými bolo po-
dané, boli opäť rôzne. Snažili sme sa súčasne pokryť 
čo najväčšie územie nášho mesta, a tak si rôzne cirkvi 
a spoločenstvá vybrali miesta v Bratislave, na ktorých 
chceli okoloidúcim predstaviť Krista. Takto si akoby 
„adoptovali“ určitú ulicu, námestie či park, za ktoré 
sa modlili, a potom tam reálne slúžili. Po okrajoch 
tejto dvojstrany nájdete prehľad miest, na ktorých 
sa jednotlivé akcie konali. Úžasné! Spomínam si na 
slová, ktoré dal Pán Boh Jozuemu pred vstupom do 
zasľúbenej zeme: „Každé miesto, na ktoré stúpi vaša 
noha, som vám dal.“  Počas tohto víkendu sme to slo-
vo naozaj napĺňali. Kresťania boli všade!

Partizánska lúka
Cirkev Slovo života pripravila Family Day na Par-
tizánskej lúke. Za tónov gospelovej hudby v podaní 
kapely Slova života si mohli prísť na svoje najmä deti, 
pre ktoré boli pripravené rôzne stanovištia s hrami  
a tie odvážnejšie si dali niečo namaľovať na tvár či 
ruku. Rodičia si zatiaľ mohli čítať skutočné príbehy zo 
živej knižnice. 

Staršie deti sa predstavili v divadielku, na ktorom sa 
dalo nielen schuti zasmiať, ale aj zamyslieť nad tým, 
ako žijeme a či náhodou nie sme „prilepení“ k hriechu.

Pre tých športu chtivejších sme mali pripravené 
bežecké preteky okolo neďalekého jazera. Na stome-
trovej trati súťažili tí najmenší, len päťroční. Starší 
mali dlhšiu trať a dospelí najdlhšiu (2km).  V  rôznych 
kategóriách sa do behu zapojilo okolo 50 bežcov, 
pričom prví traja z každej kategórie dostali vecné ceny. 

Výborný relax pre okoloidúcich svojimi masér-
skymi službami ponúkala Zuzka Štefečeková (dnes 
už Zuzana Rehák Štefečeková), strieborná olympij-
ská medailistka v trape, ktorá je tiež znovuzrodenou 
kresťankou. Počas interview na pódiu o tom radostne 
vydala svedectvo. Pre tých, ktorí potrebovali modlitbu 

alebo radu, tu bol pripravený stan s názvom „God’s 
touch“. A ako inak... do celého programu zaznievalo 
pomedzi piesne hudobnej skupiny Slovo života aj  
jasné posolstvo o tom, čo všetko Ježiš urobil, robí 
a stále chce robiť v živote každého jedného z nás.

Na Kuchajde – Festival divadla, športu, 
hier a zábavy

Festival Milujem svoje 
mesto vyvrcholil v nedeľu 

22. júna v areáli jazera 
Kuchajda, kde organizátori 

návštevníkom pripravili zaují-
mavý program s množstvom 
workshopov a atrakcií. 

Na pódiu sa striedali kapely 
a rečníci: Miro Tóth (KE), Martin Žák, hudobná for-
mácia Eva a Daniel Bitto, W!DEL!FE, The Truth – 
hip hop, BCC Worship a divadlo Agapé predstavilo 
deťom kapitána Kotvičku. Na okolí ste mohli nájsť 
rôzne stánky ako napr.: salón krásy, salón zdravia, 
knižný pult, čitáreň, fotenie rodín pri veteránovi, 
tvorivé dielne pre deti, kurzy tanca, maľovanie na tvár 
či rozprávkovú cukráreň.  Niekoľkohodinový program 

sledovalo asi 700 ľudí, škoda len, že nebolo teplejšie, 
pretože by ich bolo určite aj viac. „Koordinácia celej 
kampane medzi toľkými subjektmi vyžadovala veľa 
námahy, no výsledný efekt stál za to. Neviem, či 
budeme organizovať akcie v takomto rozsahu pra- 
videlne, ale mám obrovskú radosť z toho, že sme 
zasiali veľa Božieho slova a mnohí neveriaci mohli 
stretnúť veriacich v necirkevnom prostredí – pri hrách, 
kultúre, rôznych aktivitách a praktickej pomoci,“ 
zhodnotil Impact 2014 Martin Hunčár za Slovo života 
Bratislava.   

Janka Hrivnáková

Pr
i D

K
 n

a 
B

ul
ha

rs
ke

j u
l. 

a 
v 

r
ap

oš
ov

om
 

pa
rk

u/
tí

m
ov

é 
hr

y 
pr

e 
de

ti

a
m

fit
eá

te
r p

ri 
Št

rk
ov

ec
ko

m
 

ja
ze

re
/n

ie
kt

o 
ho

re
 ť

a 
m

á 
rá

d

K
am

en
né

 n
ám

es
tie

/j
es

us
 r

ev
ol

ut
io

n

Pe
tr

ža
ls

ká
 h

rá
dz

a,
 r

us
ov

ce
/B

uď
 fi

t

K
lu

bc
en

tr
um

 D
eP

o
, s

úľ
ov

sk
á 

2/
Pr

og
ra

m
 p

re
 d

or
as

t a
 m

lá
de

ž
cablkova 3/stvorenie vs. evolúcia

G
ra

ss
al

ko
vi

ch
ov

a 
zá

hr
ad

a/
ži

vá
 k

ni
žn

ic
a

Páričkova 18, bývalá cvernovka/večer pre dámy

ih
ris

ko
 m

ed
zi

 u
lic

am
i G

re
go

ro
va

-G
ol

áň
ov

a 
v 

r
už

in
ov

e/
sk

ák
ac

ie
 a

tr
ak

ci
e 

pr
e 

de
ti
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nová knihareportáž

Stretli sme sa v „Ovocinolande“, kde 
nám pán Ovocný vysvetlil, s akou trpez-
livosťou treba začať s pestovaním ovoc-
ného stromu, o ktorý je nevyhnutné sa 
starať, ak chceme, aby prinášal zdravé 
ovocie. A ten náš táborový strom naozaj 
priniesol plody rôzneho druhu a rôznej 
chuti. Každý jeden deň zarodil ovocie, 
dokonca aj také, ktoré by ste vo svo-
jej záhradke na strome nikdy nenašli. 
Jablko, banán, pomaranč, slivku,  
jahodu, broskyňu, marhuľu, hrušku, 
hrozno... Nosným veršom bol Gal 5:22 
„Ale ovocím Ducha je láska, radosť, po-
koj, trpezlivosť, dobrota, dobrotivosť, 
vernosť, krotkosť a zdržanlivosť.“ Teraz 
už možno tušíte, že ovocie zo stromu 
a ovocie Ducha z Biblie boli nejakým 
spôsobom prepojené. 

Divadielka, workshopy, hry, výlety
Každý deň sa začínal budíčkom, roz-
cvičkou, pokračoval raňajkami a potom 
to prišlo. Ovocíčkožrútka, Dumajko  
a Kazír vniesli deti do deja zo školské-
ho prostredia tak, aby vysvetlili ovo-
cie Ducha na situáciách, v ktorých sa 

môže ocitnúť každý z nás. Ukázali sa 
aj negatívne stránky ľudskej povahy, 
aby sme odhalili, že niekomu chýba 
napríklad trpezlivosť alebo láska. Mno-
hé z vlastností naši vedúci ilustračne 
zahrali aj cez biblické príbehy a vždy 
sme sa naučili verš dňa, v ktorom sa dá 
nájsť ovocie Ducha. Po rannom stretnutí 
sme sa rozdeľovali do menších skupín, 
aby sme sa mohli porozprávať k danej 
téme. Dievčatá počas workshopov pri-
pravili aj ovocné torty. Po obede sme 
mávali oddych, hry a voľný čas. Vodní 
piráti a ich vodná hra nás osviežila aj 
zabavila. Orientačný beh aj futbal nás 
tímovo zocelili a kreslenie na chodník 
odhalilo, aké sú v nás umelecké talenty. 

Krásny výlet na Trenčiansky hrad 
V stredu sme si urobili výlet na 
Trenčiansky hrad. Sokoliari nám od-
borne predstavili dravcov a predviedli 
nám ukážku ich letov. Remeselníci nám 
zase ukázali, ako sa ručne vyrábajú 
predmety, a pani historička nás previed-
la veľkým okruhom sídla Matúša Čáka 
Trenčianskeho. 

Deň sa vždy končil večerným krea-
tívnym stretnutím prepojeným s táboro-
vým divadielkom, v ktorom sa postupne 
menilo aj Kazírovo správanie. Deti sa 
naučili táborovú hymnu a zoznamo-
vali sa bližšie s ovocím Ducha. Ozaj, 
keď budete deťom kupovať jahodovo-
broskyňovú zmrzlinu, tak ony vedia, že 
je to o nežnosti a zdržanlivosti. A keď im 
babička upečie jablkovú štrúdľu, tak je 
za tým veľký kus lásky. 

Táboroví vedúci si počínali skvele,  
a to po prvýkrát bez zakladateľov našich 
táborov, bez Jayne a bez pastora Mar-
tina, ktorí prišli len na jeden deň. „Som 
nadšený. Je tu nezmazateľný rukopis, 
ktorý sme za tie roky zanechali. Noví 
vedúci výborne doplnili tím a veľmi 
ma potešili najmladší vedúci, ktorí pred  
mnohými rokmi začínali na táboroch 
ako malé deti a teraz už vidíme, ako ne-
sú zodpovednosť za druhých,“ povedal 
Martin Hunčár. „Ten nápad Ovocinolad-
nu sa mi natoľko zapáčil, že vydávame 
CD, aby sme takto mohli požehnať ro-
diny po celom Slovensku.“
 Ivanka Cibulová

Neste ovocie!
 aBy Deti prinášaLi viac ovocia Ducha svätého...

Detský tábor  

v patrovci
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u	Izrael definitívne opustil pásmo Gazy 
v roku 2005 a vládu odovzdal do rúk  
Mahmúda Abbása, predsedu palestínskej  
samosprávy a lídra politickej strany  
Fatáh. V lete roku 2007 však Hamas  
násilne zvrhol Fatáh, zabil Abbásových 
mužov, a dosadil svoju vládu. Odvtedy 
Hamas nastolil extrémistický a veľmi 
represívny islamistický režim, umlčal 
slobodu prejavu, obmedzil práva žien  
a vyhnal kresťanov. Takmer všetky pros-
triedky minul na vojenské účely a zabrá-
nil tak investíciám do školstva, zdra- 
votníctva a infraštruktúry. Nesie plnú  
a priamu zodpovednosť za biedu a utrpe-
nie Palestínčanov.

u	Hamas nie je legitímny politický sub-
jekt, a ani jeho vláda nad pásmom Gazy 
nie je zákonná. USA, Európska únia, 
Egypt, Austrália, Kanada a iné národy 
ho radia medzi teroristické organizácie. 
Vojenské možnosti Hamasu sa odhadujú 
na približne 20 000 ťažko ozbrojených  
teroristov, tisíce rakiet namierených na 
Izrael, desiatky tunelov, ktoré vedú na 
izraelské územia a rozsiahla teroris-
tická infraštruktúra, všetko podporované 
Iránom.

u	Podľa palestínskeho denníka zomre-
lo pri budovaní teroristických tunelov až 
160 palestínskych detí! Rakety Hamasu  
sú odpaľované z civilných domov, nie-
kedy i proti vôli majiteľov. 

u	Od polovice júna Hamas strieľal na iz-
raelské územie približne 100 rakiet denne. 
Neboli namierené na vojenské ciele, ale 
dopadali na civilné územia. Hovorca 
Hamasu Sami Abu-Zuhri jasne deklaroval, 
že všetci obyvatelia Izraela sú legitímnym 
cieľom odporu. Len vďaka úspešnému 
protiraketovému systému sa Izraelu po-
darilo mnohé zneškodniť. 

u	Hamas používa civilistov ako štíty, 
čím porušuje ženevské dohovory o ve-
dení vojny. Izraelčania budujú kryty, 
aby chránili svojich obyvateľov, Hamas 
v Gaze vybudoval tunely, aby z nich útočil 
na nevinných Izraelčanov.

u	Izrael pri leteckých útokoch vopred 
varuje obyvateľov Gazy, aby utiekli 
z civilných objektov, ktoré boli zneužité 
na vystreľovanie rakiet. Sú zdokumen-
tované prípady, keď pilot hlásil, že v blíz-
kosti cieľa, ktorý mal zničiť, sa nachádzajú 
deti a vrátil sa na základňu. 

u	Prípadov, keď Palestínčania nechtiac 
zabili aj svojich, sa stalo niekoľko. 

u	Izrael denne zásobuje Gazu tona-
mi jedla, paliva a zdravotníckych pot-
rieb. Žiadne izraelské obliehanie Gazy 
neexistuje. 

u	Cieľom izraelskej vlády a armády 
je obnoviť pokoj a bezpečnosť na juhu 
krajiny. Ideológia Hamasu ho núti 
k pokračujúcemu odporu. Izrael musí 
v takejto situácii prejaviť svoju vojen-
skú presilu a na diplomatickej úrovni 
nedovoliť, aby bol Hamas odmenený za 
svoj terorizmus. 

Spracoval Martin Hunčár podľa JNN  
a Spravodaja Izraelského veľvyslanectva

konflikt v gaze nemá víťaza
Médiá v posledných mesiacoch obvykle informovali o počtoch mŕtvych na oboch stranách, pričom ale nezabudli zdôrazniť, 
že medzi palestínčanmi, ktorých zomrelo niekoľkonásobne viac, padlo mnoho civilistov. svet tak vnímal izrael ako 
zlého agresora a palestínčanov ako obete konfliktu. ponúkame vám deväť zaujímavých faktov, ktoré sa buď zámerne 
zamlčujú, alebo sa v krátkych správach pre nedostatok priestoru neobjavujú. v čase finalizácie tohto článku došlo k dohode  
o ukončení bojov po dvoch mesiacoch konfliktu. hamas utrpel značné straty, no napriek tomu oslavuje víťazstvo.  
v izraeli sú z toho mnohí v rozpakoch, hlavne tí, ktorí očakávali jeho úplnú porážku a odzbrojenie. na to, aký vývoj prinesú 
najbližšie dni, si budeme musieť počkať. Modliť sa môžeme už dnes. 

izraeL

golda meirová, zosnulá izraelská premiérka: „môžeme 
arabom odpustiť, že zabíjajú naše deti, no nemôžeme 
im odpustiť, že nás nútia zabíjať ich deti. len vtedy  
dosiahneme mier s arabmi, keď budú svoje deti 
milovať viac, ako nenávidieť nás.“

V Bratislave sa  
4.8.2014 uskutočnila  

pokojná manifestácia,  
ktorej cieľom bolo  
vyjadriť podporu  

Izraelu v súvislosti  
s konfliktom v Gaze.  
Medzi rečníkmi boli  

izraelský veľvyslanec  
J. E. Alexander Ben-Zvi, 
europoslanec Branislav 

Škripek, bezpečnostný  
analytik Ivo Samson  

a pastor kresťanského 
spoločenstva Milosť  

Jaroslav Kříž.

Jeden z mnohých objavených tunelov,  
cez ktoré chceli palestínski teroristi  
prenikať na izraelské územie
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evanjeliZaČné tUrné Po slovensKU s PeroM CederghårdhoM
Už niekoľko rokov organizujeme evanjelizačné turné po slovensku a modlíme sa za chorých ľudí. 
samozrejme, to najdôležitejšie, čo človek potrebuje, je prijať Krista a začať ho nasledovať. ale 
ježiš svojim učeníkom tiež povedal: „a uzdravujte nemocných, ktorí sú v ňom, a hovorte im: priblížilo 
sa k vám kráľovstvo Božie“ (luk 10:9). matúš toto poslanie zachytil aj s poznámkou „zadarmo ste 
dostali, zadarmo dajte!“ (Mat 10:8). modlitba je mostom, ktorý ľudí spája s večnosťou. ježiš je viac 
ako pripravený uzdravovať bolesti duše i tela, je na nás, aby sme v jeho mene rozdávali to, čo 
sme zadarmo dostali.  

Jeziš uzdravuje!

Tento rok sme začali v Bratislave. Som veľmi vďačný za nád-
herný tím ľudí, od spevákov a hudobníkov, cez technikov, 
vodičov áut, prekladateľov, pracovníkov s deťmi, pracovníkov 
s literatúrou, až po každého, kto bol s nami na námestiach, 
alebo navštevoval chorých doma a v nemocniciach. Je veľkou 
radosťou spolupracovať s tímom ľudí, ktorí sú ochotní slúžiť 
druhým na úkor vlastného pohodlia. 

Per Cederghårdh je vzácny služobník, ktorý cestuje po svete 
a je pripravený stráviť s každým jednotlivcom toľko času, 
koľko treba. Pred skoro 40-timi rokmi mu Pán povedal, že 
raz bude prinášať Božie uzdravenie a oslobodenie do národov 
sveta. Dnes to je to realitou. 

Takéto turné je skvelou príležitosťou na to, aby sme pozvali 
priateľov ku Kristovi. Veľmi sa ma dotýka, keď vidím, ako 

majú kresťania súcit so svojimi kolegami v práci či príbuzný-
mi. Mnohí ich priviedli na stretnutia, aby zažili Boží dotyk.  
Na nedeľnej bohoslužbe v našom zbore vyšlo mnoho ľudí 
dopredu, aby po prvýkrát vyznali Ježiša ako svojho Pána. 
Jedna sestra priviedla svojich rodičov, ktorí po mnohých ro-
koch modlitieb konečne otvorili svoje srdcia pre Ježiša. Aká 
obrovská radosť zavládla v nebi i v tej rodine! Keď sme spie-
vali a kázali Božie slovo na námestí, náš vedúci mládeže mal 
možnosť rozprávať s ľuďmi z Ukrajiny a z Izraela. Obom 
párom mohol povedať, že sa za ich krajiny modlíme. Zvlášť sa 
to dotklo dvojice z Izraela, netušili, že by niekde na Slovensku 
stáli za nimi kresťania na modlitbách, a že dokonca usporia- 
dali manifestáciu na ich podporu (viac na str. 11)!

Mali sme tiež možnosť navštíviť ľudí v nemocnici, modliť 
sa za nich a viesť ich k Pánovi. Jedna sestra, ktorá bola hospi-
talizovaná a prosila nás o modlitbu, nám po návšteve o svojej 
spolupacientke, s ktorou sa tam zoznámila, napísala: „Pred 
svojou ťažkou operáciou sa modlila k Bohu nech jej pomôže  
a potom povedala, že Boh jej pomohol tým, že poslal nás :).  
Po vašom odchode povedala najmenej 30-krát, že taký pokoj 
ešte nikdy nezažila!“

Počas tohtoročného turné sme navštívili Bratislavu, 
Topoľčany, Stredisko Teen Challenge pre liečbu závislostí 
v Seredi, Komárno, Banskú Bystricu, Banskú Štiavnicu,  
Nitru a Žilinu. Viacerí po prvýkrát prijali Pána Ježiša za  
svojho Spasiteľa. Mnohí svedčili o tom, ako im odchádzali 
bolesti chrbtice a dorovnávali sa im nohy, čo majú aj na vi- 
deozázname. Niektorí pricestovali z iných miest, aby zažili 
Boží dotyk, napr. zo Starej Turej či z Prievidze, v každom 
meste sme sa osobne modlili za desiatky ľudí. Veríme, že táto 
práca donesie mnoho ovocia na Božiu slávu.

sveDectvá o UZDraveniach
Opýtali sme sa priamo Pera Cederghårdha na jeho dojmy 
z turné: 

Per, aké to je, keď sa na Slovensku modlíš za ľudí priamo 
na námestiach?
Je to úžasné! Vo Švédsku som slúžil pätnásť rokov ako pastor 
a tiež sme často organizovali evanjelizačné zhromaždenia na 

na slovensku je taký hlad  
po bohu a taká otvorenosť, 
že sa často modlím za ľudí 
stojacich v modlitebnom 
rade aj dve-tri hodiny.
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námestiach. No najdlhší rad, v ktorom by ľudia čakali na mod-
litbu, bol jeden človek (smiech)! Na Slovensku je taký hlad po 
Bohu a taká otvorenosť, že sa často modlím za ľudí stojacich 
v modlitebnom rade aj dve-tri hodiny.

Videl si po modlitbe počas tohto turné aj okamžité uz-
dravenia?
Spomínam si na troch ľudí, ktorí mi hneď po modlitbe po-
tvrdili, že im prestalo pískať v ušiach (tinitus). Možno nie 
každý dokáže oceniť tento zázrak, no ak niekomu celé roky 
bez prestania hučalo v ušiach, je to obrovská úľava. Navyše, 
lekári tvrdia, že takéto poruchy sú chronické. 

Celkovo sme sa modlili za najmenej 150 ľudí s rôznymi pro-
blémami chrbtice a nôh. Videli sme, že všetci boli uzdravení 
– najprv sa narovnali kosti, neskôr sa dostaví aj úplná úľava od 
bolestí. V Žiline sme sa na popoludňajšom stretnutí modlili za 
mladého muža s detskou obrnou. Nohu mal najmenej o päť cm 
kratšiu a  svaly v lýtku nevyvinuté. Kosti sa predĺžili a verím, 
že svaly a nervy budú pokračovať v procese uzdravenia. Tento 
muž tiež po prvý raz vyznal Ježiša ako svojho Pána!

Modlili sme sa za mnohých s migrénami a čo vidím za po-
sledných 15 rokov, veľmi vysoké percento z tých, za ktorých 
sa modlíme, sú uzdravení (pravdepodobne 80 – 90 %).

Spomínam si na ženu, ktorá bola počas minulého turné 
úplne vyslobodená z démonického poviazania a teraz nás 
v Žiline znova navštívila. Alebo keď sme mali výjazd do 
Púchova, kde za nami prišla pani, ktorá mala za sebou 25 

rôznych operácií chrbta. Modlili sme sa za ňu a keď sa jej 
v mene Ježiš narovnávali končatiny, zistili sme, že jedna sa 
predĺžila natoľko, že bola o tri cm dlhšia! Nevedeli sme, čo 
k tomu povedať, no ona jednoducho skonštatovala, že to 
preto, lebo má v topánke špeciálnu vložku! Po modlitbe sa 
hneď vyzula, topánky zahodila do kontajnera a začala bosá 
tancovať po námestí, úplne uzdravená od všetkých bolestí. Jej 
zázrak uzdravenia spôsobil to, že sa vytvoril dlhý zástup ľudí 
čakajúcich na modlitbu. 

Niekedy si Božím Duchom vedený, aby si sa modlil za 
konkrétne choroby...
Áno, napríklad v Komárne ma Duch Svätý viedol k tomu, aby 
som povedal svedectvo o žene z Ukrajiny, ktorá mala dieru 
v srdci a bola úplne uzdravená. Prvým človekom, ktorý po-
tom prosil o modlitbu, bola žena, ktorá mala tiež dieru v srdci. 
Zázrak ešte potvrdený nemáme, ale viem, že keď Duch Svätý 
takto pôsobí, potvrdenie príde.

Peter Čuřík

možno nie každý dokáže 
oceniť tento zázrak, no ak 
niekomu celé roky bez pre-
stania hučalo v ušiach, je  
to obrovská úľava.
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Pri znovuzrodení dostal každý veriaci 
„závdavok Ducha Svätého“, ktorým sme 
zapečatení ku dňu vykúpenia (Ef 1:13, 
4:30). Dokonca sme sa stali chrámom 
Božím a Boží Duch prebýva v nás (1Kor 
3:16). A predsa Ježiš hovorí svojim 
učeníkom o ďalšej, tzv. „druhej skúse-
nosti“, čo je naplnenie alebo zmocnenie 
Duchom Svätým (Sk 1:5). 

Kresťanský život je nadprirodzený. 
Narodili sme sa z Ducha a máme žiť 
v jeho moci. Ježiš povedal učeníkom, 
aby zostávali v Jeruzaleme „až dokiaľ 
nebudú odiati do moci z výsosti“ (Luk 
24:49). Musíte si uvedomiť, že to 
povedal po tom, čo sa im štyridsať dní 
zjavoval po svojom zmŕtvychvstaní. 

Viete si predstaviť, aké to muselo byť 
fascinujúce? Viac ako mesiac k nim 
každodenne prichádzal a vyučoval ich 
o Božom kráľovstve. Videli jeho rany, 
oslávené telo, jeho majestát. Prežili in-
tenzívnu biblickú školu, v ktorej bol 
Kristus jediným učiteľom a témou ta-
jomstvá Božieho kráľovstva (Sk 1:3). 
Myslím si, že Peter s Jánom sa už 

nemohli dočkať, aby to roz- 
hlásili do celého sveta. Napriek 
tomu im Ježiš hovorí: „Ešte 

nie ste dostatočne vybavení. Na 
to, aby ste v tejto misii uspeli, 
budete potrebovať Božiu moc.“ 
Pred svojím nanebovstúpením 
im nakoniec povedal: „...ale 
prijmete moc Svätého Ducha, 
ktorý príde na vás, a budete 

mi svedkami i v Jeruzaleme  
i po celom Judsku i v Samárii 

a tak až do poslednej končiny zeme“ 
(Sk 1:8). Anglický preklad Biblie 
King James Version hovorí, „keď prij-
mete Ducha Svätého, prijmete moc.“ 
Moc sa po grécky povie „dunamis“, 
odkiaľ pochádza slovo dynamit. Podľa  
Strongovho slovníka sa „dunamis“ dá 
preložiť ako:

sila, moc, schopnosť, sila na-
predovať, postupovať dopredu, 
moc na činenie zázrakov, morál-
na sila a vznešenosť duše, moc 
a vplyv, ktoré patria bohatým, sila 
a zdroje, ktoré prináša množstvo 
alebo taká moc, ktorá náleží  
armádam a vojnovým šíkom.1

Niet divu, že kresťania, ktorí túto 
moc prijali, majú vplyv. T. L. Osborne 
sa stal jedným z najznámejších evanje-
listov 20. storočia, no jeho prvá misijná 
cesta nezačala úspechom. Mal to byť 
päťročný plán, ako zevanjelizovať Indiu, 
no po desiatich mesiacoch sa vrátil do 
USA „zahanbený a sklamaný.“ Povedal: 
„Nedokázali sme presvedčiť hinduistov 
a moslimov o Ježišovi a Biblii.“2 Doma 
sa neskôr zoznámil so službami, ktoré 
verili v moc Božieho Ducha a v zázraky. 
Nakoniec sa na misiu vrátil, síce bez 
finančnej podpory, no tentoraz v moci 
Svätého Ducha:

Osbornovci nemohli nájsť žiadnu 
organizáciu, ktorá by ich spon-
zorovala. Museli si vziať úver 
na auto, predať nábytok a ísť len 

z pripravovanej knihy diamanty v blate
pripravujeme vydanie knihy Diamanty v blate od pastora petra čuříka. Boh dokáže vidieť draho-
kamy aj tam, kde ostatní vidia iba bezcenné kamene! Diamanty sú veľmi vzácne a vznikajú iba  
v špecifických podmienkach: v hĺbke 140 – 190 km pod povrchom zeme, pod obrovským tlakom, 
v teplotnom rozmedzí 900 až 1300 °c. keď konečne vyjdú na povrch, ešte sa musia brúsiť – mo-
derný kruhový diamant má  najmenej 57 faciet (vybrúsených plôšok) –  no finálny produkt stojí za 
všetku námahu. každý z nás sme v takomto procese! kniha popisuje štyri fázy nášho formovania: 
získavanie duší pre krista, konsolidáciu, učeníctvo a vyslanie. Ježiš s tebou počíta! Bude to chvíľu 
trvať a nebude to vždy ľahké, no Boh už teraz vidí v tvojom blate diamant.

Zmocnenie Duchom         
   Svätým

mal by si mať hlad po 
duchovných veciach. 
biblickým princípom 
vždy bolo, že „plných“ 
poslal preč prázdnych, 
no „hladných“ nasýtil.
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peter čuřík

1   Strong´s Hebrew and Greek Dictionaries
2  Časopis Charisma 2/2013, článok o T.L.Osbornovi z č.1/2007 k výročiu jeho úmrtia; http://www.charismanews.com, How T.L.Osborne Dared to Touch the World.
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potiaľ, pokiaľ im vystačili penia-
ze. Prvou zastávkou bola Jamaj-
ka, kde počas 13 týždňov videli 
135 hluchonemých, ktorí boli 
uzdravení, 90 slepých, ktorým sa 
navrátil zrak, a stovky chromých, 
ktorí odišli domov na oboch 
zdravých nohách. 3

Keď boli na Letnice stodvadsiati 
učeníci pokrstení Duchom Svätým, 
začali hovoriť novými jazykmi a na-
plnila ich nevídaná smelosť. Ešte pred 
niekoľkými týždňami sa triasli od stra-
chu pred Židmi a tlačili sa v pevne 
uzamknutej miestnosti (Ján 20:19). 
Ale po tom, ako hornú dvoranu naplnil  
vietor a oheň Ducha Svätého, viac „ne-
sedeli“ so založenými rukami (Sk 2).  
Peter pozdvihol svoj hlas a smelo zvo-
lal: „...Mužovia Židia, aj vy, ktorí bý-
vate v Jeruzaleme, všetci, nech vám je 
toto známe, a počujte moje slová! Lebo 
títo nie sú spilí, jako sa vy domnievate, 
lebo veď je ešte len tretia hodina dňa. 
Ale toto je to, čo je povedané skrze 
proroka Joela: A bude v posledných 
dňoch, hovorí Bôh, že vylejem zo svojho  
Ducha na každé telo...“ (Sk 2:14-17). 
Viac nebol vystrašeným Galilejčanom, 
na jeho kázeň sa obrátilo tritisíc duší 
a pripojili sa k cirkvi (Sk 2:41). Odkiaľ 
pochádzala jeho smelosť? Naplnil ho 
Duch Svätý.

Niektorí dnes hovoria, že potrebu-
jeme skôr ovocie Ducha než jeho moc. 
Potrebujeme oboje! Pravdou je, že keby 
sme nemali lásku, nie sme ničím! Boli 
by sme len akýmsi cvendžiacim kovom 
alebo dunivým zvonom – hluční, ale 
prázdni. O daroch Ducha hovorí prvý 
list Korinťanom 12. a 14. kapitola; 13. 
kapitola je o láske. Bez lásky by sme 
boli iba suchým sendvičom. Keď sa 
však usilujeme chodiť v láske, Kris-
tus nás pozýva do rieky Ducha: „...Ak 
niekto žízni, nech príde ku mne a pije! 
Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo, 
rieky živej vody potečú z jeho vnút-
ra. Ale to povedal o Svätom Duchu, 
ktorého mali dostať uverivší v neho...“ 
(Ján 7:37-39). 

Iní hovoria, že dnes už nepotrebujeme 
dary Ducha, lebo máme Písmo. Ak by 
sme však pripustili, že viac nepotrebu-

jeme duchovnú moc, vyhlásili by sme 
tým, že sme na tom lepšie ako raná 
cirkev, lebo oni sa bez nej nezaobišli. 
Cirkev potrebuje Božiu moc ako nikdy 
predtým! Je pred nami toľko pevností 
nepriateľa, ktoré treba zboriť, toľko 
chorých, ktorým treba pomôcť, toľko 
poviazaných, ktorých treba oslobodiť. 
Raz sa pýtali T. L. Osborna prečo sa deje 
viac zázrakov v menej civilizovaných 
krajinách než v tých „vyspelejších“. 
Odpovedal: „Lebo my bez zázrakov 
dokážeme žiť.“ Záhradka ti môže pek-
ne zakvitnúť aj vtedy, keď ju zaleješ 
krhlou vody (závdavok Ducha), no o čo 
lepšie je mať hadicu alebo závlahový 
systém (naplnenie Duchom)! Poslušný 
veriaci bez krstu Duchom môže doná-
šať viac ovocia než neposlušný veriaci 
s krstom Ducha. Koľko ovocia však 
potom môže donášať poslušný veriaci 
naplnený Duchom! Ak žízniš, neváhaj 
prísť ku Kristovi, aby ťa naplnil svojím 
Duchom. 

Tu sú jednoduché kroky ku krstu 
Duchom Svätým:

u Žízni po tom! Mal by si mať 
hlad po duchovných veciach. 
Biblickým princípom vždy bolo, 
že „plných“ poslal preč prázd-
nych, no „hladných“ nasýtil.

u Popros Ježiša, aby ťa naplnil 
Duchom Svätým. Niektorí sa 
pýtajú: „A čo ak to nebude od 
Pána?“ Ježiš na to odpovedá:  
„A ktorýže z vás otec by bol taký, 
aby svojmu synovi, keby ho prosil 
za chlieb, podal kameň?! Alebo 
aj za rybu, či mu azda miesto 
ryby podá hada? Alebo aj keby 
prosil za vajce, však mu len 
nepodá škorpióna?! Ak teda vy, 
súc zlí, viete dávať svojim deťom 
dobré dary, o  koľko  skôr dá 
Otec z neba Svätého Ducha tým, 
ktorí ho prosia“ (Luk 11:11-13). 
Ak poprosíš o Ducha Svätého, 
dostaneš Ducha Svätého. Otec ti 
ho s radosťou dá.

u Prijmi to vierou a hovor 
v nových jazykoch. Všetko, čo 

prichádza z neba, môže prísť 
len kanálom viery. Čaká ťa nový 
život v moci Ducha!

Keď bol raz Tomáš Akvinský na audien-
cii u pápeža, niekto pred neho vysypal 
veľkú sumu peňazí. Pápež Inocent II. 
hrdo poznamenal: „Vidíš, cirkev už viac 
nemusí povedať ako Peter s Jánom, že 
´zlata a striebra nemáme´. Akvinský 
mu na to odvetil: ´To je pravda, ale tiež 
už chromému nevieme povedať ´vstaň 
a choď!´“4  Je najvyšší čas, aby sme to 
chromým mohli znova povedať a vidieť, 
ako po svojom uzdravení oslavujú Boha 
(Sk 3).

apLikácia  
v osoBnoM živote:

učeníci potrebovali zmocnenie 
Duchom svätým, aby mohli byť 
efektívnymi svedkami Ježišovho 
zmŕtvychvstania. prijal si to zmoc-
nenie? ak nie, popros pána, aby 
ťa naplnil svojím Duchom.

nezabudni na chodenie v láske. 
horkosť a hnev môžu brániť  
pôsobeniu Ducha cez tvoj život. 
tou zvrchovanou cestou musí byť 
láska agapé!

apoštol pavol hovorí, „Stíhajte 
lásku a snažte sa horlivo o du-
chovné dary“ (1kor 14:1). nech 
sa tvoje srdce znova roznieti po 
duchovných daroch, ak si už ne-
jaké prijal, popros pána o ďalšie; 
no nezabudni, nech je to vždy na 
budovanie cirkvi a na Jeho slávu.

vyučovanie

15

3   Časopis Charisma 2/2013, článok o T.L.Osbornovi z č.1/2007 k výročiu jeho úmrtia; http://www.charismanews.com, How T.L.Osborne Dared to Touch the World.
4 Bent S.A., comp. Familiar Short Sayings of Great Men, 1887; http://www.bartleby.com/344/20.html
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správy zo sveta

Pomoc utečencom na Ukrajine
Ukrajina bola ešte pred rokom síce chudobná, ale pomerne stabilizovaná krajina. Po vypuknutí konfliktu v Kyjeve a neskôr na 
Kryme však vypukla vojna, s ktorou hádam nikto nerátal. Tento neprehľadný konflikt medzi Ukrajinou a ruskými separatistami 
prerástol do nevídaných rozmerov, vyžiadal si tisíce obetí na oboch stranách, obrovské škody na majetku a tiež dohnal státisíce 
obyvateľov kedysi pokojných miest k úteku. Blízko centra nepokojov, v oblasti okolo Donecka, žije veľa znovuzrodených ve-
riacich, ktorí nás informovali, že tam denne zahynie až 60 ľudí! Niektorým sa podarí nájsť úkryt, iní sa snažia zo zasiahnutých 
oblastí uniknúť tak, ako najlepšie vedia. Systém verejnej dopravy viac-menej nefunguje, ľudia sú bez peňazí. Slovo života 
tam zriadilo evakuačné centrum, ktoré má na starosti Lena Yefimenko. Šesť vodičov prepravuje utečencov, no vzhľadom na 
obmedzené možnosti a zdroje, ktoré majú k dispozícii, sa musí evakuačné stredisko prioritne zameriavať na pomoc ženám, 
deťom, starším a postihnutým. 

Lena hovorí: „Ľudia nám telefonujú napríklad z pivnice, kde sa ukrývajú niekoľko dní bez vody a jedla. Nemajú žiadne pros-
triedky na to, aby zaplatili za prepravu, takže túto službu robíme zadarmo, z peňazí, ktoré sme prijali od darcov.“ Fungujú aj 
provizórne „utečenecké tábory“ v budovách kostolov, bytov alebo iných budov, rôzne cirkvi si vzájomne pomáhajú. Stále však 
chýbajú finančné prostriedky na prepravu ľudí, jedlo a ďalšie základné životné potreby. Ak ste ochotní pomôcť, svoj príspevok 
zašlite na účet 68434112/0200 Variabilný symbol je 25, vyzbierané peniaze poputujú k núdznym na Ukrajine. 

Genocída irackých kresťanov   
Mesto Karakoš bolo kedysi najväčším kresťanským mestom v Iraku. Fanatici z Islamského štátu ho však ovládli, obyvatelia 
(asi 50 000) utiekli zo strachu, že by boli zmasakrovaní, podobne ako sa to stalo mnohým kresťanom v tomto regióne. Vojenské 
jednotky teroristickej skupiny si urobili svoje administratívne stanovištia v opustených kostoloch.

Farár anglikánskej cirkvi v Bagdade Canon Andrew White hovorí, že za posledných niekoľko rokov násilia bolo zavraždených 
alebo znetvorených mnoho kresťanov. Pri svojej nedávnej návšteve mesta Karakoš bol však po prvýkrát svedkom extrém-
nych prípadov násilia. Utečenci, ktorí prežili masakru v Karakoši, sú bez peňazí, zbavení svojho majetku a domovov. Domy 
kresťanov skonfiškovali a pridelili moslimským rodinám. Jedna žena popísala, že keď jej teroristi nemohli dať z prsta dole zlatú 
obrúčku, tak jej ho jednoducho odťali. Tých, ktorí sa odmietli vzdať svojej viery, zastrelili a niektorých dokonca ukrižovali. 
Podobný osud stihol kresťanov v meste Mosul. Pred americkou inváziou v roku 2003 tam žil milión kresťanov, dnes sotva 
200.000. Celé rodiny tam brutálne vyvraždili, dokonca popravili aj deti a ich hlavy následne vystavili na tyčiach v jednom z 
parkov. Toto sú zločiny proti ľudskosti. Aj tí, ktorým sa podarilo zachrániť si holé životy, majú malú šancu na prežitie. Mnohí 
utekali v 40-stupňových horúčavách bez zásob pitnej vody a jedla. Aj ďalšie mesto Irbil, kde kresťanskí utečenci našli svoje 
dočasné útočisko, sa začína obávať, že padne pod vládu islamských teroristov a postihne ho podobne krutý osud ako mesto 
Karakoš. Situácia je veľmi komplikovaná, teroristi zhabali utečencom pasy a civilizované krajiny sa ich teraz boja prijať. Za-
stavme túto genocídu a modlime sa našich bratov a sestry v Iraku!

Spracoval Martin Hunčár podľa Word od Life Mission a Joel News, august 2014.
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V minulom čísle sme si povedali o hu-
sitskom hnutí, ktorého zlaté časy skon-
čili  po  tom,  ako  sa  umiernené  krídlo 
pridalo  na  stranu  katolíkov  a  spoločne 
porazili radikálne (táborské) krídlo. Na-
priek  tejto porážke myšlienka na refor-
mu cirkvi žila v Čechách naďalej.
Umiernené  husitské  krídlo  (známi 

aj  ako  utrakvisti  alebo  kališníci)  síce 
existovalo  ďalej  vďaka  tzv.  kompaktá-
tam,  v  ktorých  mali  okrem  iného  po-
volené  vysväcovanie  vlastného  kňaz- 
stva  vrátane  biskupa,  no  zo  strany 
Ríma  nebola  veľká  vôľa  na  ich  plne-
nie. Česi sa márne dožadovali potvrde-
nia  svojho  arcibiskupa  Jana Rokyca-
nu  –  nedosiahli  ho,  ani  keď  pohrozili 
pripojením  k  východnej  pravoslávnej 
cirkvi.  Zároveň  mali  neustále  ťažkosti 
s  vysväcovaním  svojho  kňazstva. Hoci 
Rokycana  stále  dúfal,  že  dostane  od 
pápeža  potvrdenie  ako  biskup,  niektorí 
reformne  zmýšľajúci  utrakvisti  začali 
hľadať iné cesty. Rokycana im odporučil 
Petra Chelčického.

Petr Chelčický  bol  český  spisovateľ, 
prekladateľ  a  kresťanský  mysliteľ  vý-
razne  ovplyvnený  myšlienkami  Jána 
Viklefa  a  Jána Husa. V  husitskom  ob-

dobí  udržiaval 
úzke vzťahy s táboritmi, no radikálne sa 
s  nimi  rozchádzal  v  názore  na vojnu – 
učil,  že  kresťanský  boj  je  duchovného 
charakteru a že rozhodujúci zápas o os-
lobodenie  ľudstva  nebol  vybojovaný 
násilím, ale smrťou človeka odsúdeného 
na kríž. Hoci nebol príliš vzdelaný – bol 
vidiečan venujúci sa poľnohospodárstvu 
–  jeho  myslenie  v  mnohých  smeroch 
predbehlo  svoju  dobu,  napríklad  čo  sa 
týka kritiky feudálneho systému.
Reformní  kališníci,  medzi  ktorými 

bolo  nemálo  vzdelaných  Pražanov, 

s  Petrom  Chelčickým  nadviazali  kon-
takt  a  začali  študovať  jeho  diela. 
Chelčický sa  takto stal duchovným ot-
com vznikajúcej Jednoty bratskej.
Jednota oficiálne vznikla v roku 1457 

v Kunvalde,  kde prví  bratia  dostali  od 
kráľa  Juraja  Poděbradského  pozemok 
a  kam  odišli  po  vnútorných  krízach 
a  zápasoch  o  ďalšie  smerovanie  hu-
sitskej  cirkvi.  Čoskoro  pochopili,  že 
ak chcú zostať verní reformácii, musia 
opustiť  predstavu,  že  cirkev  je  závislá 
od  postupnosti  biskupského  svätenia. 
Začali  preto  vysväcovať  svojich  vlast-
ných  kňazov  a  úplne  sa  oddelili  od 
katolíckej  cirkvi.  Jednota  bratská  tak 
vznikla na troskách veľkého sklamania 
zo zmaru husitskej revolúcie s  tým, že 
zavrhla program obrany viery mečom.
Hlavným  dôrazom  Jednoty  bol  tro- 

jitý  ideál  viery, lásky a nádeje.  Väčší 
dôraz  než  na  učenie  alebo  cirkevnú  
tradíciu kládli bratia na praktický kres- 
ťanský  život.  Zo  začiatku  bola  Jed-
nota  veľmi  oddelená  od  spoločnosti 
a  zavrhovala  napríklad  formálne  vzde-
lávanie,  tento  postoj  sa  však  časom  
zmenil  a  bratia  sami  zakladali  školy, 
ktoré  sa  stali  veľmi  kvalitnými 

a  žiadanými. 

Práve  v  tomto  prostredí  sa  vypracoval 
a  pôsobil  učiteľ  národov  Ján Amos 
Komenský,  ktorý bol  zároveň hlavným 
biskupom Jednoty.
Medzi veľmi významné počiny bratov 

z Jednoty patrí preklad Biblie do češti-
ny známy ako Kralická Biblia. Nazýva 
sa  podľa  juhomoravských  Kralíc,  kde 
sa nachádzala bratská tlačiareň, v ktorej 
sa  táto  Biblia  tlačila.  Bola  to  prvá  
česká  Biblia,  ktorá  nebola  preložená 
z  latinskej  Vulgáty,  ale  z  pôvodných  
jazykov – hebrejčiny a gréčtiny. Iniciá-
torom  prekladu  bol  biskup  Jan Blaho-

slav,  ktorý  sa  na  preklade  aj  výrazne 
podieľal.  Kralická  Biblia  bola  mimo-
riadne  úspešná,  v  čase  prenasledova- 
nia  bola  pre  veriacich  v  Čechách  veľ-
kou vzpruhou a posilou a získala si ne-
zastupiteľné  miesto  v  klasickej  českej 
literatúre. Je tiež príkladom, že Jednota 
bola pokroková, vystihla dobu a skvele 
využila  vtedajší  výdobytok  techniky  – 
kníhtlač.
Ako nezávislé zoskupenie sa Jednota 

stala  tŕňom v oku nielen katolíckej, ale  
aj  husitskej  cirkvi  a  jej  členovia  si  vy-
trpeli mnoho prenasledovania. Po bitke  
na  Bielej  hore  (1620)  bola  existencia  
Jednoty  v  Čechách  prakticky  zne-
možnená,  rovnako  ako  existencia  os-
tatných  protestantských  cirkví.  Vtedy 
mnohí emigrovali, niektorí zostali doma 
a  snažili  sa  uchovať  svoju  vieru  v  taj-
nosti,  iní sa vrátili do katolíckej cirkvi. 
Napriek všetkému protivenstvu Jednota 
nakoniec  prežila  a  v  18. storočí  zažila 
nevídanú  obnovu  a  rozmach,  ktorý  sa 
spája  najmä  s  menom  grófa Zinzen-
dorfa,  s  jeho  statkom  v  Herrnhute 
(Ochranove)  a  moravskými  misionár-
mi, ktorí vyšli do celého sveta.

Tomáš Póčai.  
Zdroje: Pavel Hanes: Dejiny kresťanstva.  

Banská Bystrica: Trian, 2007 
Wikipédia – Slobodná encyklopédia

cirkevné DeJiny

Petr Chelčický a Jednota bratská
(od 15. storočia)

Viera, nádej a láska

Jednota bola pokroková,
vystihla dobu a skvele využila 
vtedajší výdobytok techniky – 
kníhtlač. 
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Strhujúce príbehy zo ži- 
vota jedného z najväčších  
letničných priekopníkov  
20. storočia, zázraky ako  
z knihy Skutkov apoštolov. 

česky

cena: 9,90 €

oD ZloZvyKov  
K DoBrým návyKom
Joyce Meyer 

14 návykov, ktoré ti  
pomôžu zlepšiť život.
Dobré návyky si osvoja  
iba vytrvalí ľudia, ktorí  
sa odmietnu vzdať.

167 strán

cena : 9 € 

CD mesiaCa
najDôležitejŠie KáZanie  

Zo slova života Bratislava, 
cD Posielame raZ mesaČne, 
Platíte 16 eUr na Pol roKa 

vrátane PoŠtovného. 
PoŠlite email na  

slovoZivota@slovoZivota.sK
tel.: 02-20929311n

o
vé

 K
n

ih
y

Pomôžte 
nám 

vyDávať 
toto číslo vychádza v náklade 3 000 kusov. časopis 
rozposielame 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 
poukážkou alebo sumu poukážte na:

vúB Ba – centrum, 
č. ú.: 68434112/0200, var.s. 11.

Kto je evanjelizačným partnerom?
- modlí sa za obrátenie ľudí na slovensku a za  
 evanjelizácie, ktoré poriadame. 
- pravidelne, napríklad mesačne, prispieva sumou,  
 ktorú si sám zvolí

Kam smeruje finančná podpora?
- na evanjelizačné náklady (prenájmy, doprava,  
 letáky, odmena misijným pracovníkom)
- na misiu v zahraničí 

ako platiť?
poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom  
na účet: sk87 0200 0000 0000 6843 4112, swift: 
suBaskBX, var.s.20

Evanjelizačný  
partner

víťaZný 
život

PodPorte MisiJNé a doBročiNNé ProJetky   

Jednotlivé projetky môžete podporiť na č. ú. 68434112 / 0200   
s príslušným variabilným symbolom buď jednorazovo alebo pravidelne.      
Misijné a dobročinné projekty                                         var.symbol
časopis Víťazný život    11
evanjelizácie SR Evanjelizačný partner  20
Dary na prácu zboru SŽ Dobrovoľné príspevky    1
Pomoc sociálne slabým Služba pomoci SŽ  22
Podpora misie Misia India   24
Služba sirotám Nadácia GF&H Uganda  23
Celosvetová misia Misia Livets Ord Uppsala  26
Podpora detskej služby Detský tábor Slova života  54
Podpora projektu Budova Slova života    3   
Pomoc utečencom na Ukrajine   25
                     

w	Bohoslužby každú nedeľu o 10.00 hod. na tomášikovej 30 v areáli omnie w	
	w	špeciálny program pre deti, miestnosť pre mamičky s bábätkami w
w	Môžete si dať u nás nedeľný obed, máme tiež otvorenú predajňu kníh w

w	kázanie je tlmočené do angličtiny / the preaching will be interpreted into english w
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C1409071

C1408311

C1408241

C1408171

c1408101

C1408031

C1407271

C1407201

c1407131

C1407061

C1406291

čuřík peter

hunčár Martin

hunčár Martin

cedergårdh per

Čuřík Peter

vrábel vladimír

Liebe viera

hunčár Martin

Čuřík Peter

tóth Miro

šimko tomáš

vedel si, že ťa Ježiš nazýva priateľom?

ako získať ľudí pre Ježiša

Daj mi tento vrch!

nadprirodzený Boh

naber dostatok oleja na posledné časy!            cD mesiaca

Božie znamenie na nebi

svedectvo z misijnej práce v ugande

ako získať Božiu pozornosť

ako Boh povýšil rut               cD mesiaca

Ja som Boh abrahámov, izákov a Jákobov

2+2=4 

objednajte si kázne na Cd:



imPact v BratisLave

DetsKý táBor v patrovci

tUrné s peroM ceDerghårDhoM



BohoslUžBa s Pastorom  
janom rosmanom Zo ŠvéDsKa

nedeľa, 28.9.2014 o 10.00 na tomášikovej 30

Jan rosman bude špeciálnym hosťom na nedeľnej bohoslužbe slova života 
v Bratislave. spolu s manželkou ullou-Mi sú už niekoľko desaťročí rešpek-
tovanými kazateľmi Božieho slova s bohatými skúsenosťami. vyučovali na 
mnohých biblických školách a konferenciách. v roku 1985 založili v meste norr- 
köping zbor s názvom „agapé“ (www.agape.se), ktorý aj spoločne vedú.

PreBUDenecKé ZhromažDenie  
s Pastorom rolanDom seoWom

streda, 15.10. 2014 o 18.30 v kresťanskom  
centre slovo života na tomáškovej 30

roland Seow sa narodil v roku 1955 v kuala Lumpure v Malajzii. ku kresťanstvu 
sa obrátil počas svojich štúdií v anglicku a v roku 1988 prijal službu pastora 
cirkevného zboru Full gospel assembly v kuala Lumpure (8000 členov). v roku 
1992 si doplnil vzdelanie na teologickej fakulte regentskej univerzity v usa. 
Dnes vedie multikulturálny zbor (Fga) v austrálskom Melbourne.


