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SLOVO KAZATEĽA

Letmý pohľad na jednu knihu...

ovoľte mi ponúknuť vám taký letmý (či
letný) pohľad na jednu biblickú knihu.
Zatiaľ neprezradím jej názov. No nechcem vás ani skúšať, hlavne školákov nie, veď
nedávno sa skončili prázdniny. Poviem len, že
meno autora v preklade znamená ,Hospodin sa
rozpamätal‘. Spomeniem z nej niekoľko veľmi
známych veršov, ktoré zaznievajú v kázňach.
Citujú ich aj pisatelia v kresťanských knihách.
Alebo ste ich zaregistrovali pri bežných rozhovoroch veriacich. Možno sa nimi modlíte
a denne na ne myslíte... neviem. Nebudem sa
ale asi mýliť, keď väčšina čitateľov vysloví názov knihy hneď po prečítaní niekoľkých riadkov tohto článku.
Pravdepodobne najznámejší výrok z knihy
je: „,Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom!‘
– znie výrok Hospodina zástupov.“ Zaujímavosťou, aspoň pre mňa, je fakt, že tento oznam
bol daný kráľovi, teda politickému vodcovi,
a nie nejakému duchovnému činiteľovi (samozrejme, že to platí pre každého, aj pre nás). Oznam sa mení na zasľúbenie v situácii, keď sa
nedarilo ani ľudskými silami, ani schopnosťami
jednotlivca, ba ani mocou vojenskej organizácie dosiahnuť cieľ. Len Duch Boží je to schopný učiniť. Jeho skryté pôsobenie nás niekedy
môže znepokojiť, ale keď veríme a poslúchame
Boha, víťazstvo pôsobením Jeho Ducha je naše.
Ďalší verš počúvame rok čo rok počas Veľkej noci. Vyzýva nás, aby sme sa veľmi tešili
z prvého príchodu nášho Záchrancu. Ak rozumieme, čo všetko pre nás učinil, radovať sa
aj ,veľmi‘ nemusí byť problém. „Hlasne plesaj,
dcéra Siona, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalema.
Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý
a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.“
Myslím, že celkom známy je aj verš, ktorým nás Božie slovo nabáda, aby sme v pokání
boli aktívni. Ak chceme, aby Boh zmenil našu
situáciu či svoj postoj k nám, musíme konať
prví. Niekedy fatalisticky čakáme, kým zaznie
Božia výzva: „,Vráťte sa ku mne‘ – znie výrok
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Hospodina zástupov – ,a ja sa vrátim k vám,‘
hovorí Hospodin zástupov.“
„V tých dňoch sa chopí desať mužov z národov všetkých jazykov obruby odevu judského
muža, pevne ho uchopia a povedia: ,Chceme ísť
s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.‘“
Odkedy som v Biblii objavil tento verš, chcel
som aj ja byť tým judským mužom. Dôraz, ktorý tu znie, nie je zvláštnosťou postavenia muža
či špeciálnosťou jeho odevu alebo rúcha. Je to
neprehliadnuteľná Božia prítomnosť v živote
človeka. Mocné znamenie presahujúce nielen
hranice generácií, kultúr, ale dokonca i národov.
Teda misia a evanjelizácia v celej svojej paráde.
A tak vedomie Božej prítomnosti nielen blahodarne pôsobí na našu dušu, ale je aj atraktivitou
pre ostatných; tá je jej vedľajším produktom.
Počul som starých rodičov rozprávať príbeh
z obdobia II. svetovej vojny. Neveriaci susedia,
ktorí sa im pred vojnou protivili a vysmievali, sa počas bombardovania prišli schovať do
domu veriacich, lebo sa u nich cítili bezpečne.
Takto znie evanjelium Božej prítomnosti. Aj ja
chcem niesť toto znamenie.
Teraz by som mal napísať noty (tie ale nie
každý pozná), lebo ďalší verš poznám aj zhudobnený: „Jen mluvte každý pravdu s bližním
svým a stanete se opět lidem mým... Já pustý
Jeruzalem naplním.“
Je to návod na život v novom Jeruzaleme:
„,Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu, vo
svojich bránach nastoľujte pravdu, právo a pokoj, nech nik nezmýšľa vo svojom srdci zle
proti svojmu blížnemu a nemilujte krivú prísahu, lebo toto všetko sú veci, ktoré nenávidím‘
– znie výrok Hospodina.“
Historický kontext knihy ukazuje, že po
mnohoročnej kontinuálnej neposlušnosti Božích prikázaní Hospodin vydal Jeruzalem
a Judsko do zajatia. Šokom je pre mňa i veľkosť trestu prejavená nielen v devastácii krajiny a obyvateľstva, ale v zborení chrámu, centra
Božej prítomnosti. No udivujúcim je aj fakt, že
Izrael neprestal byť pre Hospodina cenný; ho-
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vorí mu: „Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice
môjho oka.“
Boh koná vo svojom čase, nie podľa nášho kalendára. Autor žije na prelome zajatia
a slobody. To, o čom snívali jeho otcovia, je
skutočnosťou – Hospodin sa rozpamätal. Aké
neskutočné možnosti sú ponúknuté novej generácii zmenou svetovej politickej situácie!
Návrat do Zasľúbenej zeme a s ním spojená obnova vlasti a zmluvy s Bohom je ale pre väčšinu
z nich prekvapujúco nelákavá. Pohodlie zajatia
je istejšie ako náročná služba Hospodinovi. Ob-

POĎAKOVANIE

noviť krajinu a bohoslužby idú napokon len tí,
ktorých ducha zobudil Hospodin. Nie je daná
biblická doba podobná tej našej dnešnej?!
Ešte posledná zmienka o autorovi, ktorý je
výnimočný v očakávaní a v detailných opisoch
Mesiáša (napr.: Bude to Kráľ, ktorý prinesie
spasenie a pokoj; bude predaný za cenu otroka, teda 30 strieborných. Bude prebodnutý...
nakoniec však zvíťazí a Jeho kráľovstvo naplní
celú zem.). Je to Izaiáš? Áno, volajú ho aj ,malý
Izaiáš‘. Ale je to .......... (Zachariáš).
Luboš Tagaj

Milí bratia a sestry v ECM na Slovensku,
dostal som správu, že Vy – členovia ECM
na Slovensku – ste vyzbierali sumu 890 eur na
Fond misie v Európe. Je to úžasný prejav solidarity a lásky, za ktorú by som sa Vám rád poďakoval. Opäť ste sa rozhodli stať sa súčasťou
Božej misie v iných krajinách. Vaša ochota podeliť sa o to, čo máte, s ľuďmi, ktorí potrebujú
Vašu pomoc, je nielen dôvodom vďačnosti, ale
aj inšpirácie pre ostatných!
Bože chudobných, priateľu slabých, daj
nám súcit, o to Ťa prosíme. Rozohrej naše studené srdcia, nech slzy padajú ako dážď. Príď,
zmeň našu lásku z iskričky na plameň. (Citát
z piesne Beauty for Brokenness, ktorej text napísal Graham Kendrick.)
FMIE podporuje jednotlivcov a miestne
zbory po celej Európe; všetkých, ktorí sú ochotní dať sa vyslať k ľuďom, čo túžia po živote,
a objať ich svojimi slovami nádeje a skutkami

Skupina ľudí, ktorých pokrstili v zbore v Elbasan.

lásky. Takýchto príkladov by sme na zozname
projektov FMIE našli mnoho. Spomeniem len
jeden – z Albánska. Práca v tejto krajine postupne rastie. Na jednej strane to znamená, že
je tu skupina natešených ľudí, ktorí boli nedávno pokrstení a stali sa vyznávajúcimi členmi
(34 mužov a žien v 3 miestnych zboroch). Na
druhej strane to znamená, že vedúci pracovníci
stále znova a znova hľadajú spôsoby, ako odpovedať na potreby v zboroch a v širšej spoločnosti. Dvoma takýmito príkladmi sú služby,
ktoré vytvárajú príjem (projekt šitia, kultivácia
ovocných stromov), a diakonická služba (rozšírená obzvlášť medzi ľuďmi s osobitnými potrebami). Sme veľmi radi, že v týchto dňoch bol
otvorený nový zbor v mestečku Durrës; teda
nové miesto svedectva a služby.
Prostredníctvom zbierky ste sa stali súčasťou služby viery, nádeje a lásky – v Albánsku
i na ďalších miestach. Umožnili ste tým, ktorí sú ochotní byť vyslaní k ľuďom túžiacim po
živote, aby mohli ísť – a byť tam v správnom
čase. Preto: Ďakujeme za Vašu podporu.
S pozdravom a prianím požehnania

(prel. L. Procházková)
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Kresťanskí hrdinovia – kedysi a dnes
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John Wesley – Svet jeho farnosťou

dícia kresťanskí hrdinovia – kedysi
a dnes – predstavuje odvážne a hlboko
dojímavé skutočné príbehy obyčajných
mužov a žien, ktorí v dôvere voči Bohu dokázali pozoruhodné činy pre Jeho kráľovstvo a na
Jeho oslavu. Autori Janet a Geoff Benge pochádzajú z Nového Zélandu. Pôsobia v misijnej organizácii YWAM. Geoff vyrastal v cirkevnom
prostredí Plymouth brethren.
Kniha začína úvodným slovom vydavateľa
a končí niekoľkými fotografiami J. Wesleyho
a jeho evanjelizačnej činnosti, či miest, kde
pôsobil. Predposlednou časťou knihy sú vysvetlivky, ktoré vhodným spôsobom pomáhajú
i formálnemu čitateľovi pochopiť náboženské
prostredie, v ktorom sa hlavný hrdina pohybuje. Kniha obsahuje 16 hlavných kapitol, ktoré
i tematicky vykresľujú najdôležitejšie časti
Wesleyho života.
John Wesley sa narodil v r. 1703 rodičom
Samuelovi a Zuzane. Pochádzal z mnohopočetnej rodiny. Žili v Epworthe asi 290 km od Londýna na malej anglikánskej farnosti, ktorú viedol jeho otec. Rodina prežívala rôzne ťažkosti.
V r. 1709 však prišla ťažká skúška, keď vznikol
na fare požiar. Malý John bol dokonca považovaný za mŕtveho. Duchaprítomnosťou suseda
bol však zázračne zachránený a jeho matka mu
predpovedala „požehnanú budúcnosť“. Bola
to práve jeho matka Zuzana, ktorá sa starala
o rodinu, svoje deti vychovávala v zbožnosti
a disciplíne. Mala dobrý vplyv aj na členov farnosti, keď organizovala duchovný život zboru
počas neprítomnosti manžela.
Napriek nie veľmi dobrej finančnej situácii začal John študovať na strednej škole
a neskôr na univerzite Christ Church. Nechcel
pokračovať v rodinnej tradícii farárov. Po svojich náhlych zdravotných problémoch sa začal
zaujímať o zdravý životný štýl. Veľký vplyv
mala naňho kniha doktora Cheynea „O zdraví
a dlhom živote“. Propagovala sa tam filozofia,

ktorá je moderným trendom i dnes: pitný režim,
prednosť zeleniny pred bravčovým mäsom, dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, cvičenie,
oddych a spánok.
Určitý zmätok ohľadom duchovna mu
priniesla kniha „Pravidlá svätého života zomierania“, kde sa začína formovať jeho názor
na predestináciu. Matka ho podporila, aby šiel
arminiánskou cestou, ktorá neuznávala predurčenie len niektorých ľudí na spasenie, ale to,
že človek sa môže slobodne rozhodnúť prijať
alebo odmietnuť spasenie. V knihe Svet jeho
farnosťou sa veľmi otvorene opisuje rodinné
prostredie Wesleyho. Nielen zápas o denné prežitie, ale tiež určité napätie, ktoré vyvolávali
napr. vyhranené názory otca Samuela. Do napätia sa dostával s otcom i John, keď mal viesť
faru. Obvinil otca z nedostatku kresťanskej lásky, keď nútil jednu zo svojich dcér vydať sa za
nepríjemného človeka.
Talent a životaschopnosť mladého Johna
vzbudzoval záujem nielen spoločnosti, ale aj
mladých žien. Neschopnosť nadviazať trvalý
vzťah a rozhodnúť sa pre manželstvo sa ukázal ako celoživotný problém, ktorý mu spôsobil
mnoho ťažkostí.
„Svätý klub“, ktorý založil jeho mladší brat
Charles na Christ Church, sa stal dôležitým
medzníkom v jeho živote a službe. Duchovný
a morálny stav univerzity a študentov bol biedny. Okrem toho školu ohrozovali ešte moderné
teologické učenia: arianizmus a deizmus. Napriek výsmechu ostatných študentov sa bratia
Charles a John spolu s Georgom Withfieldom
a s niekoľkými ďalšími rozhodli, že to zmenia. Pravidelné modlitby, čítanie Písma, konanie dobra, návšteva a pomoc chudobným boli
hlavnými formami nápravy. Tu dostalo toto nové hnutie názov: metodisti. Napriek pozitívnej
zmene, ktorú „Svätý klub“ vyvolal, John začína
boj o istotu spasenia.
Cesta do Ameriky, kde má slúžiť ako ka-
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plán, vyzerá nádejne. John verí, že bude činiť
skutky, ktoré jeho duši zaručia pokoj s Bohom.
Chce obracať Indiánov na kresťanstvo. Celá
misia však končí predčasne a zle. Jediné pozitívum je, že spoznáva Moravských bratov, ktorí
majú istotu spasenia, ktorú on ešte nemá. K veľkému obratu príde v spoločenstve Moravských
bratov v Londýne na ulici Aldersgate v nedeľu 24. 5. 1738, kde John zažije znovuzrodenie.
Začne kázať nové posolstvo „Spasenia vierou
z milosti“. Konečne sa cíti byť kresťanom.
Dôležitým bodom v službe je i noc 1. 1.
1739, keď John a Charles Wesleyovci spolu
s niekoľkými ďalšími bratmi, napr. i Georgom
Whitfieldom, zažijú pri celonočných modlitbách Letnice. Najlepšie tento zvláštny jav pochopil práve George. Opúšťa priestory kostolov
a vydáva sa za tými, ktorí sú nechcení, na miesta, kde je zlo bežnou záležitosťou. Ide kázať
k spodine spoločnosti; k baníkom. Zmocnenie
Duchom sa prejavuje i v počte zástupu, ktorý
mladého kazateľa počúva. Napriek celoživotnej
teologickej nezhode (zastával kalvinizmus) je
Withfield Johnovi mentorom; vedie ho do nových dimenzií služby. S nevôľou, ale predsa
sa Wesley odváži kázať vonku mimo priestoru
kostola a zažíva prebudenie. Davy ľudí sa obracajú k Pánovi, sú oslobodzovaní od hriechu,
démonov či chorôb. Hnutie sa začína šíriť po
celom Anglicku. Je potrebné organizovať prácu. A v tom je John veľmi nadaný.
A hoci nemá so svojím bratom Charlesom
rovnaké názory, bratská spolupráca je výnimočná. Charles sa neskôr vyprofiluje na veľkého
básnika a speváka metodizmu. To, čo vie John
dobre sformulovať do kázne a učenia, vie Charles priniesť v piesni. Nové hnutie, ktoré chcel
Charles, ale i John udržať v rámci anglikánskej
cirkvi, sa nakoniec osamostatnilo i vďaka situácii v Amerike, kde sa rýchlo šírilo.
Kniha celkom otvorene opisuje rôzne
problematické situácie (či už v rodine Wesleyho, jeho vzťah k otcovi, bratovi či nakoniec
i manželské problémy) a nesnaží sa zatajovať
realitu rôzneho napätia a bojov. To potom berie
možnosť akýmsi spôsobom glorifikovať tohto
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neskutočného duchovného hrdinu Johna Wesleyho. Aj keď ho opisuje ako velikána viery
a udivuje sa nad jeho takmer nadľudskými výsledkami, na záver vydavateľ hovorí:
„John Wesley (1703 – 1791) nasledujúc
svoje povolanie s ojedinelou víziou, vzoprel
sa sile rozhnevaného davu a dlhoročným tradíciám, aby ponúkol Kristovu nádej miliónom
ľudí, ktorí sa nachádzali mimo vplyvu cirkvi v
tej dobe. Tento oduševnený a neúnavný anglikánsky kňaz prešiel počas života na koni štvrť
milióna anglických míľ, zostavil a kázal viac
ako 40 000 kázní pod holým nebom, v kostoloch
i v stodolách. Hnutie, zamerané na Božiu lásku a svätý život, ktoré Wesley založil, sa rýchlo
rozšírilo v podobe živých metodistických spoločenstiev po celom Anglicku a zanedlho malo
získať pre Krista aj vzdialené národy.“
L. Tagaj

TÉMA

I

Biblia a Korán, kresťanstvo a islam

slam je tretie najväčšie monoteistické náboženstvo na svete. Na svete je vyše jeden
a pol miliardy moslimov, čo znamená, že
skoro každý štvrtý človek na svete vyznáva islam. Toto náboženstvo vyrástlo
Toto
náboženstvo
z
rovnakého
vyrástlo z rovnakézákladu ako dve
ho základu ako dve
predchádzajúpredchádzajúce náboce náboženstvá
–
judaizmus
ženstvá – judaizmus
a
kresťanstvo.
a kresťanstvo.
Arabské slovo
islam je odvodené od slovného základu, ktorý znamená oddanosť a odovzdanosť. Islam je náboženstvo
„podriadenia sa“. Jeho stúpenci, moslimovia,
sú „tí, ktorí sa oddane odovzdajú do vôle Božej
(Alahovej)“.			
Islam je náboženstvo zdôrazňujúce úspech,
preto je militanMoslimovia sú presved- tne misionárčení, že môžu uspokojiť skym nábožennáboženské a duchov- stvom. So slávnou minulosťou
né potreby ľudstva.
a s nedávno
získanou mocou
moslimských štátov bohatých na ropu sa vydalo
ovládnuť svet. Moslimovia sú presvedčení, že
môžu uspokojiť náboženské a duchovné potreby ľudstva.
Zakladateľ islamu, prorok Mohamed, sa
so svojím posolstvom neobracia najskôr na
verejnosť, ale 3 roky pôsobí v rámci rodiny
a súkromnej sféry. Medzi prijatím skorých zjavení a verejným pôsobením leží FATRA, t. j.
prerušenie božských zjavení, ktoré ženie Mohameda do pochybností; v tejto situácii sa dokonca pohrával aj s myšlienkami na samovraždu.
Ale Chadídža, jeho manželka, ho povzbudzuje
a verí v jeho poslanie. Veľký význam pre Mohamedovo prorocké sebavedomie malo jeho
stretnutie s Warakom ibn Nawfalom ibn Asa-
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dom, bratrancom Chadídže a Mohamedovým
strýkom, ktorý sa medzičasom stal kresťanom
a zaoberal sa Bibliou. Mohamed ho vyhľadal
a informoval o svojom „vzrušujúcom“ zážitku.
Strýko ho utvrdil v tom, že dostal božské zjavenie a bol povolaný za proroka. – Slovami: „To
je zákon, ktorý bol daný Mojžišovi.“ – Preto sa
Mohamed mohol chápať v prorockej kontinuite
so židmi a kresťanmi.
Mohlo by sa zdať, že kresťanstvo a islam sú
si blízke v otázke viery, ale narazili by sme na
značné rozdiely v chápaní prirodzenosti človeka, v chápaní potreby vykúpenia a v ponímaní
osoby a poslania Ježiša Krista.
Porovnanie/rozdielnosti:
– Ježiš Kristus je zmiernou obeťou. Islam výslovne odmieta predstavu o záslužnom
utrpení alebo o obeti.
– Islam taktiež odmieta Božie synovstvo
a záchranu sveta „skrze Neho“. Netreba Ježiša
Krista ako prostredníka.
– O tom, že Boh sa skláňa k hriešnikovi,
a nie k spravodlivému, nie je v Koráne žiadna
zmienka.
– Podľa moslimského presvedčenia Boh
zostáva v skrytosti a nevstupuje do dejín.
– Vieru a nevieru chápe Mohamed ako
bohom predurčenú. Dvojitú predestináciu pre
nebo alebo peklo. Korán 6:125: Mohlo by sa zdať, že
„Koho chce Boh kresťanstvo a islam sú
správne usmer- si blízke v otázke vieniť, otvorí jeho
ry, ale narazili by sme
hruď voči isna značné rozdiely
lamu. A koho
chce uviesť do v chápaní prirodzenosbludu, učiní jeho ti človeka, v chápaní
vykúpenia
hruď stiesnenú, potreby
úzkostlivú, ako a v ponímaní osoby
keby stúpal do a poslania Ježiša Krista.
neba. Takto Boh
nečistotou postihuje tých, ktorí neveria.“ Avšak
platí tiež, že Boh si vyberá pre svoju milosť, ko-
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ho chce. Korán 2:105 a 3:129: „Odpustí, komu
chce, a podrobí trápeniu, koho chce.“
– Alah podľa Koránu 25:70n (môže) „zlé
skutky zamení za dobré“.
– Korán tvrdí, že všetko, čo človek robí, nakoniec vychádza od Boha.
– Zodpovednosť za to, že Boh uvedie niekoho do „omylu“, sa pripisuje neviere.
– Zbožnosť spočíva medziiným v odriekaní
modlitieb a platení daní na almužny.
– Korán sa uchováva oddelene od ostatných kníh a možno sa ho dotýkať iba v stave
čistoty; je položený na osobitnom pulte.
– Ježiš Kristus je LOGOS, v islame je to
Korán. Ježiš verzus Korán. Nie Biblia versus
Korán.
– Osobitným problémom je výčitka, ktorá
sa zakladá na vyjadreniach Koránu proti židom
a kresťanom, že sfalšovali svoje posvätné spisy
a zatajili božské pravdy.
– Islam neprijíma platnosť všetkých novozmluvných spisov, hlavne Pavlovu teológiu
vníma ako svojvoľnú interpretáciu a sfalšovanie Ježišovho posolstva, to platí aj o mnohých
tvrdeniach evanjelistov o Ježišovom synovstve,
ukrižovaní atď.
– Podľa islamského presvedčenia Boh nezjavuje svoju podstatu.
– Podľa súry 16:36 má Boh v každom spoločenstve (umma) nechať vystúpiť jedného posla; preto nechal vystúpiť aj Mohameda. Jemu
zoslal Boh Knihu s pravdou, potvrdzujúcu to,
čo je prítomné. A zoslal aj Tóru a Evanjelium
(Korán 3:3).
– Podľa súry 61:6 samotný Ježiš mal
upozorniť na posla prichádzajúceho po ňom:
„Synovia Izraela, ja som posol Boží poslaný
k vám, potvrdzujúci to, čo mám v rukách z Tóry,
a zvestujúci radostnú zvesť o poslovi, ktorý
príde po mne a ktorého meno bude Ahmad.“
Ahmad znamená Vychválený, Velebený a má
rovnaké spoluhlásky ako Mohamed! Toto miesto dávajú tiež do spojitosti s Evanjeliom podľa
Jána (Jn 15,26), podľa ktorého Ježiš ohlasuje
„Parakléta“ (Tešiteľa). Podľa moslimov tu pô-

TÉMA

vodne malo stáť slovo „Periktyl“ (Preslávený),
ktoré sa rovná Ahmadovi a vzťahuje sa na Mohameda. To mali kresťania neskôr sfalšovať.
– Oblasti, ktoré si moslimovia podmanili, patria do „Dár al-islam“ – „domu islamu“,
všetky ostatné oblasti patria do „Dár al-harb“
– „domu vojny“. Neskôr uzatvárali aj zmluvy,
dočasne „dom zmlúv“.
– Náboženstvo v Koráne nie je súkromnou
záležitosťou!!!
– Mohamed bol reálnym politikom, ktorý
v záujme svojej komunity v Medine nasadzoval
politické a aj vojenské prostriedky. Ježiš odmietal politický úrad, hlásal nielen lásku k blížnym
a nepriateľom, ale aj nenásilie.
Na záver: Korán je pozoruhodným svedectvom o Ježišovi. Svedčí Korán je pozoruhodo Ňom ako ným svedectvom o Jeo vyvolenom žišovi.
prorokovi, poslovi a Božom
pomazanom (nie Synovi Božom), učiteľovi
a etickom vzore, ktorý potvrdil Tóru a vyzýval
na poslušnosť voči Bohu. Napriek rozdielnej
kristológii majú kresťania a moslimovia veľkú úctu k Ježišovi ako k človeku (nie k Bohu).
A možno aj preto moslimovia od kresťanov
očakávajú, že uznajú Mohameda za proroka.
Prečo by k mnohým prorokom nemohol byť
pripočítaný aj Mohamed?
Čo na to my kresťania, vieme, komu sme
uverili?

„Kto má Syna, má život; kto
nemá Božieho Syna, nemá život.“
(1Jn 5,12)

Patrik Hipp
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PRE MLÁDEŽ

CAMPFEST 2017 spôsobil PREMENU

a Ranči Kráľova Lehota od 3. do 6. augusta 2017 znela hudba, slovo i divadlo
a ľudia mali možnosť zažiť festivalovú
atmosféru v nádhernom prostredí Liptova.
Okrem spomenutých benefitov a nádherného
horúceho počasia boli účastníci vyzvaní na PREMENU – Premena bola totiž nosnou témou CampFestu na tento rok. Už v prvý večer zaznela hymna
„Som nový“ v podaní Miťa Bodnára a Lenky Bednárovej s kapelou. Do chvál uviedla kapela ESPÉ
a úvodné slovo festivalu mal Miro Tóth. Uctievanie pokračovalo vystúpením ukrajinskej formácie
Derech & Leaviot, za ktorým nasledovali koncerty Mate.O (PL) a holandských Draw the Parade,
ktorí využili posledné zvyšky energie obecenstva
na nočné tanečné ukončenie programu.
V piatok hneď zrána uviedla ľudí do chvál
kapela Tretí deň a o premene do hĺbky rozprával Michal Kevický. V stane Humno prebiehali
semináre katolíkov a protestantov pri 500. výročí
reformácie na tému praktickej premeny vo svojom okolí v podaní Petra Soukupa, ako aj seminár kapely LCH Live a tiež seminár Vlada Žáka
o budúcnosti Cirkvi. Premiéru na CampFeste mali: detská formácia CMS – Young Continentals,
talentovaní ZION i vydarená spolupráca Ewa
& Viliam – Heavy Rain. Nadšencov alternatívnej hudby potešilo vystúpenie maďarskej kapely
Altarive. Poobede znelo hlavným stanom slovo
o Premene, ktorá ovplyvnila okolie, v podaní Slava Polohu. Doplnilo ho citlivé a hudobne precízne
spracované vystúpenie Mate.O a hostí. Podvečer
už tradične patril GodZone projektu, vyskladanému z chvál ESPÉ, Heartbeat a i., slová Ivky Šalgovej a mnohých svedectiev.
Večerný program otvorila kapela Hmla
s množstvom starých i nových chválospevových
piesní, slovom ich doplnil Peter Lipták. Večerné
koncerty odprezentovali energická kapela Twelve
24 (UK), česká formácia Way to go a temperamentní F6. Pohnutí svedectvom Petra Jašeka odchádzali účastníci večerného seminára Väzňom
v moslimskej krajine. Záverečný worship viedol
Jake Hamilton (USA). Jeho úprimné a pokorné
vystúpenie bolo plné Božieho vedenia, ktoré povzbudilo mnohých prítomných.
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Sobotné slnečné ráno vítala kapela LCH Live
spolu s Julom Slovákom, ktorý sa prihovoril na
tému: Premena – soľ nad zlato. V hlavnom stane
Hangár potom celým dňom zneli chvály. Najskôr
v podaní kapely Heartbeat, neskôr opäť roztancovali dav Derech & Leaviot. CampFest Mission
viedli chválou BCC Worship a hostia, slovom
Marián Kaňuch – konkrétne o premene životov
a komunity. Sobota patrila v rámci seminárov
vzťahom. Doobeda sa mužom a chlapcom prihovoril Richard Vašečka, ktorý hovoril o sexualite
ako o radosti a aj boji. Poobede dievčatám a ženám svedčili Maruška Grexová a jej hostia: o čistote a Božom pohľade na ženskú sexualitu. O tom,
ako žiť vo vlastnej rodine bez bremena zlozvykov
a ťažkostí rodín, z ktorých pochádzame, hovoril
Miro Tóth. Koncertná Stodola bola plná detí pri
vystúpení projektu S.I.L.A., nadšencov rocku pri
kapele HERO a milovníkov inštrumentálnej úprimnej chvály pri koncerte Jamesa Evansa.
Posledný večer v hlavnom stane uviedla kapela Timothy. Po ročnej pauze priniesla staré
piesne v novom šate, ako aj novú tvorbu, ktorá strhla do chvál všetkých prítomných. O cene
premeny hovoril s nasadením Janko Buc a jeho
posolstvo premostilo do záverečného programu –
už tradičného času Worship Festivalu s hosťami.
Záver patril symbolike kríža, ktorý bol umiestnený v areáli počas celého festivalu a ľudia mohli
naň doslova pribiť svoje „hriechy“ – na kus papiera napísať veci, ktorých sa vzdávajú alebo sú
im prekážkou v tom, aby mohla prísť spomínaná
premena. Podľa slov organizátorov: „Zámerom
bolo, aby mal každý možnosť zažiť osobnú Premenu. Hlavnou témou bola Cena Premeny na
kríži a výzva, čoho sa potrebujeme vzdať, aby cez
nás mohla prísť Premena. Súčasťou večera boli aj
modlitby za nových kresťanov (novoobrátených),
ako aj modlitby žehnania Slovensku a modlitby za
všetkých, ktorí Premenu potrebujú. Aby tak Boží
Duch mohol spôsobiť nové veci a novú Premenu
(v) nás samých!“
Devätnásty ročník festivalu CampFest
navštívilo vyše 6300 účastníkov, no už dnes vás
pozýva na svoj jubilejný 20. ročník plánovaný
na 2. – 5. augusta 2018!
Michaela Paštrnáková, red. krátené
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VŠETCI POTREBUJÚ KRISTA

aždý rok sa na CampFeste v sobotu
o 12.00 fotíme pri metodistickom aute z Nemecka s nápisom: Alle brauchen
Christus (Všetci potrebujú Krista). Nebolo to inak
ani tento rok. Niektorí aj napriek pripomienkovej
SMS-ke fotku nestihli, alebo ich tak zaujal nejaký
seminár, že zabudli na čas.  Program na CampFeste bol nabitý! Plány, ktoré som mala, napríklad
vypočuť si skupinu Radostné srdce alebo stretnúť
jednu kresťanskú spisovateľku, mi vôbec nevyšli.
S Pablom sme sa totiž zúčastnili tlačoviek s niektorými hosťami a urobili pre Ohnisko rozhovory. Téma CF 2017 bola PREMENA. Oslovilo ma
vyznanie, ktoré znelo každý večer. Tu je úryvok
z neho:
Bože, TY si bol so mnou v mojej temnote, premenil
si púšť na prameň,
objímaš ma v mojej premene. Počujem Ťa volať:
Milujem Ťa...
Ani diabol či moje zmýšľanie nemá právo okrádať
ma o moje dedičstvo v Ježišovi.
Tvaruješ ma, kým sa nestávam Tvojím nefalšovaným obrazom.
Rozširuješ moje zorné pole toho, kto si a kto som
ja.
Je to celoživotné premieňanie zmýšľania na prvotný zámer nášho Otca.
Spoznal som, aká šírka, výška, hĺbka, aká hojnosť
sa v Tebe nachádza.
Nežijem v bubline. Som poslaný zjavovať lásku,
milovať ľudí, obnoviť mestá,
písať dejiny.
Chcem prinášať kultúru Tvojej prítomnosti, kde sa
nedá inak, len byť synom a dcérou.
Rozširovať Božie kráľovstvo každým krokom. Na
toto som bol stvorený.

CAMPFEST 2017

Vďaka Bohu za tému Premena, za krásne
počasie (nepršalo!), za organizátorov a všetkých
ochotných dobrovoľníkov. Tešíme sa na CampFest 2018!
Mimina

OHLASY Z CAMPFESTU

Mne osobne sa asi najviac páčil koncert Jaka
Hamiltona z USA. Bolo vidieť, že to, čo spieva
a hovorí, aj žije. Prejavilo sa to, odkedy zahral prvý akord. Zaujalo ma aj to, čo hovoril na druhý
deň po koncerte na seminári. Celkovo sa mi na
CampFeste veľmi páčilo.
Ester

Na CampFeste som bola tento rok po prvýkrát. Hneď ma oslovil svojím bohatým programom. Najviac som, samozrejme, okrem večerného programu využila možnosť zúčastniť sa niektorých zaujímavých prednášok a koncertov nielen
slovenských kapiel BCC Worship a Espé, ale aj
zahraničných kapiel a spevákov, ako Jake Hamilton a Twelve 24, ktorí svojou hudbou oslavujú
Boha. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom
a dobrovoľníkom, bez ktorých by CampFest určite nefungoval a neoslovil toľkých mladých ľudí.
Určite plánujem ísť aj na budúci rok.
Marianka

Najviac ma oslovilo, ako náš český brat Jašek hovoril, čo všetko prežil
v sudánskom väzení. Potom, čo som si vypočul
jeho svedectvo, som bol v šoku a priznávam, že aj
zahanbený. Moje problémy sú oproti tomu, čo tam
prežil on, veľmi, veľmi malé. Som vďačný Bohu,
že dal nášmu bratovi víťazstvo a vyslobodenie, aj
keď sa to zdalo byť nemožné (Lk 18,27).
Patrik

KONFERENCIA

Slováci v Estónsku

O

d 5. do 10. augusta 2017 sa v ďalekom
Estónsku v hlavnom meste Talline
konala Európska konferencia pre laikov ECM. Patrik a Zuzka Hippovci a Tomáš
a Lydka Stašovci sa tejto konferencie zúčastnili
ako zástupcovia ECM za Slovensko.
Niekoľko dní sme mali možnosť vytvárať
spoločenstvo s ľuďmi zo 16 rôznych krajín
(Estónska, Litvy, Nórska, Ruska, Nemecka,
Talianska, Sev. Írska, Macedónska, Rumunska, Albánska, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny,
Srbska, Švajčiarska a USA).
Pýtate sa, ako sme sa dorozumievali? Spoločným jazykom pre všetky krajiny
bola, samozrejme, angličtina, ale používala sa aj nemčina a ruština. Vzájomné dorozumievanie zabezpečovali profesionálni
tlmočníci. My sme oprášili aj maďarčinu,
a tak sme našli spoločnú reč aj so sestrami
z Maďarska. Veľkým prekvapením bol pre nás
brat, ktorý síce zastupoval ECM v Srbsku, ale
mal slovenskú národnosť, takže s ním sme
mohli hovoriť v našej rodnej reči . Boli sme
ubytovaní v hoteli veľmi blízko „Metodisti kirik“ v Talline, kde prebiehala celá konferencia.
V tejto budove boli perfektné miestnosti prispôsobené na rôzne aktivity, bola tam aj jedáleň
a na poschodí sa nachádzali kancelárie. V ďalšej časti budovy bola obrovská miestnosť určená na bohoslužby. My sme využívali hlavne
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konferenčnú miestnosť, kde sme sa stretávali na
ranných a večerných modlitbách a na chválach
a kde sme mali štúdium Sv. Písma, témy dňa
a „talking groups“, v rámci ktorých sme v menšom počte rozoberali otázky k téme alebo hovorili o situáciách v našich zboroch. Poobede sme
mávali aj voľný čas. Najzaujímavejšie a pre
nás najviac prínosné boli takzvané „country reports“ – keď sa každá krajina sama predstavila
a podala informácie o ECM v tej svojej krajine alebo o konkrétnych zboroch. Toto predstavenie prebiehalo formou prezentácie (fotiek)
a niektorí aj zaspievali alebo zahrali nejakú
chválu vo svojom národnom jazyku (napríklad
aj my ). V rámci tém odzneli veľmi hodnotné myšlienky. Taktiež sme rozoberali, aká je
dôležitá úprimnosť medzi ľuďmi v zbore, aké
je dôležité prijímať sa navzájom a rešpektovať
odlišnosti ľudí a aká je dôležitá vzájomná komunikácia. Vo všetkých týchto otázkach sme
sa opierali o Sv. Písmo a o rôznu odbornú literatúru. Na ranných alebo večerných chválach
spojených s modlitbami sme niekedy aj my
s Tomášom mohli slúžiť chválami. Spievalo
sa v angličtine, všetci sa k spevu pridali a niektorí aj hrali na perkusiách. Bolo to pre nás
naozaj veľkým požehnaním. Mohli sme znovu
na vlastnej koži prežívať, aké je dobré a milé
spievať Pánovi, a že náš Pán je hoden všetkej
chvály (Ž 145,3)! Vo voľnom čase sme jedno
popoludnie spolu s ostatnými členmi konferencie strávili na turistickej obhliadke Tallinu, ale
v iné dni sme si nenechali ujsť ani more . Tí
odvážnejší si vyskúšali aj plávanie
v chladnej estónskej morskej vode a
tí viac zimomraví si len posedeli na
pieskovej pláži, obdivujúc úžasnú
Stvoriteľovu prácu .
Účasť na tejto konferencii bola
pre nás veľmi vzácna a vnímame
ju ako milosť. Pomohla nám uvedomiť si silu spoločenstva a Cirkvi a ubezpečiť sa v našej identite
v ECM. Veľa sme sa dozvedeli
o fungovaní zborov v iných krajinách a mohli sme sa vzájomne in-
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SVEDECTVO

špirovať, ako ďalej pokračovať v práci v zbore.
Zakúsili sme jednotu veriaceho ľudu bez ohľadu na jazyk, národnosť či dokonca rasu, vytvorili nové priateľstvá a zažili aj veľa radosti.
Z konferencie prinášame pozdravy a modlitby
za našu krajinu a za jednotlivé zbory. My ďakujeme Bohu za milosť byť na tejto konferencii a ľuďom, vďaka ktorým nám táto cesta bola
umožnená. Buďte požehnaní!
Lydka Stašová

Piatok s Johnom
7.00. „John Wesley už mal dávno osedlaného koňa (od 5.00 hod.),“ pomyslela som si. Teplomer ukazoval 25 °C a cez deň sa mala teplota
vyšplhať až nad 30 °C. Musím teda vyraziť čo
najskôr. Po raňajkách osedlávam svojho „koňa“
– bicykel Mayo – a do ruksaka vkladám knihu
pre kamarátku, poznámky a fľašu dobre vychladenej vody. Vydávam sa na 8-kilometrovú cestu
– smer sídlisko.
9.00. Digitálny teplomer v centre mesta
ukazuje 30 °C. Začína ma trocha bolieť hlava
a vchádzam do chladného podchodu. Pri výstupe z neho vidím na trávniku sedieť postaršiu
paniu. Moju pozornosť upútal jej bicykel, ktorý
ležal vedľa nej na zemi. „Odvážna teta,“ usúdila som, „a nehanbí sa posedieť si.“ Prichádzam
bližšie a vidím, že nie je v poriadku. Pozrela
priamo na mňa: „Takmer som odpadla, prišlo
mi tak zle,“ vravela slabým hlasom. Podávam
jej fľašu so studenou vodou. Pohodlnejšie sa
usadila a ďakovala mi. Vracala sa z návštevy
cintorína, ktorú chcela stihnúť ráno pred horúčavou. Dali sme sa do reči. Polhodinka v chládku rýchlo ubehla a ja som jej stihla vysvetliť,
„čo viera nie je a čo je – znovuzískanie Božej
podoby a osobný vzťah s Pánom Ježišom“, jeden z bodov Johna Wesleyho pre každodenný
posvätený život.

10.00. Zdržanie stálo za to. U kamarátky
som sa napila a fľašu doplnila studenou vodou.
Spolu vyrážame na bicykloch na návštevu priateľky, s ktorou sme sa stretávali na skupinkách
pri Božom slove. Pri káve a debate nám ubehli
dve hodiny. Prečítali sme si zoznam myšlienok
J. Wesleyho na každodenné vyhodnocovanie
svojho života, ktoré som im priniesla. Táto aktualita nám má čo povedať aj po 300 rokoch.
14.00. Presúvame sa do bytu o poschodie
vyššie, kde sa spolu s ďalším známym modlíme
a prosíme o silu pre posvätený život, do akého
vyzýva náš historický hrdina Wesley. V popoludňajšej horúčave sťažka krútim pedálmi a vo
vnútri pociťujem silu – akoby môj bicykel tlačil sám John Wesley. Z jeho posolstva vyžaruje
čerstvá energia; ,viera činná skrze lásku‘ (Gal
5,6), ktorá ženie k obetavosti.
16.00. Obedujem a na um mi prichádza
perlička z jeho života. Každý piatok do 4.00
hod. popoludní sa postil. Ďakujem Pánovi za
užitočne strávený deň pre blížnych a za silu
svedčiť o Ňom.
Anna Gajdošová

ZOZNÁMTE SA S KAZATEĽMI

Michal Tagaj, 79 rokov,
ženatý s Elenou.
Máme tri deti a päť vnúčat.
u Odkiaľ pochádzate, z akej rodiny?
Pochádzam z malej slovenskej dedinky Pitvaroš
(Dolná zem). Rodičia Štefan a Anna mali šesť detí.
u Ako vás ovplyvnili vaši rodičia?
Rodičia boli hlboko veriaci, v našom dome bývali zhromaždenia. To malo na mňa veľký vplyv.
Mama žila až do 98 rokov a milovala Pána Ježiša
a zhromaždenie Božieho ľudu.
u Vyviedli ste niečo v škole alebo s kamarátmi?
V škole sme museli poslúchať. Kamaráti ma však
naviedli, aby sme fajčili na záchodoch, ktoré
v tých časoch boli vonku. Kamaráti boli šikovnejší, ušli a mňa samého prichytil učiteľ Breschneider a vyfackal ma!
u Ako dlho vykonávate duchovenskú prácu?
Slúžim ako laický kazateľ od roku 1987. Vtedy
som dostal štátny súhlas, ktorý vybavil vtedajší superintendent V. Schneeberger. Táto služba
bola dobrovoľná, robil som ju popri zamestnaní.
Vždy mi záležalo na Božom diele, aby išlo dopredu,
a preto povzbudzujem Božie deti, aby boli horlivé. Od roku 2008 pracujem v cirkvi ako povereník
Rady pre prácu so seniormi. Keď som uveril, začal som najprv slúžiť tým, že som dal do služby
aj svoje auto. Vtedy mal auto málokto. Vozil som
do zhromaždenia starších ľudí z okolia. Keď bol
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tábor stanovákov v 70. rokoch, išiel som tam autom a celý týždeň som vozil z Važca do lesa, kde
bol tábor, potraviny pre sestry, ktoré varili pre 200
ľudí. Alebo som vozil brata kazateľa Poláka do
Skleného na zhromaždenia. Raz s nami išiel aj hosť
z Ameriky, brat Martinček. Cestou sme sa zastavili v jednej reštaurácii. Tento brat z Ameriky sa
modlil v reštaurácii nahlas – to som prvýkrát počul, aby sa niekto nahlas verejne za totality modlil.
u Ako ste prežili povolanie do služby?
Ja som sa do služby nehlásil, lebo v službe som
bol ako dobrovoľník. Robil som v zhromaždení
všetko, čo bolo treba. Niekoľko rokov som pomáhal aj v práci s mládežou. Vďaka Bohu, že túto
službu a aj začínajúcu skupinu LTD podporoval
aj brat Pavel Procházka, ktorý vtedy u nás v zbore
slúžil ako kazateľ a prichádzal kvôli tomu do Serede aj v nedeľu poobede.
u Čo je na tomto povolaní ťažké?
Čo nám Pán Boh zveril, to nie je ťažké, to je Jeho
dielo. To je ťažké, čo nám Pán Boh nezveril, čo by
sme chceli robiť, a nevieme.
u Niečo výnimočné, čo ste prežili s Bohom?
Najväčší zázrak bolo moje znovuzrodenie 17.
marca 1957. Keď som sa vyučil za zámočníka,
musel som ísť pracovať do Litvínova v Čechách.
Dostal som sa z domu preč a myslel som si, že mi
patrí celý svet. Začal som fajčiť a piť. Prežil som
doslova to, čo márnotratný syn v Biblii. Naraz
som sa ocitol na dne. V tom prišiel Boží zásah do
mojej zlej situácie. V práci pri výmene plynového ventilu som odpadol a prebral som sa až v nemocnici. Pochopil som, že Boh ku mne prehovoril
a rozhodol som sa okamžite odísť z práce z Čiech
domov. Začal som pracovať v našej obci vo Veľkých Úľanoch na družstve. Potom prišlo do nášho
okolia prebudenie, ktoré zasiahlo aj mňa. Som za
to veľmi vďačný Bohu.
u
Spomeniete si na nejakú vtipnú príhodu
z vašej kazateľskej praxe?
Keď som raz s bratom kazateľom Polákom išiel
zo zhromaždenia zo Skleného domov, došiel nám
benzín. Vtedy sme išli jeho autom, ja som len
šoféroval. Brat Polák pozeral na kontrolku stavu
paliva v nádrži zo strany spolujazdca a povedal:
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ZOZNÁMTE SA S KAZATEĽMI

„Nádrž je plná.“ No o chvíľu sa motor vypol. Museli sme auto tlačiť asi 15 km do Levíc. Tam mal
brat Polák známeho a od neho vypýtal benzín do
Wartburgu.

„a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím“ (Žd 11,25; Roháčkov preklad). A potom Daniel, ktorý sa rozhodol nepoškvrňovať sa kráľovským pokrmom.

u Čo sa vám páči v ECM?/Čo by ste rád zmenili?
Páčia sa mi Wesleyho dôrazy na svätosť. Všade,
kde sa stretávam s inými veriacimi ľuďmi, sa ma
pýtajú, či tak aj žijeme, keď taký dôraz dávame na
posvätenie. Páči sa mi, že ECM prijíma každého
za člena. Wesley píše, že ,nenájdeš na svete cirkev,
ktorá by ťa prijala s iným názorom medzi seba‘.
Čo by som rád zmenil? Rád by som bol, keby sme
ako cirkev žili svätým životom.

u Ako trávite voľný čas?
Odkedy som dostal počítač (na svoje 70. narodeniny), začal som si doň prepisovať noty a piesne.
Potom som ich preniesol na 3 CD a rozdal. Volajú
sa: Poklady našich predkov, Dychová hudba, Betlehemská hviezda. Teraz som prepísal 2 spevníky:
Piesne prebudenia a Duchovné piesne ECM. Voľný čas trávim aj v záhrade.

u Máte obľúbenú knihu alebo kazateľa, ktorý
vás vie povzbudiť v službe?
Dlhé roky som nečítal iné knihy, iba Bibliu. Manželka často citovala slová holandskej misionárky
Corrie ten Boom, ktorá prežila koncentračný tábor. Tak som si nedávno prečítal jej knihy. Veľmi
ma povzbudili. Čítam aj knihy brata Kremského,
ktorého služba kazateľa mi je vzorom. Bol ochotný cestovať a poslúžiť slovom v zboroch v celom
Československu alebo pastoračne v rodinách bez
rozdielu denominácie. Posledné roky ho veľmi
trápilo, že vymreli pastieri a zostali len kazatelia!
u Na aký biblický text rád kážete?
Na text zo Skutkov apoštolov, 10. kap., o Kornéliovi. Keby sa stále vymieňali ľudia a prichádzali by noví, kázal by som len na tento text.  Aj
z Evanjelia Jána mám obľúbené texty: o Natanaelovi, Nikodémovi, Samaritánke...
u Vaša obľúbená biblická postava?
Je to najmä Mojžiš, ktorý opustil kráľovský dvor

u Ktoré najzaujímavejšie miesto ste navštívili?
Casa Locarno vo Švajčiarsku. S manželkou sme
boli v kresťanskom stredisku s veriacimi z iných
štátov. Tento pobyt nám ponúkol brat superintendent Pavel Procházka okolo roku 2000 a ja som
ho prijal ako dar, že Boh už teraz v tomto živote odmeňuje tých, ktorí Mu slúžia. Ešte som mal
možnosť byť v partnerskom zbore v Cincinnati,
USA, a v zbore v Ľvove v Rusku. Dve rozdielne
mestá, ale s rovnakým duchovným obsahom zhromaždení, na ktoré sa nedá zabudnúť.
u Kam by ste chceli cestovať?
Tam, kam cestujem posledné roky: do Račkovej
doliny, na Karmel v Smíloviciach a na CampFest.
u Obľúbené jedlo?
Kurací paprikáš a bryndzové halušky.
u Z čoho máte radosť? Čo vás v poslednom
čase potešilo?
Radosť mám, keď veriace znovuzrodené Božie
deti stoja v Pánovi. Teší ma, že mladí, aj moje
vnúčatá, slúžia Bohu tiež evanjelizáciami na ulici.
Najväčšiu radosť mám, že mladí pochopili, že majú byť so starými – a prišli do Račkovej na Letný
pobyt stanovákov. Čo ma potešilo v poslednom
čase? Keď na mňa najmladšia 2-ročná vnučka zavolá v zhromaždení.
u Čo by ste radi odkázali našim čitateľom?
Tým, ktorí sa ešte neobrátili k Pánovi Ježišovi,
prajem, aby dopočuli Jeho hlas a mohli prejsť zo
smrti do života. Znovuzrodeným prajem, aby zotrvali, verní Pánovi, až do konca.

PRE DETI
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KRÍŽOVKA
Súťažíte o vecné ceny: zápisník, kozmetický balíček, hudobné CD podľa vlastného výberu.
Vyriešenú krížovku posielajte na adresu: ustredie@umc.sk
alebo Ohnisko, Panenská 10, 811 03 Bratislava do 30. 9. 2017.

už vieme, že Pán Ježiš je naším Pomocníkom.
On pomôže tým, ktorí Ho úprimne prosia, ale očakáva tiež vďaku od nás. Povedz mu dnes
v tichu modlitby, za čo si vďačný. Určite je toho veľa aj z uplynulých letných prázdnin.

Syn Boží sa (tajnička).
Autor:
RINGO

1. V tajničke sa ukrýva slovo, ktoré radi často používame v rozhovore s naším Bohom.
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SPRÁVY

Správy zo zborov

Pezinok
22. júla 2017 sa v centre mesta konala pouličná evanjelizácia. Mládež slúžila piesňami,
scénkou RUKY, detským programom, bábkovým divadlom. Svedectvami slúžili mladí
i starší. Ďalší prítomní bratia a sestry sa prihovárali ľuďom a rozdávali pozvánky na bohoslužby, ktoré bývajú vo štvrtok v Dome kultúry.
Trnava
Na prelome júla a augusta sme v našom
zbore privítali rodinu kórejského misionára
a pastora Kyu Won Lee s rodinou. Hoci prišli
z Anglicka, kde žijú, na Slovensko na dovolenku, ochotne slúžili piesňami, modlitbami
a kázaním na biblickej hodine a dvakrát v nedeľu. K. W. Lee s manželkou pracovali v rokoch
1995 – 1999 v našom zbore ako misionári a pomáhali pri zakladaní zboru. Veľmi radi sme ich
po 17 rokoch privítali (celú rodinu) a verím, že
s láskou sme sa o nich postarali.
Luboš Tagaj

v DSS Betánia. Sme vďační za starkých, ktorí
sú hladní a smädní po Božom slove.
Ivan Lukáč
Gerlachov
V sobotu 26. augusta 2017 sa uskutočnilo
stretnutie pri gerlachovskom guláši. O 10.00
hod. sa začal program pre deti, šport, súťaže...
Po spoločnom obede sa konal evanjelizačný
program, kde piesňami, svedectvom i kázaným
Božím slovom slúžila hudobná skupina Agape
zo Slavkoviec. Vďaka Bohu za spoločne prežitý čas!
Ľuboslav Sirkovský

Bratislava-Staré Mesto
V auguste sme navštívili náš partnerský
zbor v Mikulove. Prežili sme radostný a požehnaný čas s domácimi vo viere nielen na bohoslužbách, ale aj pri potulkách mestom. Ďakujeme Pánu Bohu za prehlbovanie vzájomných
vzťahov. V októbri zase my očakávame návštevu z Mikulova. Bol tiež zrealizovaný projekt
„Mission Shelter“ (misijný prístrešok), ktorý
poslúži všetkým, čo si potrebujú oddýchnuť od
každodenných zhonov a starostí, a takisto aj pre
tých, čo sa túžia duchovne posilniť vo viere.
Prístrešok sa nachádza v našej farskej záhrade.
Počas letných prázdnin sa konali bohoslužby
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