Informačný list

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

2 / 2009

r
ú
m
š
a
i
v
Sta

alebo most?
Rozhovor
s Vladimírom
Danišom

Ľubomír Ďuračka

Soľ spôsobuje smäd
Konferencia

Slaný kresťan

Rozhovor
Danišom
s Vladimírom
členom vý boru

EVS

Prečo si sa rozhodol kandidovať na dozorcu?
Mojou ambíciou nikdy nebolo stáť vo vedení
niektorých cirkevno-organizačných jednotiek,
no niekoľko mesiacov pred samotnými voľbami
som bol oslovený skupinou evanjelických duchovných, aby som prijal kandidatúru na post
dištriktuálneho dozorcu. Musím pravdu povedať, že táto ponuka ma prekvapila, a keď ma
po určitej dobe oslovili opäť, požiadal som o
čas na rozhodnutie. Potreboval som čas najmä
na získanie vnútorného pokoja, aby som túto
otázku mohol položiť na modlitby, a tak i s celou mojou rodinou mohol hľadať Božiu vôľu.
Na GBÚ som vo volebnom období roku 2006
pracoval už dvanásty rok a počas týchto rokov som získal mnohé skúsenosti a aj rozhľad
v cirkevnej oblasti. Po mnohých modlitbách a
rozhovoroch s tými, ktorí so mnou žijú, a ktorí
so mnou spolupracovali na rôznych úrovniach
v cirkvi, som sa rozhodol kandidatúru prijať.
Čo je v službe dozorcu inak, ako si myslel?
Prácu v cirkvi som si nikdy neidealizoval. Vedel som, že je náročná. Pred nástupom do
funkcie dištriktuálneho dozorcu som sčasti
poznal svoje nastávajúce kompetencie. Tie sú
v prvom rade striktne dané cirkevnou ústavou.
No sú i také, o ktorých cirkevná ústava vôbec
nehovorí. Jednou z nich je i cirkevné školstvo.
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Keďže západný dištrikt ECAV na Slovensku je
zriaďovateľom evanjelických stredných škôl na
území dištriktu, ja ako jeden zo štatutárnych
zástupcov sa zúčastňujem na rokovaniach so
štátnou správou ( MŠ SR, VÚC), prípadne samosprávou. Pracujem vo viacerých výboroch
či kontrolných orgánoch účelových zariadení
ECAV, kde som bol vymenovaný Generálnym
presbyterstvom ECAV. Takže toto je napríklad jedna z povinností, ktorú som dovtedy
nevnímal ako pracovnú náplň dištriktuálnych
dozorcov.
Čo je pre teba najdôležitejšie v službe
dozorcu?
Áno, to je dobrá otázka. Ide o službu. Nie je
to funkcia, ktorá by mala vytvárať dojem nadradenosti, ale práve naopak. Mojou snahou
je zachovávať biblické princípy a zachovávať
demokraciu v ECAV. Za veľmi dôležité považujem zachovanie právnej subjektivity cirkevno
-organizačných jednotiek. Po duchovnej stránke považujem za najdôležitejšie rozvíjanie
práce s deťmi, dorastom, mládežou a rodinami. K tejto práci povzbudzujem ordinovaných
i neordinovaných pracovníkov v cirkevných
zboroch.
Čo ťa v tvojej službe teší?
Napĺňa ma radosťou, keď vidím, ako sa
v niektorých cirkevných zboroch v našej cirkvi
darí rozvíjať prácu na duchovnom ale i materiálnom poli. Je úžasné sledovať deti na detskej besiedke, ako zaujato počúvajú biblické
podobenstvá, učia sa biblické citáty, energicky a s radosťou spievajú náboženské piesne.

Je i pre mňa povzbudením, ak sa v cirkevných
zboroch zakladajú spevokoly, organizujú podujatia, ktoré prehlbujú vzťahy medzi cirkevníkmi. Ak sa toto deje, vtedy si uvedomujem,
že naša služba v cirkvi nie je márna, ale umožňuje, možno i našim rozhodnutím či pričinením, duchovný rast v našej cirkvi.

má veriace deti, ktoré sa neobviňujú z rozpustilosti a neposlušnosti“. V druhej kapitole nanovo Títovi prízvukuje: „Starší mužovia nech
sú striezliví, čestní, mierni, zdraví vo viere,
láske a trpezlivosti, podobne aj staršie ženy
nech sú v obcovaní, také ako sa sluší na sväté, nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého
vína, (ale) učiteľky dobra, aby poučovali mladé
ženy, ako byť milými k (svojim) mužom a láskavými k dietkam, miernymi, cudnými, domáckymi, dobrými, svojim mužom poddanými,
aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu“.

Čo ťa bolí a trápi?
V prvom rade veľmi citlivo vnímam medziľudské vzťahy. Cirkev je predovšetkým o vzťahoch. O vzťahu ľudí k nášmu Stvoriteľovi
a vzťahu ľudí navzájom medzi sebou. Žiaľ do
našich spoločenstiev pomaly a nepozorovane
preniká pretvárka, hnev, nenávisť či politika.
Tieto faktory zapríčiňujú devalváciu dôvery
v tom či onom spoločenstve. Pri riešení problémov, ktoré sú, boli a budú, sa postupuje nekorektne a tým vzniká veľké napätie medzi
ľuďmi a narastá čoraz viacej zranených. Mám
pocit, že niektorí predstavitelia našej ECAV
si demokratický princíp, ktorý charakterizuje
našu cirkev, vysvetľujú svojsky. Záujem jednotlivcov valcuje záujem väčšiny, no verím, že
i v tejto oblasti postupom času príde k výraznému zlepšeniu.

Bol si s rodinou na konferencii Slaný
kresťan, aké dojmy ste si odniesli?
Konferencia bola pre mňa ale i manželku veľmi obohacujúca. Predovšetkým som pozitívne
hodnotil, že na konferenciu sme mohli prísť
celá rodina. Bolo úžasné, že i pre deti bol pripravený program. Tým sme mohli intenzívne
prežívať spoločenstvo, ktoré bolo vytvorené
v rámci konferencie. Prednášky, vstupy a príhovory mali vysokú duchovnú hodnotu. Myslím, že tak, ako my sme odchádzali obohatení
z tejto konferencie, že s takým istým pocitom
odchádzalo množstvo prítomných.

Aký by mal byť dozorca cirkevného zboru?
Ako si predstavuješ dobrého dozorcu?
Moja predstava o presbyteroch a dozorcoch
v CZ je úplne stotožnená s predstavou apoštola Pavla. Ten v liste Títovi v 1. kapitole a 5. verši píše: „Nato som ťa nechal na Kréte, aby si
usporiadal, čo ešte nebolo (zriadené), a po
mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal: ak je niekto bez úhony, jednej ženy muž,

Čo je pre vás dôležité v rodinnom živote?
Rodinu považujem za výnimočnú ustanovizeň.
V nej sa formuje myslenie, správanie a celková
osobnosť človeka. Rodina v našej spoločnosti prechádza veľkou krízou. Dnešná moderná
doba devalvuje základné princípy zdravej spoločnosti a žiaľ rúcame i to, čo by malo zostať
nedotknuteľným, ba priam až svätým.
S manželkou Evičkou máme tri deti dve diev-

čatá a jedného chlapca. Od malička im hovoríme o Pánu Bohu a Jeho veľkej láske k nám. Spoločnú modlitbu považujeme za niečo, čo nás
všetkých spája s Bohom. Je pre nás radosťou,
ak v nedeľu môžeme spoločne kráčať do častkovského chrámu Božieho. Bol by som rád, ak
by sa naša snaha vydarila a z našich detí by
sme vychovali verných nasledovníkov Pána Ježiša Krista.
Najobľúbenejší verš v Biblii
Je ťažké napísať jeden najobľúbenejší, pretože ich je veľmi veľa a z mnohými ma spájajú
udalosti z môjho života, ale uvediem aspoň
jeden:
„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný
život mal každý, kto verí v Neho.“ (J 3:16)
Vladimír Daniš, dozorca ZD ECAV
34 rokov
Ženatý, manželka Evička. Majú tri deti:
Katarínku, Jakubka a Adelku.
Spolu s manželkou študovali na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.
V roku 2006 na Pedagogickej fakulte UK
v Bratislave obhájil titul Doktor pedagogiky. Od roku 1994 do roku 2001 pracoval
na GBÚ ECAV. V roku 2001 bol vymenovaný
za konateľa spoločnosti REFORMATA spol.
s r.o.. Od roku 2006 je dozorcom ZD ECAV
na Slovensku.
Medzi záľuby od detstva patrí hudba,
folklór a zborový spev.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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Keď som dostal tému, že soľ spôsobuje smäd,
zamyslel som sa. Všeličo som už hovoril o soli,
že konzervuje, pomáha, ale nikdy som si neuvedomil, že spôsobuje smäd. Keď zjeme niečo
slané, sme potom smädní.
Bol raz jeden veľmi tvrdohlavý kôň. Niekedy
sa nechcel napiť, robil problémy. No jeho pán
vedel, čo má urobiť. Vzal do ruky hrudku soli
a dal mu oblízať. Akonáhle koník zhltol soľ,
hneď ponoril hlavu do vedra a napil sa vody.
Pri tomto obraze sa pýtam: „Koľko je takýchto
tvrdohlavých koníkov okolo nás?“ Ponúkame
im vodu a dobre vieme, že Pán Ježiš povedal:
„Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť.“ To je tá obyčajná voda. „Ale každý, kto
by pil z vody, ktorú mu Ja dám, nebude žízniť
naveky, ale bude v ňom prameňom, prúdiacim
k večnému životu.“
Pán Ježiš je tá živá voda. V J 7:37-38 je napísané: „V posledný veľký deň slávností stál Ježiš
a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne
a napije sa. Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody
potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa.“ Áno,
Pán Ježiš je živá voda a my sme soľ. „Ak však
soľ stratí svoju chuť, čím bude osolená?“
Spôsobujeme my, kresťania, smäd v ľuďoch
okolo nás? My nemôžeme napojiť týchto ľudí.
Ak sa snažíme získať ľudí kultúrou, dojímavým zážitkom z bohoslužieb, to nedopadne
dobre, lebo smäd každého človeka dokáže
uhasiť jedine Pán Ježiš. Preto apoštol Pavol
napísal do Korintu (1K 2:1-2): „Aj ja, keď som
prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať
vám svedectvo o Bohu; lebo som si umienil
nič iného nevedieť medzi vami, jedine Ježiša

Krista, a to toho ukrižovaného.“ Preto chcem
jasne povedať, že je úplne pomýlené, ak cirkev
namiesto ukrižovaného Krista zdôrazňuje kultúru, usporadúva umelecké večierky a recitačné preteky a evanjelické plesy. „Je toto úloha
cirkvi?“
Áno, každého jedného z nás si Pán Ježiš vyvolil
a ustanovil (J 15:16): „Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som
vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie
aby zostávalo.“ To je podobný obraz. On si nás
ustanovil a vyvolil, aby sme my boli soľou. Aby
sme boli tými, ktorí budú spôsobovať, že ľudia
okolo nás budú priťahovaní ku Kristovi. Nie
k nám ale k Nemu. Ak sa pozrieme do Písma,
nájdeme tam, že cirkev, ktorá bola opísaná v
Skutkoch apoštolov, pôsobila okolo seba smäd
(Sk 2:47; 4:4; 5:14; 6:7).
„...chválili Boha a boli obľúbení u všetkého
ľudu. A Pán pridával na každý deň (takých),
ktorí boli zachránení.“ „Ale mnohí, ktorí počuli tú reč, uverili; počet mužov vzrástol asi na
päťtisíc.“ „A čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich v Pána, mnoho mužov a žien.“ „A slovo
Božie rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa
veľmi rozmnožoval. A aj z kňazov veľmi mnohí
uverili.“ To sú dôkazy, že prvá cirkev pôsobila
smäd.
Určite mi dáte za pravdu, že na prvej cirkvi
bolo vidno lásku. Bolo vidno, čo Pán Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nové prikázanie vám
dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som
vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji

učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ A to
priťahovalo aj ostatných. Vieme veľmi dobre,
že prvá cirkev išla v tejto otázke tak ďaleko,
že boli ochotní deliť sa s tým, čo mali. Delili sa
o svoj majetok. My v súčasnosti namiesto takejto lásky aj takejto praktickej pomoci pošleme bratov a sestry do banky: „Choď a zober si
pôžičku.“ Nie aby sme sa dokázali deliť medzi
sebou a pomáhať si.
Na prvej cirkvi vidíme aj radosť a v súvise
s  tým aj vďačnosť. Ak pozorne čítate Skutky
apoštolov, tak si musíte všimnúť, že na každej
stránke dominuje radosť z Pána Ježiša Krista
napriek utrpeniu a prenasledovaniu. V 1. storočí mali kresťania ťažký život. Máme svedectvo o tom, že sa stretávali každý deň. Kto ich
nútil, aby sa stretávali každý deň? Dnes nám
ľudia povedia: „Čo mám každú nedeľu vysedávať v kostole?!“ Kto ich nútil, aby sa stretávali
každý deň? Som presvedčený, že mali ťažký
život. Po celom dni, keď museli ťažko pracovať
ako otroci, rýchlo utekali, aby sa navzájom povzbudili. Ťahalo ich to tam.
24. kapitola proroka Izaiáša je ako predpoveď finančnej krízy. V prvých veršoch čítame:
„Ajhľa, Hospodin spustoší zem a vyplieni ju;
rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyvateľov...
Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená.“ prečítajte si to doma v tichosti. Aká je
naša reakcia? Sme utrápení, ustráchaní? Čo
bude s nami? Pýtame sa tak isto ako naše okolie? Alebo máme nádej: „Pane, veď Ty si toto
dávno predpovedal, mnoho storočí predtým,
ako prišiel Pán Ježiš na svet. Ty nad všetkým
vládneš!“ Je toto naša reakcia?! Soľ je iná. Má
iný pohľad, inak reaguje a ja som sa rozhodol,

že budem ďakovať Pánu Bohu v tejto finančnej kríze aj za ňu a robím to aj na službách
Božích.
Aj keď stále platia slová, že nevieme dňa ani
hodiny, ale príchod Pána Ježiša je veľmi blízko.
Znamenia sa tak napĺňajú ako ešte nikdy. Žijeme s týmto pohľadom a postojom? Očakávame Pána? Vieme, že prvá cirkev Ho očakávala.
Prečo takto nevidíme veci okolo nás? Prečo
nereagujeme ako prvá cirkev, ktorá bola plná
radosti, lásky a pokoja? Je to pre náš postoj k
Písmu. Tam nájdeme odpovede, aby sme mohli
správne reagovať na udalosti každej doby.
V knihe „Príslovia“ (28:5) je napísané: „Zlí ľudia
nechápu, čo je správne, tí však, ktorí hľadajú
Hospodina, chápu všetko.“ To neznamená, že
musíme všetko pochopiť, ale vidíme to inak.
V proroctve Daniela (Dan 12:9-10) je tiež napísané: „Choď, Daniel! Lebo slová sú skryté
a zapečatené až po posledný čas! Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou, ale bezbožní
budú páchať bezbožnosť. Ani jeden bezbožný
nepochopí, ale rozumní pochopia.“ Ak budeme zakorenení v Písme, budeme chápať aj to,
čo sa deje okolo nás.
Preto, bratia a sestry, chcem vás aj seba vyzvať k pokániu, lebo ak sme čestní voči sebe,
tak musíme priznať, že nepôsobíme ako pravá
soľ. Nepôsobíme vôkol seba tú túžbu, aby sa
aj iní chceli napiť z toho prameňa ako my. Nie
sme poslušní Písmu. Sú druhí priťahovaní pri
pohľade na môj život? Povedia si: „Tak toto
chcem!“ alebo skôr povedia: „Tak toto rozhodne nechcem! Takýto nechcem byť!“
Viete, existujú dva spôsoby, ako dosiahnuť,
aby sme v druhých spôsobili smäd.
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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Ten prvý je, že sa nejakým spôsobom nastavíme tak, že ráno vyjdeme do kostola, nahodíme úsmev, začneme používať kresťanský slovník, na každého sa budeme milo usmievať. Je
mnoho kresťanov, ktorí žijú takýmto spôsobom. Žiaľ, tento spôsob je nastúpenie na cestu farizejstva. Nuž maskovať sa dokážeme na
krátky čas, ale po chvíli vyjde na povrch, akí
sme tam vnútri. Toto nie je cesta. Musíme si
uvedomiť, že byť soľou, neznamená vyzerať
dokonale. My sa často maskujeme, ale ľudia
túžia vidieť realitu.
Ten druhý spôsob je smrť môjho ja. Toto je
celoživotný proces. Ak si však každý deň budeme pripomínať to, čo sa stalo na Golgote,
tak budeme s Pavlom vyznávať: „Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije
vo mne Kristus.“ Ak si toto budeme každý deň
pripomínať, spôsobí to radikálnu zmenu, ktorá začne v našom vnútri a ovplyvní aj vonkajšok. Ovplyvní naše reakcie a naše správanie
sa. Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem
už ja. A keď nežijem už ja, tak to, čo vlastním,
nie je moje, ale Pánovo. Ak nežijem už ja, tak
to, čo mám, len spravujem. Bolo mi to zverené na určitý čas a nemusím sa o to strachovať
a byť ustarostený. Ak nežijem už ja, tak to,
čo mám, vlastne nie je moje. Ak sa mi stala
krivda, tak sa nestala mne, ale Pánovi. V Liste
Rímskym (12:19) je napísané: „Nepomstite sa,
milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu.“
Lebo nie ja rozhodujem, ale On. Keď vidím,
ako prichádzajú pohromy, nemusím sa báť. Ak
vidím, že mi ubúda zdravie, nemusím sa báť,
lebo som v Jeho rukách. Iba v tomto vedomí
6
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môžem za všetko a v každej situácii ďakovať
Pánu Bohu.
Po tomto túžim, aby sa to dialo pri mne a aj
pri všetkých nás. Aby sme každý deň zomierali pre svoje ja, lebo rast kresťana nie je rast
hore, ale dole do pokory a pokánia.
Končím s tým, čím som začal. Túžim po tom,
aby rástol počet tých okolo nás, čo sa chcú napiť čistej priezračnej vody. Aby mohli dostať

aspoň trochu soli a to tým, že budeme deň
čo deň zomierať sebe preto, aby na nás bol
viditeľný Pán Ježiš. Nech nás On v tomto vedie
a požehnáva.
Redakčne skrátené. Prednáška odznela na
konferencii „Slaný kresťan“. Celú prednášku
a ďalšie prednášky nájdete na www.evs.sk

Znížilo prepisovanie Biblie
jej dôveryhodnosť?
Mnoho ľudí dnes zastáva názor, že Biblii nemožno úplne dôverovať. Napríklad
aj preto, že bola po stáročia mnohokrát
prepisovaná.
Niektorí ľudia si myslia, že Biblia bola napísaná
v jednom jazyku, potom preložená do ďalšieho
jazyka, z neho do ďalšieho a nakoniec z toho
posledného do slovenčiny. Z takéhoto mylného názoru potom vyplýva, že ak bola Biblia v
priebehu dejín prekladaná z jedného jazyka
do druhého a tak ďalej, tak jej slová môžu byť
prekrútené a nepresné.
Biblia takto prepisovaná nebola. Vezmime
si napr. Novú zmluvu. Učeníci a nasledovníci
Ježiša Krista ju napísali v gréčtine. Nemáme
originálny dokument, ale máme okolo 6 000
kópií gréckych rukopisov, takže môžeme povedať, že sme veľmi blízko originálu. Tieto
rôzne rukopisy a kópie sú navzájom zhodné
s presnosťou skoro na 100 %. Štatisticky povedané: rukopisy sú identické na 99,5%. To
znamená že iba 0,5% kópií je v niečom odlišných od všetkých ostatných. Ale ak vezmeme
tú polovicu percenta a porovnáme ju, zistíme,
že ide o nejednotnosť vo výslovnosti alebo o
veľmi malé úpravy slov. Napríklad niekde sa

hovorí o Ježišovi, inde sa na tom istom mieste
hovorí o Ježišovi Kristovi. Treba povedať, že
celkové množstvo odlišných textových variantov je veľmi, veľmi nízke.
Nasledujúca tabuľka porovnáva zbierky rôznych antických rukopisov, uvádza čas vzniku
originálneho dokumentu, najskoršiu kópiu,
počet kópií, ktoré sa zachovali a čas, ktorý
uplynul medzi napísaním originálu a prvou kópiou. Ak je Biblia ako jediná tak často napádaná a kritizovaná za svoju dôveryhodnosť, tak
potom všetky ostatné dole uvedené dokumenty musíme zavrhnúť ako nedôveryhodné.
Autor
Homér (Ilias)

Doba vzniku

Najskoršia
kópia

900 pred Kr. 400 pred Kr.

Ako môžeme vidieť v tabuľke, Nová zmluva je
veľmi presnou zbierkou kníh. Je zrejmé, že čím
je čas medzi originálom a kópiou kratší a čím
je počet kópii väčší, tým je menšia pravdepodobnosť výskytu chýb. Nová zmluva v tomto
ohľade ďaleko prevyšuje všetky uznávané
antické rukopisy. Aj preto môžeme pokladať
preklady rukopisov Biblie za precízne a dôveryhodné.
© CHRISTIAN APOLOGETICS
& RESEARCH MINISTRY
http://www.carm.org/evidence/rewritten.htm
Čas medzi originálom a kópiou

Počet kópií

500 rokov

643

Sofokles

496-406 pred Kr.

1000 po Kr.

1400 rokov

193

Platón

427-347 pred Kr.

900 po Kr.

1200 rokov

7

Aristoteles

384-322 pred Kr.

1100 po Kr.

1400 rokov

49

100-44 pred Kr.

900 po Kr.

1000 rokov

10

Tacitus

cca 100 po Kr.

1100 po Kr.

1000 rokov

20

Nová zmluva

50-100 po Kr.

130 po Kr.

menej ako 100 r.

5600

César

Presnosť
kópii
95%

99,5%

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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Slaný kresťan, misijná konferencia EVS
Dňa 8. – 10. mája sa uskutočnila v Žiline misijná konferencia Slaný kresťan.
Sme radi, že sme tam mohli spolu prežívať
pekné a požehnané spoločenstvo. Počúvať
výborné prednášky a svedectvá, spoločne
spievať, modliť sa a učiť sa od seba navzájom.
Ďakujeme Pánovi za požehnaný čas a tešíme
sa do videnia na misijnej konferencii EVS opäť
o rok. Ďakujeme všetkým za povzbudzujúcu
spätnú väzbu.

C. A. Westman, S. Slávik
Na konferencie EVS chodím od začiatku, ale za
posledných päť rokov som opatrovala sestru,
tak som nebola na každej. Veľmi ma tu obohacuje aj spoločenstvo. S EVS som stále v styku. Robím si aj ďalší biblický korešpondenčný
kurz. EVS je moja rodina.
(M.Š.)
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Chodím spolu s manželom na misijné konferencie, lebo nám je tu dobre a vždy sme duchovne povzbudení do ďalšieho života. Býva
tu dobré slovo, stretnutie so známymi a celkové povzbudenie vo viere. Najviac nás oslovila
prednáška biskupa Pietaka „Slaný kresťan. Soľ
má vysokú hodnotu“ a tiež osobné svedectvo
sestry Gajdošovej.
(Anka Schvarcová a Samuel Schvarc)
Veľmi ma oslovila prednáška Ľubomíra Ďuračku Slaný kresťan. Soľ spôsobuje smäd. Ale
oslovili ma aj všetky ďalšie prednášky. Treba
hovoriť o pravdivom kresťanstve. Treba ďalej
pokračovať v reformácii ECAV. Možno sa to
zdá nemožné, ale Pánu Bohu je všetko možné.
(Juraj Kriška)

Účastníci konferencie

Prišiel som na konferenciu, aby som sa dozvedel, čo je to byť ako soľ. Chcem sa to naučiť.
Keď prídem domov, budem šíriť všetko, čo
som sa tu naučil.
(Juraj Turták)

V prednáškach Slavomíra Slávika a Ľubomíra
Ďuračku odznelo mnoho myšlienok. Najdôležitejšia sa mi zdala byť láska v srdci, ktorú
dostávame od Pána Ježiša. Bez Neho je život
prázdny. Všetko máme len z Jeho milosti. Len
z Jeho vôle sme sa smeli zúčastniť aj na tejto
konferencii.
Ďakujem kolektívu EVS za konferenciu, ktorá
bola dobre pripravená po každej stránke.
(E. C.)

Na konferencie EVS chodievam pravidelne každý rok budovať spoločenstvo s Bohom a ľuďmi.
Oslovila ma každá prednáška. Každá mala hodnotné myšlienky. Celkový záver z konferencie
je, aby sme rástli v láske, a tak budeme soľou.
Dôležité je niesť evanjelium a hľadať formy,
aby ich prijala aj generácia po nás.
(Miroslav Trúsik)

Som už tretíkrát na konferencii EVS. Prišla
som, aby som sa posilnila v duchu Božím Slovom a v spoločnosti bratov a sestier na ďalšiu cestu. Veľmi sa mi páčilo svedectvo sestry
Gajdošovej, ale všetky prednášky boli dobré.
Odnášam si mnoho myšlienok a podnetov
a chcem ich uplatniť v praxi.
(Jelena Zaťková)

Na konferencii som bol aj minulý rok a veľmi sa nám tam páčilo Som rád, že si všetky
prednášky budem môcť znovu vypočuť. Rád
by som to všetko praktizoval v živote, asi to
budem robiť postupne. Treba sa snažiť žiť
s Pánom Ježišom a slúžiť Mu. Páčilo sa mi, že
v prednáškach odzneli aj životné skúsenosti prednášateľov. Je to dobré pre ľudí, aby sa
mohli vyvarovať podobných chýb.
(Marcel Ištván)
Na konferencie EVS chodím, lebo mám záujem
o stretnutie s veriacimi ľuďmi. Na tejto konferencii ma najviac oslovilo svedectvo sestry
Gajdošovej Dôležité je hovoriť o tom, aký má
byť praktický život veriaceho človeka. Ako má
kresťan chodiť každý deň. Treba dávať dôraz
na to, čo žijeme. Nemáme byť kresťanmi len
v nedeľu, ale v každej chvíli.
(Ľubomír Ďuračka st.)
Na misijnej konferencii EVS som prvýkrát
a prišla som s túžbou oddýchnuť si a načerpať
duchovné sily.
Prednáška Ľubomíra Ďuračku „Slaný kresťan.
Soľ spôsobuje smäd“ bola vynikajúca. Pripomenul, že kresťan rastie smerom dolu do pokánia a pokory.
(Z. F.)
Prišiel som na konferenciu, lebo chcem tráviť čas s Pánom Bohom. Chcem sa dozvedieť, čo to znamená byť slaným kresťanom
prakticky v každodennom živote. Prednáška
S. Kaczmarczyka „Slaný kresťan. Soľ konzervuje a pomáha“ veľmi dobre vystihla zloženie

soli, charakter samostatných prvkov a zmenu
ich vlastností pri spojení. Bolo to veľmi názorné aj ako obraz, aj ako realita. Málo sa hovorí
o potrebe človeka patriť do cirkevného zboru
a neprechádzať do inej cirkvi. Dôležité je zapojiť sa do života zboru, aké je potrebné budovať zbor práve tam, kde nás Pán Boh postavil.
(Peter Bruncko)
Chodím na dištriktuálne dni VD ECAV a veľmi
rada na všetky podujatia ECAV. Dôležité je
praktizovať v živote všetko, čo som počula.
Zo všetkých prednášok sa dá vybrať niečo pre
seba. Keď sa vrátim domov, poučím aj svojich

J. Gazda, L. Melušová
rodičov. Oni veľmi lipnú na práci a tvrdia, že
z modlenia človek nevyžije. Otec je presbyter,
ale vidím, že potrebujú byť lepšie zakotvení
vo viere. Mnohí máme často výhovorky a poukazujeme na druhých, že žijú horším životom
ako my.
(G. A.)
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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prenasledovaní
kresťania
Severná KÓrea
Vlak pomaly prechádza sivou a chladnou krajinou ... cez zamrznuté rieky, polia, ktoré čakajú na novú jar.
Celý deň sedím v kupé a z okna sa pozerám
na krajinu, ktorá sa určite nezmení počas tých
12 hodín, ktoré trvá cesta od hraníc s Čínou
do Pchjongjangu. Tisíce domov, ktoré sú úplne
podobné a nesú znak doby. Tisíce ľudí, ktorí
nesú ten istý znak ako domy ... siví, unavení,
chladní. Počujem len zvuk vlaku, ktorý ide po
koľajniciach, pretože ostatní pasažieri sa so
mnou nerozprávajú. Nemajú to dovolené, ani
sa neodvážia.
Chápem ich strach, keď zastavíme blízko školskej budovy presne pri otvorenom okne. Na
stene v triede je namaľovaný obraz, na ktorom
je silnými farbami namaľované pôsobenie bieleho muža v severnej Kórei. Vidím obraz bieleho muža, ktorý zabíja tehotné ženy a deti...
Toto je len malá časť propagandy, ktorá je
servírovaná deťom, aby v nich vybudovala nenávisť ku zvyšku sveta. Nemal som vidieť ten
obraz, mne má byť ponúkaná nádhera a dobré
jedlo počas pobytu v Kórei.
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Jedlo nechutí, keď viem, že veľká časť ľudí trpí
hladom a jedia kôru zo stromov, aby prežili.
Počas niekoľkých dní cestujem oblasťou, o
ktorej viem, že sú v nej tisíce ľudí zavretých
v zajateckých táboroch, postavených podľa
projektov, ktoré používal Hitler na väznenie
Židov.
Tu sú zavretí ľudia, ktorí urobili niečo, čo „milovaný“ vodca krajiny neakceptuje. Možno si
ukryli nejaké jedlo na prežitie, možno povedali alebo urobili niečo, čo postavilo vodcov do
zlého svetla. Mnohí z tých, ktorí sedia za tými
múrmi, sú ľudia, ktorí poznali niekoho, kto
vlastnil Bibliu, alebo ju sami niekedy vlastnili.

Počet kresťanov v Severnej Kórei sa odhaduje
na 400 000. Desaťtisíce z nich žijú v koncentračných táboroch. Kresťania su považovaní
za „nebezpečenstvo pre spoločnosť“ a „špiónov západného sveta“. V tejto krajine je prenasledovanie kresťanov najbrutálnejšie.
Od roku 1945 sú „Veľký vodca“ Kim Il Sung
(zomrel v 1994) a jeho syn „Milovaný vodca“
Kim Jong Il uctievaní ako bohovia. Netolerujú
žiadnu konkurenciu. V celej krajine stoja veľké sochy Kim Il Sunga. Tí, ktorí sa neskláňajú
pred tými dvoma, končia v zajateckých táboroch spolu s celou rodinou.

Trest je brutálny. Pre teba, tvojich rodičov,
tvoje deti. Bez milosti je človek mučený a zabitý alebo prinútený pracovať v extrémnych
podmienkach po zvyšok svojho života. Život,
ktorý v týchto táboroch trvá len niekoľko rokov.
Tam, kde je život, tam je vždy nádej. Útlak je
taký silný, že sa ľudia začínajú pýtať, či ich
„milovaný“ vodca je naozaj taký milý.
Kresťania sa nevzdávajú a každý deň sa tisíce
obyvateľov Severnej Kórey modlí za svoju krajinu. To isté sa deje na juhokórejskej strane. Je
to duchovný boj. V celom svete sa kresťania
stretávajú a modlia za slobodu v najuzavretejšej krajine na svete a v najutláčanejšom národe.

Milý brat, milá sestra, modlime sa za ľudí
v Severnej Kórei.

Vytvorte si
skupinku
Každý kresťan potrebuje rásť.
Bez spoločenstva je to takmer nemožné.
Ak chceme rásť, potrebujeme okolo seba ľudí,
ktorí nás inšpirujú,
napomenú,
ktorí
nás podržia, vypočujú, od ktorých
prijímame lásku
a ktorým lásku
vieme dávať.
Robert
Leslie
hovorí: „Je to
ironické,
ale
kostol je často
posledným miestom, kde sa ľudia
otvorene a slobodne
rozprávajú o veciach,
ktoré sa ich najhlbšie
dotýkajú.“
Veľké spoločenstvo, napr. nedeľné bohoslužby, sú miestom, kde všetci spolu
zažívame ten istý duchovný zážitok. Veľké
spoločenstvo má svoju duchovnú silu. Keď
spolu spievame, počúvame dobrú kázeň, sme
spoločne inšpirovaní a budovaní. Nemôžme

sa ale otočiť k druhému a rozprávať sa s ním
o tom, ako k nám Boh hovorí. Nie je tam na
to priestor.
Vo veľkom spoločenstve bratov a sestier sme
anonymní. S ostatnými sa poznáme, ale vlastne
nepoznáme. Vieme, kto sú, ako sa volajú, kde
pracujú, ale to je možno všetko, čo
o nich vieme. Podobne je to v
ich vzťahu k nám. Poznáme
sa len povrchne.
Kde inde by sme sa
mali spolu rozprávať a spoznávať,
vytvárať spolu
vzťahy, navzájom sa povzbudzovať, napomínať a upevňovať
vo viere ak nie
v
cirkevnom
zbore. Ale kde
a kedy?
Popri bohoslužbách,
ktoré sú dôležité,
je potrebné vytvárať
priestor, kde sa vytvárajú
hlbšie vzťahy. Priestor kde počúvame, ale sme aj vypočutí. Zdieľame svoje zážitky, dojmy a skúsenosti. Čím viac
sa vnútorne druhým otvárame, tým hlbšie väzby medzi nami vznikajú. Priestor, kde sa spoločne povzbudzujeme a pomáhame si na ceste
za naším Spasiteľom Pánom Ježišom Kristom.

George Webber hovorí, že každý cirkevný zbor, ktorý to myslí so svojou službou
vážne, „musí vytvoriť priestor pre stretávanie sa svojich ľudí na malých skupinkách, (samozrejme aj na spoločných
bohoslužbách), nie ako nejakú postrannú
aktivitu pre tých, ktorým sa to páči, ale
ako základnú súčasť života zboru.“
Profesor Howard Clinebell konštatuje, že
„skupinky v rámci cirkevných zborov vytvárajú bohaté možnosti pre rozvoj medziľudských vzťahov, vodcovských schopností, rozvoj duchovnej a intelektuálnej
hĺbky. Existencia širokého spektra skupiniek v cirkevnom zbore je nenahraditeľným prostriedkom pre naplnenie poslania
cirkevného zboru v oblasti duchovného
rastu, vnútorného uzdravovania, vzdelávania, evanjelizácie. Duchovná úroveň cirkevného zboru priamo súvisí so zdravím
malých skupiniek, hlavne tých, na ktorých
sú nasycované hladné srdcia.“
Milý brat, milá sestra, v EVS sme pre vás
pripravili brožúrku o skupinkách a tiež
rôzne študijné materiály. Myslíme si, že
je dôležité stretávať sa, zdieľať sa a rásť.
Skupinky sú na to vhodným prostriedkom. Je ich však treba dobre viesť. Ak sa
stretávate alebo ak sa chcete stretávať
a potrebujete pomoc, ozvite sa nám, radi
vám pomôžeme a budeme sa za vás modliť.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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strovi Hudobníkovi zahrať Jeho dielo. Nechajte hrať Jeho. Jeho ruky sú prebodnuté,
nie naše!”
Súhlasili, ale nadhodili aj otázku, ktorá im
spôsobovala bolesť. „Niektorí zadaní ľudia
vtipkujú a robia poznámky. Nezraňuje vás
to?”
„Zvyknú to robiť.” Keď som rozprávala,
uvedomila som si, že od najdôležitejšej
modlitby s Brucom Thompsonom, väčšina
bodnutí týchto situácí bola preč. „Možno
niektorí zadaní ľudia vás nebudú akceptovať, ale nevydávajte a nežeňte sa len preto,
aby ste získali ich uznanie. Inak môže váš
život skončiť pohromou!”

AdoptovanÍ Bohom

„Ale niekedy sa vďaka ich poznámkam cítim druhorado!” povedal ďalší.

Jasia Gazda

UKÁŽKA Z KNIHY
Avšak bola ešte jedna oblasť, v ktorej si všetci
spoločne uvedomovali v oveľa väčšej miere
pocit odmietnutia: samota.
„Jasia, ako zvládate samotu?” opýtali sa raz
večer. Väčšina z nich mala dvadsať až tridsať
rokov a vedela som, aké je pre nich náročné,
položiť túto veľmi citlivú otázku. Aj pre mňa
to bolo ťažké, ale ich úprimnosť si vyžadovala
moju úprimnú odpoveď.
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Od Dávidovej smrti som s touto otázkou zápasila v modlitbe. Avšak nakoniec som to uzavrela s tým, že „samota” nemusí byť obrazom
depresie a záhuby.
„Pozerám sa na Boha ako na Majstra hudby,”
povedala som im. „Píše perfektnú hudbu pre
naše životy a On ju aj hrá. Ak žiadame, aby sa
Boh postaral o nášho partnera, pripadá mi to
také hlúpe, ako keby klávesy na klavíri chceli
zložiť hudbu, namiesto toho, aby dovolili Maj-

„Áno, viem, niektorí si myslia, že ľudia sú
ako topánky a mali by žiť iba v páre,” povedala som. „Ale Biblia nás to neučí. Povedzte svojim zadaným kamarátom, že niektorí
z najvzácnejších Božích ľudí boli slobodní.
Nehemiáš. Aj Pavol. Dokonca aj samotný
Pán Ježiš! Bolo na nich niečo druhoradé?
Nie! Boh ich jednoducho potreboval slobodných, aby mohli naplniť Jeho ciele!”
Ozvalo sa plaché dievča. „Moji rodičia vždy
hovoria, že nebudem celou osobou alebo
skutočnou ženou, ak nie som vydatá.”
„Tiež som to počula ľudí hovoriť. Ale ho-

vorí to aj Biblia? Nie! Pán Ježiš sľúbil, že plnosť radosti môžeme nájsť v spojení s Ním,
a nie v spojení s partnerom! Pozrite sa do
Evanjelia podľa Jána, kapitola 15, verše 10
a 11.”
„Ale niektorí ľudia sa snažia dohodiť mi
partnerku!” povedal mladý muž. „idem sa
z toho zblázniť!”
Na tom som sa musela zasmiať. Pred nedávnom ma pozvali priatelia na návštevu
a v tom istom čase tam náhodou prišiel aj
starý mládenec „Čo ste si len mysleli, že na
ňom uvidím?” opýtala som sa ich neskôr.
„Nuž,” odpovedali, „má sedem svíň a tri
kravy a čo by si mohla chcieť od chlapa počas tejto ťažkej doby?”
Záhradníci sa na mojom príbehu smutne
zasmiali, ale ich bolesť sa prejavovala aj v
ďalších otázkach.
„Ako sa viete vysporiadať s osamelosťou?“
opýtal sa niekto ďalší. „Verím, že je rozdiel
medzi žiť sám a byť osamelý,” povedala
som. „Môže byť veľmi ťažké prísť domov
sám do prázdneho bytu. Ale to samotné nie je dôvod na svadbu. Prečo? Pretože môžete byť omnoho osamelejší, keď
sa vrátite k osobe, s ktorou ste sa nikdy
nemali oženiť. Osamelosť z nesprávneho
vzťahu je najhoršia zo všetkých.“

som byť úprimná. „Zápasím s tým. Ale poviem
vám, čo som zistila. V určitej dobe som hľadala
vzťah, ktorý by mal tri dimenzie: fyzickú, intelektuálnu a duchovnú. V tom poradí.”
„V posledných rokoch Boh zmenil toto poradie.
Teraz je na prvom mieste túžba po duchovnej
jednote. Na druhom mieste ako prídavok je
intelektuálna zlučiteľnosť. Za tretie, keby Boh
priviedol muža s týmito vlastnosťami a bol
by fyzicky atraktívny, pokladala by som to za
úžasné. Ale keďže sa prvá priorita stala treťou,
stále sa môžem tešiť z priateľstiev, ktoré bránia tomu, aby som sa cítila osamelá.”
„Prosím, nestrávte život čakaním na manžela
alebo manželku!” prosila som ich. „Nečakajte
na partnera, očakávajte na Boha! Držte sa Jeho
vôle. Manželstvo je dar. Ale aj samota je dar.
Tak Mu ďakujte za samotu a zároveň sa radujte. Nechajte Ho rozhodnúť, či to bude dočasné alebo navždy. Ak budete hľadať partnera,
emocionálne skrachujete a nebudete schopní
pracovať v misii.”
„Predovšetkým mi sľúbte,” ukončila som, „že
si nikoho nevezmete preto, že má sedem svíň
a tri kravy!”

Vďaky a prosby
Ďakujeme nášmu Pánovi
za pomoc a požehnanie misijnej konferencie „Slaný kresťan“ a tiež medzinárodnej konferencie EURIM
za modlitby a finančné dary od vás, ktorí
podporujete našu prácu
za rozširovanie služby EVS
Prosíme za Božie vedenie a pomoc
aby sme šírili Božie slovo v pravde, jasným, jednoduchým a zrozumiteľným
spôsobom
pri sťahovaní EVS
pri vedení denného biblického tábora vo
Veľkom Slavkove
pri správnom výbere nových kníh do
tlače
pre rozhlasové relácie a web stránku pre
sekulárnych ľudí
pre nových spolupracovníkov
„Ale choď ku komukoľvek ťa pošlem a hlásaj
všetko, čo ti rozkážem!“ (Jer 1:7b)

„Ale, Jasia, netrápi vás predsa len, že s nikým nemáte fyzický vzťah?” „Áno!” chcela
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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Štúdium Biblie - Listy Jánove

nov inka

novinka

Ako žiť v Božom svetle a láske? Čo o tom hovorí apoštol Ján?
13. výborných lekcií pre osobné štúdium alebo štúdium na skupinkách.
S kľúčom a študijnými poznámkami.
Je možné duchovne rásť bez štúdia Biblie?
Kniha, A5, 90 strán, cena 3 € / 90,378 Sk

Duchovný rast a zrelosť na skupinkách
ADOPTOVANÍ
BOHOM
„Deti sa môžu obrátiť k Bohu a aj to
robia ... Jasiin príbeh to potvrdzuje
a vzdáva Bohu slávu. Poteš sa čítaním
jej nádherného príbehu.“
Dr. Luis Palau
„Dobrodružstvo, romantika, humor,
duchovné výzvy – to všetko tam je!“
Dr. Warren Wiersbe
Kniha A5, 237 strán,
cena 8 EUR / 241,01 Sk
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novinka

Kostol je často posledným miestom, kde sa ľudia otvorene a slobodne
rozprávajú o veciach, ktoré sa ich najhlbšie dotýkajú.
Čo je to skupinka? Je pre mňa potrebná? Čo keď nefunguje? Ako začať?
Brožúrka, A6, 36 strán, cena 1 € / 30,126 Sk

Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode
Táto kniha - to je celý Ortberg - chápavý, hlboký, príťažlivý, zábavý,
motivujúci a podnetný. John pôsobí cez túto knihu ako priateľ, vytrvalo,
ale láskavo nabáda k rastu.
Lee Strobel, autor kníh „Kauza Kristus“ a „Kauza viera“
kniha, cena: 6,95 € / 209,38 Sk

ponukový list kníh
Adoptovaní Bohom (Jasia Gazda)
Deti sa môžu obrátiť k Bohu a aj to robia. Skutočný príbeh z čias nie dávno minulých.

Duchovný rast a zrelosť na skupinkách (Slavomír Slávik)
Potreba spoločenstva pre rast vo viere. Praktické rady pre vedenie a vytvorenie skupiniek.

Štúdium Biblie, Listy Jánove - Život v Božom svetle a láske
Praktická pomôcka pre štúdium Jánovych listov verš po verši.

Rozprávaj o Bohu hlavou a srdcom (Nick Pollard)
Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode (John Ortberg)
V Jeho šľapajach (Charles Sheldon)
Božie volanie (brat Andrej)
Strhujúca výpoveď o tom, ako sa dá pomôcť kresťanom v krajinách, kde trpia pre svoju vieru.

Napínavý príbeh o vine a odpustení (neskôr sfilmovaný).

Róm nad zlato (David Lazell)
Životný príbeh rómskeho evanjelizátora.

Ruky preč od okultizmu a povery (Paul F. Kiene)
Aké nebezpečenstvo predstavuje okultizmus a povery, ako proti nim bojovať.
K cene prirátame poštovné a balné. Uvedený ponukový list je skrátený. V ponuke sa nachádzajú aj iné knihy a nahrávky našich rozhlasových relácií, filmov a konferencií. Radi Vám
zašleme celý ponukový list EVS alebo si ho môžete pozrieť na našej webovej stránke.
Objednávať si môžete telefonicky alebo písomne na adrese:
Slovenské evanjelizačné stredisko, P.O. BOX 104, 814 99 BRATISLAVA 1,
tel./fax.: 02 54432861, e-mail: evs@evs.sk, web: www.evs.sk

1,00 € / 30,13 Sk

novinka

3,00 € / 90,38 Sk

6,65 € / 200,34 Sk

Ako by konal Pán Ježiš, keby bol na mojom mieste?

Poklady pod snehom (Patricia St. John)

novinka

6,95 € / 209,38 Sk

Hlboká, príťažlivá a zábavná kniha, ktorá motivuje k duchovnému rastu.

Misijný príbeh o láske, pokoji a vzájomnom porozumení.

8,00 € / 241,01 Sk

9,30 € / 280,17 Sk

Ako osloviť súčasného človeka? Ako prelomiť nezáujem?

Dieťa pokoja (Don Richardson)

novinka

6,95 € / 209,38 Sk
3,30 € / 99,42 Sk
5,00 € / 150,63 Sk
4,00 € / 120,50 Sk
0,60 € / 18,08 Sk

Pri objednávaní môžete využiť naše zľavy, ktoré platia pre jednotlivcov aj cirkevné zbory. Ak si z jedného titulu objednáte väčší počet
kusov, poskytneme vám nasledovnú zľavu:
pri odbere 5-10 ks je zľava 10 %
pri odbere 11-20 ks je zľava 20 %
Konverzný kurz:
pri odbere 21 a viac kusov je zľava 27 %
30,1260 SKK
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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Staviaš múr alebo most?
Môj názor, moje auto, moje deti, moje vízie
sú tie najlepšie. Kto nerozmýšľa ako ja, je nebezpečný. Avšak kde sa myslí rovnako, tam sa
myslí málo.
Naučme sa radšej stavať mosty.
Mosty spájajú.
Múrom alebo mostom môžeme byť dokonca
my sami. Ľuďom pohľad na Boha v živote zastierame, alebo im na ceste za Pánom pomáhame. Múr alebo most. Čím si ty? A čo staviaš?
Jediná ľudská stavba, ktorú je z vesmíru vidieť,
je čínsky múr. My ľudia sme dobrí v stavaní
múrov.
Ale žiaľ, staviame múry aj tam, kde netreba.
Múr medzi manželmi, medzi kolegami v práci,
medzi kultúrami, krajinami, rasami.
Múry, ktoré nás oddeľujú. Tých druhých majú
držať preč od nás. Nechceme mať s nimi nič
spoločné. Náš svet, obkolesený múrom, je ten
najlepší.
Keď niekto náš múr prekročí,
začína vojna.

Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia,
aj vám odpustí váš Otec nebeský; ale ak
neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte.
(Mt 6:14-15)
Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska
prikrýva všetky priestupky.
(Pr 10.12)
Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu:
Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe
a nie som viac hoden menovať sa tvojím
synom...I vstal a šiel k otcovi.
(L 15:18-20a)

V skutočnosti je to strach, nenávisť a hriech,
ktoré stavajú múr. Láska múry prekonáva.
Múr si okolo seba budujeme aj vo vzťahu
k Bohu. Ale Boh k nám stavia most.
Dajme si pozor. Aby sa nám po rokoch tvrdej
námahy nestalo, že sme vybudovali niečo, čo
je nanič, že sme zostali sami za naším veľkolepým múrom bez Boha a bez ľudí.
Stavajme mosty!

Slavomír Slávik, riaditeľ,
Slovenské evanjelizačné stredisko

Kontakty:
Slovenské evanjelizačné stredisko
EVS, P.O.Box 104, 814 99 Bratislava 1
tel./fax: 02 544 32 861
e-mail: evs@evs.sk, web: www.evs.sk

Časopis registrovaný MK SR pod číslom: EV 3227 / 09, Design a tlač: Equilibria, s.r.o.

