Informačný list

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

1 / 2010

Vykrocíš
ˇ

novým smerom?
Rozhovor

s Marekom Semkom
Tom Brock

Učeník má skutky

Rozhovor
s Marekom Se
členom vý boru

mkom

EVS

Marek stal si sa členom výboru EVS.
Prečo si prijal túto ponuku?

Marek Semko
Narodený 16. marca 1979
vo Vranove nad Topľou
Od roku 1998 do 2003 - EBF UK
Od septembra 2003 do septembra 2007
- najprv kaplán, potom farár v Hrochoti
Od septembra 2007 - zborový farár
v Trebišove
Ženatý od mája 2001, manželka Juliana, dve
deti (6-ročný Natanael a 4-ročná Noemi)
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Ponukou stať sa členom výboru EVS som bol
spočiatku prekvapený. Zvlášť jej odôvodnením. Bol som prekvapený a najmä poctený.
Pracovníkov evanjelizačného strediska som
si od svojich prvých kontaktov so strediskom
veľmi vážil a obdivoval som ich. Každý mi je
svojím spôsobom vzorom vo viere. Stále je
pre mňa veľkou vecou stretnúť niekoho z EVS.
Každé slovo, každé gesto, čin, či len pohľad
týchto ľudí ma úžasne vychováva. Či niekto
spomedzi starších, či niekto spomedzi mojich rovesníkov, každý ma iste aj nevedomky
svojím správaním často napomína, usvedčuje
z lenivosti v službe, ale najmä zakaždým krásne povzbudzuje. Predstavte si, zrazu ma títo
vzácni ľudia prijali a dokonca pozvali medzi
seba. Môžem spolu s nimi bojovať za kráľovstvo Pána Ježiša. Druhá vec, ktorá sa mi spája
s EVS, je vernosť svojmu poslaniu. Šírime dobrú správu. Toto nie je len slogan. Vidím, že EVS
je skupina Božích detí, ktoré vedia, čo majú robiť a skutočne to aj robia. Možno ako apoštol
Pavol keď v Korinte nechcel nič iného vedieť,
jedine Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného.
(1K 2,2) EVS zvestuje evanjelium tam, kde ho

ľudia potrebujú. Spôsobom jasným a zrozumiteľným. EVS šíri dobrú správu. Toto jediné
má dnes zmysel. Toto chcem robiť. Verím, že
budem verným pracovníkom aj vo výbore, ale
najmä tam, kde žijem. Nie som len členom EVS.
Som Božím dieťaťom. To je viac.
Slúžiš ako farár. Čo vnímaš ako najpodstatnejšie v práci v cirkevnom zbore?
V zbore by mala byť skupinka skutočne veriacich obrátených ľudí. Tých, ktorí majú vybavené svoje veci s Pánom Bohom. Majú istotu odpustenia hriechov, majú istotu nového života.
Vtedy môžeme plniť poslanie Pánovej cirkvi.
Myslím si, že kto nemá jasno vo svojom vzťahu
k Pánovi, ten nemôže iných k Nemu privádzať.
Zbor má byť miestom, kde sa veriaci povzbudzujú, posilňujú, spolupracujú na vinici Pánovej. Tvoria zo zboru miesto, kde sa aj iní môžu
meniť. Kdesi som počul, že zdravý kresťanský
zbor je pre svoje bezbožné okolie veľmi nebezpečný. Svojím životom ovplyvňuje ľudí vo
svojom okolí. Vedie ich k zmenám. Spomeňme
si na konferenciu o soli. Svojím životom máme
spôsobovať u druhých smäd po Pánovi. Cirkevný zbor, v ktorom cirkevníci nemajú istotu
spasenia, či ináč povedané vybavené svoje veci
s Pánom, ten nemôže veľmi vplývať na svoje
okolie. Je málo odlišný od pohanského sveta.
Je málo iný na to, aby bol atraktívny pre ľudí
bez nádeje, pre ľudí v rôznej biede. Úbohý človek v ňom nebude hľadať pomoc. Ani pre svoje
telo, a už vôbec nebude hľadať uzdravenie pre
svoje vnútro. V cirkevných zboroch je veľa cirkevníkov. Najpodstatnejšie pre prácu zboru sú

však Božie deti. Alebo ako nás Pán Ježiš nazýva: ratolesti, pevne pripojené k vínnemu kmeňu. (Evanjelium podľa Jána 15. kapitola)
O čom snívaš, aby sa ti v službe podarilo?
Modlím sa za to, aby si Pán v našom zbore prebúdzal svoje deti, svoje ratolesti. Okrem zborovej mám ešte jednu službu. Je to moja služba
v rodine. Spolu s Julkou túžime po tom, aby
naše deti, naši rodičia a naši súrodenci so svojimi rodinami raz dosiahli život večný v nebi.
Aj k tejto misijnej službe medzi najbližšími ma
Pán pozýva.
Čo k tebe v poslednej dobe hovorí,
čo ťa oslovuje?
Skorý príchod Pána Ježiša. Tak akosi vnímam
súvislosti okolo seba, akoby ten deň bol už tu.
Som presvedčený, že takým prirodzeným tokom života sa už nedočkám staroby. Nemyslím
teraz na nejaké úmrtie kvôli nehode, či nejakej
náhlej chorobe a podobne. Myslím, že čas konca je vecou niekoľkých rokov. Toto ma stavia
do pozoru. Vykupujte čas! Je ešte toľko ľudí,
ktorí majú byť zachránení. Musia sa to dozvedieť. Preto chcem šíriť dobrú správu, kým je
čas.
Z čoho bývaš v službe najviac unavený?
Asi som človek veľmi jednoduchý. Niekedy si
myslím, že neviem myslieť. Veľa veci sa mi zdá,
že sú také jasné. Neviem myslieť, lebo niekedy

až žasnem nad tým, aké veci vedia vymyslieť
iní. Ak niekto dokáže tak náramne skomplikovať pre mňa tak jednoduchú vec a tak náramne nafúknuť a nakoniec tak náramne pokaziť.
Z čoho som unavený v službe? No práve z toho,
že vo svojej práci sa často stretávam s ľuďmi,
ktorí myslia viac ako ja. A potom sa objavujú
problémy, ktoré sa mi nechce riešiť. Nie sú pre
mňa podstatné. Niekto ich „vymyslí“ a zborové
predsedníctvo, ktorého som členom, ich musí
riešiť. Toto považujem za vec, ktorá často potrebuje energiu, ktorú by som chcel a mohol
použiť na iné. Myslím, že na užitočnejšie veci.
Ale to je zase len vec ľudského postoja k Pánovi
Ježišovi. Ľudia v zbore, ktorí Pána Ježiša za nič
nemajú, vedia v spoločenstve narobiť riadny
nepokoj. Špekulujú, myslia, až vymyslia. A potom rôzne prekážky, dokonca aj jasné útoky
proti Božím deťom v zbore rastú ako huby po
daždi. Po tomto dlhom úvode chcem povedať,
že som unavený z protivenstiev bezbožníkov
v zbore. Poznám niekoľko príbehov od Kristíny
Royovej. Nimi sa potešujem. Asi som na dobrej
ceste. Diabol posiela svojich škodiť tam, kde
rastie Božie kráľovstvo. Tak to bolo aj v dobe
sestier Royových. Tak je to dnes a tak to bude
asi až do konca času. Na nás je len, aby sme
aj v protivenstvách vytrvali a ostali verní. Keď
som z protivenstiev unavený, vtedy si čítam
napríklad 15. kapitolu Evanjelia podľa Jána.
Čo ťa dokáže potešiť?
Veľmi ma teší stretnutie s veriacim človekom.
Rád počúvam a sledujem starších, nielen vekom, ale najmä starších a zrelších vo viere.

V Sečovciach máme biblické hodiny v domácnosti starších manželov. Majú po osemdesiatke. Ešte jedna tetuška má osemdsiatdeväť
rokov a dve sestry niekoľko rokov okolo päťdesiatky. Ja som najmladší. Títo moji milí starčekovia a sestry v stredných rokoch očakávajú,
že im ja farár poviem niečo múdre. Zakaždým
sa však všetci týmto stretnutím povzbudíme.
Hovoríme o Božom slove a hovoríme o tom,
ako im Pán Boh počas rokov dokazoval svoju
lásku a vernosť. Títo starší – aj vekom, aj starší
vo viere – ma tešia svedectvom o svojom živote s Pánom. Veľa vecí ma teší. Som šťastný
a spokojný. V prvom rade som si ale spomenul na potešenie pri stretnutí s Božími deťmi.
Ostatné moje potešenia teraz nebudem rozoberať. Bolo by toho veľa. A nakoniec by sme
aj tak skončili pri autách. Točenie volantom je
jedno z mojich najväčších potešení.
Čo to pre teba znamená kráčať
úzkou cestou?
Asi veľmi jednoducho, všeobecne, frázovito:
zabúdať na to svoje, zriekať sa svojich túžob
a hľadať to Božie. Jednoduché na vyslovenie,
všeobecne známe každému, nepríjemne frázovité a najmä pre mňa veľmi ťažké. Mám veľmi
rád seba, svoje sny, svoje túžby. Kráčať úzkou
cestou pre mňa znamená denne bojovať. Alebo
pozerať sa dopredu. Do neba. Teraz sa mi oplatí niečoho, vlastne všetkého sa zrieknuť. Úzka
cesta časným životom alebo život ratolesti na
vínnom kmeni Pánovi Ježišovi, má na svojom
konci predsa Božiu slávu. Môžem chcieť viac?
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Učeník má skutky
Tom Brock
Vráťme sa na chvíľu do roku 1515. Práve v tomto čase žil v Nemecku
mních, ktorý sa volal Martin Luther. Luther zúfalo túžil vedieť, že
je spasený. Stredoveká cirkev však učila, že spasení sme nielen na
základe toho, čo Kristus urobil, ale aj na základe našich dobrých
skutkov. Luther nevedel, či urobil dostatočné množstvo
dobrých skutkov, aby mohol byť spasený a na konci každého
dňa si veľmi vážne uvedomoval, že zhrešil a že si zasluhuje
Boží hnev. No v roku 1519 zažil Luther niečo zvláštne. Bol to
takzvaný „zážitok vo veži“. V kláštornej veži Luther študoval
Pavlov List Rímskym, a znovuobjavil niečo, čo sa v cirkvi
stratilo. Išlo o to, že sme spasení jedine vďaka Kristovi,
jedine vďaka Božej milosti. Že naše spasenie záleží na sto
percent od toho čo vykonal Ježiš, a vôbec nezáleží od
toho, čo robíme my. To Lutherovi spôsobilo nesmiernu
radosť. Objavil, že spravodlivosť je dar, ktorý nám
Boh dáva. Luther vtedy povedal, že sa cíti, ako keby
prešiel otvorenými dverami do raja. Že sa cíti ako
znovuzrodený. „Táto časť Pavlovho Listu Rímskym
sa pre mňa stala bránou do raja.“ Lutherov objav
zmenil históriu celej Európy, celej kresťanskej
cirkvi, a otázka, ktorú si chceme položiť, znie:
„Mal Luther pravdu?“ Existuje totiž veľká časť
kresťanskej cirkvi, ktorá si myslí, že Luther sa
mýlil. To, čo chceme nanovo preskúmať, je:
„Naozaj učí Biblia, že sme spasení jedine
milosťou, tak ako si myslel Luther, alebo učí,
že dobré skutky hrajú v otázke našej spásy
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istú úlohu?“ Je to veľmi dôležitá ale aj zložitá
téma. Základom pre nás bude List Jakuba.
Pozrime sa na 10. verš 2. kapitoly. „Lebo keby
niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa
v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým.“
Toto je dôležité. Ak chceš byť spasený skrze Boží
zákon, musíš ho vyplniť do bodky. Niektorí ľudia
si myslia, že Pavol s Jakubom by sa nezhodli. To
nie je pravda. Pavol hovorí presne to isté v Liste
Galatským 5:3-4. „A znovu osvedčujem každému
obrezanému, že je povinný plniť celý zákon. Úplne
ste odlúčení od Krista, ktorí chcete byť ospravedlnení
zo zákona; vypadli ste z milosti.“ Inými slovami:
Ak chceš byť spasený vďaka tomu, aký si dobrý
a ako dobre dodržiavaš Božie prikázania, potom
ich musíš dodržať všetky a úplne. Prajem ti veľa
šťastia.
Ale späť k veršu 11: „Veď Ten, ktorý povedal:
Nescudzoložíš! povedal aj: Nezabiješ! A keď aj
nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon.“
Ďalšia dôležitá vec, kde sa zhoduje Pavol
s Jakubom, je, že všetci sme prestúpili Boží
zákon. Pavol hovorí presne to isté v Liste
Rímskym 3:23: „Všetci totiž zhrešili a nemajú
slávy Božej.“ Jakub to povie v 3. kapitole trocha
inak: „Veď sa my všetci v mnohom prehrešujeme.“
Jakub a Pavol sa úplne zhodujú v tom, že sme
hriešnici.
Vo verši 14 sa píše: „Čo je platné, bratia moji,
keď niekto povie, že má vieru...“ Všimli ste si to?
Ak hovoríme, že máme vieru, to nás nespasí.
Dovoľte, aby som sa s vami podelil o slová, ktoré

sú pre mňa jedny z najtriezvejších slov Novej
zmluvy. Pán Ježiš v Evanjeliu podľa Matúša 7
hovorí: „Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane!
vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu
môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen
deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom
mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene
a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? A vtedy
im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo
mňa, páchatelia neprávosti!“ Logický dôsledok
týchto slov je nasledovný: Môžeš hovoriť:
„Verím v Ježiša,“ ale ak konáš neprávosti a tvoj
životný štýl je plný neprávosti, nie si spasený,
bez ohľadu na to, čo hovoríš! Ak žiješ v hriechu
a nečiníš z neho pokánie, môžeš odriekať
Apoštolské vyznanie viery, môžeš hovoriť, že
veríš v Ježiša, no do neba nepôjdeš!
Mal som tento týždeň telefonát. Volal mi jeden
nazlostený homosexuál: „Pastor Brock, vy
hovoríte, že keď túžim po ľuďoch rovnakého
pohlavia, tak to nie je správne. Ale čo ak to
predsa len urobím? Čo je na tom zlé? Viete,
dôvod, prečo odchádzam z luteránskej cirkvi
a idem k unitárom, je ten, že oni ma prijímajú
takého, aký som!“ Odpovedal som: „Kam?
K unitárom? U nich môžete veriť, v akéhokoľvek
Boha chcete. Môžete si tam dokonca vytvoriť
aj vlastného boha.“ Neviem, koľko toho viete
o unitároch. Môžete byť čarodejníkom, môžete
byť dokonca ateistom a byť členom unitárskeho
spoločenstva. A určite nebudete žiadneho
unitára počuť, ako volá ľudí k pokániu, pretože
ste to vy, kto si určuje, čo je dobré a čo zlé.
Nepovedia vám, čo máte robiť. A tak som mu

dohováral a naliehal som, že Biblia učí, že
ak žiješ homosexuálnym spôsobom života
a nečiníš z toho pokánie, do neba sa nedostaneš!
Povedal som mu: „Prosím, prestaň žiť takýmto
spôsobom života, vyhľadaj nejakú pomoc,
vystúp z unitárskeho spoločenstva a nájdi si
nejakú skutočnú cirkev, kde budeš môcť počuť
evanjelium.“ No on ma nepočúval.
Ale viete, to je dnes problém v celej cirkvi.
Žijeme v dobe, kedy chce každý hovoriť slová:
„Ja verím v Ježiša,“ ale na druhej strane žiť ako
diabol! No Jakub v 14. verši hovorí, že sa to
nedá! A viete čo? Apoštol Pavol úplne súhlasí
s Jakubom! Pozrime sa na slová, ktoré napísal
Pavol: „Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú
dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani
smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci,
ani samohanci ani samcoložníci (muži súložiaci
s mužmi, Pozn. prekl.), ani zlodeji, ani lakomci,
ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi
kráľovstva Božieho! A takými ste vy niektorí
boli; ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení,
ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v
Duchu nášho Boha.“ (1K 6:9-11) Z toho vyplýva,
že môžeš hovoriť, že si kresťanom, ale ak
žiješ v hriechu a nečiníš z neho pokánie,
v skutočnosti kresťanom nie si! Nehovorím
tu o bezhriešnej dokonalosti, pretože všetci
denne hrešíme. Ale keď zhrešíme, činíme
pokánie a nežijeme v hriechu. Nie je to náš
životný štýl. Nehovoríme o dokonalom živote.
Hovoríme o životnom smerovaní. Pretože
ak smeruješ ku Kristovi, si spasený. Ale ak
smeruješ k hriechu, tak nie.

Vráťme sa však späť k Listu Jakuba 2:14: „Čo je
platné, bratia moji, keď niekto povie, že má
vieru, ale nemá skutky? Či ho (takáto) viera
môže spasiť?“ Aká je odpoveď na túto otázku?
Ak niekto hovorí, že má vieru ale nemá skutky,
môže ho takáto viera spasiť? Odpoveď je:
„Nie!“ A to nás vedie k najväčšej otázke, ktorú
si dnes položíme. Protirečí na tomto mieste
Jakub Lutherovi a Pavlovi, ktorí hovoria, že
sme spasení milosťou bez dobrých skutkov?
Určite nechceme povedať, že Biblia si protirečí,
pretože to by znamenalo, že Boh si protirečí.
Nejakým spôsobom sa Jakub a Pavol aj v tejto
veci úplne zhodujú. Jeden známy odborník na
Novú zmluvu Douglas Moo hovorí: „Zdanlivý
konflikt tu máme preto, lebo aj keď Jakub
a Pavol používajú rovnaké slovo, totiž viera,
obaja mu dávajú odlišný význam. Je to preto,
lebo sa snažia argumentovať v dvoch rozličných
situáciách. Inými slovami, keď Pavol píše v Liste
Rímskym 3:28: „Lebo tak myslíme, že človek
ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona,“
tak píše ľuďom, ktorí si myslia, že by mohli byť
spasení tým, že budú robiť dobré skutky. Jakub
naopak píše ľuďom, ktorí vedia, že sú spasení
milosťou, no myslia si, že už môžu žiť tak ako
diabol, a tak hovorí: „Nie, nemôžete!“ Takže tu
máme dve odlišné skupiny ľudí. V 2. kapitole
Listu Jakuba hovorí Jakub o povrchnej viere,
o ktorej by ani on ani Pavol nepovedali, že je
to skutočná zachraňujúca viera. V komentári
(Concordia Bible Study) je napísané: „Slovo
viera u Jakuba nie je použité v zmysle skutočnej
zachraňujúcej viery, ale v zmysle démonskej
viery, viery, ktorú má diabol. Takáto viera nemá
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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Pramene v púšti
A keď minulo štyridsať rokov, ukázal sa mu na
púšti vrchu Sinaj anjel (Pánov) v plameni horiaceho kra... Pán mu však hovoril (ďalej): ... Videl
som, videl, ako zle zachádzajú s mojím ľudom
v Egypte a počul som jeho stonanie; preto
som zostúpil, aby som ho vyslobodil. A teraz
poď, pošlem ťa do Egypta. (Skutky apoštolov 7:30, 33-34)
význam. Je mŕtva. Je to obyčajný intelektuálny
súhlas s nejakou pravdou bez dôvery v Krista
ako Spasiteľa. List Jakuba taktiež nehovorí, že
človek je spasený zo skutkov, a nie zo skutočnej
viery, ale hovorí (slovami Martina Luthera), že
človek je ospravedlnený pred Bohom samotnou
vierou, ale nie osamotenou vierou. Skutočná
viera bude vždy produkovať dobré skutky, ale
jedine viera v Krista zachraňuje. Pavol hovorí, že
skutky nám nemôžu nijakým spôsobom pomôcť
ku vzťahu s Bohom. Tvoje dobré skutky ťa nikdy
nespasia. Jakub zas hovorí, že keď je už vzťah
s Bohom touto milosťou vytvorený, skutky sú
neoddeliteľnou súčasťou viery. Pavol odmieta
akýkoľvek význam skutkov pred obrátením.
Jakub hovorí o úplnej nevyhnutnosti skutkov,
ktoré nasledujú po obrátení. Inak povedané:
Sme spasení samotnou milosťou. Sme spasení
samotnou vierou v Krista. Ale milosť a viera nikdy
nie sú osamote. Ich produktom je vždy zmenený
život. Nie dokonalý život, ale zmenený život.
List Jakuba 2:17: „Tak aj viera, ak nemá
skutkov, je sama osebe mŕtva.“ Toto je veľká
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otázka a chcem, aby ste si ju položili, pretože
si myslím, že je mnoho ľudí, ktorí si myslia, že
sú spasení, a nie sú. „Mám mŕtvu vieru, ktorá
ma nespasí?“ Možno si povieš: „Verím, že Ježiš
zomrel na kríži, verím, že vstal z mŕtvych.“ Ale
veď predsa diabol verí presne to isté! Môžeš mať
intelektuálnu vieru v Krista a pritom ísť do pekla.
Vieš, čo diabol nikdy neurobil? Diabol nikdy
nedovolil Ježišovi, aby sa dotkol jeho života.
Zachraňujúca viera zahŕňa vieru v Ježišovu
smrť na kríži, vieru v Jeho zmŕtvychvstanie, ale
ona Mu tak dôveruje, že hovorí: „Pane Ježiši,
teraz ťa prosím, aby si sa dotkol môjho života.
Chcem byť iný.“ Ak si také niečo nikdy neurobil,
potom môžeš hovoriť, že veríš v Ježiša, ale
v skutočnosti neveríš!
Poznám staršieho evanjelického pastora, ktorý
raz kázal ako hosť v jednom kostole. Keď
sa vrátil, povedal mi: „Vieš, čo káže kazateľ
tamtoho zboru? Káže, že nemôžeš urobiť nič
pre to, aby si bol spasený. Nemôžeš urobiť nič!
Nemôžeš urobiť vôbec, vôbec nič!“ Starší pastor
pokračoval: „Vieš, čo robí tá cirkev? Nerobia

vôbec nič!“ Tamten kazateľ má spolovice pravdu.
Nemôžeš urobiť nič pre to, aby si bol spasený,
či už teraz alebo kedykoľvek. Našou jedinou
nádejou v súdny deň je kríž, jedine milosť a Pán
Ježiš na kríži. Viem, že som spasený, pretože
Kristus zaplatil môj dlh hriechu. Haleluja.
Chcem, aby ste vedeli a mali úplnú istotu, že ste
spasení, pretože vaša viera sa zakladá jedine na
Kristovi, a nie na vás. Ale taktiež chcem, aby ste
vedeli, že nemôžete žiť v hriechu a očakávať, že
uvidíte nebo zvnútra. Ak potom, čo ste čítali,
neviete, kde strávite večnosť, musíte pochopiť
slová: „jedine milosťou“. Ale ak ste to všetko
čítali a žijete v hriechu, musíte činiť pokánie.
A to nie je žiadna malá vec. Keď človek činí
pokánie, tak je to vždy veľká vec.
Tom Brock bude jedným z rečníkov
konferencie Úzkou cestou,
7. – 9. mája 2010 v Prešove
Ďalšie prednášky nájdete na www.evs.sk

Štyridsať rokov bol dlhý čas čakania v príprave na
veľké poslanie. Aj keď Boh mešká, nie je pasívny.
Je to čas, keď pripravuje Svoje nástroje a vedie
k zrelosti našu silu. A potom v príslušnom
čase povstaneme a budeme pripravení na našu
úlohu. Dokonca aj Ježiš z Nazareta mal tridsať
rokov súkromia, rástol v múdrosti predtým, než
začal Svoju službu.
Boh sa nikdy neponáhľa. Roky pripravuje
tých, ktorých plánuje mocne použiť, a nikdy
nepovažuje dni prípravy za príliš dlhé
a nudné.
Najťažšou časťou utrpenia je často čas.
Krátka, ostrá bolesť sa dá ľahko vydržať,
ale keď sa zármutok ťahá dlhým a únavným
spôsobom z roka na rok, opakuje sa deň
po dni stále rovnako otupne v beznádejnej
agónii, srdce stráca silu. Bez Božej milosti sa
srdce iste utopí v tiesnivom zúfalstve.
Jozef vydržal dlhú skúšku. Boh musí často
vypáliť lekcie, ktoré nás vyučuje, až do
hĺbky našej bytosti a používa pritom páľavu

dlhotrvajúcej bolesti. „Posadí sa ako tavič
a čistič striebra“, (Mal 3:3) no napriek tomu
pozná presnú dĺžku času, ktorý je potrebný.
Ako vynikajúci zlatník Boh prestáva taviť,
keď v rozžeravenom kove vidí Svoj obraz.
Dnes možno nebudeme vidieť výsledok
nádherného plánu, ktorý má Boh ukrytý
v „tôni svojej ruky“. (Iz 49:2) Možno tam bude
utajený dlhý čas, ale naša viera môže spočívať
v istote, že Boh stále sedí na svojom tróne.
Práve pre túto istotu môžeme pokojne čakať
na čas, kedy v nebeskej radosti povieme:
„Všetky veci slúžia (slúžili) na dobro.“
(R 8:28)
Tak ako Jozef aj my sa musíme pozornejšie
zamerať na lekcie v škole žiaľu a zármutku,
a nie zamerať náš vystrašený zrak na čas
nášho vyslobodenia. Každá lekcia má
svoj dôvod, a keď budeme pripravení,
naše vyslobodenie istotne príde. Potom
spoznáme, že by sme nikdy nedokázali
slúžiť na mieste vyššej služby, keby sme sa
nenaučili presne to, čo sme sa naučili počas
skúšky. Boh nás stále vyučuje pre budúcu
službu a väčšie požehnanie. A ak sme získali
kvality, ktoré nás pripravili pre trón, potom
nám ho nič nevezme, keď príde ten čas.
Nekradni zajtrajšok z Božích rúk. Daj Mu
čas, aby k tebe hovoril a odhalil svoju vôľu.
On sa nikdy neoneskorí – nauč sa čakať.

On sa nikdy neukáže neskoro.
Vie presne, čo najlepšie je napokon.
Preto sa netráp márne, ale čakaj,
ODPOČÍVAJ, až príde On.
Nikdy nebež Bohu oproti z vlastného
popudu. Nauč sa očakávať na Jeho čas
– sekundová, minútová aj hodinová ručička
musí ukazovať ten správny moment pre čin.
Zamyslenia Pramene v púšti posielame každý deň do emailových schránok. Ozvite sa nám na evs@evs.sk. Radi
Vám ich budeme posielať.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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Čo je nové v EVS

Rozhovor so Slavomírom Slávikom, riaditeľom EVS
Čo je nové v EVS v roku 2010?
V prvom rade treba povedať, že sme presťahovali časť kancelárií EVS z Bratislavy do Prešova.
V Bratislave sme vytvorili pobočku, ktorá bude
naďalej fungovať. Je to zmena, ktorá, verím,
bude na rast služby EVS. Zároveň s rešpektom
stojíme pred mnohými výzvami, ktoré táto
zmena prináša. Som rád, že sme dobrý kolektív
a že sa nám dobre spolupracuje. Verím, že aj
noví ľudia, ktorí sa do práce EVS zapoja, obohatia prácu EVS novými darmi a dobre k nám
zapadnú. Doposiaľ sme boli, a časť kancelárií aj
zostáva v dobrých podmienkach v priestoroch
bratislavského CZ, za čo sme veľmi vďační a podobne sme vďační východnému dištriktu, že
nám poskytol priestory pre našu ďalšiu službu.
Čo nové chystáte v roku 2010?
Najprv spomeniem niekoľko nových kníh. Od
Johna Ortberga, ktorý napísal knihu Ak chceš
chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode, sme pripravili do tlače ďalšiu knihu, ktorá má názov Život,
aký si vždy chcel. Veríme, že si ju ľudia obľúbia
podobne ako tú predošlú. Chceme ju mať hotovú už na konferencii v máji. Podobne na konferencii v máji chceme mať pripravenú pre ľudí
knihu Viem, prečo verím. Je to kniha, ktorá sa
zaoberá základnými otázkami viery, napr. utrpením vo svete, dôveryhodnosťou Biblie, či je
8
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rozum a viera v protiklade a pod. Táto kniha je
zaradená časopisom Christianity Today medzi
päťdesiat kníh, ktoré najviac formovali protestantizmus v poslednej dobe. Ku konferencii budeme mať hotové aj štúdium Listu Galatským,
ktoré nadväzuje na štúdium Listov Jánových,
ktoré sme vydali v minulom roku. Neskôr počas roka chceme vydať ešte ďalšie dve knihy.
Chcem podotknúť, že knihy nevydávame ako

zárobkovú činnosť, ale túžime nimi poslúžiť
nám všetkým, aby naša viera rástla.
Koncom minulého roka ste spustili internetovú
evanjelizačnú stránku www.akojeto.sk. Aké sú
odozvy?
Som rád, že sme sa do toho pustili. Myslím,
že je to jedna z ciest do budúcnosti. Som tiež
vďačný všetkým za povzbudivé odozvy a komentáre. Spustenie web stránky v novembri
bolo aj evanjelizačnou snahou, ale zároveň sme
tým trochu sondovali situáciu, či také niečo má
zmysel. Odozvy nás presvedčili a povzbudzujú
nás k tomu, aby sme pokračovali. Pripravujeme
nové témy. Postupne do stránky akojeto pridá-

me ďalších šesť tém a prostredí, ktoré budú vytvárať spoločnú sieť tém pre oslovenie rôznych
ľudí. Každú tému chceme pripraviť tak trochu
inou formou. Už v prvej polovici tohto roka by
mali pribudnúť dve nové témy. Tento koncept
oslovil aj niektoré organizácie vo Fínsku a Nórsku a rozmýšľajú, či by to mohli využiť.
Čím bude iná najbližšia konferencia EVS, ktorá
má tento rok názov „Úzkou cestou“?
Ani veľmi nechcem, aby bola iná. Má inú tému.
Modlím sa, aby zostala taká istá svojou atmosférou, tým, čo všetko tam prežívame, ako sa
spolu rozprávame, ľuďmi, ktorí tam prichádzajú. Pre mňa samého je konferencia obrovským
požehnaním a povzbudením na ceste viery.
Preto ju robíme, aby nás obohatila, povzbudila, inšpirovala, motivovala, nútila kľaknúť na
kolená. Dávame dôraz na to, aby vyučovanie
bolo kvalitné, aby Božie slovo nebolo iba doplnkom nejakého programu. Naopak, na našej
konferencii je všetko zamerané na Božie slovo
a chcem, aby konferencia taká aj zostala. Každý
z nás má rôzne vzťahy v rodine. Čo to znamená
kráčať úzkou cestou v rodine? Ako vychádzať
s rodičmi, deťmi, širšou rodinou, ako byť svetlom? Ako v práci a s priateľmi? Čo keď zažívame okolo seba vulgárnosti, podvody, keď nás
na ne nahovárajú? Čo s lákadlami sveta? Čo to
znamená kráčať úzkou cestou? Len úzka cesta
vedie do spásy.

2% z vašich daní
„A teraz, hľa, priniesol som prvotinu plodín zeme, ktorú si mi dal, Hospodine!“
(5. kniha Mojžišova 26:10)
Ďakujeme vám všetkým, ktorí podporujete našu prácu, aby sa šírilo Božie slovo. V minulom
roku sme od vás dostali v rámci 2% dane z príjmov 1 540,52 . Nech vám Boh v mene Pána
Ježiša hojne vynahradí vašu pomoc. Srdečne ďakujeme!
Veríme, že dávaním na Božie dielo nás Pán Ježiš učí správnemu vzťahu k hmotným veciam,
„lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.“ (L 12:34)
Ak sa rozhodnete podporiť prácu EVS aj v tomto roku, tlačivá si môžete nájsť na webovej
stránke www.rozhodni.sk alebo vám ich na požiadanie pošleme.
Údaje o prijímateľovi sú nasledovné:
Obchodné meno alebo názov:

Slovenské evanjelizačné stredisko

Sídlo:

Konventná 15, Bratislava, PSČ 811 03

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):

30806178

Kontakty:

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

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

9

Život, aký si vždy chcel
Ježiš prišiel ako Nositeľ radosti. Radosť,
ktorú vidíme v najšťastnejšom dieťati, je
len zlomkom radosti, ktorá prebýva v Božom srdci. Chesterton o tom hovorí v tejto
nezabudnuteľnej pasáži:
Keďže deti oplývajú vitalitou, keďže sú
dychtivé a slobodné na duchu, chcú,
aby sa veci opakovali a nemenili. Vždy
vravia: „Ešte,“ a dospelý to musí robiť
znova a znova, kým nie je takmer mŕtvy. Lebo dospelí ľudia nie sú dosť silní
na to, aby sa vedeli tešiť z monotónnosti. Ale Boh na to zrejme dosť sily
má. Je možné, že Boh každé ráno hovorí „ešte“ slnku a každý večer „ešte“
mesiacu. Možno to nie je automatická nevyhnutnosť, že tvorí všetky sedmokrásky rovnaké; je možné, že tvorí
každú osobitne, ale nikdy Ho neunaví
tvoriť ich. Možno má v sebe večný apetít detstva; lebo my sme zhrešili a zostarli, ale náš Otec je mladší ako my.
Skúste si na chvíľu predstaviť, ako by sa
nám čítali úvodné vety Biblie, keby Boh
nebol predovšetkým radostnou bytosťou.
Predstavte si, ako by vyzeral úvod 1. knihy
Mojžišovej, ak by Boh k svojej práci pristupoval tak, ako to často robíme my:
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y

z knih
Ukážka

Na počiatku – bolo asi deväť hodín
– Boh musel vstať a ísť do práce. Vyplnil žiadanku, aby mohol oddeliť svetlo
od tmy. Zvažoval, že by stvoril hviezdy
na skrášlenie noci, poprípade nejaké planéty na vyplnenie oblohy, ale
zdalo sa Mu, že by s tým bolo príliš
veľa roboty. „A okrem toho,“ pomyslel
si Boh, „to nemám v popise práce.“ Tak
sa rozhodol, že dnes skončí skôr a čo
stvoril, nazve dňom. Potom sa pozrel
na to, čo urobil a povedal: „Takto to
bude musieť stačiť.“
Samozrejme, 1. kniha Mojžišova tak ani
zďaleka nevyzerá. Namiesto toho pulzuje
refrénmi ako: „Boh povedal... a stalo sa...
a naozaj, bolo to veľmi dobré.“
V prvý deň Boh povedal: „Buď svetlo! A bolo
svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré.“ Prvý
deň bol dňom Dam-di-dam. A Boh si trošku zatancoval. A na ďalší deň Boh povedal
svetlu: „Urob to ešte.“ A svetlo to urobilo
ešte a Boh si znova zatancoval. A tak to ide
každý deň až po ráno toho dňa, keď si sa
narodil a až po ráno dnešného dňa.
Boh je taký. My, žiaľ, nie. „Lebo my sme zhrešili a zostarli, ale náš Otec je mladší ako my.“
Bohu nemôžeme porozumieť, kým nepochopíme, že „On je tou najšťastnejšou Bytosťou vo vesmíre.“ (Dallas Willard)

Boh určite pozná aj smútok. O Ježišovi
vieme, že bol „mužom bolestí, ktorý poznal nemoci.“ (Iz 53,3) Ale Boží smútok,
podobne ako Boží hnev, je Jeho dočasnou
reakciou na padlý svet. Ten smútok bude
z Jeho srdca navždy vykázaný v deň, keď
bude svet napravený. Radosť je základnou
Božou črtou. Radosť je Jeho večným osudom. Boh je tou najšťastnejšou Bytosťou
vo vesmíre.
A Božím zámerom bolo, aby Jeho stvorenie odzrkadľovalo túto Jeho radosť. Žalmista hovorí o slnku, že „vychádza ako
ženích zo svojej izby, teší sa ako hrdina,
že pobeží dráhou.“ (Ž 19,6) Toto nie je len
obrazný jazyk. Takto stvorenie vyjadruje
Božiu neutíchajúcu radosť zo samotného
bytia a z vedomia, že existovať je dobré.
Ako produkty Božieho stvorenia, ako bytosti určené na Jeho obraz máme odrážať
Božiu búrlivú radosť zo života. Preto Biblia
hovorí nielen o potrebe našej radosti vo
všeobecnosti, ale o konkrétnom druhu radosti, ktorá charakterizuje Boha.
Po kázaní o potrebe poslušnosti povedal
Ježiš svojim priateľom, že Jeho cieľom je,
aby boli naplnení radosťou, no nie hocijakou: „Toto som vám hovoril, aby moja
radosť bola vo vás, a vaša radosť aby bola
úplná.“ (J 15,11)
Podľa Ježiša problém ľudí nie je v tom, že
sme na Boží vkus až príliš šťastní, ale naopak, že sme šťastní málo.

Svedectvo
Naša rodinná skupinka sa pravidelne stretáva
už druhý rok. Minulý rok v lete sme začali
používať materiál pre skupinky - Listy Jánove.
Dovtedy naša skupinka nemala presný plán,
aké témy budeme preberať. Slovo mal ten,
kto si ho pripravil, alebo sme sa navzájom
rozprávali, čo kto prežil, alebo čo nás oslovilo
v Písme. Myslím, že nám všetkým chýbal akýsi
postup v čítaní Božieho slova. A my ženy
sme túžili, aby naši muži boli na skupinke
aktívnejší, viedli a vyučovali nás.
Materiál z EVS - Listy Jánove - posunul všetkých
členov skupinky niekam inam, hlbšie. Prípravu
jednotlivých kapitol sme striedali po rodinách
a stále v tomto systéme pokračujeme. V praxi
to znamená, že každý týždeň si iná rodina
pripraví príslušnú kapitolu a aj vedie celú
skupinku. Na počudovanie všetkých nás sme
dokázali nekonečne dlho diskutovať o pár
veršoch. Dopomohla k tomu samotná forma
brožúrky, vedená formou otázok a odpovedí.
Zrazu sme zistili, že sme sa preniesli do úplne
inej témy a v podstate nám to všetko navzájom
nadväzovalo a spolu súviselo. Chcem len
povedať, že táto brožúrka je „rozkúskovaná“
na menšie časti, ale to je veľkým prínosom
a vedie nás do hĺbky. Viackrát sa stalo, že po
dlhom čase diskusie sme zrazu zbadali, že
sme prešli len polovicu kapitoly, až tak ten
čas rýchlo bežal. Keďže zrazu naše skupinky

boli naplnené len Božím slovom, jednoducho
nám nezostal čas na priateľské rozhovory. Tak
sme spravili jednoduchú úpravu programu
skupinky. Tri razy mesačne máme štúdium
a jedna nedeľa zostáva voľnejšia, zameraná
na rozhovory.
Veľkú radosť sme mali a máme my ženy, lebo
forma, akou je brožúrka písaná, pomohla
vlastne našim mužom viesť skupinku.
Dokonca sa častejšie stalo, že sme sa my ženy
ani k slovu nedostali, a to je už čo povedať.
Na záver by som chcela povedať len toľko,
že sa veľmi teším, že ako rodinná biblická
skupinka patríme do spoločenstva. Skutočne
môžeme rásť, získať mnoho požehnania
a povzbudenia skrze našu „skupinkovú
rodinu“ v Pánovi Ježišovi. Chcela by som
aj ostatných povzbudiť, aby sa do skupinky
pridali, alebo aby si skupinku založili. Malé
spoločenstvá majú obrovský význam, veď aj
sám Pán Ježiš je nám v tom príkladom.
Katka Bobocká

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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Prosíme vás, do prázdnych okienok napíšte počet (napr. 1 alebo 2) služieb, ktoré si objednávate. Na jednu
prihlášku sa môžete prihlásiť aj viacerí, len priložte zoznam mien s adresami prihlásených účastníkov.
Dôležité je aj čitateľne vyplniť celú adresu.
Vek nám pomôže pri ubytovávaní. E-mail a tel. č. nemusíte uvádzať. Zjednodušia nám však komunikáciu
v prípade nejasností.

pri prezentácii (plus 3 €)
v hotovosti do pokladne EVS

zaplatím:

poštovou poukážkou

Účastnícky poplatok vo výške:

09. 05. 2010

08. 05. 2010

–––––––
–––––––

prevodom na účet EVS		

–––––––

–––––––

Ubytovanie
Večera

Tel. č.

Vek
			

Obed

07. 05. 2010

Pri spoločných piesňach nás budú sprevádzať kresťanské hudobné skupiny. V programe sú zaradené prednášky, scénky, vystúpenia spevokolov, svedectvá, modlitby atď.

Raňajky

Prihlášky zasielajte do 21. 4. 2010 poštou
na adresu:
Slovenské evanjelizačné stredisko
P.O.Box 104, 814 99 Bratislava
elektronicky na: lydia@evs.sk
telefonicky alebo faxom na:
02 54432861 alebo 0911 798 800

Semináre:
Utrpenie a bolesť vo svete
Ježiš, jediná cesta k Bohu?
Môžem dôverovať Biblii?
Seminár pre dozorcov CZ

Deň

Účet EVS: 2664455015/1100, KS: 0558,
VS: 012010. Do poznámky uveďte svoje meno,
aby sme mohli platbu identifikovať.

Pri prihláškach mailom uvádzajte všetky informácie z prihlášky. Na požiadanie prihlášku
zašleme elektronicky. Prihlášky podané po termíne už nemusia byť akceptované z organizačných dôvodov.

E-mail					

Ceny za jednotlivé položky sú nasledovné: ubytovanie 8 /noc, raňajky 2,50 , obed 3,30 ,
večera 2,70 . Za účasť na celej konferencii je
poplatok 33 . Ak sa nechcete zúčastniť celej

Ak chcete platiť v hotovosti pri prezentácii,
poplatok je 36 , alebo vypočítaný poplatok za
to, čo si objednáte plus 3 . Vopred zaplatený
poplatok vraciame len v prípade, že sa odhlásite alebo nahlásite zmenu najneskôr do 3. 5.
2010. Po tomto termíne bude poplatok vrátený len z vážnych rodinných alebo zdravotných
dôvodov.

Niektorí si nemôžu dovoliť zaplatiť účastnícky
poplatok, ale majú túžbu rásť na ceste viery
a stráviť s nami čas. Napíšte nám a budeme hľadať spôsob, ako vám pomôcť.

Presná adresa (aj PSČ)				

Niekoľko praktických informácií. Oproti predchádzajúcim rokom sa z praktických pokynov
zmenilo veľmi málo, ale chceme všetkých upozorniť na zmenu v platení účastníckeho poplatku. Poplatok, ako každý rok, zahŕňa náklady na stravu a ubytovanie.

konferencie, môžete si objednať stravu alebo
ubytovanie jednotlivo a podľa toho si aj vypočítať výšku poplatku. Poplatok môžete zaplatiť
šekom, bankovým prevodom, alebo v hotovosti
do pokladne EVS v Bratislave alebo v Prešove
najneskôr do 3. 5. 2010 (do tohto termínu musí
byť platba pripísaná na účet EVS).

Meno					

sme radi, že ťa opäť môžeme pozvať na misijnú konferenciu EVS. Je to už dvanásta konferencia v poradí. Tento rok budeme hovoriť na
tému „Úzkou cestou“. Pozvania aj tento rok
prijali vzácni hostia, ktorých už poznáme, ale
s niektorými sa stretneme po prvýkrát. Veríme,
že všetci prežijeme nezabudnuteľné chvíle,
plné povzbudení na našej ceste za Pánom.

Úzkou cestou, Curt A. Westman, Nórsko
Úzkou cestou v rodine, Michal Klus, ČR
Úzkou cestou v práci a medzi priateľmi,
Ondrej Kolárovský, SR
Úzkou cestou v cirkevnom zbore,
Ľubomír Ďuračka ml., SR
Úzkou cestou v osobnom vzťahu k Bohu
a na modlitbe, Stanislav Kaczmarczyk, ČR
Úzkou cestou - evanjelizačný večer, Tom
Brock, USA

ÚZKOU
CESTOU

Milý brat, milá sestra,

Celoslovenská misijná konferencia
Prešov, 7. - 9. 5. 2010

Počas konferencie odznejú tieto
prednášky:

Z ávä z n á p r i h l ášk a – n áv r a t k a

12. misijná konferencia EVS

Slovenské evanjelizačné stredisko, P.O.BOX 104, 814 99 Bratislava 1, 02/544 32 861, lydia@evs.sk

Úzkou cestou

Konferencia začína v piatok večerou a končí v nedeľu obedom. Počas hlavných
prednášok bude pre deti zabezpečený
program. Podrobné informácie o konferencii dostanú prihlásení účastníci poštou
alebo mailom asi týždeň pred konferenciou.
E-mailové adresy na prihláškach nám umožnia ušetriť náklady na poštovné. Všetky informácie o konferencii budú taktiež k dispozícii na stránke www.evs.sk.
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Viem, prečo verím

novinka

„Keď som stratil svoju detskú vieru, potreboval som takúto knihu ako Viem, prečo verím.“
							
Kenneth Kantzer

Potreba spoločenstva pre rast vo viere. Praktické rady pre vedenie a vytvorenie skupiniek.

List Galatským

novinka

Výborná študijná pomôcka pre štúdium Listu Galatským na skupinky aj
pre osobné štúdium.

John so svojím prístupom „sadnime si
a rozprávajme sa“ vytvoril silnú knihu
o duchovnej transformácii a raste.
Dr. Joseph Stowell
Moodyho biblický inštitút
Kniha vyjde v máji. Prvýkrát sa začne predávať
na konferencii „Úzkou cestou“ v Prešove.
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SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

Sme spasení jedine milosťou? Ako je to so skutkami? Milosť a skutky
sa vzájomne vylučujú. Ak chceš kráčať spokojne vo viere, ak chceš mať
jasno a byť si istý svojou spásou, siahni po tomto študijnom materiáli.
Kniha vyjde v máji. Prvýkrát sa začne predávať na konferencii „Úzkou cestou“ v Prešove.

Adoptovaní Bohom (Jasia Gazda)
Duchovný rast a zrelosť na skupinkách (Slavomír Slávik)

1,00 € / 30,13 Sk

Štúdium Biblie, Listy Jánove - Život v Božom svetle a láske

3,00 € / 90,38 Sk

Praktická pomôcka pre štúdium Jánovych listov verš po verši.

Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode (John Ortberg)

6,95 € / 209,38 Sk

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

V Jeho šľapajach (Charles Sheldon)

6,65 € / 200,34 Sk

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

Dieťa pokoja (Don Richardson)

3,30 € / 99,42 Sk

Misijný príbeh o láske, pokoji a vzájomnom porozumení.

Rozprávaj o Bohu hlavou a srdcom (Nick Pollard)

9,30 € / 280,17 Sk

Ako osloviť súčasného človeka? Ako prelomiť nezáujem?

Učíme sa radostne spolu žiť (Bruce a Carol Britten)

2.00 € / 60.25 Sk

Kniha pre snúbencov, mladých manželov a pre tých, ktorí vážne rozmýšľajú, že sa vezmú.

Poklady pod snehom (Patricia St. John)

5,00 € / 150,63 Sk

Napínavý príbeh o vine a odpustení (neskôr sfilmovaný).

Róm nad zlato (David Lazell)

Viera sa nedá skryť

Životný príbeh rómskeho evanjelizátora.

Becky Pippert patrí k najživším a najefektívnejším komunikátorom
dnešného kresťanského sveta.		
Chuck Colson

Päťdesiat znotovaných piesní sestier Royových

Milujem túto knihu. Smiala som sa, plakala som, ďakovala som Bohu za
to, čo Becky napísala. Niektoré z vecí som už začala praktizovať. Modlím
sa, aby si to prečítali mnohí.			
Kay Arthur
Kniha A5, cena 8 EUR / 241,01 Sk

Výber z piesní sionských (Ivan Valenta)
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.: 0911 798 800, e-mail. evs@evs.sk, web: www.evs.sk

8,00 € / 241,01 Sk
8,00 € / 241,01 Sk

Deti sa môžu obrátiť k Bohu a aj to robia. Skutočný príbeh z čias nie dávno minulých.

ponukový list kníh

novinka

Ako vyzerá skutočný duchovný život?
Čo robiť, aby si ho dosiahol? Si unavený
zo svojho stavu? Vydaj sa na cestu duchovného rastu, na ktorú sa môže vydať
každý z nás.

novinka

Autorka vdychuje čerstvý život slovu evanjelium. Volá k láske a poslušnosti.

Kniha vyjde v máji. Prvýkrát sa začne predávať na konferencii „Úzkou cestou“ v Prešove.

ŽIVOT, AKÝ SI VŽDY CHCEL

Viera sa nedá skryť (Rebecca M. Pippert)

Je veda a Biblia v konflikte? Sú zázraky možné? Je kresťanská skúsenosť skutočná? Prečo dopustí Boh utrpenie a zlo vo svete?
Táto kniha je kresťanská klasika. Čítalo ju viac než milión ľudí na celom svete. Bola zaradená
medzi 50 najvplyvnejších protestantských kníh.

4,00 € / 120,50 Sk
ZNOVu V PREDAJI

1,00 € / 30,13 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
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Vykročíš novým smerom?
Minule som sa
utiahol do kaviarne.
Pripravoval
som si prednášku
a potreboval som
zmeniť prostredie.
Pri vedľajšom stole
boli dvaja kamaráti. Hlasne debatovali o autách.
O tom, ako si chcú
kúpiť iné, o výkone motora, aké by to bolo cool,
dať do auta silnejší motor, ako by potom šmýkali kolesá a pod. Nemohol som sa sústrediť. Mňa
trápila prednáška, ich trápili autá.
Vždy nás niečo trápi, niečo zamestnáva. Niekedy
sú to veci málo dôležité, inokedy také, na ktorých naozaj záleží. Je pravdou, že všetci musíme
rozmýšľať aj o aute, účtoch, jedle a pod. Je to
normálne. Ale nie je normálne, ak rozmýšľame
stále len o tom.
Tým bežným veciam venujme len toľko času, koľko treba. Nerobme z nich viac, než sú. Mnohým
ľuďom sa stane, že doslova premrhajú svoj život,
svoje dary, myslenie a peniaze na veci, ktoré síce
treba, ale vôbec nie sú podstatné. A častokrát aj
na veci, ktoré vôbec netreba.
Kto iný, ak nie my sami, má mať kontrolu nad
tým, nad čím rozmýšľame, čomu sa venujeme?

Ak si prezeráš dovolenky v katalógu, nad čím asi
budeš potom rozmýšľať? Keď si stále obzeráš
autá, po čom asi budeš túžiť?
Možno by si chcel byť duchovnejší a viac rozumieť životu. Ale je to možné, ak máš stále zapnutú televíziu a nenájdeš si čas na Bibliu, na skutočné rozhovory s priateľmi a dobrú knihu?
To, čomu dovolíme vstúpiť do nášho vnútra, tým
žijeme. To nás formuje. Takí potom sme. Čo človek seje, to aj žne.
Je nutné spraviť krok smerom von z našich zabehaných koľají. Spraviť krok, pohnúť sa k tomu
podstatnému, aby sa zmenilo aj naše myslenie
a sny. Treba sa prinútiť, ale stojí to za to.

Podporte službu EVS
Milý brat, milá sestra, staň sa pravidelným podporovateľom práce EVS. Pracujme
spoločne na Božom kráľovstve. Drobné
pravidelné dary a modlitby držia EVS nad
vodou. Každý, kto podporuje našu prácu
mesačne sumou 3,32 EUR a vyššou, dostáva od nás každú našu novú knihu zdarma.
Za rok je to 39,80 EUR.
Ozvite sa nám na evs@evs.sk alebo poštou
na: EVS, P.O.BOX 104, 814 99 Bratislava.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí už našu
prácu podporujete. Ďakujeme za vaše
modlitby a finančné dary.

Vypni telku. Venuj svoj čas kamarátovi. Navštív
núdzneho. Otvor si Bibliu. Rozprávajte sa spolu
v rodine. Uvidíš, koľko vecí sa zmení.
Väčšina ľudí sa nikdy nezastaví a neporozmýšľa,
ako žije.
A čo ty?
Vykroč novým smerom!

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
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