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„Nič iné ako učiť a kázať slovo
Ježiša Krista by som, kým žijem, ani nerobil.“

konferencia evs 2015

Ako bolo na konferencii v Piešťanoch?

ROZHOVOR
m
s Gemechiso

Bubom

»» Gemechis, slúžiš ako riaditeľ pre národnú
a medzinárodnú misiu v NALC, čo to znamená?

Kazateľ Dr. Gemechis Buba slúži momentálne
ako asistent biskupa pre misiu v Severoamerickej evanjelickej cirkvi. Pochádza z Etiópie
a so svojou manželkou a dvoma deťmi teraz
žije v Columbuse v štáte Ohio.
Bakalárske štúdium ukončil s vyznamenaním
na teologickej škole Mekkane Yesus Theological Seminary, kde tiež dva roky pôsobil ako
profesor. Titul Masters of Theology v obore
cirkevnej histórie získal ešte v Etiópii odkiaľ
odišiel do USA, aby mohol pokračovať v štúdiu. V roku 2003 získal titul MD a MA v kresťanskom vzdelávaní na Interdenominational
Theological Center v Atlante v štáte Georgia
a v máji 2006 ukončil doktorát na Columbia
Theological Seminary v Decatur v štáte Georgia, kde sa špecializoval na oblasť vodcovstva
v misii.
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Medzinárodná misia spočíva v tom,
že posiela misionárov do zahraničia, poskytuje zabezpečenie pre partnerov misie napríklad
v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike a navštevujeme rozličné krajiny, kde slúžime slovom,
vzdelávacími kurzami, stretnutiami duchovnej obrody či konferenciami. Toto je naša medzinárodná misia. Na národnej úrovni robíme
tri veci. Po prvé, zakladáme nové cirkevné
zbory, po druhé, obnovujeme už existujúce
zbory a po tretie, mobilizujeme ľudí za účelom misie.
»» Ako vnímaš situáciu v krajinách, kde ako
cirkev slúžite?
V Číne sa rodí silná cirkev a Pán
nám tam úžasne otvára dvere. Učíme tam na
teologických seminároch a vysokých školách.
Hlboko v srdci mám aj Indiu, pretože je tam
veľmi rozšírená modloslužba. Majú tam veľa
bôžikov a cudzích náboženských praktík. Prísť
k nim s evanjeliom Ježiša Krista je pre mňa prioritou. Etiópia je moja vlastná krajina a veľká
láska. Založil som v Etiópii súkromnú vysokú
školu, ktorá sa volá LeadStar, kde študuje približne tri až štyritisíc študentov a slúžim ako
jej riaditeľ a zakladateľ. Mám skvelých miestnych zamestnancov, ktorí sa starajú o väčšinu

rutinných záležitostí. V Kanade učím na teologickej vysokej škole každý rok.
»» Prečo robíš to, čo robíš?
Nič iné ako učiť a kázať slovo Ježiša
Krista by som, kým žijem, ani nerobil. To jediné chcem robiť.
»» Prečo?
Pre lásku Ježiša Krista a lásku, ktorú
k Nemu cítim. Nie je nič radostnejšie, vzrušujúcejšie a obohacujúcejšie, než hovoriť príbeh
o Ježišovi. Jeden človek, Syn Boží, umrel na
kríži za svet, prišiel o všetko a obetoval všetko, zomrel a vstal z mŕtvych, aby niesol náš
hriech. Je mnoho vecí, ktoré môžu spraviť
v ľudskom živote zmenu. Ľudia veria v rôzne
príčiny, ako sú napríklad medicína, sociálna
spravodlivosť alebo oslobodenie, politika, či
vzdelanie. Je množstvo vecí, v ktoré ľudia veria a môžu priniesť zmenu. Avšak zmena nad
všetky zmeny, fundamentálna, radikálna zmena v ľudskom živote je spoznať Ježiša Krista.
Poznanie, ktoré mení všetko. Jadrom premeny
je spoznať Ježiša Krista.
»» Veľa cestuješ. Ako často si mimo domova?
Viac ako 60 - 70 % času. Myslím, že
v roku 2013 som bol 180 nocí mimo domova.
»» Každý má niekedy obdobie, že sa necíti
dobre. Ako sa s tým vyrovnávaš ty? Čo ti dodáva silu?
Keď sa necítim dobre, najväčšou
oporou mi je otec, ktorý bol vo väzení.
Pra-

videlne si telefonujeme, hovorím mu o dobrých aj zlých veciach a dostávam od neho veľa
povzbudenia, podpory a rád. Mojou oporou je
tiež modlitebný život. Modlitebný život je pre
mňa hlavný spôsob relaxu a zotavenia. Ďalšou
oporou mi je rodina, moja manželka. Keď sa
necítim dobre, chýba mi energia, zápal alebo
nádej, zvyčajne sa stiahnem a idem do toho,
čo volám „vodcovské centrum“. Vo vedení je
to, čo sa nazýva popredie a centrum. Popredie
je, keď ideš do vojny, do boja, keď si aktívny,
cestuješ, učíš, kážeš, dávaš rady a utešuješ.
Vtedy si v popredí a potom sa vrátiš do centra,
kde získaš oddych a zotavenie. Snaha udržať
rovnováhu medzi službou v popredí a službou v centre je pre mňa základom. Pokiaľ
strávim v popredí príliš veľa času, chýba mi
energia, nemám náboje, vždy na mňa niekto
útočí, vždy bojujem, som prázdny. Vtedy sa
potrebujem veľmi rýchlo vrátiť späť do centra
a oddychovať, relaxovať, modliť sa a obživiť
sa. Takže táto rovnováha je veľmi dôležitá.

budovanie dôvery a vzťahu. Je to trpezlivosť,
modlitba a láska, hovoriť pravdu v láske. Tadiaľ vedie cesta vpred.
»» Čo ťa napĺňa šťastím?
Po prvé, Ježiš. Po druhé, rodina. Po
tretie, priatelia. Po ťažkej kázni a ťažkej službe nikdy nechcem sedieť a hovoriť o cirkvi.
Chcem ísť von a zabaviť sa s priateľmi. Čo ma
ale napĺňa šťastím je, že neslúžim Ježišovi,
aby som Jemu priniesol šťastie. Slúžim Mu,
lebo On už je šťastný. Nesnažím sa potešiť
Boha, On sa už teší. Nekážem, aby som uspokojil Boha, kážem a slúžim preto, lebo Boh už

je spokojný, takže to zas napĺňa šťastím mňa.
Pracujem pre niekoho, kto už je spokojný.
Každé ráno sa zameriam na štyri oblasti svojho života. Po prvé, na vlastný vzťah s Bohom,
po druhé, na vzťah s manželkou a deťmi, po
tretie, vzťah k sebe samému. Po štvrté, na svoj
vzťah s kolegami a priateľmi. Ak sa teda skutočne starám o svoje vzťahy s Božou milosťou,
Jeho láskou, odpustením a porozumením, sú
moje vzťahy silné a stabilné, môžem ísť von
a robiť iné veci veľmi ľahko. Stabilitu a radosť
mi teda v živote pomáha udržať to, že neustále monitorujem, kontrolujem a nasledujem
striktný vzťahový aspekt svojho života.
Redakčne krátené. Celý rozhovor nájdete na chcemviac.com

»» Čo ťa najviac frustruje a kvôli čomu si
smutný?
Mojou úplne najväčšou frustráciou
je nepochopenie v cirkvi. Príliš veľa inštitucionalizovania, príliš centralizovaná administrácia a vedenie cirkvi. S opozíciou mimo
cirkvi sa stretávam v skutočnosti málo. Svet je
otvorený pre misiu a pre evanjelium. Nie sú
tu už silní komunisti, ani nacisti, či extrémni
nacionalisti. Opozícia najčastejšie prichádza
z inštitucionalizovanej mentality cirkvi. Takže
toto ma často frustruje. Učím sa, že cesta von
nevedie skrze neustálu konfrontáciu, ale skrze
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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Pravda odhaľuje a ukazuje smer
Ľubomír Ďuračka
Gemechis Buba včera hovoril, že pravdou
je osoba, že je to Ježiš Kristus. Áno, On odhaľuje a kedykoľvek Pán Ježiš prišiel a prehovoril k niekomu, či to boli zástupy, či to boli
konkrétni ľudia, tak vždy odhalil pravdu. My
vieme, že On je stále s nami cez svoje Slovo.
On odhaľuje pravdu o každom jednom z nás.
Vždy, keď sa stretneme s pravdou, ktorá zaznie, máme iba dve možnosti. Budem súhlasiť: „Áno, je to pravda. Bože, máš pravdu
v tom, čo mi hovoríš,“ alebo budem uhýbať,
vyhovárať sa, ospravedlňovať sa: „To nie ja, ja
to nemôžem, je iná situácia, iná doba a v podstate nesúhlasím.“ Najprv sa chcem zamyslieť
nad tou druhou možnosťou, pretože tá je nám
viac známa. Máme na to množstvo príkladov
v Písme. Začnem od Adama.
Adam v raji, keď mu Pán odhalil čo urobil
a keď sa ho pýta: „Adam, kde si? Čo si to urobil?“ odpovedal: „To nie ja, to žena, ona za to
môže, ty si mi dal tú ženu, v podstate Ty za to
môžeš, Ty si to spôsobil, to nie ja.“
Otázka Adam, kde si? zaznieva v našom
živote deň čo deň x-krát. Ja mám syna Adama
a často sa ho pýtam: „Adam, kde si? Prečo nie
si tu, kde máš byť?“ Pán Boh sa to pýtal viacerých ľudí.
Vypočuli sme si svedectvá dvoch bratov
väzňov. Verím, že vo väzení im tiež zaznela
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Božia otázka: „Kde si? Čo tu robíš, prečo si
tu?“ Boh sa zjavuje vo väzení, v škole, v práci.
Kdekoľvek sa nachádzame, Boh nám zjavuje
pravdu: „Kde si človeče, čo robíš?“
Abrahám tiež nebol dokonalým človekom. Aj Abrahám sa bál o seba. Klamal, keď
išiel do Egypta a tvrdil: „Táto žena nie je moja
žena, je moja sestra.“ Boh odhalil pravdu.
Aj Sára klamala a smiala sa, keď jej oznámili,
že bude mať o rok dieťa. Anjel jej hovorí: „Ty
si sa smiala.“ A ona: „Nie, nesmiala som sa.“
A bolo jej odhalené, čo je pravda.
Jákob bol klamár a tie klamstvá sa mu
vrátili. Dvadsať rokov alebo viac ako dvadsať
rokov Jákobovi desiati synovia tajili otcovi, že
predali Jozefa do otroctva. My si v tom príbehu všímame Jozefa, že ho predali, čo všetko
pretrpel, najprv bol vo väzení, potom sa dostal
na dvor Putifara a tak ďalej, ale čo prežívali
jeho bratia?
Každý deň im pohľad na otca pripomínal
klamstvo, podvod, neprávosť a stále ich to zožieralo. Keď prišli do Egypta stretli tam neznámeho Egypťana, ktorý im robil problémy. Vtedy im tiež napadlo, čo pred vyše dvadsiatimi
rokmi urobili a oni veľmi dobre vedeli, čo je
pravda. Vedeli, čo urobili a oni to tajili. Potom
to museli otcovi oznámiť: „My sme nenašli rúcho svojho brata, neroztrhala ho divá zver, ale
stalo sa niečo iné. My sme ho podlo predali

kupcom.“ Každé naše skrývanie, utajovanie,
každé maskovanie, nám spôsobuje iba muky
a trápenie a títo Jákobovi synovia sa dvadsať
rokov trápili a mučili sami v sebe.
V Liste Židom v 4. kapitole je napísané,
že Slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie,
než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až
do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov
a je schopné posudzovať hnutia a zmýšľanie
srdca. A nieto tvora skrytého pred Ním, všetko
je obnažené a odkryté očiam Toho, ktorému
sa budeme zodpovedať. My sa dnes mnohým
tajíme, ale všetko je už dnes odkryté, odhalené Tomu, komu sa budeme zodpovedať.
Vždy, keď zaznie Božie Slovo, ono nám zjavuje pravdu. Pán Boh odhaľuje pravdu o nás.
Ako to vyzerá alebo ako to dopadne, keď sa
stane tá druhá možnosť a keď súhlasíme s tým,
čo Pán Boh odhalil? Veľmi dobre nám o tom
hovorí Dávidov príbeh.
Dávid zhrešil s Batšebou, ale dobre to zamaskoval. Nikto sa nedozvedel, čo sa stalo.
Najprv s ňou zhrešil, potom dal podlo zavraždiť jej muža a v 2. knihe Samuelovej 11:27
čítame: Keď prešiel čas smútku, poslal Dávid
po ňu, /po Batšebu/, vzal si ju do svojho domu
a stala sa jeho ženou. Porodila mu syna. Túto
pravdu videli ľudia a čítame ďalej, čo videl
Boh: Ale to, čo Dávid spáchal, sa nepáčilo
Hospodinovi. Príbeh ďalej pokračuje tak, že
Pán Boh posiela proroka Nátana a ten Dávidovi hovorí úžasný príbeh s ovečkou.

Bol bohatý a chudobný človek. Bohatý
človek mal mnoho oviec, chudobný jednu
jedinú a ten bohatý mu ju vzal a pripravil
z nej večeru návšteve, ktorú dostal. Keď to
Dávid počul, myslel si: Tento príbeh sa odohral v mojej krajine, ja nemôžem dovoliť, aby
sa tu diala takáto neprávosť. Zastavil Nátana
vzbĺkol hnevom voči tomu mužovi a povedal
Nátanovi: „Akože žije Hospodin, muž, ktorý to urobil, zasluhuje smrť! Ovečku nahradí
štvornásobne, pretože to spáchal a nemal zľutovania.“
Keď ide o niekoho iného, tak vždy vieme
odhaliť vinníka. Vždy sme pripravení rozriešiť spor. Čo sa ale deje, keď prstom ukazujete
na niekoho iného? Tri prsty ukazujú na vás.
Môžete si to vyskúšať. Taká je pravda o nás.
Ak na niekoho útočím, nie je to trikrát pravda
o mne? A ďalej čítame, že Nátan povedal:
„Ty si ten muž!“ A bolo odhalené, čo sa stalo
v Dávidovom živote.
Dávid v tej chvíli mohol Nátana usmrtiť.
Mnohí proroci, ktorí sa odvážili povedať kráľovi do očí pravdu, mnohí vtedy skončili, ale
Dávid bol iný.
Dávidova reakcia je zaznamenaná v Žalme 51: Po tom, čo bol Dávid s Batšebou,
prišiel k nemu prorok Nátan. Zmiluj sa nado
mnou Bože, podľa svojej milosti! Pre svoje
veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky!
Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma
od môjho hriechu! Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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stále. Proti Tebe samému som zhrešil, páchal
som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si Ty mal
pravdu vo svojich rečiach a bol si čistý vo
svojom súde, aby si ty Bože mal pravdu. Hľa
v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala
ma moja matka. Hľa, obľubuješ hlbokú pravdu, a v skrytosti mi praješ poznať múdrosť.
Dvakrát tu Dávid hovorí o pravde: Aby si ty
Bože mal pravdu a Bože ty obľubuješ hlbokú
pravdu. Dávid je jediný muž, ktorý je v Písme označený ako muž podľa Božieho srdca.
V Skutkoch v 13. kapitole čítame: Našiel som
Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca, /to hovorí Boh/, ktorý bude konať všetko
po mojej vôli. Bol Dávid dokonalý?
Keď som pred pár rokmi učil náboženstvo na gymnáziu, rozprával som tento príbeh
o Dávidovi a jeden žiak ho počul prvýkrát
v živote. Ako ho počul, bol veľmi úprimný
a tak sa rozhorčil, že povedal: „Ja toho Dávida
budem odteraz volať hajzlík.“ Keď to povedal,
tak sa zastavil, lebo chcel použiť tvrdší výraz.
Také by bolo naše hodnotenie, keď niekto niečo podobné urobí, ale Boh ho nazýva, že je
mužom podľa Božieho srdca. Nie preto, žeby
bol dokonalý, on naozaj urobil vec, ktorá je
hodná odsúdenia. Dávida preto takto nazýva,
lebo keď mu Boh odhalil pravdu, Dávid súhlasil a povedal: „Áno, Bože, ty máš pravdu, Ty si
pravda.“
Počas dejín Pán Boh svojmu národu posielal poslov, prorokov, ktorí odhaľovali,
zvestovali Božiu vôľu, ukazovali správnu
6
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cestu kadiaľ ísť. Nie všetci z nich dopadli ako
Nátan. Väčšina z nich dopadla ako mučeníci,
nevypočuli ich, odmietli. Zastavme sa však na
chvíľočku ešte pri jednej postave, takej prelomovej medzi Starou a Novou zmluvou. Je ním
prorok Ján Krstiteľ. Ján mal veľmi radikálne
vyjadrenia pred celým národom. A ychádzal
k Jánovi celý Jeruzalem, Judsko, množstvo
ľudí ho prichádzalo počúvať a Ján Krstiteľ hovoril: Sekera je priložená na korene stromu.
Vy sa neodvolávajte, že máte otca Abraháma., zbytočne sa odvolávate. Z týchto kameňov si Boh môže vzbudiť Abrahámove dietky.
Farizejov a saducejov oslovoval hady,
vreteničie plemeno. Viete si predstaviť, že by
ste toto počuli z kazateľne namiesto oslovenia vážené kresťanské zhromaždenie? Že by
vás kazateľ oslovil: „Vy hady, vreteničie plemená?“ Takto Ján oslovoval svojich poslucháčov. My všetko krásne zaobalíme, aby sa nikto
neurazil. Úžasne sa navzájom titulujeme, ale
napríklad aj Luther vo svojej dobe používal
veľmi tvrdé výrazy. Keby ste čítali v nemčine
jeho spisy, tak Luther nešetril, ale veľmi prísno
a radikálne hovoril.
Ján otvorene pred celým národom pokarhal Herodesa za jeho nemravný život. Mali by
sme takúto odvahu dnes? Už včera sme počuli, že pred 600 rokmi bol upálený Majster
Ján Hus, ktorý vo svojej dobe odhaľoval pravdu a biedu spoločnosti. Je dnes všetko v poriadku? Netreba nič odhaľovať? Dnes sa na
seba usmievame, navzájom sa obdivujeme.

V cirkvi máme tiež mnoho neporiadku, máme
rozvedených farárov aj seniorov, vieme, ako
na západe žijú biskupi, mnohí z nich sú už aj
homosexuáli. Naozaj je dnes všetko v poriadku, netreba nič odhaľovať?
Ďakujte Pánu Bohu za ľudí, ktorí vám povedia pravdu do očí, ako to povedal Ján Krstiteľ. Veď tí ľudia, ktorí vám povedia pravdu do
očí, tí vás majú radi. Viem, o čom hovorím.
Pán Boh mi do života poslal mnohých ľudí,
ktorí boli nepríjemní, ale ja ďakujem Pánu
Bohu za nich, pretože mi povedali pravdu.
Ja som tak mohol povedať: „Súhlasím,“ alebo
som sa mohol brániť.
Budú takí a sú takí, ktorí vám budú do očí
lichotiť. My teraz na biblických hodinách preberáme Knihu prísloví a tam je mnoho textov,
že ten kto lichotí, ten nehovorí pravdu. Sú ľudia, ktorí vám nič nepovedia. Takí vám nepomôžu rovnako, ako rodič nepomôže dieťaťu,
keď ho neusmerní, nepokarhá, nevytrestá ho.
Biblické trestanie je aj prút a my to musíme
v dnešnej spoločnosti hovoriť.
...
Zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. Lebo príde
čas, keď (ľudia) neznesú zdravé učenie, ale
majúc svrbľavé uši alebo v inom preklade
pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči,
budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa
k ájkam. Ty však buď vo všetkom striezlivý,

znášaj protivenstvá, plň povolanie evanjelistu, konaj si službu. (2 Tim 4)
Prečo ľudia odvrátia sluch od pravdy?
Lebo pravda je bolestivá, odhaľuje. Viete, slovo, ktoré máme preložené ako svrbľavé uši,
alebo v tom novšom evanjelickom preklade
je to už: Pretože chcú počúvať len to, čo sa
im páči, je doslovne grécke slovo knetho. Je
to jediné miesto v Novej zmluve, kde sa toto
slovo nachádza a znamená poškriabať alebo
príjemne dráždiť, v pasíve vzrušovať, svrbieť.
Možno to preložiť: tí ľudia budú vášnivo túžiť
počúvať niečo vzrušujúce, dráždivé. Dnes hovoríme samé „pikošky“, len čo sa nám páči.
Nehovoríme teda o pokání, hriechu, odriekaní ani o zdržanlivosti, ako hovoril Pavol. Dnes
kazateľ, ktorý burcuje, kazateľ, ktorý hovorí
o hriechu, o Božom súde, o pekle, je zlý kazateľ.
V gréčtine sa pre bájky používa slovo
mythos a znamená slovo, reč alebo myšlienka a druhý prenesený význam je vymyslený
príbeh, povesť, bájka, mýtus. Čo to znamená,
že ľudia odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa
k bájkam? Čo dnes môžu byť tie bájky? Ja som
nad tým veľmi dlho uvažoval a uvedomil som
si, že čoraz viac je toho v televízii. Ja to volám
rozprávky pre dospelých. Napríklad sledujete
hrdinov ako Chuck Norris alebo Steven Seagal
a oni bežia po ulici, po budovách, okolo sú
ostreľovači, nikto z tých ostreľovačov ich nezasiahne. Zaujímavé, oni s pištoľou trafia každého. Práve to nás baví, sledujeme to, sýtime

sa tým, venujeme tomu svoj čas. To sú bájky,
to sú rozprávky. Volám vás, aby sme spolu
urobili rozhodnutie: „Pane, ja odmietam venovať čas takýmto rozprávkam a takýmto bájkam.“
...
Pravda odhaľuje. Odhaľuje zlé alebo v našom živote odhaľuje hriech. Pravda však odhaľuje a ukazuje aj na dobré, ukazuje nám ako
ďalej. Ján Krstiteľ to jasne ukázal: Za mnou ide
mocnejší. On musí rásť, ja sa umenšovať.
Pán Ježiš povedal: Tvoje slovo je pravda.
(J 17) Verím, že Pán Boh nám do života odhaľuje aj čo máme robiť, čo je pravda. Odhaľuje
nám, ako sa máme správať aj v posledných
časoch, keď budeme vidieť znamenia ako zemetrasenia, hlad. Keď budeme vidieť mnoho
trápenia a súženia, nemáme sa báť. Je napísané: Vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. Boh
nám zjavuje, čo je skutočné, čo je dôležité,
ale je na nás, čo s tým urobíme. Či povieme:
„Áno Bože, Ty máš pravdu!“ alebo povieme:
„Nie, ja sa zariadim inak!“
V Žalme 119 hovorí žalmista svoje vlastné
vyznanie: Vyvolil som si cestu pravdy a tvoje práva som položil pred seba. Keď Pán Boh
hovorí, tak nás volá k rozhodnutiu a žalmista
hovorí: Vyvolil som si cestu pravdy.
Bude to aj moje rozhodnutie: „Áno Bože,
máš pravdu vo všetkom, čo hovoríš, vo všetkom, čo čítam v Tvojom Slove. Máš pravdu.“
Redakčne krátené. Celú prednášku nájdete na chcemviac.com
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SPOLOČENSTVO PREDNÁŠKY GENERÁCIE SPOLU

P O Z N ÁT E P R AV D U A

PRAVDA VÁS

VYSLOBODÍ
zní
Myšlienky z ká

Poznať pravdu je viac ako peniaze, viac ako
vzdelanie, viac ako byť najbohaťším človekom
na svete.
***
Pravda to nie je myšlienka, kniha, filozofia,
Kazateľ Jánosz
Szeverenyi
ideológia.
Pravda
je osoba.
Ježiš hovorí: „Ja som pravda.”
Gemechis Buba

Infografika o službe EVS

Nadpis nad vstupom do koncentračného
tábora v mojom rodnom meste Osvienčime
znie: „Arbeit macht frei” (Práca oslobodzuje).
Nie je to však pravda. Nie. Práca, peniaze,
ekonómia, politika, filozofia ani náboženstvo
nás neoslobodzuje. Jedine Ježiš Kristus nás
môže oslobodiť.
Czeslaw Bassara

Jeden z rečníkov konferencie - Jan Nillson.(vpravo)
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Všetky fotografie z konferencie: Jaroslav Kaša
EVS BAND v akcii.

Diabol sa snaží zo všetkých síl, aby sme opustili Božie Slovo. Aby sme ho zamenili za svoje
vlastné názory. Eva v raji nepovedala diablovi
presne to, čo im prikázal Boh (aby nejedli zo
stromu poznania). Doplnila k tomu „ani sa ho
nedotknite”.
jan nillson

Som tu prvýkrát a cítim sa prekrásne. Silné
kázne ma povzbudili. Som šťastná, že som
to mohla zažiť a teraz to idem šíriť ďalej.
Zdenka, 37
Ďakujeme za detský program. Mohli sme
v pokoji sledovať prednášky a naše dcéry
boli na destkom programe a nenudili sa.
Ján, 46
Úžasné spoločenstvo, zvesť Božieho slova
v moci Ducha Svätého.
Milan, 69

Vaše odozvy
C. Bassara mi v praxi ukázal Pavlove slová:
„Neprestajne sa radujte. Máme sa z čoho
radovať!
Tomáš, 27
Témy boli super. Ako čerstvá mamička
som veľmi ocenila miestnosť pre mamičky
s deťmi na kojenie. Tiež zabezpečený
program pre deti je veľká pomoc. Som
vďačná Pánu Bohu, že sme na konferencii
mohli byť aj napriek tomu, že naša dcérka
má len 2,5 mesiaca :-)
Karolína, 23

Čisté
evanjelium,
Božia
a výborná organizácia.

prítomnosť

Branislav, 33
Odchádzam duchovne naplnená, slovo,
ktoré sme počuli povznášalo, podelím sa
doma, v cirkvi, v práci.
Renáta, 45
Zažil som povzbudenie cez kázne brata
Bubu.
Ivan, 50
Cez prestávku bol čas na rozhovory aj knihy.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU

9

Tento rok sme nemohli prísť na konferenciu,
ale sme ju sledovali online cez internet.
Ďakujeme aj za takúto možnosť.
Ján, 41
Vďaka Bohu a prednáškam, ktoré si použil,
som našiel smerovanie ako ďalej.
Martin, 35
Zažila som veľa požehnania od nášho Pána
Ježiša a stretla sa s ľudmi mne blízkymi.
Zdenka, 46
Veľmi vzácne pre mňa boli milé stretnutia
so súrodencami v Pánovi Ježišovi po roku
a s niektorými aj po dlhšej dobe.
Magda, 66
Bol jeden z najkrajších dní v mojom živote.
Ježiš strhol ťarchu mojich vín z mojich pliec.
Jasmínka (Srbsko), 45
Konferencia prináša nielen povzbudenie, ale
aj rast vo viere a krásne stretnutia.
Dáša
Na konferencií EVS je pre mňa vždy vzácny
čas s priateľmi, s ktorými sa nestretávam
často. Tak to bolo aj tento rok. Bol to pre
mňa čas povzbudenia a rozhovorov, na
ktoré som v poslednej dobe nemal veľa času.
Témy konferencie boli pre mňa uistením
a povzbudením do každodenného života
a riešenia problémov. Uistenie o Kristovom
oslobodení je oslobodzujúce.
Pavol Bednárik,
kameraman a technik
na konferencii EVS
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Ako bolo na konferencii?

Reportáž z konferencie EVS

Piešťany 2012, Košice 2013, Piešťany 2015.
Kolónka prvého májového víkendu patrí
v mojom diári už tradične konferencii EVS.
Dôvod je jednoduchý: je to čas a priestor,
kde môže kresťan načerpať, byť duchovne
posilnený a povzbudený životmi a svedectvami svojich bratov a sestier. Ak mi v tom
teda nič nebráni, veľmi rada cestujem hoci aj
na opačný koniec Slovenska, aby som sa jej
mohla zúčastniť.
Témou tohtoročnej konferencie bol verš
z Jána 8,32: A poznáte pravdu a pravda vás
vyslobodí. Všetky prednášky sa nejakým

spôsobom tejto témy dotýkali; rozoberali ju
z rôznych strán. Bola som prekvapená, koľko pravdy dokázali rečníci z tohto krátkeho
a zdanlivo jednoduchého veršíka vydolovať
– toľko, že jej vystačilo na spolu sedem prednášok a tri semináre.

Kazateľ Jánosz Szeverenyi

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

áková
Bibiana Pavliš

Tohtoročnú konferenciu otvoril svojou prednáškou na tému Poznáte pravdu a pravda
vás vyslobodí charizmatický americký farár
luteránskej cirkvi Gemechis Buba, pôvodom
z Etiópie. Jedna z myšlienok, ktorá mi z jeho
prednášky silno utkvela v pamäti, bola: „Potrebujeme naše Biblie pozdvihovať všade
tam, kde sme...“ Vo svete, ktorý dnes Bibliu
viac zatracuje ako uznáva, a jej princípy považuje za totálne nepoužiteľné, bolo veľkým
povzbudením počuť, že pravda, ktorou Pán
Ježiš a Jeho slovo je, má byť hlásaná a netreba
sa za ňu hanbiť.
Hneď v sobotu ráno sme pokračovali prednáškou Ľubomíra Ďuračku, ktorý hovoril
o tom, ako Pravda odhaľuje a ukazuje smer.
V jeho prednáške zaznelo hneď niekoľko
myšlienok, ktorými Pán Boh ku mne prehováral. Asi najviac ma oslovil výber z dvoch
možností, ktorý nám pán farár z Nového Mesta nad Váhom, predostrel: kedykoľvek Kristus prehovára k človeku, zaznieva k nemu
pravda, ktorá nemusí byť vždy príjemná. Nuž
a my môžeme buď priznať pravde, že má
pravdu, keď nám odhaľuje, akí sme, alebo sa
s ňou môžeme naťahovať a vyhovárať sa. Koľkokrát si však zháňame výhovorky a ospravedlnenky rôzneho druhu?

Okrem týchto rečníkov k nám zazneli slová
maďarského evanjelického farára Jánosza
Szeverényiho, riaditeľa Detskej misie pre
strednú a východnú Európu Czeslawa Basaru, slovenkého riaditeľa Detskej misie Miška
Fraňa, nórskeho kazateľa a aktivistu Jana Nilssona, švédskeho evanjelistu Curta Westmana,
a tajomníka BÚ VD Petra Mihoča.
Pre mňa má konferencia EVS ešte jedno skryté osobitné čaro. Keďže som učiteľkou angličtiny, zvyčajne tam pomáham so simultánnym
tlmočením pre zahraničných hostí. Každý rok
ma teda táto konferencia obohatí nielen duchovne, ale aj profesionálne. Má to však aj
svoju „tienistú“ stránku: kedykoľvek ma nejaká myšlienka osloví, keď sa Pán Boh dotýka
môjho srdca, nemôžem si dovoliť zamyslieť
sa nad ňou; môžem si len na stotinku sekundy
pomyslieť: „Túto prednášku si musím popočúvať ešte raz!“ a vzápätí sa musím mysľou
vrátiť späť k tlmočeniu, aby som nestratila niť
a mohla hovorené slovo posúvať aj tým, ktorí
mu v slovenčine nerozumejú. Niektoré prednášky som si už popočúvala, dokonca som

ich myšlienky tlmočila aj ďalej dievčatám vo
svojej skupinke, na iné sa ešte len chystám.
Neboli to však iba prednášky, cez ktoré sa
Pán Boh dotýkal môjho srdca. Bol to aj ten
pocit vzácne jednotného spoločenstva, ktorý
dnes už nie je samozrejmosťou. Od najmenších detí, cez tínedžerov a strednú generáciu
rodičov či slobodných ľudí, až po najstarších
bratov a sestry, ktorí by pokojne mohli byť
mojimi starými rodičmi. Je povzbudzujúce
vidieť, že všetky generácie túžia žiť v pravde, ktorá oslobodzuje a premieňa. Veľkým
povzbudením pre moju osobnú vieru boli
svedectvá najstarších bratov a sestier, ktorí
nekráčajú s Bohom rok či dva, ale už niekoľko desiatok rokov, a stále ho milujú veľkou
láskou. Povzbudzujúce je však aj vidieť mladých ľudí z EVS band, teda hudobnej skupiny, ktorá na konferencii každoročne hrá, ako
aktívne a z celého srdca využívajú talenty,
ktoré im boli dané, aby mohli slúžiť hudbou,
pri ktorej duša aj srdce pookreje. EVS band
robí vynikajúcu a kvalitnú prácu; pre mňa je
radosť ich počúvať a ešte väčšia radosť pripojiť sa v chválach Pánu Bohu k nim.
Takže, ak nebudete mať prvý májový víkend
budúceho roka čo robiť, príďte sa na konferenciu pozrieť aj vy. A ak by ste si chceli vypočuť tohtoročné kázne a prednášky, aj tie sú
dostupné online na stránke www.chcemviac.
com. Počúvajte a načerpajte, ako som mohla,
vďaka Pánu Bohu, načerpať aj ja.

tešíme sa na

6.- 8. máj
#EVS2016
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Spravovanie

financií
Michal Fraňo

zo seminára
S
konferencie EV

V Biblii je približne 2350 veršov, ktoré sa týkajú majetku, vlastníctva a financií. Spôsob,
akým nakladáme s peniazmi, má dopad na to,
aký dôverný je náš vzťah s Pánom Ježišom.
Peniaze sú prvým konkurentom Ježiša Krista,
keď ide o panstvo v našom živote. (Mt 6:24)
John Wesley o narábaní s peniazmi vyučoval:
„Zarob, koľko môžeš, uspor, koľko môžeš,
dávaj, koľko môžeš.“
Zarobiť, koľko môžeš neznamená len pracovať
v krajine, kde je práca dobre odmeňovaná,
mať profesiu, ktorá je nadpriemerne zaplatená ako napríklad pilot, lekár, počítačový
špecialista či pracovník vo finančnom sektore.
V Prísloviach 22:29 čítame, že človek, ktorý si
dobre vykonáva svoju prácu, bude za ňu odmenený. Bol som raz navštíviť stolára v oblasti
Slovenska, ktorá nepatrí práve k najbohatším.
Tento stolár je však pre svoju kvalitnú prácu
známy v širokom okolí a vyhľadávajú ho dokonca politici, ktorí potrebujú niečo kvalitné
vyrobiť. Keď som videl jeho dom, záhradu,
dielňu a jej vybavenie, pochopil som, že
nemá núdzu o zákazky a ani o peniaze.
12
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Wesleyho zásada zarobiť, koľko môžeš, neznamená hrabivosť, ale znamená usilovnú
a poctivú prácu, ktorú konáme tak, akoby nás o ňu požiadal samotný Pán Ježiš.
(Kol 3:23-24)
V živote nastane obdobie, ktoré si vyžaduje
väčšie investície. Či už ide o realizáciu našich
plánov alebo sa treba vyrovnať s nepredvídateľnými udalosťami. Je dobré, keď máme
nejakú rezervu. John Wesley radí: „Uspor,
koľko môžeš,“ ale dodáva: „Spor však len
v tom prípade, že aj dávaš. Spor pravidelne.“
Finanční poradcovia odporúčajú, aby si ľudia
sporili 10 percent zo svojej mzdy. Ako ale
usporiť čo najviac? Výšku svojej mzdy nevieme zmeniť, pokiaľ nechceme meniť
zamestnanie, ale výšku svojich výdavkov
ovplyvniť môžeme. Mám otázku: „Viete koľko
miniete mesačne za bývanie, koľko za stravu,
koľko za cestovné, koľko za poistenia, koľko
za telefón?“ Z času na čas je dobré spočítať
si, koľko za tieto veci platíme a či sa nedá
nájsť rovnako dobré, ale lacnejšie riešenie.
Obvykle pri tom zistíme, že niečo sa predsa
len usporiť dá. Čo teda môžeme urobiť pre
to, aby sme usporili, koľko môžeme? Je dobré mať rozpočet. Vedieť, kam idú peniaze.
Zapisovať si výdavky niekoľko mesiacov, aby
sme zistili, koľko financií potrebujeme pre tú
ktorú oblasť. Potrebujeme si tiež stanoviť priority a životný štandard. Je dobré si ujasniť,
čo potrebujeme a čo je pre nás zbytočné, či
príliš drahým luxusom. Potrebujeme nové
auto, väčší a tenší televízor, tablet, dotykový

mobil, kávovar alebo robotický vysávač, ktorý
sám vysáva? Ak tie veci potrebujeme, kúpme
si ich. Zvážme však, čo všetko nám je naozaj
treba. Dnešný štýl zaobchádzania s peniazmi
je často možné popísať takto: míňame peniaze, ktoré nemáme, na veci, ktoré v skutočnosti nepotrebujeme, aby sme urobili dojem
na ľudí, ktorých ani nepoznáme.
Danny Jones, ktorý viac než 15 rokov pracoval s mladými ľuďmi na Slovensku, povedal:
„Kedysi priemerný Američan žil na 60 percent. Minul 60 percent svojho príjmu a ostatné usporil. Preto bol schopný zanechať svojim deťom slušnú sumu nasporených peňazí.
Dnešní Američania však žijú na 110-120 percent. Míňajú viac než zarobia a neustále sa
zadlžujú.“ Nie je zadlžovanie problémom aj
na Slovensku? Počet ľudí, ktorí majú na krku
exekúciu, rastie. Biblia nás vyzýva, aby sme
nikomu nič neboli dlžní (R 13:8). Dávajme
si preto pozor na rýchle pôžičky, na použitie
platobných kariet, ktoré nám umožňujú míňať
i to, čo na účte nemáme, pretože sa môže
stať, že sa zadlžíme a ťažko sa nám bude
vychádzať z týchto dlhov. Buďme opatrní pri
hypotékach. Božie slovo v Prísl 22:7 hovorí:
„Dlžník je otrokom veriteľa.“ A Boh chce,
aby sme boli slobodní a nie otroci. Boh nám
chce radiť a chce nad nami bdieť. Pýtajme si
radu od Neho prv, než urobíme akékoľvek
dôležité rozhodnutie, ktoré môže ovplyvniť
nás i našu rodinu.
Seminár o financiách, ktorý mal Michal Fraňo na konferencii si môžete vypočuť na chcemviac.com

y
ukážka z knih

Páči sa mi, že Duch Svätý je nielen učiteľ,
ale aj Obhajca. Hoci On je „Duch pravdy“,
Jeho práca je nielen učiť a pripomínať, ale nás
aj volá k životu podľa Jeho slova. Usvedčuje
a vyzýva nás (J 16:8-11). V skutočnosti hovorí: „Si hriešnik. Žiješ v pokore a závislosti od
Boha, ktorá z toho vyplýva? Ale si tiež spravodlivý v Kristovi, adoptovaný a prijatý do rodiny. Žiješ v odvahe a slobode, ktorá z toho
vyplýva? Oslobodzuje ťa toto poznanie od
túžby po svetskej moci, uznaní a pohodlí?“
Argumentuje, napomína, prosí nás a aliehavo žiada, (všetko toto nachádzame vo význame parakaleo), aby sme žili s vedomím
Kristovej lásky a s jej realitou. Toto je dôvod,
prečo Ježiš hovorí, že skrze Ducha Svätého sa
konečne „vyjaví“ svojim priateľom. (J 14:21)
Konečne Ho uvidia a spoznajú Jeho lásku.
Vidíte, čo to znamená? Apoštoli Ježiša
skutočne nepoznali - nemohli poznať - kým
neodišiel telesne a neprišiel skrze Ducha Svätého. Toto je pre kresťanov veľmi povzbudivé
poznanie. Je pre nás prirodzené veriť, že by
bolo lepšie, keby sme žili v Kristovej dobe
a mohli Ho skutočne stretnúť, počuť a vidieť

Stretnutia s Ježišom
Timothy Keller

na vlastné oči. Môžete si myslieť, že tak by ste
Ho lepšie spoznali, ale mýlite sa. Pred Jeho
smrťou nebol Duch Svätý takto mocne zoslaný do sveta a Ježiša môžete plne spoznať jedine skrze Ducha Svätého. On vám v tieni kríža
ukáže výšku, dĺžku, šírku a hĺbku Ježišovej
lásky k vám. Inými slovami, tu a teraz skrze
Ducha Svätého môžete vidieť Krista, poznať
Ho a Jeho lásku lepšie, ako mohli apoštoli
v ej chvíli v miestnosti na poschodí.
Ak si kresťan, pravdepodobne nežiješ,
akoby to tak naozaj bolo. Pravdepodobne
nevidíš veľkosť toho, čo sa nám v Duchu
Svätom ponúka. Predstav si, že si miliardár
a v peňaženke máš tri desaťeurové bankovky. Objednáš si taxík a jednou z nich zaplatíš.
Neskôr sa v ten istý deň pozrieš do peňaženky a nájdeš tam iba jednu bankovku. Povieš
si: „Buď som jednu stratil alebo som dal taxikárovi dve.“ Čo spravíš? Rozčúliš sa? Pokazí ti
to celý zvyšok dňa? Pôjdeš na políciu a budeš
požadovať, aby prehľadali kvôli tomu taxikárovi celé mesto? Nie, pokrčíš ramenami. Si
miliardár. Stratil si desať eúr. No a čo? Si príliš
bohatý, aby si sa zaoberal takouto stratou.

Tento týždeň vás niekto kritizoval. Váš
nákup alebo investícia sa ukázali menej výhodné, ako ste si mysleli. Niečo ste chceli,
a nestalo sa tak. Sklamal vás niekto, na koho
ste sa spoliehali. Toto sú straty dobrého
mena, majetku, nádejí. Čo s tým ako kresťania spravíte? Pokazí tento nezdar vašu radosť
zo života? Budete dvíhať päste voči Bohu?
Nespať a prevracať sa v noci na posteli? Ak
áno, tak si neuvedomujete svoje bohatstvo.
Nežijete v radosti. Zabúdate, že jediné oči vo
vesmíre, na ktorých skutočne záleží, na vás
nepozerajú ako na „klamára a podvodníka“,
ako na seba občas pozeráte vy, ale ako na
osobu úchvatnej krásy. Ak vás trápi vaše postavenie, neustále sa hneváte, že niekto zraňuje vaše city, môžete to nazvať nedostatkom
sebakontroly a nízkym sebavedomím. A máte
pravdu. V skutočnosti ste ale stratili vedomie
svojej identity, kto vlastne ste. Ako kresťan ste
duchovným miliardárom a vy zatínate päste
kvôli desiatim eurám. Je úloha Ducha, zastupovať vás na súde vášho srdca, postaviť obhajobu na tom, že ste Kristov a ukázať vám,
že ste bohatí. Vašou úlohou je počúvať.
Knihu aj e-knihu si môžete kúpiť cez eshop.evs.sk

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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NOVINKA

Konferencia EVS 2015

prednášky a semináre vo formáte mp3
Prednášky, ktoré odzneli na konferencii EVS 2015 v Piešťanoch. Všetky prednášky sú
zadarmo dostupné na chcemviac.com. Ak máte
záujem o fyzické CD s prednáškami v mp3 formáte, ktoré by ste chceli darovať ľuďom, ktorí
nemajú prístup k internetu, objednajte si toto
CD.
PREDNÁŠKY:
1. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí... Gemechis Buba 2. Pravda odhaľuje a ukazuje
smer - Ľubomír Ďuračka 3. Pravda premieňa
- Jánosz Szeverényi 4. Pravda oslobodzuje - Jan
Nilsson 5. Pravdu nezastavíš - Czesław Bassara
6. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí... János Szeverényi
SEMINÁRE:
7. Pravda a Biblia - Ľubomír Ďuračka
8. Pravda a financie - Michal Fraňo
9. Nebezpečný svet - Peter Mihoč

CD vo formáte mp3, cena 5,00 €
14

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

Aký je zmysel môjho života? Kto vlastne som? Ako môžem
žiť úspešný život? Prečo je tak veľa zla vo svete? Nie je to aj moja vina?
Čo môžem urobiť, aby som to zmenil?
Toto sú náročné otázky, na ktoré zdanlivo neexistuje odpoveď, ale každý z nás si ich musí v živote položiť a zodpovedať. V tejto
knihe Timothy Keller objavuje Ježišove odpovede na najväčšie životné
otázky tak, že odhaľuje, čo sa stalo s ľuďmi, ktorí sa osobne stretli s
Ježišom.
Kniha A5, cena 8 EUR; ekniha PDF, cena 7 EUR

Zamyslenia II. (Curt A. Westman)

NOVINKA

Nové zamyslenia od Curta Westmana, evanjelistu z Nórska.
Zamyslenia na povzbudenie a utvrdenie na ceste viery. Boh je Bohom, ktorý pozýva, ktorý nalomenú trstinu nedolomí. Boh je tu pre
všetkých, ktorí Ho hľadajú. Nenesie v sebe ľudské predsudky. Boh je
dobrý.
Kniha 110 x 160 mm, cena 7 EUR; ekniha PDF, cena 6 EUR

kto je ten muž (John Ortberg)
Jeho dopadu na ľudskú históriu sa nič nevyrovná. Každý,
kto venuje čas skúmaniu Jeho učenia a kto si vyskúša Jeho spôsoby
žitia, sa nakoniec ohromený pýta: Kto je ten muž?
Kniha A5, cena 8 EUR; ekniha PDF, cena 7 EUR

PONUKOVÝ LIST KNÍH

Stretnutia s Ježišom (Timothy Keller) NOVINKA

Zabudni na seba a získaj slobodu, Timothy Keller (2014) Tim Keller vie, že osobná sloboda sa dá nájsť iba vtedy,
ak hľadíme na seba z pohľadu osoby a diela Pána Ježiša Krista. Čítaj a okús tú slobodu na vlastnej koži. - Paul
David Tripp

5,00 €

Pravidlá Červeného mora, Robert. J. Morgan (2014) Jednoduchá, hlboká, praktická kniha, ktorá hovorí o chorobe, problémoch v manželstve, finančných problémoch, jednoducho o všetkých tých bežných a ťažkých veciach,
ktorým čelíme a prináša odpovede.

6,00 €

Zamyslenia, Curt. A. Westman (2014) Zamyslenia Curta A. Westmana pozývajú k prehĺbeniu osobného duchovného života. Pozývajú do hĺbky, k dôvere, k pokoju a k odvahe kráčať novou cestou.

8,00 €

Vo vitríne, Maruška Kožlejová a kol. (2014) Je študijný materiál pre skupinky dievčat vo veku od 16 do 22 rokov.
Venuje sa rôznym témam a záležitostiam dievčenského srdca a zároveň Božieho slova, ktoré je autoritou.

9,90 €

CD Nádych, EVS Band (2013) Nadýchnite sa s nami k starým piesňam, ktorým vdýchli nový život mladí ľudia.
Započúvajte sa do piesní Skala vekov, Knieža mieru či Nebeský Bože... V úprave, akú ste ešte nepočuli.

8,00 €

Manželstvo, Timothy & Kathy Keller (2013) Neobyčajne hlboké čítanie o tom, ako zažiť radosť v manželstve.
Dokáže inšpirovať kresťanov, skeptikov, slobodných, zadaných, ale aj dlhoročných manželov.

8,00 €

Nepochopiteľná láska, John Ortberg (2013) Ako vysvetliť lásku, ktorá nemá vysvetlenie? Kniha odhaľuje naše
nesprávne chápania Boha a prináša pohľady, ktoré oslobodzujú a dávajú novú silu.

8,00 €

Falošní bohovia, Timothy Keller (2012) Aj keď si myslíme, že Boh je v našom živote na prvom mieste, nemusí to
tak byť. Naozaj neexistuje nič - rodina, peniaze, kariéra, sex - dôležitejšie ako Pán?

7,00 €

Odrobinky, MUDr. Viera Roháčková (2012) 366 zamyslení od dcéry prof. J. Roháčka.

8,00 €

Tajní veriaci, brat Andrej a Al Janssen (2012) Príbeh o statočných mužoch a ženách z Blízkeho východu, ktorých
životy sú v nebezpečenstve „iba“ kvôli viere v Ježiša Krista.

8,00 €

Boh je bližšie, než si myslíš, John Ortberg (2011) Ak je Boh vždy s nami, prečo je také ťažké Ho nájsť?

7,50 €

Ceny sú platné pre jednotlivcov a cirkevné zbory pri odbere z EVS. K cene neprirátame
poštovné ani balné. Uvedený ponukový list je skrátený. Radi Vám zašleme celý ponukový list EVS alebo si ho môžete pozrieť na našej webovej stránke www.eshop.evs.sk.
Knihy si môžete zakúpiť priamo v eshope EVS www.eshop.evs.sk alebo si ich môžete
objednať telefonicky alebo písomne na adrese:
Slovenské evanjelizačné stredisko, P.O.Box 147, 080 01 PREŠOV.
Tel.: 0911 784 800, e-mail: evs@evs.sk, web: www.evs.sk

Pre jednotlivcov aj cirkevné zbory poskytujeme zľavy.
O podrobnostiach sa informujte v našej kancelárii
alebo na www.eshop.evs.sk.
Ak si z jedného titulu objednáte väčší počet kusov
poskytneme vám nasledovnú zľavu:
•
pri nákupe nad 50 € je zľava 5 %
•
pri nákupe nad 100 € je zľava 10 %
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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Muži, ktorí sa boja svetla
Na
mnohých
nových budovách som
si všimol, aké majú
zvonku pekné rovné
múry.
Keď však na budovu zasvieti slnko z
boku, ukáže sa, že
tie krásne múry až tak
rovné nie sú.

sobí veľmi nedokonale.

Začnú sa ukazovať
tiene a múr zrazu pô-

Podobne je to aj s nami ľuďmi. Na
prvý pohľad vyzeráme celkom pekne, ale keď sa
pozrieme na svoj život lepšie, keď naň zasvieti
svetlo, vidíme, že aj my vytvárame tiene.
Zisťujeme, že aj keď dávame peniaze na chudobných a radi o tom rozprávame,
predsa sme často skôr skúpi, ako štedrí, že aj
keď ľuďom pomáhame, predsa mnohým neprajeme a je nám blízka závisť, a keď chceme niečo
dosiahnuť, tak prikrášľujeme alebo zamlčiavame
pravdu.
Čo s tým? Máme sa vyhýbať svetlu,
máme sa vyhýbať pravde, aby všetko vyzeralo
pekne a dokonale?
Vôbec nie. Aj keď je nám odhalenie
skutočného stavu vecí v našom živote nepríjemPeriodicita: 2-3x ročne.
Dátum vydania: 30. mája 2015, ročník 10.

né a bolí, mali by sme sa radovať. Môžeme totiž
začať nanovo zápasiť o život ktorý žiari, je čistý,
ktorý je vzorom.
Ten zápas však nie je ľahký. Ani nikdy
nebude.

Bojovať s vlastnými tieňmi, s vlastným
sebectvom a pohodlím sa nám totiž nechce.
A keď sa na to dáme, tak to zväčša riešime rýchlo
a povrchne. Bleskovo si utíšime svedomie a sme
opäť vo svojej nerušenej pohode. Ale Biblia nás
ku povrchným riešeniam nikdy nevolá.
Volá nás ku skutočnému boju o pokoru, čistotu, spravodlivosť, vieru, charakter. Volá
nás k pokániu.
Veď ako inak sa v nás môže niečo
skutočne zmeniť? Ako sa môže zmeniť niečo vo
svete? Ako môžeme napredovať? Ako môžeme
byť ľuďmi, ktorí sú autentickí, bez faloše, ktorým
sa dá veriť?
Musíme do svetla.
Niekto raz povedal: „Deti, ktoré sa
boja tmy, to nie je nič. Skutočným problémom
sú muži, ktorí sa boja svetla.“
Ježiš hovorí: „Pokánie čiňte, lebo sa
priblížilo kráľovstvo nebeské.”
Slavomír Slávik, riaditeľ

Slovenské evanjelizačné stredisko

Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby
nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa.
J 12:46
A v tom je súd, že svetlo prišlo na
svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako
svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý
totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a
nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na
svetlo, aby jeho skutky boli zjavené,
pretože sú v Bohu konané J 3:19 - 21

POZOR ZMENA!

K 30.6. 2015 rušíme pevnú linku v
kancelárii v Bratislave. Zastihnete nás
na telefónnych číslach uvedených
nižšie.
Kontakty:
EVS
P.O.Box 147
080 01 Prešov
e-mail: evs@evs.sk
tel.: 0911 784 800
P.O.Box 104
814 99 Bratislava
e-mail: lydia@evs.sk
0911 798 800
www.evs.sk
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