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Poďme ďalej!
ako bolo na konferencii EVS?
Peter Mozola: „Mladí potrebujú
vidieť pozitívne vzory.“
Čo čítať v lete na dovolenke?

Rozhovor

očenst va v
s vedúcim spol
e
Mlynskej dolin
• Peter, prečo pracuješ s mladými?
Práve na poslednej konferencii EVS, keď mal
prednášku farár z Nórska a hovoril o mladých
a ich dôležitej úlohe v cirkvi, som opätovne
prežíval veľkú lásku k mladým ľuďom a je
mi veľmi ľúto, že sa mnohokrát potulujú ako
ovečky bez cieľa. Bolo to pre mňa veľmi silné.
Keď som mal 18 rokov, bol som nájdený. Pán
Boh poslal konkrétneho človeka, ktorý mi venoval svoj čas. Všetci vychádzame z nejakej
rodiny. Prežívame mnoho zápasov a komplexov. Vtedy som to mohol vypovedať priamo
Bohu. Preto sa naše centrum volá Mosty. Stať
sa mostom pre mladých pri hľadaní, pádoch,
sklamaniach. Často sa hovorí, že mladí ľudia
sú budúcnosťou pre cirkev, ale bez mladých
ľudí, ktorí sú v cirkvi dnes, budúcnosť nebude.

peter mozola
Evanjelický farár a pracovník s mládežou, riaditeľ
Univerzitného pastoračneho centra Mosty, ktoré
založil v roku 1996 v Mlynskej doline. Je ženatý
s perfektnou manželkou Dagmar. Majú spolu
tri deti. Petra, Danielu a Matúša. Na tohtoročnej konferenci EVS poslúžil prednáškou na tému
Prebúdzanie (Ako budí Boh?), ktorú si môžete
vypočuť na webstránke chcemviac.com.
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• Ako vyzerá tvoja služba medzi mladými na

„Mlynoch“?
Som vďačný Bohu, že môžem spolupracovať
s úžasnými spolupracovníkmi, bez ktorých by
to vôbec nešlo. Celá služba na Mlynoch začala z malej skupinky. Boli sme študenti, ktorí prišli študovať do Bratislavy. Jedného dňa Dušan
Šándor prišiel za mnou, či by sme neotvorili
diskusný klub pre študentov. Tak vznikol Klub
31 ako vysokoškolská mládež, miesto, kam
ľudia mohli prísť. Neskôr prišiel do Klubu 31

Martin Balko, s ktorým sme potiahli celú prácu až do vzniku centra UPC Mosty. Dnes je
UPC Mosty účelovým zariadením cirkevného
zboru Legionárska. Za celé tie roky sa v službe
vystriedalo veľa vzácnych ľudí, ktorí sa etablovali v cirkevných zboroch či už ako farári
alebo laickí pracovníci. V súčasnosti stretnutie
vysokoškolákov Klub 31 v stredu vedie Dávid
Spodniak. Klub 31 je však len jednou z viacerých aktivít, ktoré v UPC Mosty máme. Tajomníkom UPC Mosty sa stal vysokoškolský pedagóg Andrej Adamuščin, ktorý má na starosti
organizačné zabezpečenie UPC Mosty. Snažíme sa zachytiť mladých ľudí v rámci Mlynskej
doliny. Okrem spomínaného Klubu 31 ponúkame študentské bohoslužby, psychologické
a pastorálne poradenstvo, diskusné a filmové
večery. Ľudia sa môžu začleniť do skupiniek
a po určitom čase do služby. Organizujeme
množstvo víkendoviek, kempov a iné programy. Celú službu však duchovne aj materiálne
zastrešujú pracujúci a mladé rodiny, pre ktoré
sa centrum stalo duchovným domovom a bez
ktorých by to nefungovalo.

• Akí sú mladí ľudia?
Túto otázku si neustále kladieme na začiatku
semestrálneho roka. Je náročné charakterizovať pár slovami, akí sú dnes mladí ľudia. Na
jednej strane je tu silný dôraz na individualizmus, hľadanie tej najlepšej možnosti
a východiskovej pozície v živote so silnou
orientáciou na výkon. Na druhej strane je tu

útek pred realitou s množstvom nedoriešených vnútorných zápasov a zranení, vytesnenie problémov prostredníctvom zabehnutého
životného štýlu. Spomeniem dva príklady.
Pred nejakým časom prišiel ku mne mladý študent, ktorý prežíval nesmierny tlak z toho, že
musí plniť očakávania svojich rodičov. Tento
študent bol úspešný, ale rodičia čakali ešte viacej. Dohnalo ho to až k uvažovaniu, že si zoberie život. A tak volal o pomoc. Inokedy zas
prišiel jeden pán, ktorý si vždy v aute zapínal
GPS, aj vtedy, keď dobre poznal cestu. Zámerne blúdil mestom, aby ho hlas v navigácii neustále upozorňoval, že ide zle. Všetko to robil
len preto, lebo nemá nikoho a prežíva samotu.
Takéto zdieľanie osobných životov je pre nás
na Mlynoch výnimočná chvíľa a čas, kedy si
uvedomujeme, že Pán Ježiš môže meniť život
mladých ľudí. Podľa výskumov je čas medzi
18 a 23 rokom života nesmierne dôležitým,
kedy sa v človeku mnoho vecí uzatvára.

• Čo je pri službe mladým dôležité?
V dnešnej dobe sa rýchlo menia technológie.
Ale zdá sa mi, že to srdce človiečika je stále
rovnaké vo svojej podstate a potrebách. Preto
je Biblia nadčasová a aktuálna. Ak na niečom
stojí a padá naša služba a vlastne všetko v živote, tak sú to vzťahy. Čítal som niekde myšlienku, ktorú vyriekli ešte počas reformácie.
Hovorilo sa v nej, že pre diabla nie sú nebezpečné naše aktivity a programy, ale vzťahy
lásky. Najpresnejšie by som to asi vyjadril

termínom – pavučina vzťahov. Symbol niečoho jemného a zároveň pevného. Keď sme
začínali, na prvý plagát sme napísali slogan
„Miesto pre teba“. Je pre nás aktuálny dodnes.

• Čo potrebujú mladí vidieť na staršej generácii?
Mladí ľudia potrebujú vidieť pozitívne vzory.
Je tu evidentná strata dôvery, ktorá sa obnoví len vtedy, keď si uvedomíme, kto má akú
úlohu vo vzájomnom vzťahu. Niekedy sa mi
zdá, že očakávame od mladých to, čo nevedia, nemôžu dať. Uviedol by som jeden príklad mladého muža, ktorý sa bol pozrieť na
služby Božie a počas priebehu ho napomenuli, že nemá spevník a nevstal vtedy, keď mal.
Pripomeniem, že išlo o mladého muža, ktorý
od malička nevyrastal v cirkvi. Do kostola už
nevstúpil. Prosím preto starších, aby sme boli
citlivejší a trpezlivejší. Úlohou staršej generácie je urobiť prvý krok. Tak trochu sme všetci
pastiermi voči ľuďom mladším od nás. Verím,
že mladí ľudia budú viacej počúvať starších,
keď im dovolíme robiť chyby a snívať sny.
A pritom ich neodsúdime. Je to presne ako
v rodine. Pred nami je veľká výzva na obnovu
dôvery. Ale na ťahu sme my.
• Čo mladých od cirkvi odrádza?

Na jednej strane sa domnievam, že sme postavili množstvo prekážok až podmienok, ktoré
mladí ľudia vnímajú, keď prichádzajú do kontaktu s cirkvou. Je to taká naša „obriezka“, ktorá sa stáva bremenom. Cítia to nielen vo forme,

ale hlavne v prístupe a komunikácii. Potrebujeme viacej vysvetľovať, prečo robíme veci tak,
ako ich robíme. Neodsúdiť ich, aj keď majú
vyslovene nesprávny názor aj na dogmatické
otázky. Sprevádzať ich. Bratislava je v tomto
špecifická. Je tu mnoho denominácií a rôznych prúdov. Naša osobná skúsenosť je, že
mladí hľadajú prijatie. Neodchádzajú z cirkvi
ani tak kvôli dogmatickým otázkam, keď aj
to samozrejme častokrát zvažujú. Najnebezpečnejšia vec je chlad, ktorý cítia. A verte mi,
to počúvame v rozhovoroch. Opak tohto som
osobne zažil vo svojich osemnástich, keď som
ako mladý človek prišiel na mládež do cirkevného zboru v Dobrej Nive. Vďaka Bohu bol
tam vzácny farár Daniel Michal Fakla, ktorý
bol trpezlivý aj napriek našim otázkam a modlil sa za nás. Bol to pre mňa krátky, ale vzácny
čas prijatia. Som vďačný, že som ho na začiatku svojej cesty stretol.
V UPC Mosty vnímame ako najdôležitejšiu
vec vytvorenie duchovného domova a následne šírenie evanjelia, aby sme mali kam ľudí
pozvať. Na druhej strane je tu aj skutočnosť,
že mladých ľudí vo všeobecnosti odrádza neúprimnosť a hľadajú skutočné príbehy, autentické kresťanstvo. Túžia vidieť zlomenosť a slabosť ľudí, kde Pán Ježiš je aktívny a následne
sa môžu vnútorne stotožniť s týmito ľuďmi.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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Je to sen, ktorý má od začiatku, odkedy stvoril mňa, teba, všetkých ľudí. Je to
sen o tom, že chce prebývať medzi ľuďmi,
ktorých miluje a za ktorých zomrel. V rajskej
záhrade sa prechádzal s Adamom a Evou
a mohli sa Ho dotknúť. Situácia bola taká, že
Boh bol svojmu stvoreniu blízko, bola tam intimita. Boh o tom vždy sníval.

Kristus svieti a čo teraz?
Prednáška z konferencie EVS

V 1. knihe Samuelovej 14, 1- 23 je
príbeh o tom, ako sa izraelský národ aj s armádou skrýval v jaskyniach pred Filšitíncami.
Saul zhromaždil ľudí v jaskyniach. Obávali sa
Filištíncov, ktorí na nich útočili.
Počul som niečo o tom, ako sa
človek cíti, keď je v jaskyni. Možno je to aj
obraz súčasnej cirkvi v Európe. Začali sme sa
skrývať.
V takejto situácii mladý muž Jonatán povedal: „Azda Hospodin urobí niečo pre
nás.“
Možno obraz, ktorý teraz vidíme,
nie je konečný. Boh má možno iný obraz,
a tak nezáleží na tom, či je nás málo alebo
mnoho. Čo Boh povie, to my urobíme.
4

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

Øivind Augland

V tejto zúfalej situácii Boh povolal
Jonatána, mladého muža, aby vyšiel von až
ku filištínskej armáde a vybojoval víťazstvo.
Zrazu tam bol Boh prítomný. Zistili, že Boh
je v pohybe, že niečo koná. A čo sa stalo?
Ľudia v jaskyni dostali odvahu a začali
nasledovať Jonatána, vyšli von a dosiahli jedno z najväčších víťazstiev v histórii Izraela.
Verím, že toto sa deje v tradičných
cirkvách v Európe. Mal som tú výsadu
cestovať po celej Európe - Škandinávii, Nemecku, Česku - a vidieť, že Boh začína kresliť
iný obraz tejto situácie, ktorú dnes v Európe
vidíme. Je tu generácia, ktorá navonok možno
nevyzerá mlado, ale má mladé srdce. Vidím,
že mnoho mladých ľudí sa chytá Božieho sna.

***
O Ježišovi sa píše, že je to Lev
a zároveň Baránok. Baránok, ktorý slúži, miluje, prináša milosť. Je však aj Levom, ktorý
hovorí pravdu, dobýva a my máme účasť na
oboch. Ježiš prišiel so svojou prítomnosťou,
o čom sa píše aj v Žalme 85. Je to o milosti
a pokoji, o spravodlivosti a pokoji. A v tom
čase Božia sláva príde k nám a stalo sa
to s Ježišom. S Ním to však neskončilo,
pokračuje to tebou a mnou.
Boh je tu. On si tu urobil svoj
domov, svoj chrám. Tu, vo svojich ľuďoch.
Môžeme Ho vidieť, dá sa Ho dotknúť, je prítomný v tomto svete skrze svoje Slovo, svojho
Ducha a skrze teba a mňa. Boží sen bol vždy
rovnaký v každom národe, rase, komunite,
kultúrnej skupine, v každej etnickej skupine.
On vždy sníval, že bude mať miesto, kde sa
bude môcť spojiť s ľuďmi. S ľuďmi, ktorí sú
pod Jeho nadvládou, aby tu mohol byť Jeho
hlas, Jeho ruky pre tento svet dnes. Toto je
Boží sen. On buduje svoju cirkev v tebe, vo
mne. A práve Boh buduje svoju cirkev a moc

pekla ju neporazí. Uvedomuješ si to? Myslím,
že áno.
***
Cirkev je Boží ľud pod Božou vládou, ktorý
prináša evanjelium tomuto svetu a pekelné
brány ju nepremôžu. My si myslíme, že pekelné brány sú nejaká moc, ktorá na nás útočí,
ale to nie je pravda. Sú to brány, ony stoja
a my sme cirkev, ktorá má moc prejsť cez tie
brány a priniesť evanjelium do spoločnosti,
do nových spoločenských oblastí. Sme cirkev,
ktorá má moc dobývať. Sme súčasťou
kráľovstva, ktoré sa bude rozširovať.
Chcem aby to isté platilo aj
o Európe, kde cirkev upadá už 50 rokov. Teraz sa však niečo deje. V Nórsku máme víziu,
že vo všetkých denomináciách zmobilizujeme nasledovníkov Krista, aby začali tvoriť
spoločenstvá. Všade. Je to rôzne, pretože Boh
svoju cirkev buduje rôzne. Za posledných 20
rokov vzniklo v Nórsku 400 zborov. Práve
aj vďaka imigrácii nových ľudí do Nórska sa
pokles v našej krajine zastavil a my veríme, že
je možné vidieť zmenu aj v Európe.
Vráťme sa späť k Jonatánovi. Verím,
že jednou z kľúčových vecí je to, že Boh
vždy bude Bohom generácií. Boh je Bohom
Abraháma, Izáka a Jákoba. On hovorí, že na
konci dní, v posledné dni, vyleje svojho Ducha na synov a dcéry a oni budú prorokovať,
na mladých mužov a tí budú mať videnia
a na starcov, a tí budú mať sny. (Joel 2,28-29)

Môžete si vybrať z tohto zoznamu. Môžete
ľahko definovať, ku ktorej generácii patríte.
Na vysvetlenie používam obraz
šípu. Šíp má 3 časti: hrot, driek a letky. Tá
hlava – hrot, to je mladá generácia. Oni
budú prorokovať, tam sa to tak píše. Prosím,
počúvajte ich. Verím, že Boh necháva povstať
mladú generáciu v Európe. Rovnako ako On,
má táto generácia v hlave obraz o tom, ako
by to malo byť. A teraz nehovorím o nejakej
konkrétnej organizácii. Ak nepodchytíme
týchto mladých ľudí, tak o dve generácie vymrieme. Mladá generácia bude stále hovoriť tie
prorocké veci a my im musíme dovoliť robiť
nové veci, aby zasiahli svoju generáciu. Ak sa
však pokúsime vystreliť zo šípu len tú hlavu,
tak to nebude silné.
Potrebujeme strednú aj staršiu generáciu a spolu nájsť to miesto, ktoré máme.
Keď je to všetko spolu, potom je to sila. Videl
som mnoho denominácií, aj evanjelických,
ktoré sa začali meniť. Všetky však dali priestor
mladej generácii, ktorá má prorocké sny a nehovorili iba: „Choďte!“ Oni ich prikrývajú,
chránia a dovolia im robiť nové veci, začať
nové veci, pretože Boh má sen. On chce byť
prítomný, viditeľný a hmatateľný skrze svoju
cirkev vo všetkých generáciách.
***
Čo sa to teda deje? V evanjelických
cirkvách sa začali Služby Božie - nielen jedny, ale druhé, tretie, štvrté a začali do nich
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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zasahovať rôzne skupiny ľudí. Niekto začal
robiť skupinky doma. Tri, štyri, päť skupiniek.
Na mnohých miestach v Nórsku sú kostoly
zavreté, lebo sú prázdne. My sa na tie miesta
snažíme nanovo priniesť cirkevné zbory. Anglikánska cirkev vo Veľkej Británii vo veľkom
množstve nanovo „sadí“ cirkevné zbory.
Prečo to robíme? Lebo chceme, aby sa ľudia
mohli dostať k Bohu. Aby bolo Boží hlas
počuť medzi generáciami ľudí, aby evanjelium zasiahlo nových ľudí. Vidím, že sa to deje
aj v Európe a robíme to aj v tradičných denomináciách. Úprimne verím, že je tu nádej
aj pre úplne tradičné cirkvi.
Jonatán svojich ľudí neopustil. Avšak
preto, že bol poslušný Bohu, jeho odvážna
viera ho viedla von. Zmenil tak nastavenie
v mysliach ľudí, ich premýšľanie a ich strach,
keď boli v jaskyniach. Možno práve niektorí
z nás majú bežať von s vášňou pre Ježiša.
Verím, že ak máš menej ako 35 rokov, tak patríš práve k prorockej generácii.
Teba Boh povoláva, aby si sa pohol a robil
nové veci. Nerob to však skrze rebéliu, lebo to
sa odrazí na ďalšej generácii. Rob to vo viere.
Boh k tebe hovorí. Už podľa definície patríš
k tej prorockej generácii a chcem sa za teba
modliť:
„Pane, prosím, aby si vylial svojho
Ducha na synov a dcéry. Toto sú tvoji mladí
synovia a dcéry, ktorých si povolal, aby boli
prorockou generáciou v tomto národe. Prosím, aby si ich uvoľnil robiť to, do čoho si ich
povolal a už teraz ich vidím ako otcov a matky
6
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pre mladšiu generáciu a chcem ich požehnať,
Pane, nech všetky vízie a všetky Tvoje sny,
Pane, nech to všetko príde na nich. Naplň ich
svojím Duchom a veď ich vo svojej múdrosti,
požehnaj ich v mene Ježiš.“
Posledný príbeh je z Knihy Sudcov.
Ľudia sa tam tiež báli a Boh do tej situácie priviedol Gideóna. On zbúral oltáre svojho otca,
lebo Boh k nemu prehovoril. Viera vyžaduje
poslušnosť. Viera rastie jedine poslušnosťou.
V tomto príbehu, keď už Gideón urobil, čo
mal, urobil to v odvahe, ale mal aj trochu
strach. Celé mesto, ľudia z tohto mesta, prišli
k domu jeho otca a povedali mu: „Daj nám
svojho syna, my ho zabijeme!“ A čo urobil
otec? On povedal: „Ak váš boh je naozaj
bohom, tak sa dokáže obrániť sám. Ja budem chrániť svojho syna.“ Gideón potom
išiel bojovať proti Midjáncom a získal veľké
víťazstvo iba s 300 ľuďmi (Sud 6,25-7,1-25).
Otcovia a matky, počúvajte. Vy ste tu, aby
ste chránili mladých, lebo je veľa hlasov
v tradičných cirkvách, ktoré hovoria: „Zastavte
ich, zabite ich, dajte ich preč, utíšte ich!“
Vy však musíte byť takí odvážni, ako
bol Gideónov otec a povedať: „Ja poznám
jeho/jej srdce! Ochránim ho/ju! Objímem ho/
ju!“ To je tvoj mandát. Nedovoľte ľuďom, aby
zabili vašich mladých. Chráňte ich a dajte im
priestor robiť nové veci vo vašej veľkej starej
denominácii. Máte možnosť naštartovať zmeny v evanjelickej cirkvi, ale musíte to robiť vo
viere a nie v strachu. Držte sa Božieho Slova
a modlitby, nech sú tým najdôležitejším.

Koniec násilia prináša koniec chudoby
Rokmi som stretol mnoho chudobných matiek
a otcov, ktorí sa podelili o svoje príbehy, ako
prežili genocídu, otroctvo a zneužívanie.
Bolesť, ktorú opisujú, je nepredstaviteľná. Mňa
pokúša predstava, že ľudia, ktorí ňou prechádzajú, sa odo mňa nejako odlišujú. Možno
z nejakého dôvodu jednoducho nevnímajú veci
takým spôsobom, ako ich vnímam ja.
Možno očakávajú menej, menej im na veciach
záleží, dúfajú v menej, menej chcú alebo menej
potrebujú. Časom som však pri skúsenostiach
s bolesťou zistil, že sú presne ako ja.
Lucila, obyvateľka malého peruánskeho
mestečka La Union a matka odvážneho
osemročného dievčatka menom Yuri, v jedno
skoré ráno dostala hroznú správu. „Niekto
v telefóne povedal: „,Yuri zavraždili v banketovej sále,“ povedala mi Lucila, ktorej tmavé
oči zaliali slzy.
Nezáležalo na tom, že je chudobná.
Ako každý iný rodič, Lucila chcela jednoducho
vedieť, čo sa stalo jej dcére.
Posledný raz ju Yurina rodina videla v banketovej sále, ktorú vlastnil oveľa bohatší sused
Pedro Ayalo. Jedno z detí videlo Yuri ísť hore
schodmi do Ayalovej rezidencie, ale dolu sa
už nevrátila. V ten večer rodina odišla a každý
z dospelých si myslel, že dievčatko je s niekým
iným.
Desivý omyl odhalili až nasledujúce ráno, keď
niekto Yuriino dolámané telo vyhodil na hlavnú
ulicu, pred Ayalovu rezidenciu.

Dvaja vyšetrovatelia a prokurátor prišli na
miesto, ale odišli bez toho, aby Ayalovi položili
jedinú otázky. Yuriini príbuzní a susedia boli
rozrušení. Čo sa deje? Boli zúfalí, keď sa dostali
do banketovej sály. Na poschodí našli na podlahe špinavý matrac nasiaknutý krvou. Vedľa
neho boli Yuriine topánočky, jej čiapka a šaty.
V Yuriinom prípade po sebe páchatelia zanechali hanebný neporiadok, ale nikdy ich zo
zločinu neobvinili a ani ich zaň neodsúdili.
Ayalovci „sa o to postarali“. Vlastne ich peniaze
a moc. V tejto peruánskej dedinke je strašné,
že ak ste obeťou zločinu a chcete od výkonnej
moci, aby vám zaistila spravodlivosť, musíte za
to zaplatiť. Spravodlivosť existuje len pre tých,
ktorí si ju môžu dovoliť.
Neskôr som sa stretol so šiestimi ďalšími matkami z tej istej oblasti, ktoré reprezentovali stovky
matiek, ktorých dcéry boli znásilnené. Povedali
mi to isté: „Polícia nás jednoducho odmietla
a povedali, že nám nemôžu pomôcť. Nedostáva
sa nám spravodlivosť, pretože sme chudobní.“
Želám si, aby toto bol ojedinelý otrasný príbeh.
Ale nie je.
Podľa podrobného vyhlásenia Organizácie
spojených národov „väčšina chudobných ľudí
nežije pod ochranou zákona, ale ďaleko od
zákonnej ochrany“.
Keď rozmýšľame o svetovej chudobe, hneď
nám napadne hlad, choroby, bezdomovci,
nevzdelanosť a špinavá voda, ale málokomu z nás okamžite príde na um chronická

Gar y Haugen

zraniteľnosť chudobných tohto sveta násilím –
masívna epidémia sexuálneho násilia, nútenej
práce, nezákonné väznenie, krádeže pôdy,
obťažovanie, policajné obťažovanie a utláčanie.
Počas výskumu pre našu knihu The Locus Effect
(Vplyv kobylky) sme zistili, že môžeme chudobným poskytnúť všetky druhy tovaru a služieb,
ako to dobrí ľudia robia už desaťročia, ale ak
nezabránime násilníkom v komunite páchať
násilie a zločiny – ako sa nám to nedarí už
desaťročia – je jednoduché našu pomoc zmariť.
Ak chceme ochrániť životne dôležitú prácu,
ktorou toľko ľudí po celom svete napomáha
k lepšiemu životu našich najchudobnejších
blížnych, potom musíme ochrániť chudobných
pred násilím.
Bez toho, aby si to svet všimol, kobylky bežného
zločinného násilia práve teraz nivočia životy a
sny miliárd našich najchudobnejších blížnych,
ako sú Lucila a Yuri. Výzvou je prestať zatvárať
oči pred násilím a ukončiť beztrestnosť, ktorá
dovoľuje násiliu, aby sa dialo znova. Ak chceme
byť svedkami konca svetovej chudoby, musíme
prehodnotiť, na čo sme pri našich doterajších
snahách zabudli. Musíme celý prístup zmeniť.

Viac podobných prednášok nájdete na chcemviac.com
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Odozvy z
konferencie
V dňoch 2. - 4. mája 2014 sa v Žiline
uskutočnila každoročná misijná konferencia
EVS. Prednášky z nej si môžete vypočuť na
chcemviac.com. Na nasledujúcich stranách
vám prinášame odozvy a myšlienky z konferencie.
Bola som v inom, duchovnom svete. A hoci
ma pobolieval zub, nevnímala som občasnú
bolesť intenzívne. Bola len slabou kulisou Slova a hudby. Dokonca som ju vnímala v tomto veľkonočnom období ako
môj malilinký osobný vklad bolesti popri
nezmerateľnom Ježišovom utrpení. Pomohla
mi intenzívnejšie prežívať tie vzácne dni so
vzácnymi ľuďmi.
Už to, že to bolo spoločenstvo veriacich ľudí,
ktorí tam chceli, nie museli prísť!
8
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To len umocnilo atmosféru.
Prirovnala by som to k celoštátnemu kolu
Hviezdoslavovho Kubína. V hľadisku sedia tí,
ktorí umelecké slovo milujú, počúvajú ho so
zatajeným dychom. Je tam ticho, ktoré by sa
dalo krájať. Tam sa recitátorom inak prednáša
ako v základných kolách, kde publikum často
tvoria aj tí, ktorých tam poslali len ako divákov.
Vnútornú potrebu prítomných po Slove bolo
na konferencii cítiť! A ako nádherne vyvrcholila v nedeľu v kostole! Odchádzali sme
domov iní. Naplnení po okraj. Až preplnení,
že sa človeku žiada vyliať aj pre iných.
Svedectvo Viery! Osobné vyznania, vlastná skúsenosť s Bohom, konkrétny dôkaz z
daného dňa a jasné fakty. To si cením najviac.
To ma ubezpečuje, že Boh je živý a je stále

Myšlienky z
konferencie
so mnou.
Cením si humor a nadhľad na pódiu, ktorý
rozosmeje a poučí.
Teším sa z toľkých mladých ľudí, z rodičov s
malými detičkami, ktoré takto odmala nasávajú kresťanskú atmosféru a isto sa stane pre ne
prirodzenou potrebou v ďalšom živote.
Obdivujem mladých hudobníkov a tlieskam
im. Naozaj oni urobili ústretový krok k nám
starším! A ešte chcem prezradiť, že na rannej
vychádzke so svojím psíkom si spievam ich
verziu našej hymny Hrad prepevný.
Ďakujem
všetkým
organizátorom,
prednášajúcim, prítomným.
Ďakujem, že som s Vami mohla byť!
A teším sa nabudúce!
Daniela Ondiková

Celkový dojem je extra! Skutočne. Je také
príjemné vidieť, ako sa všetci snažia, ako
všetci pracujú, ako všetkých On, On sám
používa. Ako On sám cez týchto skvelých
ľudí rozpráva, žehná a vlieva nám nádej.
Možno nejakým ľuďom sa zdá, že môže
byť lepšie toto alebo tamto ... (ľudia si vždy
niečo nájdu). Pre mňa bola konferencia
veľkým požehnaním. Hotel bol pravý luxus
(máme kde spať, teplú vodu, súkromie). Pán
sa o všetko postaral.
Dostávame silu v priebehu pár dní. Ďakujem
celému tímu. Vedzte, že ON hovoril a činil
veci cez vás, o ktorých ani neviete. Som Pánu
vďačná za vás.
Prebudilová A., Srbsko
Konferenciu EVS budem propagovať, lebo

Boží sen vždy bol, mať v každom národe,
v každej komunite svoj ľud a miesto. Ľud,
ktorý s ním bude mať vzťah, ľud, ktorého je
Pánom, ľud, ktorý bude Jeho nohami, Jeho
hlasom, Jeho rukami pre tento svet. On buduje svoju cirkev a moc pekla ju neporazí.
ØIVIND AUGLAND
Hriech nás uspáva, nevidíme, nevnímame,
pretože hriech nám zatvára oči. Komfortný
život si žijeme mnohokrát, alebo sme
unavení životom. Dajte mi pokoj všetci.
Predstavte si, keby Ježiš povedal - nie.
MARIÁN KAŇUCH
„Keď ma stretneš a zabudneš na mňa, nič si
nestratil. Ale keď stretneš Ježiša a zabudneš
na Neho, stratíš všetko.”
GEMECHIS BUBA
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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napomína, povzbudzuje a upevňuje vieru. Dáva
návod, ako kráčať s Pánom v živote.
Imríšková E., BA
Je tu úžasná atmosféra veriacich ľudí, ktorí ma
povzbudzujú svojimi svedectvami.
Kušnírová Ľ., Medzany
Netradičné, iné ako v kostole, nové podnety na
evanjelizáciu, nové známosti, nové podnety.
Drotárová M., R. Sobota
Páčilo sa mi, že po každej prednáške bola
pieseň. Aj to, že staré piesne mali oživenú hudbu. Dojala ma pieseň To ja, ó, Pane môj, stojím
tu v modlitbách. Pred 23. rokmi som sa znovuzrodila v CB a tam sme ju spievali.
Králová M., BA
Je to pre mňa duchovným obohatením a bolo
by aj pre iných.
Vodilová K., Martin
Všetko bolo pekné, ale to treba len zažiť, ťažko
je prerozprávať.
Lovasová M., Srbsko
Konferenciu by som určite odporučila. Je na
nej možnosť veľa duchovne načerpať, ale je to
i miesto, na ktorom by mohol Pán osloviť neobrátených ľudí.
Ďurišová B., Vaďovce
Ako je ovocie vitamínová bomba pre telo, tak
konferencia je ako vitamínová bomba pre dušu.
Bagľašová M., Srbsko
10
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Leto s EVS
Chcel by som vedieť lepšie komunikovať, byť
lepším dizajnérom, otcom, lepším manželom,
kolegom či priateľom. Samo od seba sa to však
nestane. Keď sa niečomu nevenujem dlhší čas,
tak sa moje schopnosti postupne vytrácajú. Naučilo ma to dve veci.
1. Všetko, v čom chcem byť dobrý, potrebuje
čas. Seth Godin hovorí, že ak chceš byť v niečom naozaj dobrý, potrebuješ tomu venovať cca
10 000 hodín. Pri zjednodušení, že pracovný
deň má 8 hodín, pracovný týždeň 5 dní a rok
250 pracovných dní, je to 5 rokov denno-dennej
práce. To zďaleka nie je málo.
2. Ten čas si potrebujem spraviť. Dni plynú rýchlo a ak sa venujem všetkým tým „každodenným”
záležitostiam, na to, na čom naozaj záleží, mi
zrazu nezvýši čas. A tak mám dve možnosti.
Buď sa budem snažiť napratať už do aj tak preplneného kalendára ďalšie veci, ktoré pravdepodobne nestihnem, čo ma bude viesť k frustrácii.
Alebo poviem dosť. Určím si priority, preorganizujem život. Poviem si, na týchto veciach mi naozaj záleží a vyhradím si na ne čas. Zoberiem si
prázdny kalendár a určím si, že pondelok je deň,
keď sa budem venovať len rodine. Vždy a za

Martin Viglaš

každých okolností.
Potom,
keď príde niekto
a povie, či sa nemôžeme v pondelok
večer stretnúť, ja odpoviem: „Nie, mám už
program.”
Tento princíp sa dá použiť
na čokoľvek. Ak chcem duchovne rásť a poviem si, že streda
večer - 2 hodiny – nie sú vyhradené
lige majstrov, ale duchovnému rastu a budem to dodržiavať, prinesie to tiež svoje
ovocie.
Mám pre vás návrh.
Leto je ideálna príležitosť na oddych, relax,
dobitie bateriek, na dovolenku. Ale nielen to.
Viac času znamená aj to, že máme čas na veci,
ktoré sme počas roka nestihli. Možno cítite, že
chcete duchovne rásť. Znovu načerpať, nechať
sa inšpirovať, rásť vo viere v Krista. Ak to myslíte

dovolenke si nájdite tých 30 minút a využite ich
na duchovný rast. Z EVS vám chceme ponúknuť
na leto čo najviac zdrojov, z ktorých budete môcť
čerpať nielen počas leta, ale aj keď opadnú posledné listy na stromoch.
CHCEMVIAC.COM
Inšpiratívne články, kvalitné prednášky, kreatívne videá, to všetko nájdete na našom webe.
5x týždenne nový obsah z oblastí vzťahov, učeníctva, duchovného rastu, financií, apológie či
spoločnosti.
K tomuto obsahu sa môžete dostať

chcemviac aplikácia
OSX verzia

Android verzia

rôznymi spôsobmi - prostredníctvom webu, mobilnej aplikácie alebo si necháte posielať novinky
raz týždenne mailom.
KONFERENCIA.EVS.SK
V máji sme spolu zažili konferenciu EVS v Žiline.
Či ste sa jej zúčastnili alebo nie, prednášky z nej
si môžete vypočuť na webe konferencie, ale aj
na chcemviac.com. Veríme, že obsah prednášok
je kvalitný a slúži na budovanie vo viere v Krista.
KNIHY Z ESHOP.EVS.SK
Či už idete k Červenému alebo inému moru (a
chcete si na cestu pribaliť našu najnovšiu knihu
PRAVIDLÁ ČERVENÉHO MORA :)), alebo by ste
chceli budovať svoje manželstvo (kniha MANŽELSTVO od TIMOTHY KELLERA), alebo si len
jednoducho prečítať príbeh o tom, ako jeden človek spoznal BOHA (Smutný ako jazz), veríme, že
z ponuky našich kníh si vyberiete.
Na leto sme pre vás pripravili špeciálnu akciu
- pri kúpe kníh nad 20€ vám pribalíme knihu
Dieťa pokoja od Dona Richardsona a pri kúpe
kníh nad 40€ vám pribalíme aj knihu od Davida
Lazella, Róm nad zlato.

s Ježišom vážne, chcem vás povzbudiť k tomu,
aby ste využili leto na budovanie vzťahu s Ním.
Možno raz týždenne, alebo vo voľnej chvíli na

Ak sa do tejto výzvy zapojíte, dajte nám o tom
vedieť. Lajknite našu stránku fb.com/evsko a
dajte status s hashtagom #evs2014 na svoj facebook. Koncom júna vyberieme troch z vás, ktorí
získajú zadarmo najnovšiu knihu z EVS na svoju
letnú dovolenku.

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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DOTKNUTÝ BOHOM
Curt A. Westman
Jeremiášovi sa zdalo, že sa na túto úlohu nehodí, ale všimnime si, čo na jeho protesty
odpovedá Boh! Nehovor: Som primladý. Ale
choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem! (Jer 1,7).
Hlásaj všetko, čo ti rozkážem! Celé Jeremiášovo konanie a život majú byť postavené na
tom, čo povie Boh. Ako keby Boh povedal:
„Tvoj vek alebo tvoje predpoklady pre službu
nie sú vôbec dôležité. Dôležité je to, že sa budeš držať mojich slov.“ V Slove od Boha totiž
spočíva požehnanie, možnosti, úrad, autorita
aj stvoriteľská moc! Nemáš zabávať publikum.
Máš byť Pánovým svedkom! Nemáš zvestovať
teórie, ale Božie živé Slovo! Budeš svedčiť o
tom, čo si sám videl a počul. Budeš mojím
svedkom. Ak je niečo, čo v dnešnej dobe,

12

SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO

y
ukážka z knih
v našich cirkevných zboroch a pre naše osobné životy potrebujeme, tak sú to poslovia,
ktorí s autoritou svedčia: „Tak hovorí Pán!“
Pozrime sa, čo je napísané o Bohu a čo je
kľúčom k svedectvu o Ňom. Vtedy Hospodin
vystrel ruku a dotkol sa mi úst. (Jer 1,9)
O tom to celé je! O tom, že sa nás dotkne
Boh. Som vďačný Bohu za všetkých mužov
a ženy, ktorých som na ceste životom stretol.
Ľudí, o ktorých platia slová, že sa ich dotkol
Boh. Boli pre mňa živým príkladom, ktorý pre
mňa znamená viac než tisícky slov a viac než
štúdium teológie. Ich životy sú viac než teóriou alebo knihou pod pazuchou. Pre ich životy pol príznačný práve ten prúd života
prameniaci v ich vnútri, o ktorom
hovorí Ježiš:

„Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto
verí vo mňa. A to povedal o Duchu, ktorého
mali prijať tí, čo uverili v Neho.“ (J 7,38-39).
Nikto z nich nebol dokonalý, ale dotkol
sa ich Boh. On ich dal do pohybu. Myslím
napríklad na starú Margit Hellstrøm, ktorá
pracovala v Armáde spásy v severnom Švédsku. Našla si na mňa čas a naučila ma veľa o
učeníctve a nasledovaní Ježiša. Alebo Oskar
Hansen, obchodník s farbami z Osla. Cítil
som závan neba, keď sme sa modlili v jeho
sklade farieb. Rovnako aj Asbjørn Aavik, ktorý bol misionárom v Číne v časoch, keď išlo
naozaj o život. Zmizol v Číne a sedem rokov
o ňom nikto nič nepočul. Považoval som za
privilégium, že som ho mohol navštíviť v posledných rokoch jeho života. Ďakujem Bohu
za chvíle, keď sme boli sami dvaja a mohol
som počúvať, čo mal na srdci. „Chcem hovoriť o troch veciach,“ hovoril Asbjørn.
„Ježiš, Ježiš a Ježiš.“ Srdce je plné toho, o čom
hovoria ústa.
Asbjørn rozprával o Ježišovi takým spôsobom, že som mohol cítiť Jeho prítomnosť.
Rozprával o práci Ducha v živote veriaceho
takým spôsobom, že to v mojom vnútri vyvolalo rovnakú túžbu.
Mohol by som spomenúť viacerých, ktorí pre
mňa v živote veľa znamenali. Neboli to teológovia, ktorí diskutovali len o „doktrínach“
a potom zostali sedieť na svojej stoličke a
šírili svoju prednáškovú teológiu. Ovplyvnili ma ľudia, ktorých zamestnávalo viac

praktizovanie ich viery, než jej teoretická
obrana. Viac ich zamestnávalo konanie Božej
vôle, než snaha všetko vysvetliť. Ako svedkovia radšej žili svoj každodenný život viery,
než by sa snažili opísať Boha poučkami.
Títo ľudia značne ovplyvnili môj život. Vo
svojej nedokonalosti ich život poukazoval
jasne na Spasiteľa a svedčil o dôvere v Slovo
od Boha. Nebolo to tak, že by sme vždy so
všetkým navzájom súhlasili, ale vždy sme sa
zhodli na podstatnom fakte, že dôležitejšie,
než porozumieť všetkému, čo Boh robí, je pýtať sa: „Ako chceš, Bože, aby som teraz žil?“
Ide o to, aby sa Boh dotkol našich životov.
Neexistuje žiadna iná cesta k spáse, len cesta cez Ježiša Krista, Božieho Baránka. Božie
Slovo je hviezdou, ktorá nás vedie. A my sme
povolaní počúvať a konať Božie Slovo.
V dnešnej dobe sa mnohí utiekajú k učeniu,
k vierouke, namiesto toho, aby sa učili osobne spoznávať vzkrieseného Krista. Potom
začínajú kontrolovať a pozorovať iných, namiesto toho, aby sa koncentrovali na svoje
osobné kroky s Bohom.
Nepovedz Bohu: „Nehodím sa na to!“ Povedz: „Odkázaný sám na seba som stratený,
ale Ty, ktorý si prišiel, aby si hľadal a spasil
stratených, Ty sa ku mne hodíš.“
Modli sa takto: „Bože, dotkni sa ma! Tak, aby
si sa cezo mňa skrze svoje Slovo a Ducha mohol dotknúť aj ďalších. Tebe nie je nič nemožné. Amen.“

y cez:
nakupujte knih

eshop.evs.sk
poštovné zadarmo

garancia najnižšej
ceny

množstevné zľavy

odoslanie do
48 hodín od prijatia
objednávky

Knihu zamyslení od Curta Westmana si môžete
kúpiť aj cez eshop.evs.sk

ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
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NOVINKA

zamyslenia (Curt A. Westman)
NOVINKA

Zamyslenia Curta A. Westmana pozývajú k prehĺbeniu
osobného duchovného života. Pozývajú do hĺbky, k dôvere,
k pokoju a k odvahe kráčať novou cestou.
Knihu si budete môcť prvýkrát zakúpiť na konferencii EVS v Žiline.

Pravidlá červeného mora
(Robert J. Morgan)

dostupné iba

Podobne ako bol izraelský národ uväznený
medzi nepriateľom a Červeným morom, aj
my sme niekedy v ťažkých, neriešiteľných
situáciách, ktoré nám prináša život.
Pýtame sa, ako nás Boh mohol do takejto
neriešiteľnej situácie doviesť. Ale keď nás
tam doviedol, tak nás aj vyvedie.

VO vitríne (Maruška Kožlejová a kol.) v eshope EVS

Kniha Roberta J. Morgana je jednoduchou,
hlbokou, praktickou knihou, ktorá hovorí
o chorobe, problémoch v manželstve,
finančných problémoch, jednoducho
o všetkých tých bežných a ťažkých veciach,
ktorým čelíme a prináša odpovede.

Kniha A5, cena 9,90 €

Kniha A5, cena 6,00 €
ekniha PDF, cena 5,00 €
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Kniha A5, cena 7,00 €
ekniha PDF, cena 6,00 €
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Kiežby sa mi takáto kniha dostala do rúk už pred rokmi, keď som ja
sama bola tínedžerkou. „Vo vitríne“ je veľmi osobná kniha plná krásnych príbehov prežitých na vlastnej koži a hlbokej múdrosti, ktorá sa
získava životom a zároveň je jednoducho praktická.
- Janka Šinková, speváčka

CD NÁDYCH (EVS Band)
Nadýchnite sa s nami k starým piesňam, ktorým vdýchli
nový život mladí ľudia. Započúvajte sa do piesní Skala vekov,
Knieža mieru, Vojdite, plesajme či Nebeský Bože... V úprave,
akú ste ešte nepočuli.
CD/mp3, cena 8,00 €

ponukový list kníh

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.

novinka

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.

novinka

7,00 €

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 vysvetlit 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)

8,00 €

Tajní veriaci, brat Andrej a Al Janssen (2012) Príbeh o statočných mužoch a ženách

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 €

Márnotratný Boh, Timothy Keller (2011) V Podobenstve o márnotratnom synovi
autor odhaľuje najpodstatnejšie posolstvo o Božej neodplatnej až márnotratnej milosti.

6,00 €

366 zamyslení od dcéry prof. J. Roháčka.

z Blízkeho východu, ktorých životy sú v nebezpečenstve „iba“ kvôli viere v Ježiša Krista.

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 184 375, 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 %
Konverzný kurz:
30,1260 SKK
pri nákupe nad 100 € je zľava 10 %
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Poďme Ďalej!
Nedávno sme si v práci čítali zamyslenie od
Øivinda Andersena o
tom, ako boli učeníci v deň vzkriesenia
zavretí v miestnosti a
báli sa. Od žien už vedeli, že hrob je prázdny a Ježiš sám hovoril,
že sa tak stane.

Ale takéto je evanjelium. Je nádherné, úžasné,
neuveriteľné. Je ešte krajšie, ako dokážeme chápať.

Predsa sa však báli.

Tak nepochybujme, vykročme a poďme ďalej.

Boh za mňa zomieral a nevyčíta mi to. Nekričí na mňa, ale chce mi pomáhať. Neodsudzuje
ma, ale ma dvíha. Vždy mi ponúka novú šancu.
Pozýva ma, aby som bol dieťaťom, nie otrokom.
Jednoducho toto je evanjelium. Úplne iné ako
všetky správy sveta. Je nádherné a je to pravda.

To, že Ježiš vstal, bolo príliš pekné na to, aby to
bola pravda.

Lebo keď inšpirovaní a dotknutí zostaneme stáť
a nepohneme sa, stanú sa tri veci:

Slová o tom, že to bolo príliš pekné na to, aby
to bola pravda, ma zaujali. Často sa totiž takto
správame aj my.

1. Nič sa nezmení. Zostaneme akí sme.

Počujeme výbornú kázeň, k niečom nás inšpiruje, ale nakoniec nespravíme nič. Všetko, čo sme
počuli je také nádherné, že sa nám to zdá až
príliš pekné na to, aby to bola pravda.
Počujeme o tom, ako si upraviť manželstvo, ako
sa vyrovnať s chorobou, o tom ako narábať s peniazmi, počúvame dobré rady Biblie a svedectvá ľudí, povzdychneme si, a aj by sme sa tou
cestou vydali, ale nakoniec sa bojíme vykročiť.
Zdá sa nám to až príliš pekné na to, aby to tak
mohlo byť.

Periodicita: 2-3x ročne.
Dátum vydania: 30. mája 2014, ročník 9.

2. Zosmutnieme a naše srdce začne byť o čosi
viac skeptickejšie, lebo sme sa neodvážili vykročiť za krásou, ktorá nás oslovila.
3. Nabudúce bude spraviť krok viery ešte ťažšie.
Tak sa ponorme do krásy.
Poďme ďalej.

Slavomír Slávik, riaditeľ

Slovenské evanjelizačné stredisko

Poďte ku mne všetci, ktorí sa
namáhate a ste preťažení; ja vám dám
odpočinutie! Vezmite na seba moje
jarmo a učte sa odo mňa, lebo som
krotký a pokorný v srdci, a nájdete si
odpočinutie duše.
Mt 11, 28 - 30
Lebo kto by si chcel zachrániť život,
stratí ho; ale kto by stratil život pre
mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku,
ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu
na duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše?
Mt 16, 25 - 26
Kontakty:
EVS PO
P.O.Box 147,
080 01 Prešov
e-mail: evs@evs.sk,
tel.: 0911 184 375
EVS BA
P.O.Box 104
814 99 Bratislava
e-mail: lydia@evs.sk
tel.: 02/54432861
0911 798 800
www.evs.sk
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