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A tak choďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen. ( Matúš 28. 19 - 20 )

JEŽIŠ KRISTUS ŤA MILUJE A VOLÁ ŤA K SEBE
Keď nás niekto na tomto svete nemá rád, je to
nepravdepodobná vec, pretože existuje naša matka,
ktorá nás zo všetkými našimi slabosťami nikdy
neprestane mať rada. Ježiš Kristus nás má rád a chce
nás mať blízko pri sebe ešte viac ako naša matka.
Píše sa: ( Iz 49.15-16 ) " Hľa, na svojich dlaniach
som ťa vyryl, ... ". Pravda ale je, keď sa rodičia
dozvedia, že dieťa upadlo do drog, nevedia, čo majú
robiť. Či ho majú vyhnať z domu, či mu majú pomôcť
ako môžu. Ak chcete môj názor, poviem vám ho.
Nikdy nevyháňajte svoje dieťa z vášho domu a nikdy
ho nevzdiaľujte od svojej lásky. Keď sa mu odcudzíte,
určite sa stratí v chaose a zničí v priepasti. Nasledujte
príklad nášho spasiteľa Krista. Prijmite ho k sebe.
Bojujte s ním, aby sa dostal z drog. Určite si vytrpíte,
veľa miniete, ale je možné, že zachránite vaše dieťa,
než aby ste ho mali vyhnať. Pán Ježiš Kristus volal
všetkých hriešnikov k sebe. Jedol s nimi, rozprával sa
s nimi tak veľa, že jeho nepriatelia hovorili o ňom
posudzujúc ho " On je priateľ hriešnikov ". Pán im
dal veľmi ráznu odpoveď: " Nemajú potrebu lekára

zdraví, ale chorí " .
Volal všetkých strápených: " Poďte ku mne všetci,
ktorí sa namáhate a ste obťažení a Ja vám dám
odpočinutie ". Ježiš Kristus je jediný, ktorý nás má
rád bez výčitiek, bez nejakej vypočítavosti a bez
ziskuchtivosti. Pozná, že sme hriešni a že veľakrát
robíme tie isté hriechy, z ktorých sme už činili pokánie
a žiadali o odpustenie. Veľakrát sa bojíme Jeho hnevu
a čakáme, že niečo zlé sa udeje v našom živote. Ale
namiesto toho, aby sa udialo niečo zlé, zlepšuje sa
naše zdravie, darí sa nám v práci, prichádza veľa
dobrého do nášho života. čo to znamená?
Nenahneval sa Kristus na nás ? Nerobí nám nič zlé?
Nielenže neprichádza nič zlé, ale ešte aj prichádza
niečo dobré. " Neprišiel som na svet, aby som
zatratil, ale aby som zachránil ". Koľkokrát Ho
žiadame, kedykoľvek Ho potrebujeme, nachádzame
Ho. Je ochotný nás vypočuť a pripravený nám
pomôcť. Odpovedá všetkým. Vyskúšaj Ho aj ty, aby si
mohol získať skúsenosť Jeho lásky. Na kríži zomrel aj
za tvoje hriechy. Nerobí žiadny rozdiel. Tak ako slnko

vychádza na zlých a dobrých, tak aj Ježiš Kristus
prišiel na tento svet pre každého človeka a
zachraňuje každého hriešnika.
Raz jeden hriešny malomocný priblížil sa k Nemu a
povedal: " Pane ak chceš, môžeš ma uzdraviť "
Ježiš Kristus mu hneď odvetil: " Chcem, buď čistý ".
" Chcem " Ježiša Krista platí navždy a pre každého
človeka. Ježiš Kristus hore na kríži zobral naše
hriechy, naše neprávosti, naše prestúpenia, zármutky
aj choroby. Never niektorým klamárom, ktorí hovoria,
že ho poprosili a nič im neurobil. Ty choď s
úprimnosťou a pokorou, popros Ho aby ti odpustil
alebo ťa uzdravil, ak trpíš nejakou chorobou. Každý
človek má iný charakter a ináč sa približuje k Ježišovi
Kristovi.
No v každom prípade platí pravda z Božieho slova:
" Každý, kto sa dovoláva mena Pánovho, bude
spasený ".
LEONIDAS FENGOS

P o v z b u d e n i e
" Akože ja žijem, hovorí Pán Hospodin, že nemám
záľubu v smrti bezbožníka, ale v tom, aby sa
odvrátil bezbožník od svojej cesty a žil. Odvráťte,
odvráťte sa od svojich zlých ciest! Lebo prečo
máte zomrieť, dome Izraelov?! "
( Ezechiel 33. 11 ).
Tento mesiac spoznáme
svedectvo jedného brata
zo Sarlerua v Belgicku,
Jorga Anasiho.
Jorgo, to mesto Sarlerua je mestom baníkov?
Áno, preto ho aj volajú čiernym mestom. Najprv prišli
moji starí rodičia v roku 1950 z Kalimna. Mali vtedy 78 rokov. Aj my sme sa všetci narodili v Belgicku, sme
štyria, traja chlapci a jedno dievča. Tu sme vyrástli a
chodili do francúzskej školy.
Ako ku Grékovi sa správali k tebe zle?
Nie, vôbec. Vyrastali sme tu mnohé národnosti a boli
sme všetci jedno. Nikdy som nezažil to, čo sa nazýva
rasizmus. V našej štvrti nás žilo viacej Grékov. V roku
1981 sa asi 5 alebo 6 rodín, medzi nimi aj naša,
rozhodli vrátiť už navždy do Grécka. Vrátili sme sa do
Kalimna, kde sme si hneď postavili dom. Bol som
veľmi dobrý žiak a páčilo sa mi učenie. No keď sme
prišli do Grécka môj otec nechcel, aby som
pokračoval, ale dal ma pracovať na stavbu.
Koľko si mal rokov ?
Mal som 13 rokov. Vchádzal som do puberty a
prichádzal som do sporu a konfliktov s otcom.
Zatvrdzoval som sa voči nemu a moja rodina sa stala
už len mojimi kamarátmi. Začali sme s ľahkými
drogami, jazdiť na motorkách a zahrávať sa so
smrťou. Konflikty s otcom rástli a v 16. rokoch som sa
ocitol mimo domova. Prenajal som si byt, pracoval
som, žil som sám a nemal som nad sebou nikoho.
Pracoval si stále na stavbách?
Zo začiatku som pracoval na stavbách, ale keď mi
nestačili peniaze, išiel som na more. Dva roky som
cestoval na nákladných lodiach do cudziny. Tam som
našiel ešte väčšiu slobodu a mohol som si vybrať aj
hriech, ktorý som na obmedzenom ostrove robiť
nemohol.
S Bohom si mal nejaký vzťah, modlil si sa vôbec?
Vôbec nie, žil som v tme. Jedno, čo si pamätám, keď
som išiel okolo nejakej kaplnky, prežehnal som sa a
bral som to ako pozdrav Bohu. Zároveň sa mi páčilo

Je veľmi dôležité pre Boha,
aby srdcia svätých boli
potešované v zármutkoch tohto
sveta. Apoštol Pavol vo svojom
liste uvádza: " A tak jestli ste
vstali z mŕtvych s Kristom,
hľadajte veci, ktoré sú hore,
kde sedí Kristus po pravici
Boha; na to myslite, čo je hore,
nie na to, čo je na zemi. Lebo ste
zomreli, a váš život je skrytý s
Kristom v Bohu, " ( Kolos 3. 1-3
). Robí tu veľký boj za to, aby sa
povzbudili srdcia jeho bratov.
Pozná veľmi dobre sám a preto aj
vysvetľuje, že len povzbudené
srdce môže poznať tajomstvo
Boha Otca, syna Ježiša Krista a
prežiť skryté poklady múdrosti a
poznania. Zároveň to pred nimi
neskrýva, ale vysvetľuje, že
podmienkou pre povzbudenie
srdca, musí existovať jednota
medzi bratmi, skrze lásku Božiu.

Preto aj apoštol Pavol hovorí o
veľkom zápase. Sám to dobre
pozná: " upevňujúc duše
učeníkov a napomínajúc ich,
aby trvali vo viere, a hovorili, že
musíme cez mnohé súženia
vojsť do kráľovstva Božieho" (
Sk.Ap 14.22 ). Jedno smutné
srdce ma potrebu povzbudenia od
Svätého Ducha, ale Svätý Duch
povzbudzuje srdcia, v ktorých
najprv pracuje a plní ich láskou
Božou. ( Rim 5. 5. ). Viditeľným
dôkazom je jednota medzi nimi a
ich duchovný vzrast. " A tak
sbory po celom Judsku a po
Galilei a Samárii maly pokoj
vzdelávajúc sa a chodiac v
bázni Pánovej a rozhojňovaly
sa techou Svätého Ducha "
( Sk.Ap 9.31 ). V jednom prípade
s učeníkmi z Tesalonik sa apoštol
Pavol znepokojuje, či sa náhodou
nepriateľovi nepodarí pokúšať

počúvať histórie o svätcoch. Ako žili, ako mučenícky
zomierali. Mohol som takéto veci počúvať hodiny, ale
všetko toto ma nemohlo udržať, aby som nehrešil,
napriek tomu, že vo mne horel taký malý ohník. Iba rok
som slúžil na vojne, lebo som pochádzal z
mnohodetnej rodiny. Keď ma prepustili, hneď som sa
vrátil na ostrov. Omrzelo ma žiť na ostrove a rozhodol
som sa vrátiť do Belgicka, kde som mal ešte
príbuzných. Prvýkrát, keď som odišie,l mal som 13
rokov, keď som sa vrátil mal som 25. Prešlo 12 rokov
bez toho, aby som mal s priateľmi z Belgicka kontakt.
No aj napriek tomu ma nestretávali žiadne ťažkosti.
Všetci si ma pamätali a prijali ma. Rýchle som si našiel
prácu a mohol som tam zostať. Mal si Belgické
občianstvo? Nie, bol som a som stále Grécky občan.
Dieťa, ktoré sa mi narodilo sa hneď stalo Belgickým
občanom, ale vtedy boli iné zákony. Popritom štvrť, v
ktorej som sa nachádzal bola štvrťou, cez ktorú prúdilo
všetko. Od ľahkých drog, až po ťažké. Všetko čo si
chcel, mohol si si vybrať. Rozum mi odvial vietor.
Prestal som pracovať a rýchlo som sa stal
priekupníkom drog, spočiatku ľahkých. Pamätám si,
že som zarábal 4- krát viac ako pri ťažkej práci na
stavbách a na mori v Grécku. Sám som začal chodiť
do Holandska a voziť drogy v najvyššej kvalite, aby
som si získal čo najviac zákazníkov. Nebál si sa, že ťa

s r d c a
učeníkov, pokaziť dielo božie a či
nevyjde nazmar ich snaha. ( 1.Tes
3. 5. ). Preto aj poslal Timotea, aby
povzbudil učeníkov a upevnil ich
vo viere. Aj my máme potrebu
povzbudenia od Boha v
súženiach nášho života. Ale aby
sme ho mali, potrebujú byť naše
srdcia spojené s láskou Božou.
Kde existuje rozdelenie,
nesvornosť, odstup a každý druh
neposlušnosti, neexistuje
povzbudenie Ducha a zároveň
nemôže existovať napredovanie
Božieho diela. Súženia
neprestanú existovať v našom
živote a budú nám pripomínať,
aby sme sa navrátili k Bohu, aby
sme prežili naplnenie Jeho
láskou, aby nás povzbudil a
nakoniec, aby nám zjavil samého
seba. Aby sme sa mohli podobať
Jeho charakteru, aby nás
voviedol do večného života.

chytia? Mal som trochu strach, ale peniaze a sláva
spôsobovali to, že som tým prechádzal. Nosil som
drahé oblečenie a týmito vecami som sa stával
známym v očiach blízkych a svojich priateľoch. Je to
to, čo hovorí Sväté Písmo: " To čo je vznešené u
ľudí, je ohavnosťou pred Bohom ". Raz večer
prišla polícia tajne do kaviarne, kde bolo naše miesto
a jediný, kto mal drogy pri sebe som bol ja. Mal som
pri sebe 30 g a skryl som to do spodnej bielizne.
Zobrali ma na vyšetrovanie, ale ja som všetko
zapieral. Vo chvíli, keď ma išli prehľadať som to
stihol zahodiť od seba. Táto skutočnosť ma
vyzdvihla ešte viac a za chvíľu som začal predávať
tvrdé drogy, kokaín. Predával som smrť. V priebehu
5. mesiacov som zozbieral niekoľko miliónov
drachiem a každý večer som ich v izbe počítal. Bol
som poviazaný peniazmi a chcel som zarobiť čo
najviac, ako to bolo možné. No netrvalo to dlho.
Všetko skončilo, keď som prvýkrát vyskúšal kokaín.
Začalo opačné počítanie. O chvíľu som sa stal
narkomanom ja sám. Bol som úplne zotročený.
Veľakrát som sa snažil prestať, ale potom som
upadol ešte do väčšej mánie. Všetky peniaze, ktoré
som našporil som premárnil. Kradol som aj
sprostredkovateľovi. Zistil to a dvakrát mi to dal silno
pocítiť.
... Pokračovanie na strane 2
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Bol to Grék?
Nie, bol to Maročan. Predával som za neho celý deň
drogy a nakoniec mi dal 5 euro.
( "toto si zaslúžiš", povedal mi ). Upadol som tak nízko,
že som nemal ani čo jesť. Rozmýšľal som stále nad
samovraždou. No niečo ma držalo, aby som to nerobil.
Teraz verím, že to bol Pán, ktorý " nechce smrť
hriešnika, ale aby sa odvrátil od svojich ciest a žil ".
Raz večer, keď som sa nachádzal v tomto
bezvýchodiskovom stave, pomodlil som sa. Povedal
som: " Kriste môj, pomôž mi, neviem čo mám robiť ". Iba
týchto pár slov. Na druhý deň, keď som sa zobudil, cítil
som silnú potrebu navštíviť svojho uja v Bruseli. Musím
sa priznať, že ten ujo a ďalší blízki príbuzní, ma zavrhli
kvôli životu, ktorý som žil. Nechcel ma vidieť ani
nakresleného. Keď som prišiel v ten deň, zmiloval sa
nado mnou. Verím, že to bolo pôsobenie Božie. Ostal
som vtedy u neho celý deň. Keď som odchádzal,
povedal mi: " príď do mňa kedy chceš a buď u mňa koľko
chceš ". Blúdil som, trápil som sa v mysli ako nájsť
peniaze, ktoré som mal dať sprostredkovateľovi,
pretože všetky dávky, ktoré som mal predať som
spotreboval ja. Bol odcestovaný a mal prísť o týždeň.
Keď som prišiel do Sarlerua, natrafil som na neho. Ostal
som ako skamenený. Strčil ma do auta a žiadal odo mňa
peniaze. Keď som mu povedal, čo som urobil, začal ma
biť do tváre. Z drog som bol úplne zničený a nemal som
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silu sa brániť. Povedal mi: " vypadni z auta a čakaj tu, o
10 minút prídem a zrátame si to ". Ja som v tej chvíli
pochopil, že ma chce zabiť. Povedal som mu, že ho
počkám, ale keď odišiel rozbehol som sa cez pole, aby
som sa zachránil bez toho, aby som vedel kam bežím.
Zastavil som sa v jednom dome, kde som našiel
vodovod a začal som umývať svoju tvár od krvi. Vtedy
vyšiel majiteľ domu a ja som zbadal, že je to môj priateľ.
Zavolal ma do vnútra a ja som mu povedal: " Prosím ťa,
keď príde ten a ten človek, povedz mu, že tu nie som a
že si ma vôbec nevidel ". Nestihol som dokončiť vetu a
už bolo počuť ako parkuje vonku auto. Bol to
sprostredkovateľ. Môj priateľ urobil tak, ako som ho
prosil a takto ma Pán znova zachránil. Len čo sa
zvečerilo, odcestoval som vlakom do Bruselu. Vrátil
som sa k ujovi a všetko som mu porozprával. Prijal ma
domov. Začal som prirodzene žiť, jesť, pracovať a tak
začalo Božie dielo v mojom živote.
Ako si prestal s drogami?
Tak ako som niekedy nemohol vydržať niekoľko hodín
bez nich, tak teraz automaticky odišla každá žiadosť a
prestal som s nimi. Potom po niekoľkých mesiacoch
som chcel navštíviť svoju sestru v Sarlerua. Išiel som v
nedeľu večer. Zaklopal som na dvere a keď mi otvorila
naskytol sa mi obraz, aký som ešte nikdy nevidel.
Niekoľko ľudí sedelo a pred nimi bol nejaký človek so
Svätým Písmom v ruke, čítal im a vysvetľoval. Sadol
som si aj ja a začal počúvať, čo hovorí. Všetky slová,
ktoré hovoril tento človek, moje srdce nasávalo ako
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špongia. Všetko sa mi veľmi páčilo, začal som tam
chodiť každú nedeľu. Po niekoľkých mesiacoch sa môj
ujo presťahoval z Belgicka do Austrálie, ja som sa vrátil
do Sarlerua a začal som bývať s rodinou svojej sestry.
Pokračoval som v počúvaní Božieho Slova a jeden
večer ma Pán navštívil v sne. Išiel som po čínskom
múre a boli sme obidvaja oblečení v bielom. Pán mal
veľmi krásnu tvár. Povedal mi: " pozeraj vľavo ", pozrel
som sa a videl som hriech, tmu a smútok. Povedal mi: "
teraz pozeraj vpravo ", pozrel som sa a videl som pláne,
záhrady a vodopády. Z toho pohľadu moja duša
odpočívala. Povedal mi: " teraz si spoznal obidve, vyber
si ". Pochopil som, že Kristus mi dáva slobodu si vybrať.
Na ďalšiu nedeľu som sa dal pokrstiť vo vode a od vtedy,
od roku 2002, nasledujem Pána. O tri roky ma pokrstil
Svätým Duchom. Cítil som viac, že vo mne žije Boh. Mal
som veľkú radosť a pamätám, že som povedal: " Pane,
nechcem už nikdy zarmútiť Tvojho Ducha ". Ďalším
krokom pre mňa bolo nadobudnúť kresťanskú rodinu.
Čakal som trpezlivo 5 rokov. Nebolo to ľahké, ale milosť
Božia mi dávala zdržanlivosť. Raz, keď som bol na
dovolenke v Grécku a Pán mi otvoril cestu do jedného
zhromaždenia, odkiaľ mi Pán daroval manželku Drosiu.
Pán nám daroval jedno dieťatko Emanuela a teraz
čakáme ďalšie, Iliasa. Poznáme, že Boh je dobrý, a že
nám chce ešte veľa dobrého dať, ale najviac je, aby
sme boli hotoví stretnúť sa s Ním, keď nás povolá. Či už
osobným pozvaním alebo vytrhnutím cirkvi.

w w w . b o z i e s l o v o . s k

V Písme Svätom je napísané: ... ak prijímame svedectvo ľudí, svedectvo Boha je
väčšie, ktoré by svedčil o svojom Synovi. ( 2.Jána 5: 9 )
Chcela by som sa podeliť, čo Pán učinil v mojom živote.
Volám sa Ľudmila Krifliková, narodila som sa v roku 1966
v Prešove, ako staršia z dvoch súrodencov v evanjelickej
rodine. Dedko si čítal z Biblie a tiež ma bral do kostola.
Babička zomrela veľmi skoro, ani som ju nepoznala.
Moja mamka zostala ako 9 ročná polosirota. Mala veľmi
ťažké detstvo a život. Otec s mamkou a dedkom sa o nás
starali, snažili sa, aby nám nič nechýbalo. Po smrti dedka
som začala čítať z jeho Biblie.
Čítala som starý zákon, ale bolo to pre mňa nezrozumiteľné a ťažko pochopiteľné.
Už v detstve som rozmýšľala nad tým, čo sa stane s človekom, keď zomrie. Zatvorila
som oči a videla iba tmu a mala som naďalej veľa nezodpovedaných otázok. Po
skončení ZDŠ som pokračovala v štúdiu na strednej škole ďaleko od domova, preto
som bývala na internáte. Spočiatku mi bolo veľmi smutno za domovom, ale cez
kamarátov a kamarátky som spoznávala svetský život. Večer sme napríklad
vyvolávali duchov, no nemala som z toho pokoj. Dnes viem, že Biblia to označuje
ako hriech. V Písme sa píše, že v pekle budú zlí ľudia, čarodejníci, veštci. V mojich
19. rokoch nastal zlom, keď som bola na zákrok s okom, vtedy ma na nemocničnom
chodníku oslovil starší pán a začal mi hovoriť z Písma Svätého o dvoch cestách,
širokej a úzkej ( Matúš 7:13 ) a o skutkoch tela, ovocí ducha ( Galaťanom 5 ).
Veľmi sa ma to dotklo a opäť som začala čítať dedkovu Bibliu, ale už Nový zákon a
hľadať spoločenstvo Božieho ľudu. Navštívila som viaceré zbory a spoločenstvá a
spoznala som jedného veriaceho, s ktorým som sa stretávala a rozoberala pravdy z
Písma Svätého. V tomto čase som chcela svoje poznanie uplatniť aj na evanjelickej
mládeži, kde sme sa pravidelne stretávali, spievali a rozprávali si z Písma. Raz
zaznel návrh, aby sme nacvičili scénku z Jánošíka. Bola som proti. Nechcela som
slúžiť dvom pánom, Bohu aj mamone. Ostala som sama, ale silná vo viere v Boha.
Boh to videl a pridal mi veriacu sestru, ktorá ešte pred týždňom bola proti mne.
Cesta za Pánom Ježišom je úzka. Na jednom z ďalších stretnutí úprimne veriacich
som bola svedkom, ako sa ľudia modlia v iných jazykoch. Videla som krst dospelých
ľudí ponorením do vody. Tak som mala s evanjelickým farárom bohatú rozpravu.
Povedal mi, že dva plus jedna aj jedna plus dva sú tri. Teda je jedno, kedy sa človek
krstí a potom uverí alebo opačne. V Písme je napísané, kto uverí a dá sa pokrstiť,
bude spasený. ( Marek 16 : 16 ) Ja som chcela žiť podľa Písma a tak som sa dala
pokrstiť, ako je napísané v Písme. Na cudzie jazyky mi farár povedal, že to je jazyk,
ktorým človek niekedy rozprával zle a teraz už nie. Písmo hovorí niečo iné. Skutky
Apoštolov 2.kap. ako na Letnice prijali Ducha Svätého apoštolovia. Modlila som sa,
hovorila som Bohu všetko a raz som si otvorila Písmo na verši: " Lebo ja Hospodin,
tvoj Bôh, som ťa pojal za tvoju pravicu, ktorý ti hovorím: Neboj sa, ja ti
pomôžem! Neboj sa červíku Jakobov, hŕstko Izraelova! Ja ti pomôžem, hovorí
Hospodin, a tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov " ( Izaiáš 41 : 13,14 ), to bola odpoveď
na moju modlitbu. Písmo hovorí, kto prosí dostane, kto klope otvorí sa mu a kto
hľadá nájde, o čo skôr dá Boh Ducha Svätého tým, ktorí ho o to prosia. Je verný a
živý, vypočul moju modlitbu a pokrstil ma Duchom Svätým v mojej komôrke.
Od radosti som bežala v noci k svojej veriacej sestre zdeliť jej túto správu. V 20.
rokoch som prišla o otca, ale nahradil mi ho nebeský Otec, ktorého som spoznala v
pravý čas. V Písme sa píše, že ak hľadáme Kráľovstvo Božie, všetko ostatné nám
bude pridané. Tak mi Pán pridal v 38. rokoch veriaceho manžela a hneď v 39.
rokoch nám Pán daroval prvú dcérku Kristínku. V 43. rokoch sa nám narodila druhá
dcérka Romanka. S rodinou by som chcela v pravde nasledovať Pána Ježiša.
Amen.

O TRPEZLIVOSTI - TERTULLIANUS ( časť 1 )
Trpezlivosť je pre nás akousi psou
apatiou, ktorá pripomína nerozumnosť.
Ale je to skôr prispôsobenie nášho
života založeného na nebeskom učení
a vzore nášho Pána, ktorý nám ako prvý
dáva príklad trpezlivosti. Dáva svetlo
spravodlivým a nespravodlivým, dáva
ročné obdobia so všetkými ich
podobami hodným aj nehodným,
súčasti, ktoré im slúžia a darmi prírody.
Takisto trpí nevďačné národy, ktoré
uctievajú výtvory umelcov, výtvory
ich rúk; ktoré odsudzujú Jeho meno
a Jeho rodinu. Toleruje luxusný život,
lásku pre peniaze, zlo a nenávisť, ktoré
sa denne zvyšujú až do bodu, keď sú
Jeho meno a trpezlivosť zneužívané;
mnohí v Pána neveria, lebo nevidia
Jeho hnev, ktorý sa vylieva na tento
svet. Tento aspekt svätej trpezlivosti,
akokoľvek je vzdialený, ale nemôžeme
považovať za “veľmi vysoký a pre nás
nedosiahnuteľný”. Ktorý je to obraz,
ktorý bol v hmatateľnej podobe
vyjadrený nám ľuďom?
Práve v tomto čase sa neponáhľa, aby
vyhral obdiv ľudí. Vzdajúc sa svojho
práva, bol pokrstený svojím
služobníkom. Odráža útoky pokušiteľa
len slovami. Z Pána sa stáva Učiteľ,
ktorý učil ľudstvo ako uniknúť pred
smrťou, pretože bol vycvičený k
tolerancii trpezlivosťou, každým útokom
a urážkou. Nebojoval, nekričal, ani hlas
nezdvihol, aby ho na uliciach počuli.
“Nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho
knotu nevyhasí”: Hlas proroka alebo
skôr svedectvo Boha samotného, ktorý
dal svoho Ducha a svoju trpezlivosť bez
súdenia svojmu Synovi, sa dokázal
pravdivým.
Získal všetkých, ktorých chcel, aby Ho
nasledovali. Nezatratil domov ani
životný štýl nikoho, umýval nohy svojich
učeníkov. Neposlal preč hriešnikov ani

vyberačov daní, Jeho hnev nevzbĺkol
voči mestu, ktoré ho neprijalo, to hriešne
mesto, na ktoré chceli Jeho učeníci
poslať oheň z nebies, ktorý by ho pohltil.
Miloval nevďačných. Obracal sa k tým,
ktorí pre Neho pripravili pascu.
A keby to nestačilo, dlho toleroval
svojho zradcu, a podnikol kroky, aby
ho neprezradil. A nadovšetko, keď bol
chytený, “viedli ho ako jahňa na
popravu. A je ticho ako ovečka pred
svojimi strihačmi”. On, ktorý by jediným
slovom z úst mohol priviesť legióny
anjelov z nebies. Nesúhlasil s mečom
pomsty svojho učeníka, pretože Jeho
trpezlivosť bola zranen á ranou
Malchusa. Práve preto sa zriekol úderu
meča a tým, že zocelil ucho Malchusa,
uspokojil jeho potrebu, aby Ježiš nebol
zranený, skrz trpezlivosť, ktorá je
matkou milosti.
Nezmienim sa o Jeho ukrižovaní,
pretože z tohto dôvodu prišiel na svet.
Ale bolo nevyhnutné, aby prijal všetky tie
posmešky? Áno, pretože predtým, než
odišiel zo zeme, chcel byť naplnený
spokojnosťou (radosťou) z trpezlivosti.
Pľuvali na Neho, bili Ho, vysmievali sa
Mu, zosmiešňovali Ho tým, že ho obliekli
do šarlátového rúcha a dali Mu na hlavu
korunu z tŕnia. Ach, úžasná viera pokoja!
Ten, ktorý bol účastníkom ľudskej
povahy, nezdedil vôbec ľudskú
netrpezlivosť! Z tejto vlastnosti samotnej
a z ničoho iného ste mali spoznať Pána,
farizeji! Žiadna ľudská bytosť nemôže
mať takú trpezlivosť.
Všetko toto čo dáva národom dôvody
odmietnuť vieru, ale pre nás je dôvodom
veriť ešte viac jasne ukazuje (nie len z
učenia, ale z výdrže Pána v Jeho
utrpeniach) tým, ktorým bolo dovolené
uveriť, že vlastnosť trpezlivosti je
zakotvená v povahe Boha.
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Každý oslavuje Veľkú noc. So
sviečkami, červenými vajíčkami
a mnohými ďalšími takými
vecami. Každý oslavuje
vzkriesenie nášho Pána Ježiša
Krista, ktoré je unikátnou
udalosťou v celom svete. Počas
veľkonočných sviatkov sa ľudia
navzájom zdravia tým, že
povedia
„Kristus vstal z
mŕtvych“ a ako odpoveď
dostávajú „skutočne vstal z
mŕtvych“.
Vzkriesenie nášho Pána Ježiša
Krista sa takisto nazýva 'Pascha'.
'Pascha' je židovské slovo a
znamená 'oslobodenie'. Týka sa
oslobodenia Židov z Egypta, kde
boli štyristo rokov držaní v
otroctve tým, že pracovali pre
faraóna a celé dni vyrábali
hlinené tehly.
V kresťanskej Veľkej noci celý
svet oslavuje oslobodenie
hriešnikov, každého národa a
rasy, ľudí a jazyka od hriechu a
útlaku diabla obeťou Ježiša
Krista, stelesneného Syna a
Slova Boha a Jeho vzkriesením.
Vzkriesenie nášho Pána Ježiša
Krista dokazuje, že sa akceptuje
Jeho obeť na kríži Kalvárie a že
nahrádza obete ponúkané
dovtedy Židmi za svoje hriechy;
t.j. jahniatka, teliatka, kozy,
holuby, hrdličky a podobne.
Teraz spolu s obeťou Ježiša
Krista na kríži Kalvárie môžeme
vstúpiť k Najsvätejšiemu zo

V E Ľ K Á

Svätých nebies a predstaviť sa
pred Nebeským Otcom. Dostali
sme sa preč z Egypta hriechu, boli
sme znovuzrodení, stali sme sa
deťmi Boha a každú nedeľu
p r ij ím a m e Sv ä tú P a mi a t ku
potvrdzujúc smrť Krista; že sa
stala kvôli našim hriechom.
Otázka vzniká niekde tu: Spácha
znovuzrodený kresťan znovu
hriech? Znovuzrodený kresťan
možno spácha hriech znovu, ale
nehreší dobrovoľne a
systematicky.
Ján vo svojom liste píše: “ Vieme,
že nikto, kto sa narodil z Boha,
nehreší. Ale ten, kto sa narodil z
Boha, chráni sa, a ten zlý sa ho
nedotýka.” (1 Ján 5:18).
Čo znamená „nehreší“?
Znamená to, že nezostáva v
hriechu, ako to robia ľudia zo
sveta, ako prasa, ktoré zostane v
blate. Kresťan je jahniatko Krista a
nemôže zostať v bahne alebo piť
nečistú vodu. Ak si jahňa náhodou
zašpiní nohu v mláke, bude sa
ponáhľať, aby si ju očistilo.
Apoštol Ján sám píše: “ Moje
dieťatká, toto vám píšem nato,
aby ste nehrešili. A keby niekto
zhrešil, máme prímluvcu u Otca,
Ježiša Krista, spravedlivého. A
on je zmierením za naše
hriechy, no nielen za naše, ale aj
za hriechy celého sveta. ”
(1 Ján 2:1-2).
P r á ve p r e to zn o vu zr o d e n ý
kresťan môže zhrešiť náhodne, a

N O C

to buď z nevedomosti alebo zo
slabosti alebo kvôli pasci. Potom
však znovu žiada krv Ježiša
Krista, aby ho očistila a vybielila
jeho odev a pokračuje vo svojom
čistom a svätom živote.
Veľká noc pre nás kresťanov je
Ježiš Kristus, ktorý nás
oslobodzuje od našich slepých
uličiek a od nášho žiaľu a
okrášľuje naše životy svojou
sladkosťou a inšpiruje nás, aby
sme šli po Jeho chodníku. Preto už
viac nie sme otrokmi satana vo
svete hriechu.
Apoštol Pavol píše Korinťanom: “
Vyčistite starý kvas, aby ste boli
novým cestom, tak ako ste
nenakvasení. Lebo veď i náš
veľkonočný Baránok je zabitý
za nás, Kristus. A tak sväťme,
nie v starom kvase ani v kvase
zlosti a nešľachetnosti, ale v
nekvasenom čistoty a pravdy. ”
(1. Korinťanom 5: 7-8).
O s l a v a Ve ľ k e j n o c i p r e
znovuzrodeného a spaseného
kresťana sa nedeje len raz za rok.
Je to každodenná oslava a najmä
oslava každej nedele, keď sa
všetci veriaci stretávajú, aby sa
zúčastnili Svätej Pamiatky a prijali
telo a krv Ježiša Krista. A tým, že
to urobia, pripomínajú si veľkú
prácu, ktorú pre nich urobil Ježiš
Kristus tým, že ich dostal von zo
sveta hriechu.
LEONIDAS FENGOS

Liek
Neexistuje pochybnosť, že najpoužívanejšie slovo
vo verejných rozhovoroch, v televíznych novinách,
ale aj na perách obyčajných ľudí v týchto posledných
dňoch je slovo kríza. Kríza v ekonomike, kríza v
zákonoch, kríza v hodnotách, kríza v rodine, kríza s
deťmi a rozsiahlejšie aj kríza v spoločnosti. V
ekonomickom sektore všetci ľudia na našej planéte
hovoria a počúvajú každý deň o celosvetovej
ekonomickej kríze. Zvlášť v Grécku všetky veci
poukazujú na zhoršenie, vyvrcholenie štátnej
zadlženosti, predpoklad dlhotrvajúcej chudoby
národa a otázka obyčajných ľudí je, či zajtra budú
mať prácu a či dostanú svoj plat alebo dôchodok.
Je charakteristické, že dnešné štatistiky poukazujú,
že Gréci nemajú viac dôveru voči zákonom a štátu,
ktorý považujú za skazený, zaujatý a nespravodlivý.
Tradičné Grécke hodnoty ľudskosti, čestnosti,
pracovitosti, solidárnosti, dobrovoľnosti, úspechu je
počuť dnes od mnohých ako by to boli historické
mýty. Ďalšie štatistiky ukázali, že hlavným pohonom
pre mladých, aby študovali nie je služba pre
spoločnosť a človeka,
ale rýchle zbohatnutie.
Vzdelanie už nie je cieľom, ale prostriedkom k
šťastiu. Výsledkom z toho je, že napodobňovanie a
kopírovanie sa stáva spôsobom života aj po škole.
Úplná hodnota v tejto oblasti už nie je snaha, ale
prostriedok. Rodina, ako hlavná bunka spoločnosti
chorľavie. Jedno z dvoch manželstiev vedie k
rozvodu. Veľa z týchto rodín sa zdajú byť súdržné, ale
v skutočnosti každý člen má svoj osobný svet bez
skutočného vzťahu a kontaktu. Hodiny pred
televízorom alebo počítačom prevyšujú hodiny, v
ktorých rodič sa rozpráva so svojím dieťaťom alebo
rodičia medzi sebou. A to všetko v čase, keď už len
niektoré krajiny EÚ zatiaľ neschválili sobáš
rovnakého pohlavia. Ako keby nestačilo všetko toto,
jedna po druhej prichádzajú aj prírodné katastrofy,
ktoré napĺňajú ľudské srdcia strachom a
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očakávaním.
2005: Hurikán Cathrine, západné USA, 2007:
Cunami, N. A. Asia, 2010: zemetrasenie na Haiti. Tri
charakteristické prípady " biblických katastrof ", ktoré
zanechali za sebou státisíce mŕtvych, milióny
zranených a bez strechy nad hlavou, v úplnej
chudobe a nevysloviteľnej bolesti. Zábery v
televíznych obrazovkách sú skutočne tragické. V
súčasnosti sa tieto veci stávajú tak často, až hrozí
nebezpečenstvo, že si na to zvykneme, ako na
každodennú súčasť nášho okolia.
A čo ďalej? Kto vie. Existuje nádej a svetlo alebo
je všetko tmavé? Existuje niečo čo sa nepohlo a
ostáva pevné alebo je všetko premenlivé a nestále?
Jediná stála a nemenná odpoveď prichádza zo Slova
Pánovho. " Lebo každé telo je ako tráva a každá
sláva človeka ako kvet trávy, tráva uschla a jej
kvet opadol, ale slovo Pánovo ostáva na veky. A
to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo “.
( 1Petra 1. 24 - 25 ).
V Evanjeliu čítame, že prídu časy, kedy: " takže
zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho,
čo všetko príde na svet. Lebo nebeské moci sa
budú pohybovať " ( Luk 21. 26 ). V dnešnej tme a v
bezvýchodiskovej situácii Ježiš volá a hovorí: " Ja
som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje,
nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života
" ( Ján 8. 12 ). V tejto dobe, kde všetci žiadajú
jedného vodcu, ktorý vyrieši všetky naše problémy,
Spasiteľ Kristus povoláva hovoriac: " Obráťte zreteľ
ku mne, aby ste boli spasené, všetky končiny
zeme, lebo ja som silný Boh a niet viacej nikoho "
( Iz. 45. 22 ). Liek má zvláštne meno a volá sa
POKÁNIE. " A tak čiňte pokánie a obráťte sa aby
sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy
občerstvenia od tvári Pánovej " ( Sk. Ap. 3. 19 ).
L. T.

O TRPEZLIVOSTI
TERTULLIANUS

( časť 2 )

Sila tejto trpezlivosti prinútila Jóba pokračovať a
hovoriť o Bohu i v utrpení, a Štefana, aby sa modlil k
Bohu, aby odpustil tým, ktorí ho kameňovali. Štastný
je človek, ktorý uplatňuje každý druh trpezlivosti, keď
čelí plnej sile diabla! Ani strata dobytka a oviec, ani
smrť jeho detí, ani rany na jeho tele nemohli odobrať
jeho trpezlivosť a vieru, ktorú odovzdal Pánovi. Satan
ho zbytočne udieral celou svojou silou. Pretože skrz
všetky tieto utrpenia nielen dodržal záväzok voči
Bohu, ale sa takisto stal príkladom a svedectvom pre
nás; príkladom dokonalej trpezlivosti v duchu a v
tele, v mysli a tele, aby sme nedávali prednosť
netrpezlivosti, keď stratíme bohatstvo, svojich
milovaných alebo naše zdravie. Aké veľké víťazstvo
proti diablovi Boh dosiahol v tvári tohto hrdinu!
Keď bolo pri každom údere nepriateľa jediné, čo vyšlo
z Jóbovych úst, vďakyvzdanie Pánovi, bol zdvihnutý
transparent chvály Pánovi; zatiaľčo pokáral svoju
ženu, ktorá bola unavená zo všetkého nešťastia a
ponúkala mu zvrátené riešenia! Boh sa usmieval a
diabol trpel, keď Jób so strpením a s kľudom
vyškrabával mušľou hnis zo svojho hnijúceho tela. A
nakoniec, keď boli na brnení a na štíte trpezlivosti
prelomené všetky šípy pokušiteľa, táto nádoba
víťazstva Boha nielen znovu získala zdravie, ale
takisto dvojnásobok všetkého dobra, ktoré mala
predtým.
Ak by žiadal, aby Boh priviedol naspäť jeho deti,
priviedol by ich, ale on si vybral, aby ich videl v sláve
“oného dňa”. Odložil túto radosť, ktorú pre neho Boh
mal, a vybral si dočasné odlúčenie, aby mohol získať
viac trpezlivosti.
Ak zveríš svoju trpezlivosť Bohu, vráti ju s úrokom.
Odpláca pomstou zlo, kompenzuje stratu, lieči
bolesť, kriesi mŕtvych. Najväčšia výhoda trpezlivosti
je, že ju Boh odpláca. A ospravedlniteľne, pretože
trpezlivosť dodržiava všetky Jeho zákony, je
obsiahnutá vo všetkých Jeho prikázaniach.
Trpezlivosť posilňuje vieru, riadi pokoj, pomáha
láske, upevňuje pokoru, očakáva pokánie, spečaťuje
svedectvo, vládne telu, chráni ducha, dáva uzdu
jazyku, zadržiava ruku, víťazí nad pokušením,
zabraňuje škandálom, korunuje utrpenie, utešuje
chudobných, učí skromnosti bohatých, neutláča
slabých, nevyčerpáva silných. Trpezlivosť je radosť
veriaceho. Naša trpezlivosť je našou pozvánkou k
národom. Trpezlivosť predstavuje sluhu pánovi a
jeho pána Bohu. Trpezlivosť zdobí ženu a muž sa
vďaka nej stáva príjemným, dieťa milujúce, mladý
muž alebo žena chvályhodnými, a starší
úctyhodnými. Je krásna v každom mužovi a žene
akéhokoľvek veku.
Pozrime sa teraz na to, či poznáme tvár trpezlivosti a
jej zvyky. Jej prítomnosť je kľudná a pokojná. Jej čelo
je pokojné bez vrásky smútku alebo hnevu, nie
napäté. Jej oči sú sklopené z pokory, nie z nešťastia.
Jej ústa zapečatené dôstojnou známkou ticha.
Farba jej tváre dáva najavo, že nie je utrápená
starosťami ani výčitkami. Často trasie hlavu proti
diablovi, a jej úsmev je pre neho hrozbou. Jej šaty sú
biele a hodia sa k jej povahe, nespôsobujú, že
vyčnieva alebo obťažuje ostatných. Pretože
Trpezlivosť sedí na tróne kľudného a slušného
Ducha, ktorý sa nenachádza vo vetroch hurikánu
ani v oblakoch búrky, ale v jemnom vetre, ktorý
Eliáš tretíkrát cítil. Tam, kde je Boh, tam je aj Jeho
ako keby detská trpezlivosť. Keď prichádza Duch
Boha, vždy ho sprevádza trpezlivosť. Ak ju
neprijmeme s Utešiteľom, zostane Utešiteľ s nami?
Bez jeho spoločníka a „služobníka“ je vždy a v každej
situácii smutný. Sám neobstojí útoky nepriateľa,
pretože Jeho výdrž pochádza z Jeho trpezlivosti.
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Človek - intelektuálny stroj
“… kým sa neroztrhne strieborný povraz, a nerozrazí sa zlatá čaša, a
nerozbije sa vedierce nad prameňom, a nerozláme sa kolo a padne do jamy
a tak sa navráti prach do zeme, jako bol a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho
dal.” (Kazateľ 12:6-7)
Na začiatku tohto nového desaťročia čelí ľudstvo mnohým veľkým
výzvam. Jednou z najväčších je nejasno a zmätok v tom, kto je vlastne človek,
vzhľadom na rýchly nárast výpočtovej kapacity počítačov. Zatiaľ čo je ľudstvo
ďaleko od Božieho Slova, čelí ťažkostiam pri rozlíšení, kto človek vlastne je a aký
je jeho cieľ.
Ako uviedol Ray Kurzweil, držiteľ mnohých vedeckých ocenení, vrátane
Národnej (USA) medaily technológie, "inteligencia strojov čoskoro predbehne
ľudskú inteligenciu”. Hovorí, "ku prejavom inteligencie zaraďujem všetky rôzne
dômyselné a komplexné spôsoby, pri ktorých sú ľudia inteligentní, vrátane
umeleckého talentu, tvorivosti, pohybu a reakcie na emócie”.
Vo svojej knihe s názvom "Vek duchovných strojov” vydanej v roku 1998
uvádza, že v roku 2019 bude mať počítač s hodnotou 1000 USD výpočtovú
kapacitu mozgu, a v roku 2050 bude mať počítač za rovnakú sumu, t.j. 1000 USD,
výpočtovú silu všetkých ľudských mozgov na planéte. Okolo roku 2049 budú
počítače tvrdiť, že majú vedomie a budú žiadať, aby sa na nich vzťahovali úplné
ľudské práva. Rozdiel medzi počítačom s výbornou umelou inteligenciou a
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človekom bude nemožný.
Tento pohľad je dôsledkom prijatia materialistickej Darwinovej teórie.
Podľa tejto teórie, jediná vec, ktorá existuje, je materiálny svet. V určitom bode v
histórii evolúcie získal ľudský mozog takú štruktúru a komplexitu, že z neho
automaticky vzišlo vedomie. Ľudia napríklad odrazu mali povedomie sami o
sebe, pocity, nádej, názory, introspekciu a vedomie o vlastnom “egu”.
Takže, ak je vedomie automatickým výsledkom komplexity mozgu, potom prečo
nemajú super-múdri roboti vedomie, keď predbiehajú výpočtovú silu ľudského
mozgu? Tento odstavec náhodou, a to tu musíme zdôrazniť, vo veľkej miere
protirečí teórii evolúcie a to z teologického aj z vedeckého pohľadu.
Na druhej strane tieto pohľady mnoho uznávaných vedcov neprijíma.
John Searle, profesor na univerzite v Berkeley, hovorí, "môžete prepojiť koľko
počítačov chcete, čím zvýšite ich výpočtovú silu do neobmedzených úrovní, ale
nikdy nezískajú vedomie, pretože jediná vec, ktorú počítač robí, je miešanie
symbolov”.
Úžasná vec je, že viac a viac vedcov popiera, že zákony fyziky a chémie
sú dôvodom existencie vedomia u ľudí. Sú presvedčení, že existuje nemateriálna
(nefyzická) realita, ktorú volajú dušou, mysľou a duchom, ktorý je vyjadrený
prostredníctvom fyzického tela človeka, ktorý existuje aj po jeho zničení. Záver je
v súlade s Božím slovom, ktoré je skutočne absolútnou pravdou.

Dvaja budú na jednej posteli, jeden bude vzatý, druhý zanechaný
1.časť / pokračovanie nabudúce/
Téma odobratia cirkvi z tohto sveta do neba je v
dnešnej dobe veľmi zanedbaná. Ak sa ňou vôbec
niekto vážnejšie zaoberal. Ja sám si nepamätám, aby
mi niekto o niečom takom hovoril. Zvyčajne sa hovorí
o konci sveta. Pravdou je však to, že práve táto téma
je určite najvážnejšia pre kresťanský svet. Je to téma
bohatá a nedá sa rozobrať v niekoľkých riadkoch.
Sväté Písmo k odobratiu cirkvi pristupuje veľmi
vážne. Dokonca už v Starom zákone vidíme Božích
ľudí, ktorí boli zaživa prenesení do neba.
Prvým bol Enoch, o ktorom je napísané, že v svojich
65. rokoch začal chodiť s Bohom. Celých 300 rokov s
Ním chodil. Oplatilo sa. Veď je napísané, že pred
svojím prenesením dostal svedectvo, že sa ľúbi
Bohu. Nakoniec si Boh po neho prišiel a zobral ho k
sebe. Je krásne veriť Bohu každý deň a žiť podľa
Jeho Slova. Viera v Boha nikdy nie je márna. Veríme v
Boha všemohúceho. V Boha, ktorý vyriešil
neriešiteľný problém pre človeka. Zvíťazil nad smrťou
vzkriesením Ježiša Krista. Tak isto aj my všetci,
budeme v Ňom žiť. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel,
žiť bude.
Druhým bol Eliáš. Aj on za svoju každodennú vieru a
poslušné chodenie s Bohom dostal svedectvo, že sa

ľúbi Bohu. Prv ako si ho zobral, to dal vedieť nielen
jemu, ale aj Elizeusovi a ďalším prorokom. Naša viera
a ochota chodiť s Bohom, môže byť o to pevnejšia.
Elizeus vidí odchádzať Eliáša s ohnivými vozmi a
ohnivými koňmi do neba. Boh má veľmi rád človeka,
ktorý v Neho verí a chodí s Ním. Prichádza obdobie
novej zmluvy a božia láska pokračuje. Tí, ktorí sú
úprimní majú pocit, že silnie, hoci Boh je nemenný a
Jeho láska je stále rovnaká.
Prichádza plnosť času a On posiela svojho Syna v
ľudskom tele na tento svet. Prináša nám evanjelium,
ktoré je mocou Božou na záchranu pre každého
veriaceho. Zároveň skrze Neho činí neobyčajné
skutky, uzdravenia, vzkriesenia, aby sme mohli veriť
a nepochybovať. Tak ako sám Pán povedal Židom : „
Ak neveríte mojim slovám, verte aspoň mojim
skutkom.“ Vyvrcholením jeho lásky k nám je jeho
ukrižovanie na drevenom kríži za naše hriechy,
choroby... a vzkriesenie na naše ospravedlnenie.
Potom prichádza to, o čom je téma. Jeho prenesenie
naspäť k Otcovi. Aj Pán Ježiš pred svojím odchodom
dostal mnohokrát svedectvo, že sa ľúbi Bohu. Bol
nám príkladom vo viere a chodení s Bohom. Prvýkrát
pri Jordáne, kde sa dával krstiť spoločne so všetkými

Adresy cirkví
ALBÁNSKO: Sarande Lagia 2. št. 16-17h, ne. 10-12h. 00355-8523637 a 00355682536975
ALBÁNSKO: Politsan (Skrapar) Lagia Pronovic st. 14-15h. ne. 10-12h. 00355682287163
ALBÁNSKO: Tirana (Laprac) Gerg Legisi. ne. 10:30-12.30h. 00355-68220 5537
ALBÁNSKO: Elbasan Gurabardi, Social Party Building (2.p.) st. pi. 17-19h. ne.
10-12h. 00355-692163751 & 00355-5453562 a 00355-692121171
BULHARSKO : Sadovec 3 Roza Str. PLEVEN. so.19-20h. ne 16-18h 003596521-2513
BULHARSKO: Yambol Zachari Stoianov 2 Square. st. pi. 18-20h. ne.10-12h.
04632 030 Veselin Stoianov a 04635456 Raiko Raikov
BULHARSKO: Malak Manastir Ivan Tenev 7 0 0 3 5 9 - 4 7 2 7 4 2 5 Yantcho Iliev
BELGICKO: Brussels: Slobodná apoštolská cirkev Letníc - Rue Des Palais 343,
1000
Laeken. st. 8-9h. pi. 8-9h. a ne. 12-13h. 0032-2-5207510
BELGICKO: Charleroi 55 Rue Du Gouffre, 6200 CHATELINEAU st. 19-20h.
ne.11:30-12.30h. 0032-071-392895
CYPRUS Larnaka: Apoštolská cirkev, George Viziinou 17A (vedľa vstupu do
prístavu). st. 19-20h. ne. 10:30-12.30h. 00357-24665418
CYPRUS Lemesos: Ptolemeon 55, miestnosť 1. št. 19-20h. ne. 21:30-23:30h.
00357-25348889
CYPRUS Nicosia: Apoštolská cirkev. Zinas Kanther, 16 Karantoki build. 1. posch.,
č. 2. ut-št -pi. 20-21h, ne.10-12h. 00357-22678215

hriešnikmi. Keď vychádzal z vody, prehovoril Otec z
neba. „ Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi
zaľúbilo.“ To iste aj na vrchu premenenia, kde bol so
svojimi učeníkmi. Otec povedal to isté a doplnil, Jeho
počúvajte. Ježiš bol poslušný Otcovi až do konca
svojho pozemského poslania. Potom prichádza
prechod zo zeme k Otcovi. Vidíme to v Skutkoch
apoštolov. Dáva svojim učeníkom príkazy,
dorozprával im o zasľúbení Ducha Svätého a potom
je napísané, že bol zdvihnutý hore, kým oni hľadeli na
Neho. A podňal Ho oblak a vzal spred ich očí. Ježiš
odchádza, no nenecháva smutných svojich učeníkov.
Prichádzajú dvaja anjeli a oznamujú učeníkom, aby
sa nečudovali, že tak ako vidia Ježiša odchádzať, tak
sa aj vráti.
Vieš prečo príde znova? Aby si tých, ktorí v
Neho veria a chodia s Ním zobral k sebe. Tých, pri
ktorých svedčí svojím Svätým Duchom. V Evanjeliu
Jána hovorí Ježiš, že ide k Otcovi pripraviť príbytky
pre učeníkov a keď ich pripraví, poberie si učeníkov
k sebe. Kedy a ako sa to stane? To si rozoberieme
v ďalšom čísle.
KUSEK MARTIN

ANGLICKO: Londýn Slobodná apoštolská cirkev letníc - Bowes & Palmerston
Rd.,
Palmers Green, North London N22 4RA. ne. 13.30-15h. a st. 19.30-21h. 0044(0)
7790138484
NEMECKO: Bietigheim Slobodná apoštolská cirkev letníc. 74321 Bietigheim Bissingen Gustav Rau Str 20 (oproti PEUGEOT) po. st. pi. so. 19-21h, ne. 1012.30h. 07142-221156
NEMECKO: Leonberg Slobodná apoštolská cirkev letníc - Mollenbachstr. 25,
71229. ut. št. so. 20-21h. ne 11-12.30h. 07152-75939
NEMECKO: Norimberg: Slobodná apoštolská cirkev letníc Hillerstrasse 25,
90429 Nuernberg (Nahe Maximilianstrasse). ut. a št. 19-21h, ne. 10-12h, 09113224619
SLOVENSKO: Giraltovce, BRATSTVO UČENÍKOV JEŽISA KRISTA, Kpt.
NÁLEPKU 121, 08701; po. St. pi. 19.30-20.30h a ne. 11-12h,
tel:
00421914251742
USA: New York: Slobodná apoštolská cirkev letníc - 20-47 Seinway Street,
Astoria, Queens 11105 N. York; ut. pi. 20-21h, so. 19-20h. ne.11-12.30h. 001-718728-6208
USA: Cleveland Ohio Slobodná apoštolská cirkev letníc; 4888 Pearl Rd,
Cleveland, Ohio 44109; st. 20-21h. ne. 19-20h.
USA: Warren Ohio: Slobodná apoštolská cirkev letníc; 1734 North Rd. NE.
Warren, Ohio 44483; ut. a pi. 20-21h. ne.11-12.30h. 330-372 3524 & 330-3724967
V Grécku je 121 kongregácií Slobodnej apoštolskej cirkvi Letníc, adresy
ktorých sa dajú nájsť na: http://www.christianity.gr. Kázne si môžete v
mnohých jazykoch vypočuť na Božom Slove na http://www.wordofgod.gr

