
Slovo života Banská Štiavnica

Kto sme?

Sme kresťania, ktorí sa usilujú nasledovať Ježiša

Krista. Veríme, že Boh nemlčí, ale zjavil sa nám vo

svojom Slove, v Biblii, a cez toto Slovo k ľuďom

stále prehovára. Radíme sa medzi cirkvi letnično-

charizmatického typu, teda veríme, že Boh

ponúka naplnenie Svätým Duchom každému

veriacemu a že aj v dnešnej dobe pôsobia

nadprirodzené dary Ducha Svätého (charizmy)

opísané v Novej zmluve. Neviažeme sa na žiadnu

konkrétnu cirkevnú tradíciu, hoci celkom iste

patríme do protestantského spektra. Naším

cieľom však nie je proti niečomu protestovať, ale

šíriť dobrú správu o Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel

za hriechy každého človeka. Všetkých kresťanov,

ktorí veria v Ježiša Krista a v Božie Slovo, pova-

žujeme za svojich bratov a sestry.

Slovo života vzniklo v roku 1983 vo švédskej

Uppsale, jeho zakladateľom je pastor Ulf Ekman

(1950). Na Slovensku naše hnutie pôsobí od roku

1989 a jeho centrum je v Bratislave, kde je pasto-

rom Peter Čuřík. Naše spoločenstvo v Banskej

Štiavnici pôsobí od r. 1990 a pôvodne nebolo

súčasťou siete Slovo života. Po dlhšom vývoji,

úspechoch i neúspechoch sme začiatkom roka

2006 nadviazali kontakt so Slovom života v Brati-

slave a po určitej dobe sme sa v roku 2007 k tejto

sieti pridali. Napojenie nie je organizačné, je

založené na vzťahu dôvery a rešpektu. Viac

informácií, ako aj zamyslenia a kázne, ktoré si

môžete vypočuť, nájdete na webovej stránke

www.slovozivota.sk.

V čo veríme?

Apoštolské vyznanie viery

Veríme v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba

i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho

Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa

z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol

ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil

k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na

nebesia, sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho.

Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Veríme v Ducha

Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo

svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela

a v život večný.

Takisto sa hlásime k ďalším všeobecne prijímaným

vierovyznaniam, najmä k Nicejskému a Chalce-

dónsko-konštantinopolskému, ako aj k výsledkom

prvých šiestich ekumenických koncilov.

Tieto vierovyznania však nevznikali vo vákuu, ale

v konkrétnych historických situáciách ako odpovede

na konkrétne problémy a falošné učenia. Preto

v dnešnej dobe potrebujeme jasne vysloviť aj iné

biblické dôrazy, ktoré časom v mnohých cirkevných

kruhoch upadli do zabudnutia, hoci od začiatku

v kresťanstve boli.

Veríme, že človek sa musí znova narodiť, aby mohol

vojsť do nebeského kráľovstva.

Veríme, že večný život nedostávame na základe

našich skutkov, ale vierou z Božej milosti.

Veríme, že všetkým veriacim Boh ponúka dar

Ducha Svätého, ktorý treba vierou prijať.

Veríme, že aj v dnešnej dobe pôsobia nadpri-

rodzené dary Ducha Svätého.

Ježiš zomrel za Teba

Na Slovensku sa viac ako 70 % populácie hlási ku

kresťanstvu. Asi všetkým je jasné, že počet

skutočne veriacich kresťanov je výrazne nižší.

Mnohí neveriaci poukazujú na pokrytecký život

„kresťanov“, ktorí z cirkvi zamiera priamo do

krčmy alebo sa hneď pripoja k svojmu hlúčiku

a preberajú najnovšie „horúce témy“. Žiaľ, musí-

me uznať, že mnoho z tejto kritiky je oprávnenej.

Napriek tomu existujú kresťania, ktorí svoju vieru

myslia vážne a podľa toho aj žijú. V čom ale spo-

číva rozdiel? Prečo to jedným nejde a druhým

áno?

Ježiš Kristus povedal: „Ak sa niekto nenarodí

znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo“ (Eva-

njelium Jána 3,3). Ako sa môže niekto narodiť

znova? „Tým však, čo ho prijali a veria v jeho

meno, dal moc stať sa Božími deťmi; tí, čo sa

nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani

z vôle muža, ale z Boha“ (Evanjelium Jána 1, 12-

13). Teda nové narodenie sa deje z Božej, nie

ľudskej moci. Kto sa takto narodí, pre toho platí:

„Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je



z vás, je to Boží dar (List Efezským 2,8). Znovu-

zrodenie je duchovná realita, ktorá sa deje vnútri

človeka, keď uveríme vo svojom srdci v smrť

a zmŕtvychvstanie Ježiša. Navonok zostávame

stále tými istými ľuďmi, ale vnútri sme iní.

Prečo je potrebné narodiť sa znova? Človek si po

svojom stvorení vybral vlastnú cestu nezávislosti

od Boha. To sa volá hriech. Dôsledkom toho sú

všetky zlé myšlienky, slová aj skutky. Biblia hovo-

rí, že všetci bez rozdielu sme hriešni. Tu nestačia

kozmetické úpravy ani žiadne sebazdokonaľo-

vanie. Treba nové stvorenie. Preto sa treba znova

narodiť.

Ježiš Kristus zomrel na kríži. Zomrel za moje aj

Tvoje hriechy. Za hriech musela prísť smrť –

večné odlúčenie od Boha a trápenie, ktoré sme

mali znášať. Ale Ježiš tento trest dobrovoľne

zobral na seba. Ako mohol zomrieť za hriech nás,

ktorí tu žijeme 2000 rokov po Jeho smrti? Boh

o Tebe vedel dávno predtým. Od začiatku mal

pre Teba plán, aby si žil šťastný a naplnený život

po Jeho boku. Ježiš zomrel preto, aby sme mohli

vstúpiť do vzťahu s Bohom a aby sa Jeho nádher-

ný plán s naším životom mohol uskutočniť.

Ale tým to nekončí. Ježiš nezostal v hrobe, vstal

z mŕtvych. A moc uvoľnená jeho vzkriesením

spôsobuje, že aj my môžeme duchovne vstať

k novému životu. A žiť úplne inak. Biblia to

opisuje týmito slovami: „Už nežijem ja, ale žije vo

mne Kristus (List Galatským 2,20). V tom spočíva

rozdiel medzi pokryteckými a skutočnými kresťanmi.

Pokrytectvo niektorých vôbec nemusí byť viditeľné.

Ale bez vnútornej zmeny ľudského srdca sú

vonkajšie dobré skutky tiež len pokrytectvom.

Chceme byť kresťanmi, ktorí svoju vieru žijú celou

svojou bytosťou. Preto sme sa rozhodli uveriť vo

svojom srdci v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel

a vstal z mŕtvych. Ježiš zomrel aj za Teba. Preto Ťa

dnes pozývame pred Jeho trón milosti. Vyznaj mu

svoje hriechy, ako sme to urobili aj my, popros ho

odpustenie a prijmi dar večného života. Ak to chceš

urobiť, môžeš sa modliť asi takto:

Nebeský Otče, ďakujem Ti za Ježiša Krista. Verím, že

zomrel na kríži za moje hriechy a na tretí deň vstal

z mŕtvych. Prosím, odpusť mi všetky moje hriechy

(tie najdôležitejšie môžeš vymenovať) a prijmi ma za

svoje dieťa. Buď mojím Pánom a záchrancom. Amen.

Keď sa zo srdca a so skutočnou vierou pomodlíš

takúto alebo podobnú modlitbu, Boh na ňu odpovie

a staneš sa Božím dieťaťom. Vtedy na vlastnej koži

prežiješ, aký je rozdiel medzi kresťanstvom podľa

mena a živým, skutočným kresťanstvom.

Prajeme Ti do života všetko dobré!
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