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Ukáza� sa nestaèí
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J
eden mladý èlovek mi povedal, že keï 
ma videl prvý raz, bál sa ma. Videl ma 
v zhromaždení a poèúval moju kázeò. 
Vyzeral som vraj prísne, neprístupne 

a tvrdo. Len zázrakom sa odhodlal prija� 
pozvanie a prís� k nám na návštevu. Keï sa 
už ocitol v našej domácnosti, zrazu bolo 
všetko iné. Tu uvidel kus môjho ja, ktoré 
nebolo vidno v zhromaždení. Pozoroval moje 
vz�ahy s manželkou, s de�mi a  hos�ami a 
musel zmeni� svoj názor. Uprostred rozho-
vorov a spoloèného obeda pochopil, že pre 
jeho obavy nie je žiadny dôvod.

Táto skúsenos� mnou 
zatriasla. Som naozaj ta-
ký? Naháòam strach nevin-
ným ¾uïom? Verím, že po 
tejto skúsenosti som sa 
predsa len polepšil. Už ne-
chcem by� takto vnímaný.

Kladiem si otázky: Ako 
nás a naše zhromaždenie 
vnímajú ¾udia žijúci okolo 
nás? Nie sme pre nich 
brzdou? My bratia èasto kážeme Slovo s plným 
nasadením. Študujeme ho. Milujeme ho. A ká-
žeme ho vo viere, že Božie slovo má moc 
meni� ¾udské srdcia. Mnohí sme sa s Bibliou 
v ruke „ukázali“ až do úmoru, no nevideli sme 
žiadne ovocie. Už roky sa pri našich kázòach 
nikto neobrátil. Kázali sme, až sa pri nás 
ukázalo, že „ukáza� sa s Bibliou v ruke“ 
jednoducho nestaèí.

Pán Ježiš ako náš požehnaný vzor v 
rekapitulácii svojej služby na zemi vyznáva 
Otcovi: „Zjavil som tvoje meno ¾uïom…“ 
(Ján 17,6) A následne vraví že im odovzdal 
slovo, ktoré dostal od Otca… (v. 8)

Existujú dve „ukázania sa“, bez ktorých 
nemôžeme oèakáva�, že Boh bude meni� 
životy okolo nás. Obidve sú nutné. Prvé 
„ukázanie sa“ je odvodené od slova „káza�“. 
Boh od nás oèakáva, že do služby evanjelia 
vylejeme celé svoje srdce. On chce svojím 
slovom premieòa� poslucháèov. To druhé 
„ukázanie sa“ je odhalenie praktickej reality 
môjho osobného života ako kres�ana, aby som 
pomohol ¾uïom uvidie�, aký je Boh a aký mám 
skutoèný vz�ah s ním.

Pán Ježiš veril v moc Božieho slova na 
spasenie každému, kto verí. Napriek tomu bol 
presvedèený, že je nutné prakticky ukáza� 

¾uïom „Otcove meno“, že nestaèí o òom len 
káza� a vyuèova�. To bolo vedomou súèas�ou 
jeho stratégie. Staèí sa pozrie� na jeho 
oddanú službu, praktický životný štýl, jeho 
charakter a na to, ako otváral svoje srdce, 
svoj život, svoje súkromie tým, ktorým slúžil.

Kres�anské povolanie teda nie je len o ká-
zaní slova s Bibliou v ruke. Je aj o „ukázaní sa“ 
v zmysle vyjavenia kres�anského života. Ide 
o poodhalenie nášho súkromia, o pozvanie 
¾udí do „nášho sveta“, aby videli, kto si a ako 
Boh mení tvoj život. Každodenná skúsenos� 
ma presviedèa, že vo vizuálne orientovanej 

dobe, v ktorej sme  pre-
dávkovaní informáciami a 
reklamou, nás ¾udia nedo-
kážu poèúva�, ak najskôr 
neuvidia a neochutnajú to, 
o èom im hovoríme.

Akú reálnu cenu majú 
všetky vzácne Božie prav-
dy, ktoré kážeme, ak ich 
nikto nepoèúva? Satan 
pracuje nielen na tom, aby 

semeno Božieho slova vyzobal zo srdca 
èloveka (ak sa tam vôbec dostane naším 
kázaním èi svedectvom), ale usilovne pracuje 
aj na tom, aby sme boli vnímaní ako chladní, 
netolerantní a strach vzbudzujúci ¾udia. Ak 
nás ¾udia vnímajú takto, nebudú chcie� ani 
poèu�, èo im hovoríme.

Pokia¾ budeme vnímaní len ako kres�ania 
ve¾kých slov, míòame sa cie¾a aj napriek tomu, 
že disponujeme najvzácnejšími pravdami vo 
vesmíre. Hollywood prezentuje fiktívne a fa-
lošné veci ako skutoèné a presvedèivé. My  však 
prezentujeme reálne veci ako fiktívne a ne-
presvedèivé. Preèo? Lebo aj keby sme sa 
s Bibliou v ruke „ukázali na smr�“, niè sa ne-
zmení okolo nás. Zlyhávame v tom druhom 
„ukázaní sa“. Chýba nám „viera pôsobiaca 
skrze lásku“ (Ga 5,6). Nemáme èo ukáza�, 
lebo sme uzavretí a žijeme si svoj život v ne-
plodnej izolácii èi pohodlnosti. No i tá je  
ukážkou a jasným posolstvom pre tých, èo nás 
vnímajú práve tak, ako by sme nechceli. A za-
kia¾ sa my vzdelávame a kážeme si o Božej 
láske, ¾udia hynúci okolo nás márne snívajú, 
že snáï niekedy spoznajú niekoho, kto im 
prinesie tú èistú a ví�aznú lásku, rados�, pokoj 
a vyslobodenie, ktoré dáva len Pán Ježiš.

Jozef Abrman y

Bežím nie akoby 

bez cie¾a 

a zápasím nie 

ako ten, èo udiera

do prázdna … aby 

kým iným kážem, 

sám som nezlyhal. 

(1K 9,26-27)



Keï ste mali 13 rokov, napísali ste 
list do NASA, kde ste im kládli otázku 
ako sa niekto môže sta� astronautom. 
Preèo vás oèaril práve vesmír?

Tento rozhovor možno bude èíta� 
tiež nejaký trinás�roèný chlapec, ktorý 
by sa chcel sta� astronautom. Èo by ste 
mu poradili?

Je ve¾ký rozdiel medzi pilotovaním 
lietadla a pilotovaním raketoplánu? 

Malo to nieko¾ko dôvodov. V prvom 
rade, vždy ma zaujímalo lietanie. A raketo-
plán je asi tá najdokonalejšia vec, na akej 
sa dá lieta�. Èo sa týka tej výskumníckej 
stránky, ve¾mi ma inšpirovalo sledovanie 
dokumentov o programe Apollo. V èase 
prvého pristátia èloveka na Mesiaci som 
mal osem mesiacov, èiže nato si nemôžem 
priamo pamäta�, ale poèas detstva som 
videl mnohokrát zábery z tejto misie. 
Okrem toho, zrete¾ne si spomínam na 
jeden veèer v záhrade za naším domom. 
Krásna jasná noc a nad nami to¾ko hviezd. 
Ohúrilo ma, keï som si uvedomil, ako 
ïaleko od nás sú a aký ve¾ký je vesmír. 
Takže vždy som si myslel, že by bolo úžasné 
sta� sa vesmírnym bádate¾om.

Vo všeobecnosti h¾adáme astronautov, 
ktorí majú zázemie v matematike, inej 
vede alebo v inžinierstve. Èiže povzbudil 
by som ho, aby si našiel oblas�, ktorú 
skutoène má rád alebo aspoò radšej, než 
iné oblasti a potom aby išiel za tým. V 
najbližšej budúcnosti asi nebude ve¾a 
vo¾ných pozícií pre astronautov. Ak si teda 
zaumienite kráèa� touto cestou, musíte si 
uvedomi�, že si vyžaduje aj ve¾kú dávku 
š�astia. Ja som mal tiež obrovské š�astie.

V raketopláne je ve¾a vecí automatizo-

vaných, kým lietadlo kontrolujete od 
chvíle, kedy spustíte motory až po jeho 
zaparkovanie na letisku po pristátí. Piloti 
raketoplánov ve¾a trénujú pre prípad 
problémových situácií, no ak vzlietnutie 
prebieha dobre, v podstate až po dosiah-
nutie obežnej dráhy sa netreba nièoho 
dotýka�. Pristávanie sa však deje ruène. 
Dos� pripomína pristávanie lietadla, no líši 
sa pristávacím profilom, keïže raketoplán 
klesá sedemkrát hlbšie, než lietadlo. 
Pristávanie trénujeme roky. Velite¾ misie 
musí absolvova� viac ako tisíc cvièných 
pristátí v simulátore, kým vôbec môže prvý 
krát letie� na raketopláne. Samozrejme, 
vo vesmíre, keï sa napríklad pripájate k 
vesmírnej stanici, je pilotovanie ve¾mi 
odlišné, než na lietadlách.

Poèas 10 dní na ISS sme mali dve pold-
òové vo¾ná, vždy po štyri hodiny. Môžete ís� 
poèas nich k oknu alebo robi� nieèo iné, no 
v princípe je to ako život tu na Zemi. Ja sa 
snažím aj poèas bežných dní tu na Zemi 
zastavi� a všíma� si tieto veci, pretože aj 
v nich vidím Božiu ruku a chválim Boha za 
Jeho stvorenie. Podobne to fungovalo aj na 
ISS. Boli sme ve¾mi zaneprázdnení, no me-
dzi jednotlivými úlohami máte trochu èa-
su. Môžete buï premýš¾a� o nasledujúcom 
úkole alebo si vezmete pár minút 
prestávku a idete k oknu.

Vo vašej prezentácií sme videli ve¾a 
èarovných obrázkov Zeme z vesmíru, 
polárnej žiary, východov i západov Sln-
ka a podobne. Máte pri všetkých povin-
nostiach tam hore vôbec èas vychutna� 
si krásy vesmíru?

A èo strach a nebezpeèenstvo? 
Lámete si obèas hlavu nad rizikami 

misie, prípadne nad tým, èo všetko by 
sa mohlo pokazi�?

Slovensku a najmä Trenèínu ste 
urobili ve¾kú reklamu. Od èoho sa od-
víja váš vz�ah k našej krajine a k mestu 
Trenèín?

Svojou kres�anskou vierou sa neta-
jíte. No voèi kres�anstvu u nás zaznie-
vajú mnohé výèitky, mnohé ešte z èias 
komunizmu. Viera je vraj len pre pover-
èivých ¾udí a staré babky. Rozhodne je 
však nekompatibilná s vedeckým sveto-
názorom. Èo by ste odkázali ¾uïom, 
ktorí kres�anstvo považujú za silu tmár-
stva èi ignorantstva?

Nie je to tak, žeby som si priamo robil 
vo vesmíre starosti. Ale musím poveda�, 
že som si uvedomoval istú zranite¾nos�. 
Je to podmienené tým, že ste obklopený 
ve¾mi nepriate¾ským prostredím, ktoré 
neodpúš�a žiadnu chybu. Takže urèité 
uvedomenie si rizík bolo, pretože keï 
sme pristáli na Zemi a kolesá sa zastavili, 
rozhodne som pocítil ú¾avu.

Cirkevné spoloèenstvo, ku ktorému pat-
rím má družbu s Kres�anským zborom v Tren-
èíne. Tunajší pastor Jozef Abrman a jeho 
žena Anna sú našimi dobrými priate¾mi. Náš 
zbor vysiela každoroène tímy mladých ¾udí 
do Trenèína, aby tu uèili angliètinu. Na 
našej spolupráci sa podie¾a aj Kultúrne 
centrum Aktivity. Takže bolo vzrušujúce 
zobra� hore pár vecí zo Slovenska.

Povedal by som, že je to hlboká lož, 
ktorá sa podsúva nielen ¾uïom v tejto èasti 
sveta. Dôkazy pre existenciu Boha sú všade 
okolo nás. Biblia v prvej kapitole Listu Ri-
manom hovorí, že všetko stvorenie dosved-
èuje Božiu moc, veènú podstatu a Jeho 

! Porovnávanie sa s druhými a vnímanie 
vlastných nedostatkov.

! Prehnaná citlivos� na kritiku (pozri 
vyššie).

Ak vás to zaujíma, nedávno som zápa-
sila s obrannými postojmi a hnevom. V prí-
pade dolnej susedky sa neraz prichytím pri 
predstave, ako sa s òou hádam (lámanou 
tureètinou) a ukazujem jej, ako sa mýli. 
Aké plytvanie èasom a mentálnou ener-
giou! Aká pýcha! Èas by som využila omno-
ho lepšie, keby som sa za òu modlila.

Ak sa vidíš pri èítaní predchádzajúcich 
riadkov, neprepadaj zúfalstvu! Tieto 
zápasy sa nás týkajú všetkých. Odporúèam 
ti: odstúp krôèik spa�.

1. Urob pokánie z každého hriechu, 
èo ti Boh ukázal.

2. Modli sa, aby Boh obnovil tvoj 
poh¾ad na Ježiša a na to nevidite¾né a veè-
né, nie na ¾ahké bremeno súženia.

3. Pros Krista o denné obnovenie, èo 
prichádza cez modlitbu a uvažovanie nad 
Jeho slovom. Odpúš�a� je ¾ahšie, keï 
sami prosíme o odpustenie, a Satanovým 
lžiam sa ¾ahšie odoláva, keï rozjímame 
o pravde.

4. H¾adaj Božie vedenie pri náprave 
rozbitých vz�ahov. Možno potrebujeme 
prija� odpustenie od druhých. Možno 
potrebujeme pokojný, oddychový èas s ro-
dinou, aby sa naše vz�ahy znova rozvili.

Za minulé roky som objavila nieko¾ko-
raký úžitok z toho, keï èelíme kritike.

1. Osobný duchovný rast a posvätenie 
(vrátane príležitosti ukotvi� našu hod-
notu na Kristu a nie na chvále alebo 
kritike iných.

2. Veèná odmena a bohatstvo slávy.
3. Uèenie sa pravej láske a odpúš�aniu 

v Kristovom tele. Na misijnom poli je to 
ove¾a intenzívnejšie než v domácej kul-
túre.

4. Získania konkrétnych postrehov a 
poznatkov o inej kultúre: aké charakte-
rové vlastnosti oceòuje, èím pohàda, ako 
sa mladí uèia od starších, èo je v tej 
kultúre tabu, èoho sa ¾udia boja, aký èaj 
im chutí, a mnoho ïalšieho.

5. Uèenie sa rozlišova� medzi 
kultúrnymi hriechmi a kultúrnymi rozdie-
lnos�ami. Tu je nieko¾ko príkladov:
! Zhadzova� iného aby som seba samú 

vyvýšila, je vždy hriech.
! Klebetenie – hriech
! Otvorene hovori� o telesných rozme-

roch a váhe druhého – kultúrna odliš-
nos�. Moja domáca kultúra to považuje 
za ve¾mi neslušné; v strednej Ázii je to 
normálne.

! Kritizovanie môjho varenia alebo sta-
rostlivosti o deti – možno spôsob, ako mi 
suseda prejavuje lásku a ponúka pomoc.

Krôèik spä� (prehodnotenie 

našej reakcie)

Ako nájs� rados� i v kritike

Ale pretože sme hriešnici, omnoho 
¾ahšie je obráti� svoju pozornos� na seba. 
Pýcha sa môže prejavi� nadutos�ou, èo 
vedie o obranným reakciám. Ale tá istá 
pýcha sa môže prejavi� aj seba¾útos�ou
a komplexom menejcennosti, èo vedie 
k sklamaniu a zúfalstvu. Ja som prepínala 
medzi oboma extrémami.

Keï hodnotíš svoju odpoveï na 
kritiku, zváž, èi nepadáš do niektorej 
z týchto pascí:

! Obranné postoje a hnev (naproti 
kritikom), sústavné obhajovanie sa buï 
v skutoèných rozhovoroch, alebo vo 
„vnútornej reèi“ vo svojej mysli.

! Zatrpknutos� a cynizmus (voèi jednotliv-
com alebo celej kultúre). Toto sa deje, 
keï nezabúdame a náš hnev rastie, až 
neraz prepukne voèi našim spolupracov-
níkom alebo rodine. Na druhých nevidí-
me niè dobrého.
Sami sa stávame kritickými. Ve¾mi ¾ahko 
si osvojíme hriechy druhej kultúry bez 
toho, že by sme si to všimli.

Prehnaná citlivos� na kritiku. Zaèíname 
sa uráža� na najmenšiu kritiku alebo 
s�ažnos�. Aj nevinne slová druhých pova-
žujeme za kritiku a nie sme schopní prija� 
radu alebo biblické povzbudenie zbožným 
spôsobom.
! Stávame sa sú�aživými. Porovnávame sa 

s druhými (nahlas alebo vo svojom vnú-
tri) a snažíme sa zdvihnú� si sebavedo-
mie tým, že sme v nieèom lepší od iných.

! Strata dôvery a sebakritika. Uveríme 
tomu, èo iní vravia o nás a myslíme si, 
že už niè nedokážeme urobi� poriadne. 
(Nehodím sa sem. Som zlá matka.)

! Sklamanie a zúfalstvo. Klesáme stále 
nižšie až uveríme Satanovým lžiam. 
(Nemôžem to tu zvládnu�. Nikdy zo mòa 
nebude dobrá matka. Som naniè spolu-
pracovník.) Úplne sa zameriavame na 
naše slabosti namiesto Jeho moci.

! Utiahnutie sa z kultúry a vz�ahov. To sa 
môže sta� doèasne alebo dlhodobo a 
siaha� to môže rôzne hlboko – až po 
vzdanie sa a opustenie misijného po¾a.

1. Nadutos�

2. Komplex menejcennosti

!

!

KRITIKA: Keï toho už máte naozaj dos�
„Vieš, preèo sú tvoje deti stále 

choré? Lebo im poriadne neobleèieš 
ponožky a tielka. Mala by si ich poriad-
nejšie oblieka�.“

„Tvoj zadok je obrovský, však sa naò 
pozri! Ale to nevadí, tvár máš peknú.“

„Tie tvoje deti, to je neuverite¾né. 
Tu sa nedá oddýchnu�, mám chu� nie-
kam utiec�. Nevieš ich nejako utíši�?“

Život v kritickej kultúre

Èasté pasce (reakcie na kritiku)

—povedala moja najbližšia tunajšia pria- 
te¾ka po tom, èo môjmu synovi museli 

vybra� mandle kvôli èastým zápalom

To sú len tri príklady kritiky za 
minulých pár týždòov. Povzbudivé, však? Tu 
v strednej Ázii, kde teraz žijeme, je porov-
návanie a kritizovanie bežne používaným 
nástrojom motivácie, zahanbenia i ubližo-
vania. Dcéry sa to uèia od matiek, nevesty 
od svokier. My ako cudzinci a kres�ania 
èasto nevieme, ako na to reagova�. A ešte 
�ažšie je znáša� to dlhodobo. Keï sa k to-
mu pridá kritika od manžela a spolu-
pracovníkov, skutoèná alebo domnelá, je 
to na nevydržanie.

Naj�ažší bol prvý rok. Žili sme prvých 8 
mesiacov s jednou domácou rodinou a tak-
mer všetko, èo som povedala alebo uro-
bila, bolo hneï vecou verejnou. Neustála 
kritika za to, èo som pila, ako som stála, 
i ako som krájala cibu¾u. (Urèite aj latrínu 
som používala nesprávne, ale aspoò to 
nikto nezistil.) Z nášho tímu som sa najpo-
malšie uèila jazyk, takže kvôli mne museli 
robi� douèovanie. Priatelia nás stále porov-
návali: „Hovoríš horšie ako všetci ostatní. 
Kde je problém?“ Bolo to frustrujúce a po-
korujúce. Ukazuje to na pýchu v mojom 
srdci. Mala som chu� obliec� si trièko 
s nápisom: „Ale vari� viem dobre.“

Ako roky plynuli, rastúce chápanie 
kultúry, hlbšie vz�ahy s domácimi, a dúfam 
že aj duchovný rast otupili ostrie takej 
kritiky. Ale aj po siedmich rokoch sa stále s 
kritikou stretávam a zápasím o to, aby som 
na òu reagovala zbožným spôsobom.

„Neochabujeme, ale aj keï náš von-
kajší èlovek hynie, náš vnútorný sa obno-
vuje zo dòa na deò. Veï toto naše terajšie 
¾ahké súženie nám získa nesmierne bohat-
stvo veènej slávy, keïže neh¾adíme na 
vidite¾né, ale na nevidite¾né; lebo vidi-
te¾né je doèasné, nevidite¾né však veèné.“ 
(2. Korin�anom 4,16-18)

Verím, že naša odpoveï v podstate 
zodpovedá tomu, na èo sa upierajú naše 
oèi. Keï h¾adíme na Krista a na nevidi-
te¾né, veèné skutoènosti, to „¾ahké  
súženie“ z kritiky sa znáša ove¾a ¾ahšie. 
Dokonca sa nám môže sta� potešením.

—povedala moja 

—úryvok z dlhšieho rozhovoru so 
susedkou z nižšieho poschodia (skôr jej 

monológu) pred všetkými susedmi.“

vychudnutá suseda

6. Rast súcitu s ¾uïmi v tejto kultúre. 
V kultúre strednej Ázie je kritizovanie a 
porovnávanie sa nauèený spôsob chovania 
a obranný mechanizmus. Ako ¾udia zvonku 
si môžeme do istej miery zachova� odstup, 
ale tunajší ¾udia sa do toho narodili a celý 
život niè iné nepoznajú.

7. Rozpoznanie konkrétnych oblastí, 
kde sa evanjelium dotýka žien v tejto kul-
túre (napríklad príbeh ženy prichytenej 
pri hriechu, alebo Ježišovo vyzdvihnutie 
Márie oproti Marte).

8. Akceptovanie nepríjemnej pravdy. 
(Pritom platí, že pravdivos� každej kon-

krétnej kritiky treba preskúma� vo svetle 
Božieho slova.) Napríklad:
! Moje cestoviny sú naozaj akési rozmo-

èené. Vôbec by neškodilo vypoèu� si 
susedkinu radu, ako ich vari� lepšie. Ale 
i tak sa môžem pokojne podeli� so sused-
mi o moje nedokonalé kulinárske výtvo-
ry. Aj keï to nikdy nebude perfektné a 
oni mi to zakaždým pripomenú.

! Moje zadné telesné partie sa skutoène 
akosi rozšírili, ako následok nezdravého 
jedenia a nedostatoèného pohybu. 
Musím sa vyvarova� posadnutosti svojím 
vzh¾adom, ale asi by som sa mala 

zamyslie�, ako spravujem svoje telo, 
ktoré mi Boh zveril.

9. Príležitos� prejavi� vo svojej odpo-
vedi Kristovu lásku a odpustenie a nie hnev, 
obranné reakcie a kritiku na revanš.

10. Podiel (i keï nepatrný) na Kris-
tovom utrpení.

Takže, keï �a nabudúce niekto napo-
menie za gramatiku, výchovu detí, alebo 
varenie vajíèok, neprepadaj zúfalstvu! Nie 
si v tomto boji sama. A Boh je viac než 
schopný postara� sa o teba a meni� �a na 
svoj obraz a použi� pre svoje ciele.

peterswife.org y

Astronaut Jim Dutton
rozhovor:

Je americký astronaut, kres�an a propagátor Slovenska i mesta Trenèín. Už ako 
malý chlapec chcel lieta� do vesmíru. V apríli pilotoval raketoplán Discovery na 
ISS a v júli navštívil našu krajinu. Plukovník JAMES P. DUTTON (41). 
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Keï ste mali 13 rokov, napísali ste 
list do NASA, kde ste im kládli otázku 
ako sa niekto môže sta� astronautom. 
Preèo vás oèaril práve vesmír?

Tento rozhovor možno bude èíta� 
tiež nejaký trinás�roèný chlapec, ktorý 
by sa chcel sta� astronautom. Èo by ste 
mu poradili?

Je ve¾ký rozdiel medzi pilotovaním 
lietadla a pilotovaním raketoplánu? 

Malo to nieko¾ko dôvodov. V prvom 
rade, vždy ma zaujímalo lietanie. A raketo-
plán je asi tá najdokonalejšia vec, na akej 
sa dá lieta�. Èo sa týka tej výskumníckej 
stránky, ve¾mi ma inšpirovalo sledovanie 
dokumentov o programe Apollo. V èase 
prvého pristátia èloveka na Mesiaci som 
mal osem mesiacov, èiže nato si nemôžem 
priamo pamäta�, ale poèas detstva som 
videl mnohokrát zábery z tejto misie. 
Okrem toho, zrete¾ne si spomínam na 
jeden veèer v záhrade za naším domom. 
Krásna jasná noc a nad nami to¾ko hviezd. 
Ohúrilo ma, keï som si uvedomil, ako 
ïaleko od nás sú a aký ve¾ký je vesmír. 
Takže vždy som si myslel, že by bolo úžasné 
sta� sa vesmírnym bádate¾om.

Vo všeobecnosti h¾adáme astronautov, 
ktorí majú zázemie v matematike, inej 
vede alebo v inžinierstve. Èiže povzbudil 
by som ho, aby si našiel oblas�, ktorú 
skutoène má rád alebo aspoò radšej, než 
iné oblasti a potom aby išiel za tým. V 
najbližšej budúcnosti asi nebude ve¾a 
vo¾ných pozícií pre astronautov. Ak si teda 
zaumienite kráèa� touto cestou, musíte si 
uvedomi�, že si vyžaduje aj ve¾kú dávku 
š�astia. Ja som mal tiež obrovské š�astie.

V raketopláne je ve¾a vecí automatizo-

vaných, kým lietadlo kontrolujete od 
chvíle, kedy spustíte motory až po jeho 
zaparkovanie na letisku po pristátí. Piloti 
raketoplánov ve¾a trénujú pre prípad 
problémových situácií, no ak vzlietnutie 
prebieha dobre, v podstate až po dosiah-
nutie obežnej dráhy sa netreba nièoho 
dotýka�. Pristávanie sa však deje ruène. 
Dos� pripomína pristávanie lietadla, no líši 
sa pristávacím profilom, keïže raketoplán 
klesá sedemkrát hlbšie, než lietadlo. 
Pristávanie trénujeme roky. Velite¾ misie 
musí absolvova� viac ako tisíc cvièných 
pristátí v simulátore, kým vôbec môže prvý 
krát letie� na raketopláne. Samozrejme, 
vo vesmíre, keï sa napríklad pripájate k 
vesmírnej stanici, je pilotovanie ve¾mi 
odlišné, než na lietadlách.

Poèas 10 dní na ISS sme mali dve pold-
òové vo¾ná, vždy po štyri hodiny. Môžete ís� 
poèas nich k oknu alebo robi� nieèo iné, no 
v princípe je to ako život tu na Zemi. Ja sa 
snažím aj poèas bežných dní tu na Zemi 
zastavi� a všíma� si tieto veci, pretože aj 
v nich vidím Božiu ruku a chválim Boha za 
Jeho stvorenie. Podobne to fungovalo aj na 
ISS. Boli sme ve¾mi zaneprázdnení, no me-
dzi jednotlivými úlohami máte trochu èa-
su. Môžete buï premýš¾a� o nasledujúcom 
úkole alebo si vezmete pár minút 
prestávku a idete k oknu.

Vo vašej prezentácií sme videli ve¾a 
èarovných obrázkov Zeme z vesmíru, 
polárnej žiary, východov i západov Sln-
ka a podobne. Máte pri všetkých povin-
nostiach tam hore vôbec èas vychutna� 
si krásy vesmíru?

A èo strach a nebezpeèenstvo? 
Lámete si obèas hlavu nad rizikami 

misie, prípadne nad tým, èo všetko by 
sa mohlo pokazi�?

Slovensku a najmä Trenèínu ste 
urobili ve¾kú reklamu. Od èoho sa od-
víja váš vz�ah k našej krajine a k mestu 
Trenèín?

Svojou kres�anskou vierou sa neta-
jíte. No voèi kres�anstvu u nás zaznie-
vajú mnohé výèitky, mnohé ešte z èias 
komunizmu. Viera je vraj len pre pover-
èivých ¾udí a staré babky. Rozhodne je 
však nekompatibilná s vedeckým sveto-
názorom. Èo by ste odkázali ¾uïom, 
ktorí kres�anstvo považujú za silu tmár-
stva èi ignorantstva?

Nie je to tak, žeby som si priamo robil 
vo vesmíre starosti. Ale musím poveda�, 
že som si uvedomoval istú zranite¾nos�. 
Je to podmienené tým, že ste obklopený 
ve¾mi nepriate¾ským prostredím, ktoré 
neodpúš�a žiadnu chybu. Takže urèité 
uvedomenie si rizík bolo, pretože keï 
sme pristáli na Zemi a kolesá sa zastavili, 
rozhodne som pocítil ú¾avu.

Cirkevné spoloèenstvo, ku ktorému pat-
rím má družbu s Kres�anským zborom v Tren-
èíne. Tunajší pastor Jozef Abrman a jeho 
žena Anna sú našimi dobrými priate¾mi. Náš 
zbor vysiela každoroène tímy mladých ¾udí 
do Trenèína, aby tu uèili angliètinu. Na 
našej spolupráci sa podie¾a aj Kultúrne 
centrum Aktivity. Takže bolo vzrušujúce 
zobra� hore pár vecí zo Slovenska.

Povedal by som, že je to hlboká lož, 
ktorá sa podsúva nielen ¾uïom v tejto èasti 
sveta. Dôkazy pre existenciu Boha sú všade 
okolo nás. Biblia v prvej kapitole Listu Ri-
manom hovorí, že všetko stvorenie dosved-
èuje Božiu moc, veènú podstatu a Jeho 

! Porovnávanie sa s druhými a vnímanie 
vlastných nedostatkov.

! Prehnaná citlivos� na kritiku (pozri 
vyššie).

Ak vás to zaujíma, nedávno som zápa-
sila s obrannými postojmi a hnevom. V prí-
pade dolnej susedky sa neraz prichytím pri 
predstave, ako sa s òou hádam (lámanou 
tureètinou) a ukazujem jej, ako sa mýli. 
Aké plytvanie èasom a mentálnou ener-
giou! Aká pýcha! Èas by som využila omno-
ho lepšie, keby som sa za òu modlila.

Ak sa vidíš pri èítaní predchádzajúcich 
riadkov, neprepadaj zúfalstvu! Tieto 
zápasy sa nás týkajú všetkých. Odporúèam 
ti: odstúp krôèik spa�.

1. Urob pokánie z každého hriechu, 
èo ti Boh ukázal.

2. Modli sa, aby Boh obnovil tvoj 
poh¾ad na Ježiša a na to nevidite¾né a veè-
né, nie na ¾ahké bremeno súženia.

3. Pros Krista o denné obnovenie, èo 
prichádza cez modlitbu a uvažovanie nad 
Jeho slovom. Odpúš�a� je ¾ahšie, keï 
sami prosíme o odpustenie, a Satanovým 
lžiam sa ¾ahšie odoláva, keï rozjímame 
o pravde.

4. H¾adaj Božie vedenie pri náprave 
rozbitých vz�ahov. Možno potrebujeme 
prija� odpustenie od druhých. Možno 
potrebujeme pokojný, oddychový èas s ro-
dinou, aby sa naše vz�ahy znova rozvili.

Za minulé roky som objavila nieko¾ko-
raký úžitok z toho, keï èelíme kritike.

1. Osobný duchovný rast a posvätenie 
(vrátane príležitosti ukotvi� našu hod-
notu na Kristu a nie na chvále alebo 
kritike iných.

2. Veèná odmena a bohatstvo slávy.
3. Uèenie sa pravej láske a odpúš�aniu 

v Kristovom tele. Na misijnom poli je to 
ove¾a intenzívnejšie než v domácej kul-
túre.

4. Získania konkrétnych postrehov a 
poznatkov o inej kultúre: aké charakte-
rové vlastnosti oceòuje, èím pohàda, ako 
sa mladí uèia od starších, èo je v tej 
kultúre tabu, èoho sa ¾udia boja, aký èaj 
im chutí, a mnoho ïalšieho.

5. Uèenie sa rozlišova� medzi 
kultúrnymi hriechmi a kultúrnymi rozdie-
lnos�ami. Tu je nieko¾ko príkladov:
! Zhadzova� iného aby som seba samú 

vyvýšila, je vždy hriech.
! Klebetenie – hriech
! Otvorene hovori� o telesných rozme-

roch a váhe druhého – kultúrna odliš-
nos�. Moja domáca kultúra to považuje 
za ve¾mi neslušné; v strednej Ázii je to 
normálne.

! Kritizovanie môjho varenia alebo sta-
rostlivosti o deti – možno spôsob, ako mi 
suseda prejavuje lásku a ponúka pomoc.

Krôèik spä� (prehodnotenie 

našej reakcie)

Ako nájs� rados� i v kritike

Ale pretože sme hriešnici, omnoho 
¾ahšie je obráti� svoju pozornos� na seba. 
Pýcha sa môže prejavi� nadutos�ou, èo 
vedie o obranným reakciám. Ale tá istá 
pýcha sa môže prejavi� aj seba¾útos�ou
a komplexom menejcennosti, èo vedie 
k sklamaniu a zúfalstvu. Ja som prepínala 
medzi oboma extrémami.

Keï hodnotíš svoju odpoveï na 
kritiku, zváž, èi nepadáš do niektorej 
z týchto pascí:

! Obranné postoje a hnev (naproti 
kritikom), sústavné obhajovanie sa buï 
v skutoèných rozhovoroch, alebo vo 
„vnútornej reèi“ vo svojej mysli.

! Zatrpknutos� a cynizmus (voèi jednotliv-
com alebo celej kultúre). Toto sa deje, 
keï nezabúdame a náš hnev rastie, až 
neraz prepukne voèi našim spolupracov-
níkom alebo rodine. Na druhých nevidí-
me niè dobrého.
Sami sa stávame kritickými. Ve¾mi ¾ahko 
si osvojíme hriechy druhej kultúry bez 
toho, že by sme si to všimli.

Prehnaná citlivos� na kritiku. Zaèíname 
sa uráža� na najmenšiu kritiku alebo 
s�ažnos�. Aj nevinne slová druhých pova-
žujeme za kritiku a nie sme schopní prija� 
radu alebo biblické povzbudenie zbožným 
spôsobom.
! Stávame sa sú�aživými. Porovnávame sa 

s druhými (nahlas alebo vo svojom vnú-
tri) a snažíme sa zdvihnú� si sebavedo-
mie tým, že sme v nieèom lepší od iných.

! Strata dôvery a sebakritika. Uveríme 
tomu, èo iní vravia o nás a myslíme si, 
že už niè nedokážeme urobi� poriadne. 
(Nehodím sa sem. Som zlá matka.)

! Sklamanie a zúfalstvo. Klesáme stále 
nižšie až uveríme Satanovým lžiam. 
(Nemôžem to tu zvládnu�. Nikdy zo mòa 
nebude dobrá matka. Som naniè spolu-
pracovník.) Úplne sa zameriavame na 
naše slabosti namiesto Jeho moci.

! Utiahnutie sa z kultúry a vz�ahov. To sa 
môže sta� doèasne alebo dlhodobo a 
siaha� to môže rôzne hlboko – až po 
vzdanie sa a opustenie misijného po¾a.

1. Nadutos�

2. Komplex menejcennosti

!

!

KRITIKA: Keï toho už máte naozaj dos�
„Vieš, preèo sú tvoje deti stále 

choré? Lebo im poriadne neobleèieš 
ponožky a tielka. Mala by si ich poriad-
nejšie oblieka�.“

„Tvoj zadok je obrovský, však sa naò 
pozri! Ale to nevadí, tvár máš peknú.“

„Tie tvoje deti, to je neuverite¾né. 
Tu sa nedá oddýchnu�, mám chu� nie-
kam utiec�. Nevieš ich nejako utíši�?“

Život v kritickej kultúre

Èasté pasce (reakcie na kritiku)

—povedala moja najbližšia tunajšia pria- 
te¾ka po tom, èo môjmu synovi museli 

vybra� mandle kvôli èastým zápalom

To sú len tri príklady kritiky za 
minulých pár týždòov. Povzbudivé, však? Tu 
v strednej Ázii, kde teraz žijeme, je porov-
návanie a kritizovanie bežne používaným 
nástrojom motivácie, zahanbenia i ubližo-
vania. Dcéry sa to uèia od matiek, nevesty 
od svokier. My ako cudzinci a kres�ania 
èasto nevieme, ako na to reagova�. A ešte 
�ažšie je znáša� to dlhodobo. Keï sa k to-
mu pridá kritika od manžela a spolu-
pracovníkov, skutoèná alebo domnelá, je 
to na nevydržanie.

Naj�ažší bol prvý rok. Žili sme prvých 8 
mesiacov s jednou domácou rodinou a tak-
mer všetko, èo som povedala alebo uro-
bila, bolo hneï vecou verejnou. Neustála 
kritika za to, èo som pila, ako som stála, 
i ako som krájala cibu¾u. (Urèite aj latrínu 
som používala nesprávne, ale aspoò to 
nikto nezistil.) Z nášho tímu som sa najpo-
malšie uèila jazyk, takže kvôli mne museli 
robi� douèovanie. Priatelia nás stále porov-
návali: „Hovoríš horšie ako všetci ostatní. 
Kde je problém?“ Bolo to frustrujúce a po-
korujúce. Ukazuje to na pýchu v mojom 
srdci. Mala som chu� obliec� si trièko 
s nápisom: „Ale vari� viem dobre.“

Ako roky plynuli, rastúce chápanie 
kultúry, hlbšie vz�ahy s domácimi, a dúfam 
že aj duchovný rast otupili ostrie takej 
kritiky. Ale aj po siedmich rokoch sa stále s 
kritikou stretávam a zápasím o to, aby som 
na òu reagovala zbožným spôsobom.

„Neochabujeme, ale aj keï náš von-
kajší èlovek hynie, náš vnútorný sa obno-
vuje zo dòa na deò. Veï toto naše terajšie 
¾ahké súženie nám získa nesmierne bohat-
stvo veènej slávy, keïže neh¾adíme na 
vidite¾né, ale na nevidite¾né; lebo vidi-
te¾né je doèasné, nevidite¾né však veèné.“ 
(2. Korin�anom 4,16-18)

Verím, že naša odpoveï v podstate 
zodpovedá tomu, na èo sa upierajú naše 
oèi. Keï h¾adíme na Krista a na nevidi-
te¾né, veèné skutoènosti, to „¾ahké  
súženie“ z kritiky sa znáša ove¾a ¾ahšie. 
Dokonca sa nám môže sta� potešením.

—povedala moja 

—úryvok z dlhšieho rozhovoru so 
susedkou z nižšieho poschodia (skôr jej 

monológu) pred všetkými susedmi.“

vychudnutá suseda

6. Rast súcitu s ¾uïmi v tejto kultúre. 
V kultúre strednej Ázie je kritizovanie a 
porovnávanie sa nauèený spôsob chovania 
a obranný mechanizmus. Ako ¾udia zvonku 
si môžeme do istej miery zachova� odstup, 
ale tunajší ¾udia sa do toho narodili a celý 
život niè iné nepoznajú.

7. Rozpoznanie konkrétnych oblastí, 
kde sa evanjelium dotýka žien v tejto kul-
túre (napríklad príbeh ženy prichytenej 
pri hriechu, alebo Ježišovo vyzdvihnutie 
Márie oproti Marte).

8. Akceptovanie nepríjemnej pravdy. 
(Pritom platí, že pravdivos� každej kon-

krétnej kritiky treba preskúma� vo svetle 
Božieho slova.) Napríklad:
! Moje cestoviny sú naozaj akési rozmo-

èené. Vôbec by neškodilo vypoèu� si 
susedkinu radu, ako ich vari� lepšie. Ale 
i tak sa môžem pokojne podeli� so sused-
mi o moje nedokonalé kulinárske výtvo-
ry. Aj keï to nikdy nebude perfektné a 
oni mi to zakaždým pripomenú.

! Moje zadné telesné partie sa skutoène 
akosi rozšírili, ako následok nezdravého 
jedenia a nedostatoèného pohybu. 
Musím sa vyvarova� posadnutosti svojím 
vzh¾adom, ale asi by som sa mala 

zamyslie�, ako spravujem svoje telo, 
ktoré mi Boh zveril.

9. Príležitos� prejavi� vo svojej odpo-
vedi Kristovu lásku a odpustenie a nie hnev, 
obranné reakcie a kritiku na revanš.

10. Podiel (i keï nepatrný) na Kris-
tovom utrpení.

Takže, keï �a nabudúce niekto napo-
menie za gramatiku, výchovu detí, alebo 
varenie vajíèok, neprepadaj zúfalstvu! Nie 
si v tomto boji sama. A Boh je viac než 
schopný postara� sa o teba a meni� �a na 
svoj obraz a použi� pre svoje ciele.

peterswife.org y
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prítomnos� medzi nami. Tie zázraky prí-
rody sú všade okolo nás. Vezmite si doko-
nalos� ¾udského oka, náš cievny alebo imu-
nitný systém. Uèili nás, že toto všetko 
vzniklo evolúciou. V prírode však nevidím 
veci, ktoré sa postupom èasu stávajú viac 
organizované alebo dokonalejšie. Skôr 
vidím ve¾a príkladov postupného rozkladu. 
Myslím si, že mnohé z toho, èo nám vedec-
ká komunita podsúvala ako holé fakty, 
v skutoènosti faktami nie je. Je množstvo 
vynikajúcich vedcov, ktorí poukazujú na 
nezrovnalosti v evoluènej teórii. Iní vedci 
idú tak ïaleko, že ju oznaèujú za fakt. To je 
pod¾a mòa medvedia služba vede, pretože 
veda je h¾adaním pravdy. A oznaèi� teóriu 
za fakt je ve¾mi ve¾kým krokom. Verím,  že 
sa aj cez vedu môžete prepracova� k viere 
v Boha. Mnohí vedci v Neho uverili, pretože 
ich bádanie priviedlo do konèín vedy, kde 
už nemohli uveri�, že to vzniklo len tak, ale 
že za tým musí by� nejaký Stvorite¾.

Je pre mòa všetkým. Pretože verím, že 
Boh ma stvoril a urobil to za urèitým 
úèelom, tak ako u každého èloveka. Ako 

Vo vašom svedectve píšete o svojom 
vz�ahu ku Kristovi. Èo pre vás osobne 
znamená viera?

Rozhodol som sa však dôverova� Bohu, že 
ak ma umiestni do takej situácie, dá mi 
súèasne aj múdros�, ako sa zachova�.

Práve sme zažili ve¾ké presmerovanie 
rozpoètu, ktoré inicioval prezident Obama. 
Poèas posledných šiestich rokov bolo naším 
hlavným zámerom posla� raketoplán do 
dôchodku v roku 2010 po dokonèení ISS, 
vráti� sa na Mesiac a eventuálne posla� ¾udí 
na Mars. Dnes je hlavným cie¾om vráti� sa 
na Mesiac a predåži� životnos� ISS z pôvod-
ne plánovaného roku 2017 na 2020. Celko-
vý dôraz sa preniesol z ve¾kých projektov 
ako je cesta na Mars k podpore vývoja 
súkromných dopravných prostriedkov, kto-
ré by umožòovali komerèným firmám 
vysiela� ¾udí na ISS. Väèší dôraz sa má tiež 
klás� na všeobecný výskum technológií, 
ktoré by u¾ahèili ïalšie cestovanie vesmí-
rom. Týka sa to najmä nových foriem poho-
nu, ktorý by nás na Mars dostal rýchlejšie.

Vrá�me sa na chví¾u ešte k vesmír-
nemu výskumu. Raketoplán postupne 
dosluhuje, všade sa uskutoèòujú rozpoè-
tové škrty. Aká je vlastne perspektíva 
projektov NASA v blízkej budúcnosti?

Je už koncept raketoplánu bezná-
dejne zastaraný?

Priznám sa, že neviem. Urèite existujú 
¾udia, ktorým vadí verejné vyznanie kres-
�ana, nech by zastával akúko¾vek funkciu. 
Ja sa však snažím cti� si pravidlá, ktoré 
nám NASA dala. Napríklad na tento 
rozhovor neprichádzam v oficiálnej funkcii 
astronauta, ale ako jednotlivec, ktorý je 
náhodou aj astronautom a hovorí o tom. 
Nemyslím si, že NASA má právo zakáza� mi 
poskytovanie rozhovorov zo súkromného 
h¾adiska. Ale samozrejme, musím by� 
citlivý k týmto veciam, keï nosím uni-
formu. Vtedy reprezentujem NASA a veci, 
za ktorými táto organizácia stojí.

Vôbec ma to neprekvapuje. Dôkazy o 
existencii Boha sú vo vesmíre rovnako 
zjavné ako tu na Zemi. Pokia¾ nevidíte 
Stvorite¾a za úžasnými vecami tu na 
Zemi, neuvidíte Ho ani vo vesmíre.

Jeden sovietsky kozmonaut po 
návrate z vesmíru povedal, že videl 
nebesá z opaènej strany, no žiadneho 
Boha tam nestretol. Èo si o tom myslíte?

Máte hodnos� plukovníka letectva 
Spojených štátov a v 90. rokoch ste 
patrolovali v bojovej stíhaèke nad 
Irakom. Je rozpor medzi kres�anskou 
vierou a službou v ozbrojených silách?

lebo taká je proste ¾udská predstavivos�. 
A v jednej chvíli sa potom udeje prielom.

V prvom rade v oblasti pohonu. Potre-
bujeme cestova� vesmírom ove¾a rýchlej-
šie, než dnes. Ïalšia vec sa týka u¾ahèenia 
podmienok pre ¾udský život, najmä pokia¾ 
ide o gravitáciu. Pre ¾udské telo je ve¾mi 
nároèné ži� dlhšiu dobu v prostredí s nulo-
vou gravitáciou. Ak sa tieto veci vyriešia, 
myslím, že zažijeme exponenciálny nárast 
¾udskej aktivity vo vesmíre. Èi už pôjde o 
žitie na iných planétach a vesmírnych 
staniciach, cestovanie alebo využívanie 
zdrojov iných svetov, zakladanie kolónií a 
pod. Keï k tomu dôjde, pôjde o prelom a 
môže nasta� skutoène rýchlo.

Áno, praktizujeme domáce vzdelá-
vanie. Rád by som povedal na zaèiatok, že 
tým pochybnostiam rozumiem. Ja aj moja 

V èom bude spoèíva�?

Teraz na trochu inú tému. Vraj vaše 
deti nechodia do školy, ale vzdelávate ich 
doma. V niektorých európskych kraji-
nách sú ¾udia zaujatí voèi homeschoo-
lingu. Vraj rodièia nie sú dos� kompe-
tentní, aby vzdelávali vlastné deti. Ïalší 
sa obávajú, že rodièia by mohli svoje deti 
kàmi� rôznymi pochabými myšlienkami.

rýchlejšie. Moja žena má v súèasnosti 
doèinenia s tromi chlapcami, nie s dvad-
sa� alebo tridsa�èlennou triedou. Okrem 
toho, ve¾mi dobre pozná ich povahy, vie 
ich odhadnú� a uši� im vyuèovaciu hodinu 
priamo na mieru.

Domáce vzdelávanie je v skutoènosti 
ve¾mi kooperatívnym dobrodružstvom. 
Nerobíte to sami. Od zaèiatku sme èlenmi 
združení rodín, ktoré vzdelávajú svoje 
deti doma. Vïaka tomu môžu, pokia¾ ide 
o urèité nároèné predmety, rodièia s 
rôznou odbornou špecializáciou vyuèova� 
deti z viacerých rodín naraz. Keï sú deti 
staršie a uèebná látka nároènejšia, 
existuje pre nich široká ponuka rôznych 
on-line kurzov, špecializované prednášky 
i uèebnice. Deti rozhodne nie sú pod 
zámkom a je tam ve¾a interakcie nielen s 
rovesníkmi, ale aj s inými dospelými.

Ich otec je síce astronaut, ale v prvom 
rade je ich otec. Keï sa vrátim z misie, 
nevypytujú sa ma na misiu, ale chcú mi 

Môže jeden rodiè ovláda� všetky 
predmety v objeme základnej a stred-
nej školy?

Budú vaši synovia pokraèova� vo 
vašich š¾apajach?

alebo ma niekde trafí blesk. Pokia¾ 
prídeme k bodu, kedy dôverujeme Bohu, 
potom pochopíme, že nie okolnosti 
diktujú, èo s nami bude, ale Božia vô¾a. 
Vieme, že utrpenie je súèas�ou tohto 
života. Biblia to nepopiera. Nehovorí, že 
uver v Ježiša a potom sa tvoj život 
premení na poste¾, posiatu ružovými 
lupeòmi. Práve naopak. Hovorí, že On 
prijal utrpenie za nás, prièom my máme 
taktiež zdvihnú� svoj kríž a nasledova� 
Ho. Èasto krát v živote je to tak, že keï 
trpíme urèitým spôsobom, získavame 
zároveò silu uteši� ¾udí, ktorí prežívajú 
podobné trápenie.

Rád by som, bola by to skutoène 
zábava. No cítim sa zároveò ve¾mi 
požehnaný už tým, že som túto šancu 
mal. Snažíme sa modli� za Božie vedenie 
a dôverujeme Mu, že nájde spôsob ako 
môžem by� užitoèný tým alebo oným 
spôsobom aj naïalej. Šanca letie� 
raketoplánom už v podstate pominula. 
Posledná posádka bola urèená. Ïalšie 
príležitosti na let do vesmíru by boli 
možné len s ve¾mi ve¾kým odlúèením od 

Máte stále nádej, že sa ešte raz 
vrátite do vesmíru?

astronaut som si uvedomil, že tu na Zemi 
máme tendenciu s niektorými ¾uïmi zaob-
chádza� lepšie, než si zaslúžia. Vidím to aj 
na sebe. ¼udia sa ku mne správajú lepšie 
len preto, že som letel do vesmíru. A 
k niektorým ¾uïom správame horšie, než 
by si zaslúžili, lebo v oèiach spoloènosti sú 
hendikepovaní. No aj oni sú jedineènými 
Božími stvoreniami. Takže myslím si, že 
životu dáva koneènú hodnotu pochopenie, 
že Boh nás stvoril a miluje nás. No urobil z 
nás tiež slobodné bytosti. Nevnucuje nám 
svoju vô¾u. Poslal sem svojho syna, Ježiša 
Krista, aby zaplatil za naše hriechy, ale 
každý èlovek má slobodnú vô¾u akceptova� 
dar milosti alebo nie.

Ide o to, èo rozumiete pod slovom 
„ve¾a“. Ale je ich tam celkom dos�. 
Presné percento nepoznám, no nachá-
dzajú sa vo všetkých oddeleniach NASA.

Len vo vašom lete na ISS boli ïalší 
traja kres�ania. Je v NASA ve¾a veria-
cich kres�anov?

Nevadí vašim nadriadeným, že 
okrem NASA, èi Spojených štátov 
amerických reprezentujete aj tento 
kres�anský rozmer a otvorene 
rozprávate o svojej viere?

Dvojhodinová diskusia by bola dobrým 
úvodom k tejto téme (smiech). Ale poviem 
to takto. Profesia vojaka je potrebná, lebo 
vo svete existuje zlo a vlády majú za úlohu 
chráni� svojich obèanov pred ním. Je to 
podobné ako s políciou, ktorá môže použi� 
aj smrtiacu silu pre ochranu verejného 
dobra. Armáda je nieèo podobné, len na 
celonárodnej úrovni. Samozrejme, aj 
vojsko samotné môže by� zneužité na zlo.

Verím, že keï sa ako kres�anský vojak 
ocitnete v armáde, ktorá pácha zlo, máte 
povinnos� poveda�, že sa na týchto veciach 
nezúèastníte. A to aj napriek tomu, že 
niektoré armády by to mohli považova� za 
vlastizradu a popravi� vás zato. Keby som 
žil v takej krajine, asi by som si nevybral 
dráhu vojaka. A to si nemyslím, že èoko¾-
vek, èo urobila moja krajina s armádou 
poèas dejín, bolo vždy dokonalé. No každý 
vojak je zasadený do špecifickej situácie a 
musí sústavne vyhodnocova� morálnos� 
akcií, na ktorých sa má zúèastni�. Slúžia 
ochrane? Sú namierené proti zlovo¾ným 
¾uïom, ktorí chcú ublíži� druhým? Alebo sú 
tie akcie namierené proti nevinným 
civilistom? Viem si sám predstavi� situácie, 
kde by som mal ako kres�an ve¾ký problém. 

Raketoplán nás tridsa� rokov udržal 
na nízkej obežnej dráhe a obrovskou mie-
rou prispel k nášmu pochopeniu života a 
práce vo vesmíre. V súèasnosti sa v 
kongrese diskutuje o tom, ako sa dosta� 
za hranicu nízkej obežnej dráhy 
vyvinutím vysokotonážneho lietajúceho 
prostriedku. Presne v tomto vidím úlohu 
vlády, ktorá dokáže da� dohromady 
potrebné financie. Komerèné lety do 
vesmíru zaènú tak èi tak, keï bude 
dostupná zodpovedajúca technológia.

Lebo je to omnoho �ažšie, než sa vtedy 
zdalo. ¼udia tiež stároèia snívali o lietaní a 
až na zaèiatku minulého storoèia sa to 
podarilo. No netrvalo ani sto rokov a pohli 
sme sa od balónov a malých krehkých 
lietadiel až k raketoplánom a ceste na 
Mesiac. Myslím, že èosi podobné ako 
v letectve sa udeje aj v kozmonautike. 
Budeme pokraèova� v snívaní ve¾kých snov, 

V sci-fi filmoch zo 60. a 70. rokov 
bežne vidíme príbehy, ktoré sa odohrá-
vajú v našej dobe, no rátajú už s gigan-
tickými vesmírnymi stanicami èi kolónia-
mi na Mesiaci a Marse. Podobné predpo-
vede sa nájdu aj v serióznej literatúre. 
Preèo sa tieto oèakávania nenaplnili?

žena sme boli vychovávaní v systéme 
verejného školstva. S myšlienkou domácej 
školy sme sa prvýkrát stretli krátko po 
svadbe. Stretli sme rodinu, kde bolo vtedy 
pä� detí, všetky vzdelávané doma. Boli 
sme ohromení zrelos�ou tých detí, ich 
úctivos�ou a schopnos�ou komunikova� 
s dospelými. Stále sa nám to zdalo zvlášt-
ne, no dôkazy ich životov hovorili, že nieèo 
na domácom vzdelávaní bude.

Myslím, že väèšina rodièov je viac ako 
kompetentná. Skôr mnohí z nich nedôve-
rujú vlastným schopnostiam. My sme s 
manželkou o sebe tiež pochybovali. Avšak 
existuje mnoho zdrojov poznatkov, zvláš� 
teraz, keï je internet taký rozšírený.

My sme sa tiež èudovali, èi to rodièia 
stihnú a èi celé dni zamykajú deti doma. 
Ale krása domáceho vzdelávania spoèíva 
v tom, že informáciami preplnený deò v 
škole môžete v skutoènosti ukonèi� ove¾a 

Zvládnu však rodièia takú zodpo-
vednú úlohu?

Stíhate to ako rodièia popri 
aktivitách, ktoré si vyžaduje práca vás a 
vašej manželky, resp. vaše povinnosti 
spojené s domácnos�ou? A nezostávajú 
deti izolované od svojich rovesníkov?

ukáza� veci, ktoré postavili alebo nakreslili 
alebo sa chcú hra� v záhrade. Èiže som pre 
nich v prvom rade ocko, aj keï vedia, aké 
zvláštne zamestnanie mám. Opakovane 
som im povedal, že mi je jedno, aké povo-
lanie budú napokon vykonáva�. Dôležité 
je, aby poèas dospievania spoznali, aké 
dary im dal Boh a aby zistili, ako ich môžu 
najlepšie využi� v živote pre službu 
ostatným.

Erin je fenomenálna žena. Obaja sme 
spolu rástli vo viere, pretože sme sa 
kres�anmi stali v približne rovnakom 
èase. Ona by asi povedala, že úzkos� z 
èasu na èas príde, no zároveò dôveruje 
Bohu. Nepokúša sa vedie� o detailoch 
mojej práce prive¾a. Možno by potom 
úzkos� prežívala èastejšie. Ale vie, že s 
Bohom nezáleží na tom, aká riskantná je 
moja misia. Ak je misia skutoène 
nebezpeèná a Boh bude chcie�, aby som 
prežil, tak prežijem. A keï bude chcie�, 
aby som zomrel, zrazí ma auto na ulici 

Èo vaša žena Erin? Pilotovali ste 
bojovú stíhaèku, potom ste robili 
testovacieho pilota, neskôr astronauta. 
Všetko ve¾mi nebezpeèné zamestnania. 
Nebojí sa o vás?

domova v podobe dva a pol roèného 
dodatoèného výcviku, èo by pre rodinu 
bolo ve¾mi �ažké.

Asi jedno z najväèších pouèení, ktoré 
som si zo svojej práce vzal je, že ¾udia po 
celom svete sú v prvom rade ¾uïmi. Pred 
pár týždòami sme cestovali do Japonska, 
lebo sme mali japonskú èlenku posádky, 
teraz som tu na Slovensku, na Medziná-
rodnej vesmírnej stanici sme boli spolu 
s ruskými kozmonautmi – a keï spoznáte 
¾udí v ich srdciach, túžbach a nádejach, tak 
zistíte, že nás viac spája, než rozde¾uje. 
Chcel by som povzbudi� všetkých, aby sa 
zaujímali o svet za ich hranicami. Aby sa 
zaujímali najmä o ¾udí, ktorí sú menej 
privilegovaní ako my a ktorí trpia. Aj keï 
èasto nemáme možnos�, aby sme vyces-
tovali za nimi, mali by sme sa snaži� pocho-
pi� ich trápenie, venova� im èas, snaži� sa 
aspoò obmedzene im pomôc� a snaži� sa 
tiež pochopi�, že sú to ¾udia ako my.

Máte nejaké posledné slová alebo 
posolstvo, ktoré by ste chceli odkáza� 
èitate¾om Aktualít?

Rozhovorje redakène krátený
Zhováral sa 
pre portál aktuality.sk y

Lukáš Krivošík

Americký plukovník, letec, astronaut a pilot raketoplánu Discovery 
James P. Dutton 

. Tri mesiace predtým strávil vo vesmíre a na 
Medzinárodnej vesmírnej stanici poèas letu STS-131 15 dní, poèas ktorých 
preletel vyše 10 miliónov km a našu Zem obletel 238 krát. Je nosite¾om vyzna-
menania najlepšieho skúšobného pilota amerického letectva za rok 2000.

Návštevu plukovníka Jamesa Duttona na Slovensku organizoval Kres-
�anský zbor Trenèín, Kres�anské centrum Berea, Kultúrne centrum Akti-
vity, mesto Trenèín, Trenèiansky samosprávny kraj, Ministerstvo obrany SR 
a vesmírna agentúra NASA. Svojimi prezentáciami a skúsenos�ami sa 
prihovoril širokej verejnosti ako i v Kres�anskom zbore v Trenèíne. Viac 
o jeho návšteve nájdete na stránke http://www.berea.sk/dutton.htm.

navštívil Slovensko v júli 2010 na oficiálne pozvanie 
Kres�anského centra Berea
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prítomnos� medzi nami. Tie zázraky prí-
rody sú všade okolo nás. Vezmite si doko-
nalos� ¾udského oka, náš cievny alebo imu-
nitný systém. Uèili nás, že toto všetko 
vzniklo evolúciou. V prírode však nevidím 
veci, ktoré sa postupom èasu stávajú viac 
organizované alebo dokonalejšie. Skôr 
vidím ve¾a príkladov postupného rozkladu. 
Myslím si, že mnohé z toho, èo nám vedec-
ká komunita podsúvala ako holé fakty, 
v skutoènosti faktami nie je. Je množstvo 
vynikajúcich vedcov, ktorí poukazujú na 
nezrovnalosti v evoluènej teórii. Iní vedci 
idú tak ïaleko, že ju oznaèujú za fakt. To je 
pod¾a mòa medvedia služba vede, pretože 
veda je h¾adaním pravdy. A oznaèi� teóriu 
za fakt je ve¾mi ve¾kým krokom. Verím,  že 
sa aj cez vedu môžete prepracova� k viere 
v Boha. Mnohí vedci v Neho uverili, pretože 
ich bádanie priviedlo do konèín vedy, kde 
už nemohli uveri�, že to vzniklo len tak, ale 
že za tým musí by� nejaký Stvorite¾.

Je pre mòa všetkým. Pretože verím, že 
Boh ma stvoril a urobil to za urèitým 
úèelom, tak ako u každého èloveka. Ako 

Vo vašom svedectve píšete o svojom 
vz�ahu ku Kristovi. Èo pre vás osobne 
znamená viera?

Rozhodol som sa však dôverova� Bohu, že 
ak ma umiestni do takej situácie, dá mi 
súèasne aj múdros�, ako sa zachova�.

Práve sme zažili ve¾ké presmerovanie 
rozpoètu, ktoré inicioval prezident Obama. 
Poèas posledných šiestich rokov bolo naším 
hlavným zámerom posla� raketoplán do 
dôchodku v roku 2010 po dokonèení ISS, 
vráti� sa na Mesiac a eventuálne posla� ¾udí 
na Mars. Dnes je hlavným cie¾om vráti� sa 
na Mesiac a predåži� životnos� ISS z pôvod-
ne plánovaného roku 2017 na 2020. Celko-
vý dôraz sa preniesol z ve¾kých projektov 
ako je cesta na Mars k podpore vývoja 
súkromných dopravných prostriedkov, kto-
ré by umožòovali komerèným firmám 
vysiela� ¾udí na ISS. Väèší dôraz sa má tiež 
klás� na všeobecný výskum technológií, 
ktoré by u¾ahèili ïalšie cestovanie vesmí-
rom. Týka sa to najmä nových foriem poho-
nu, ktorý by nás na Mars dostal rýchlejšie.

Vrá�me sa na chví¾u ešte k vesmír-
nemu výskumu. Raketoplán postupne 
dosluhuje, všade sa uskutoèòujú rozpoè-
tové škrty. Aká je vlastne perspektíva 
projektov NASA v blízkej budúcnosti?

Je už koncept raketoplánu bezná-
dejne zastaraný?

Priznám sa, že neviem. Urèite existujú 
¾udia, ktorým vadí verejné vyznanie kres-
�ana, nech by zastával akúko¾vek funkciu. 
Ja sa však snažím cti� si pravidlá, ktoré 
nám NASA dala. Napríklad na tento 
rozhovor neprichádzam v oficiálnej funkcii 
astronauta, ale ako jednotlivec, ktorý je 
náhodou aj astronautom a hovorí o tom. 
Nemyslím si, že NASA má právo zakáza� mi 
poskytovanie rozhovorov zo súkromného 
h¾adiska. Ale samozrejme, musím by� 
citlivý k týmto veciam, keï nosím uni-
formu. Vtedy reprezentujem NASA a veci, 
za ktorými táto organizácia stojí.

Vôbec ma to neprekvapuje. Dôkazy o 
existencii Boha sú vo vesmíre rovnako 
zjavné ako tu na Zemi. Pokia¾ nevidíte 
Stvorite¾a za úžasnými vecami tu na 
Zemi, neuvidíte Ho ani vo vesmíre.

Jeden sovietsky kozmonaut po 
návrate z vesmíru povedal, že videl 
nebesá z opaènej strany, no žiadneho 
Boha tam nestretol. Èo si o tom myslíte?

Máte hodnos� plukovníka letectva 
Spojených štátov a v 90. rokoch ste 
patrolovali v bojovej stíhaèke nad 
Irakom. Je rozpor medzi kres�anskou 
vierou a službou v ozbrojených silách?

lebo taká je proste ¾udská predstavivos�. 
A v jednej chvíli sa potom udeje prielom.

V prvom rade v oblasti pohonu. Potre-
bujeme cestova� vesmírom ove¾a rýchlej-
šie, než dnes. Ïalšia vec sa týka u¾ahèenia 
podmienok pre ¾udský život, najmä pokia¾ 
ide o gravitáciu. Pre ¾udské telo je ve¾mi 
nároèné ži� dlhšiu dobu v prostredí s nulo-
vou gravitáciou. Ak sa tieto veci vyriešia, 
myslím, že zažijeme exponenciálny nárast 
¾udskej aktivity vo vesmíre. Èi už pôjde o 
žitie na iných planétach a vesmírnych 
staniciach, cestovanie alebo využívanie 
zdrojov iných svetov, zakladanie kolónií a 
pod. Keï k tomu dôjde, pôjde o prelom a 
môže nasta� skutoène rýchlo.

Áno, praktizujeme domáce vzdelá-
vanie. Rád by som povedal na zaèiatok, že 
tým pochybnostiam rozumiem. Ja aj moja 

V èom bude spoèíva�?

Teraz na trochu inú tému. Vraj vaše 
deti nechodia do školy, ale vzdelávate ich 
doma. V niektorých európskych kraji-
nách sú ¾udia zaujatí voèi homeschoo-
lingu. Vraj rodièia nie sú dos� kompe-
tentní, aby vzdelávali vlastné deti. Ïalší 
sa obávajú, že rodièia by mohli svoje deti 
kàmi� rôznymi pochabými myšlienkami.

rýchlejšie. Moja žena má v súèasnosti 
doèinenia s tromi chlapcami, nie s dvad-
sa� alebo tridsa�èlennou triedou. Okrem 
toho, ve¾mi dobre pozná ich povahy, vie 
ich odhadnú� a uši� im vyuèovaciu hodinu 
priamo na mieru.

Domáce vzdelávanie je v skutoènosti 
ve¾mi kooperatívnym dobrodružstvom. 
Nerobíte to sami. Od zaèiatku sme èlenmi 
združení rodín, ktoré vzdelávajú svoje 
deti doma. Vïaka tomu môžu, pokia¾ ide 
o urèité nároèné predmety, rodièia s 
rôznou odbornou špecializáciou vyuèova� 
deti z viacerých rodín naraz. Keï sú deti 
staršie a uèebná látka nároènejšia, 
existuje pre nich široká ponuka rôznych 
on-line kurzov, špecializované prednášky 
i uèebnice. Deti rozhodne nie sú pod 
zámkom a je tam ve¾a interakcie nielen s 
rovesníkmi, ale aj s inými dospelými.

Ich otec je síce astronaut, ale v prvom 
rade je ich otec. Keï sa vrátim z misie, 
nevypytujú sa ma na misiu, ale chcú mi 

Môže jeden rodiè ovláda� všetky 
predmety v objeme základnej a stred-
nej školy?

Budú vaši synovia pokraèova� vo 
vašich š¾apajach?

alebo ma niekde trafí blesk. Pokia¾ 
prídeme k bodu, kedy dôverujeme Bohu, 
potom pochopíme, že nie okolnosti 
diktujú, èo s nami bude, ale Božia vô¾a. 
Vieme, že utrpenie je súèas�ou tohto 
života. Biblia to nepopiera. Nehovorí, že 
uver v Ježiša a potom sa tvoj život 
premení na poste¾, posiatu ružovými 
lupeòmi. Práve naopak. Hovorí, že On 
prijal utrpenie za nás, prièom my máme 
taktiež zdvihnú� svoj kríž a nasledova� 
Ho. Èasto krát v živote je to tak, že keï 
trpíme urèitým spôsobom, získavame 
zároveò silu uteši� ¾udí, ktorí prežívajú 
podobné trápenie.

Rád by som, bola by to skutoène 
zábava. No cítim sa zároveò ve¾mi 
požehnaný už tým, že som túto šancu 
mal. Snažíme sa modli� za Božie vedenie 
a dôverujeme Mu, že nájde spôsob ako 
môžem by� užitoèný tým alebo oným 
spôsobom aj naïalej. Šanca letie� 
raketoplánom už v podstate pominula. 
Posledná posádka bola urèená. Ïalšie 
príležitosti na let do vesmíru by boli 
možné len s ve¾mi ve¾kým odlúèením od 

Máte stále nádej, že sa ešte raz 
vrátite do vesmíru?

astronaut som si uvedomil, že tu na Zemi 
máme tendenciu s niektorými ¾uïmi zaob-
chádza� lepšie, než si zaslúžia. Vidím to aj 
na sebe. ¼udia sa ku mne správajú lepšie 
len preto, že som letel do vesmíru. A 
k niektorým ¾uïom správame horšie, než 
by si zaslúžili, lebo v oèiach spoloènosti sú 
hendikepovaní. No aj oni sú jedineènými 
Božími stvoreniami. Takže myslím si, že 
životu dáva koneènú hodnotu pochopenie, 
že Boh nás stvoril a miluje nás. No urobil z 
nás tiež slobodné bytosti. Nevnucuje nám 
svoju vô¾u. Poslal sem svojho syna, Ježiša 
Krista, aby zaplatil za naše hriechy, ale 
každý èlovek má slobodnú vô¾u akceptova� 
dar milosti alebo nie.

Ide o to, èo rozumiete pod slovom 
„ve¾a“. Ale je ich tam celkom dos�. 
Presné percento nepoznám, no nachá-
dzajú sa vo všetkých oddeleniach NASA.

Len vo vašom lete na ISS boli ïalší 
traja kres�ania. Je v NASA ve¾a veria-
cich kres�anov?

Nevadí vašim nadriadeným, že 
okrem NASA, èi Spojených štátov 
amerických reprezentujete aj tento 
kres�anský rozmer a otvorene 
rozprávate o svojej viere?

Dvojhodinová diskusia by bola dobrým 
úvodom k tejto téme (smiech). Ale poviem 
to takto. Profesia vojaka je potrebná, lebo 
vo svete existuje zlo a vlády majú za úlohu 
chráni� svojich obèanov pred ním. Je to 
podobné ako s políciou, ktorá môže použi� 
aj smrtiacu silu pre ochranu verejného 
dobra. Armáda je nieèo podobné, len na 
celonárodnej úrovni. Samozrejme, aj 
vojsko samotné môže by� zneužité na zlo.

Verím, že keï sa ako kres�anský vojak 
ocitnete v armáde, ktorá pácha zlo, máte 
povinnos� poveda�, že sa na týchto veciach 
nezúèastníte. A to aj napriek tomu, že 
niektoré armády by to mohli považova� za 
vlastizradu a popravi� vás zato. Keby som 
žil v takej krajine, asi by som si nevybral 
dráhu vojaka. A to si nemyslím, že èoko¾-
vek, èo urobila moja krajina s armádou 
poèas dejín, bolo vždy dokonalé. No každý 
vojak je zasadený do špecifickej situácie a 
musí sústavne vyhodnocova� morálnos� 
akcií, na ktorých sa má zúèastni�. Slúžia 
ochrane? Sú namierené proti zlovo¾ným 
¾uïom, ktorí chcú ublíži� druhým? Alebo sú 
tie akcie namierené proti nevinným 
civilistom? Viem si sám predstavi� situácie, 
kde by som mal ako kres�an ve¾ký problém. 

Raketoplán nás tridsa� rokov udržal 
na nízkej obežnej dráhe a obrovskou mie-
rou prispel k nášmu pochopeniu života a 
práce vo vesmíre. V súèasnosti sa v 
kongrese diskutuje o tom, ako sa dosta� 
za hranicu nízkej obežnej dráhy 
vyvinutím vysokotonážneho lietajúceho 
prostriedku. Presne v tomto vidím úlohu 
vlády, ktorá dokáže da� dohromady 
potrebné financie. Komerèné lety do 
vesmíru zaènú tak èi tak, keï bude 
dostupná zodpovedajúca technológia.

Lebo je to omnoho �ažšie, než sa vtedy 
zdalo. ¼udia tiež stároèia snívali o lietaní a 
až na zaèiatku minulého storoèia sa to 
podarilo. No netrvalo ani sto rokov a pohli 
sme sa od balónov a malých krehkých 
lietadiel až k raketoplánom a ceste na 
Mesiac. Myslím, že èosi podobné ako 
v letectve sa udeje aj v kozmonautike. 
Budeme pokraèova� v snívaní ve¾kých snov, 

V sci-fi filmoch zo 60. a 70. rokov 
bežne vidíme príbehy, ktoré sa odohrá-
vajú v našej dobe, no rátajú už s gigan-
tickými vesmírnymi stanicami èi kolónia-
mi na Mesiaci a Marse. Podobné predpo-
vede sa nájdu aj v serióznej literatúre. 
Preèo sa tieto oèakávania nenaplnili?

žena sme boli vychovávaní v systéme 
verejného školstva. S myšlienkou domácej 
školy sme sa prvýkrát stretli krátko po 
svadbe. Stretli sme rodinu, kde bolo vtedy 
pä� detí, všetky vzdelávané doma. Boli 
sme ohromení zrelos�ou tých detí, ich 
úctivos�ou a schopnos�ou komunikova� 
s dospelými. Stále sa nám to zdalo zvlášt-
ne, no dôkazy ich životov hovorili, že nieèo 
na domácom vzdelávaní bude.

Myslím, že väèšina rodièov je viac ako 
kompetentná. Skôr mnohí z nich nedôve-
rujú vlastným schopnostiam. My sme s 
manželkou o sebe tiež pochybovali. Avšak 
existuje mnoho zdrojov poznatkov, zvláš� 
teraz, keï je internet taký rozšírený.

My sme sa tiež èudovali, èi to rodièia 
stihnú a èi celé dni zamykajú deti doma. 
Ale krása domáceho vzdelávania spoèíva 
v tom, že informáciami preplnený deò v 
škole môžete v skutoènosti ukonèi� ove¾a 

Zvládnu však rodièia takú zodpo-
vednú úlohu?

Stíhate to ako rodièia popri 
aktivitách, ktoré si vyžaduje práca vás a 
vašej manželky, resp. vaše povinnosti 
spojené s domácnos�ou? A nezostávajú 
deti izolované od svojich rovesníkov?

ukáza� veci, ktoré postavili alebo nakreslili 
alebo sa chcú hra� v záhrade. Èiže som pre 
nich v prvom rade ocko, aj keï vedia, aké 
zvláštne zamestnanie mám. Opakovane 
som im povedal, že mi je jedno, aké povo-
lanie budú napokon vykonáva�. Dôležité 
je, aby poèas dospievania spoznali, aké 
dary im dal Boh a aby zistili, ako ich môžu 
najlepšie využi� v živote pre službu 
ostatným.

Erin je fenomenálna žena. Obaja sme 
spolu rástli vo viere, pretože sme sa 
kres�anmi stali v približne rovnakom 
èase. Ona by asi povedala, že úzkos� z 
èasu na èas príde, no zároveò dôveruje 
Bohu. Nepokúša sa vedie� o detailoch 
mojej práce prive¾a. Možno by potom 
úzkos� prežívala èastejšie. Ale vie, že s 
Bohom nezáleží na tom, aká riskantná je 
moja misia. Ak je misia skutoène 
nebezpeèná a Boh bude chcie�, aby som 
prežil, tak prežijem. A keï bude chcie�, 
aby som zomrel, zrazí ma auto na ulici 

Èo vaša žena Erin? Pilotovali ste 
bojovú stíhaèku, potom ste robili 
testovacieho pilota, neskôr astronauta. 
Všetko ve¾mi nebezpeèné zamestnania. 
Nebojí sa o vás?

domova v podobe dva a pol roèného 
dodatoèného výcviku, èo by pre rodinu 
bolo ve¾mi �ažké.

Asi jedno z najväèších pouèení, ktoré 
som si zo svojej práce vzal je, že ¾udia po 
celom svete sú v prvom rade ¾uïmi. Pred 
pár týždòami sme cestovali do Japonska, 
lebo sme mali japonskú èlenku posádky, 
teraz som tu na Slovensku, na Medziná-
rodnej vesmírnej stanici sme boli spolu 
s ruskými kozmonautmi – a keï spoznáte 
¾udí v ich srdciach, túžbach a nádejach, tak 
zistíte, že nás viac spája, než rozde¾uje. 
Chcel by som povzbudi� všetkých, aby sa 
zaujímali o svet za ich hranicami. Aby sa 
zaujímali najmä o ¾udí, ktorí sú menej 
privilegovaní ako my a ktorí trpia. Aj keï 
èasto nemáme možnos�, aby sme vyces-
tovali za nimi, mali by sme sa snaži� pocho-
pi� ich trápenie, venova� im èas, snaži� sa 
aspoò obmedzene im pomôc� a snaži� sa 
tiež pochopi�, že sú to ¾udia ako my.

Máte nejaké posledné slová alebo 
posolstvo, ktoré by ste chceli odkáza� 
èitate¾om Aktualít?

Rozhovorje redakène krátený
Zhováral sa 
pre portál aktuality.sk y

Lukáš Krivošík

Americký plukovník, letec, astronaut a pilot raketoplánu Discovery 
James P. Dutton 

. Tri mesiace predtým strávil vo vesmíre a na 
Medzinárodnej vesmírnej stanici poèas letu STS-131 15 dní, poèas ktorých 
preletel vyše 10 miliónov km a našu Zem obletel 238 krát. Je nosite¾om vyzna-
menania najlepšieho skúšobného pilota amerického letectva za rok 2000.

Návštevu plukovníka Jamesa Duttona na Slovensku organizoval Kres-
�anský zbor Trenèín, Kres�anské centrum Berea, Kultúrne centrum Akti-
vity, mesto Trenèín, Trenèiansky samosprávny kraj, Ministerstvo obrany SR 
a vesmírna agentúra NASA. Svojimi prezentáciami a skúsenos�ami sa 
prihovoril širokej verejnosti ako i v Kres�anskom zbore v Trenèíne. Viac 
o jeho návšteve nájdete na stránke http://www.berea.sk/dutton.htm.

navštívil Slovensko v júli 2010 na oficiálne pozvanie 
Kres�anského centra Berea
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 Hneï v prvý deò ráno sme zistili, že 
nemáme vodu. Nemohli sme si umýva� 
ruky ani zuby, nesplachoval záchod … Ešte 
nikdy som niekam nešla s neumytými 
zubami. Všetko musí by� raz prvýkrát.

 Sú tu prekrásne deti, zamilovala 
som si ich. Smejú sa mi, keï sa snažím 
hovori� po portugalsky. Ale sú ve¾mi zlaté, 
sú to moji najlepší uèitelia. Ve¾mi rada 
som s de�mi a aj ony ma majú rady.

 Dnes sme mali vo¾no. Niektorí sme 
išli do centra Recife do obchodného domu 
a na pláž. No kým sme sa do centra 
dostali, videla som dos�. Až sa mi chcelo 
plaka�. Nikdy by ste neverili, v èom 
všetkom môžu ¾udia býva�… V centre bolo 
pekne. Tam nie je chudoba, a to vidie�. 
Keï sme prišli na pláž, nemohla som 
uveri� vlastným oèiam. Po prvýkrát som 
videla ozajstnú pieskovú pláž s oceánom. 
A keï mi vlna prvýkrát podmyla nohy, bol 
to jeden z najkrajších pocitov.

 Pomáham, kde treba. Väèšinou 
s dievèatami ma¾ujem na obrovské 

Zápisky z brazílskeho denníèka

som sa, že sa stále usmievam – to preto, 
že aj oni sa stále usmievajú na mòa :)

 Je tu ve¾a misionárov, s ktorými sa 
môžem rozpráva�, a ve¾a mi to dáva. 
Rozprávajú, ako sa sem dostali, ako ich 
Pán zavolal do tejto služby a ako milujú 
svoju službu. Je krásne poèúva� to.

 Hneï za našou izbou máme 
džung¾u. Sú tam pavúky, obrovské 
mravce, opièky. Keï som si dnes ráno 
èítala na slnieèku Bibliu, asi meter a pol 
odo mòa prišlo pä� jašterièiek vyhrieva� 
sa. Boli nádherné.

 Pán Boh mi so všetkým pomáha, 
musím mu len veri�, že mi dá silu všetko 
zvládnu� a by� tu na pomoc a povzbu-
denie druhým (lebo oni sú tým istým pre 
mòa). Veï on chcel, aby som tu bola, tak 
mu musím veri�, že to je to najlepšie…

 Vèera veèer som mala asi najsilnejší 
zážitok. Prišli sme do jednej èasti Recife 
a zastavili sme autom pri jednej z ulíc. 
Išli sme totiž za de�mi, tínedžermi, ktorí 
bývajú na ulici. Nemohla som uveri� 
vlastným oèiam. Tá ulica bola hrozne 
špinavá, všetko tam smrdelo. Deti spia 
na ulici na kartónoch. Jedia, èo ukradnú 
alebo nájdu v košoch. Všetky si v zuboch 
držia f¾ašku s lepidlom a vdychujú to. 
Preto sú niektoré z nich dos� mimo. 
Berú túto drogu, pretože je najlacnejšia, 
a potom necítia tak ve¾mi hlad a zimu. 
Priniesli sme gitaru, spievali sme pesniè-
ky, naši vedúci im hovorili o Pánovi 
Ježišovi. Chlapcom sme priniesli domino, 
takí boli zlatí, keï sa hrali. Niektorí si 
vyma¾ovávali obrázky. Dievèatám sme 
lakovali nechty a ja som im tam kreslila 
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Dome nádeje. Chlapci, èo tam sú teraz, 
boli presne také deti, aké som videla 
vèera na ulici. Tu je o nich ve¾mi dobre 
postarané po každej stránke. Misionári sa 
im venujú, privádzajú ich k Pánu Bohu, 
pomáhajú im nauèi� sa ži� iným spôso-
bom, ako poznali, a ve¾mi ich majú radi! 
Keï som tam bola, chlapci boli zlatí. 
Všetko mi poukazovali, všade ma so 
sebou brali a vysvet¾ovali, ako to tam 
chodí. Myslím, že sme sa dobre spriate-
lili. Zajtra tam idem skoro na cely deò, 
tak sa ve¾mi teším. Vïaka Pánu Bohu, že 
dal milos� týmto chlapcom dosta� sa 
z ulice. Tak ve¾mi si prajem, aby aj druhí 
mohli dosta� túto šancu a uveri� v Pána 
Ježiša. Že ich ve¾mi, ve¾mi miluje. To je 
tá naj�ažšia vec pre nich… pretože 
v minulosti nepoznali, èo je to láska.

 Vèera bola moja posledná nede¾a. 
Strávila som ju v zbore, kde som sa cítila 
úplne ako doma, bolo to úžasné! Ráno 
som bola aj na zhromaždení pre bezdo-

Už som pracovala aj v Hope House, 

plachty typické brazílske obrázky. Tieto 
sa pripravujú na ve¾kú slávnos� 50. výro-
èia misie YWAM, ktorá bude 19. augusta.

 Navštívila som tu v misionárskej 
stanici nieko¾ko domov a uvedomila som 
si, že naša izba nie je zïaleka taká zlá, 
ako sa mi spoèiatku zdala. Som Pánu 
Bohu tak vïaèná za to, èo máme my.

 ¼udia sú tu ve¾mi milí, priate¾skí. 
Vôbec sa tu necítim ako v cudzine – to 
preto, že sú to všetko naši bratia a sestry. 
Všeobecne ¾udia sú tu viac otvorení a š�as-
tní, aspoò to tak dávajú najavo. Pristihla 
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kvetinky a srdieèka… Boli úžasné, ve¾mi 
sa z toho tešili. Ve¾mi sa mi chcelo pla-
ka�. Ve¾mi. Nakoniec sme sa s nimi 
pomodlili a museli sme rýchlo odis�, 
pretože na ulici kvôli nám nastal nepo-
koj. Vïaka Pánu Bohu, že on má moc 
zachráni� každého. A vïaka, že Pán Boh 
má pracovníkov, ktorí mu túžia takto 
slúži�! Aj tu na misionárskej stanici sú 
¾udia, ktorí predtým žili na ulici a teraz 
slúžia Pánu Bohu. Vïaka mu za to! 
Prosím modlite sa za tieto deti a mla-
dých. Oni ve¾mi potrebujú Božiu pomoc.

movcov. To bol pre mòa jeden z najsilnej-
ších zážitkov. A veèer som bola na pláži 
s mladými ¾uïmi z toho zboru, hrali sme 
hry a poèúvali krátke slovo od jedného 
z nich. Bola to naozaj krásna nede¾a…

… ako aj celý môj pobyt v Brazílii. 
Som Pánu Bohu ve¾mi vïaèná, za každý 
jeden deò, ktorý som tam mohla preži�. 
Za všetko, èo mi On ukázal a èomu ma 
chcel nauèi�. Po prvýkrát v mojom živote 
som v srdci zakúsila, ako ma ve¾mi miluje 
a aký je nádherný život s ním.

�

Danka Javorníková y

 

Už druhý rok za sebou sa do služby YWAM (mládež s misiou) zapojili
dievèatá zo slovenských Kres�anských zborov. Danka Javorníková
strávila v meste Recife ä� ýž ò  od 21.7. do 26. 8. 2010.p  t d ov

02 „sklenú vatu“ už nebude treba

05 likvidácia sutiny 07 tradièná brigáda mládeže

03 po �ažkej práci

04 výdatná brigádnická výpomoc mládežníkov z Kanady

01 nový poh¾ad po výrube stromov

06 výkop pre novú kanalizáciu

09 v jame pred chatou bude kotolòa

Rekonštrukcia chaty 
v Harmónii v roku 2010
Aktuálne informácie o dianí na chate 
nájdete na internete: www.berea.sk/chata

Práce na chate sa rozbiehali poma-
ly. Najatí robotníci pracujú len to¾ko, 
ko¾ko vládzeme zaplati�. Bratia a sestry 
pracujú len to¾ko, ko¾ko síl a èasu im 
zostane popri iných povinnostiach èi 
záujmoch. Najväèší pokrok sme dosaho-
vali vïaka pomoci brigádnikov zvonka. 
Našou hlavnou úlohou na jar bolo 
nachysta� im slušné bývanie v podkroví. 
To sa aj podarilo – dnes sú tam skladacie 
postele, podlahové kúrenie a v sprchách 
teèie teplá voda.

Ani domáci mládežníci sa nedajú za-
hanbi�. V auguste mali už tradièný pobyt 
spojený s prácou. K tomu ich motivovalo 
i štúdium biblickej knihy budovate¾a Ne-
hemiáša. A vz�ah k chate mladí ukázali 
aj na víkendovom stretnutí zaèiatkom 
októbra, keï ich tu bolo okolo 80. Témou 
bolo, ako si èo najlepšie „uži�“ život uži-
toènou službou pod¾a zverených talentov. 
Montážou sadrokartónu nám pomohla 
neve¾ká skupina Amerièanov. Poslednou 
novinkou je jama pred chatou…

08 pomoc z Ameriky
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Štyri týždne v júli tu pracovala 
skupina 26 mládežníkov z Quebecu. 
Organizácia Jusqu'aux Extrémités de la 
Terre (Do posledných konèín zeme) sa 
venuje mládeži a povzbudzuje zbory 
k misii. Každý rok navštívia nejakú kraji-
nu, kde je ešte menej kres�anov, ako 
u nich, a prakticky slúžia. U nás vykonali 
mnoho práce a zanechali výborný dojem 
svojou organizovanos�ou, disciplínou, 
ochotou i priate¾stvom. Nezabudnute¾ný 
je tiež ich apetít na dobrú zmrzlinu :)

Štvr� Camaragibe Centrum Recife

Slum Santa Monica
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 Hneï v prvý deò ráno sme zistili, že 
nemáme vodu. Nemohli sme si umýva� 
ruky ani zuby, nesplachoval záchod … Ešte 
nikdy som niekam nešla s neumytými 
zubami. Všetko musí by� raz prvýkrát.

 Sú tu prekrásne deti, zamilovala 
som si ich. Smejú sa mi, keï sa snažím 
hovori� po portugalsky. Ale sú ve¾mi zlaté, 
sú to moji najlepší uèitelia. Ve¾mi rada 
som s de�mi a aj ony ma majú rady.

 Dnes sme mali vo¾no. Niektorí sme 
išli do centra Recife do obchodného domu 
a na pláž. No kým sme sa do centra 
dostali, videla som dos�. Až sa mi chcelo 
plaka�. Nikdy by ste neverili, v èom 
všetkom môžu ¾udia býva�… V centre bolo 
pekne. Tam nie je chudoba, a to vidie�. 
Keï sme prišli na pláž, nemohla som 
uveri� vlastným oèiam. Po prvýkrát som 
videla ozajstnú pieskovú pláž s oceánom. 
A keï mi vlna prvýkrát podmyla nohy, bol 
to jeden z najkrajších pocitov.

 Pomáham, kde treba. Väèšinou 
s dievèatami ma¾ujem na obrovské 

Zápisky z brazílskeho denníèka

som sa, že sa stále usmievam – to preto, 
že aj oni sa stále usmievajú na mòa :)

 Je tu ve¾a misionárov, s ktorými sa 
môžem rozpráva�, a ve¾a mi to dáva. 
Rozprávajú, ako sa sem dostali, ako ich 
Pán zavolal do tejto služby a ako milujú 
svoju službu. Je krásne poèúva� to.

 Hneï za našou izbou máme 
džung¾u. Sú tam pavúky, obrovské 
mravce, opièky. Keï som si dnes ráno 
èítala na slnieèku Bibliu, asi meter a pol 
odo mòa prišlo pä� jašterièiek vyhrieva� 
sa. Boli nádherné.

 Pán Boh mi so všetkým pomáha, 
musím mu len veri�, že mi dá silu všetko 
zvládnu� a by� tu na pomoc a povzbu-
denie druhým (lebo oni sú tým istým pre 
mòa). Veï on chcel, aby som tu bola, tak 
mu musím veri�, že to je to najlepšie…

 Vèera veèer som mala asi najsilnejší 
zážitok. Prišli sme do jednej èasti Recife 
a zastavili sme autom pri jednej z ulíc. 
Išli sme totiž za de�mi, tínedžermi, ktorí 
bývajú na ulici. Nemohla som uveri� 
vlastným oèiam. Tá ulica bola hrozne 
špinavá, všetko tam smrdelo. Deti spia 
na ulici na kartónoch. Jedia, èo ukradnú 
alebo nájdu v košoch. Všetky si v zuboch 
držia f¾ašku s lepidlom a vdychujú to. 
Preto sú niektoré z nich dos� mimo. 
Berú túto drogu, pretože je najlacnejšia, 
a potom necítia tak ve¾mi hlad a zimu. 
Priniesli sme gitaru, spievali sme pesniè-
ky, naši vedúci im hovorili o Pánovi 
Ježišovi. Chlapcom sme priniesli domino, 
takí boli zlatí, keï sa hrali. Niektorí si 
vyma¾ovávali obrázky. Dievèatám sme 
lakovali nechty a ja som im tam kreslila 
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Dome nádeje. Chlapci, èo tam sú teraz, 
boli presne také deti, aké som videla 
vèera na ulici. Tu je o nich ve¾mi dobre 
postarané po každej stránke. Misionári sa 
im venujú, privádzajú ich k Pánu Bohu, 
pomáhajú im nauèi� sa ži� iným spôso-
bom, ako poznali, a ve¾mi ich majú radi! 
Keï som tam bola, chlapci boli zlatí. 
Všetko mi poukazovali, všade ma so 
sebou brali a vysvet¾ovali, ako to tam 
chodí. Myslím, že sme sa dobre spriate-
lili. Zajtra tam idem skoro na cely deò, 
tak sa ve¾mi teším. Vïaka Pánu Bohu, že 
dal milos� týmto chlapcom dosta� sa 
z ulice. Tak ve¾mi si prajem, aby aj druhí 
mohli dosta� túto šancu a uveri� v Pána 
Ježiša. Že ich ve¾mi, ve¾mi miluje. To je 
tá naj�ažšia vec pre nich… pretože 
v minulosti nepoznali, èo je to láska.

 Vèera bola moja posledná nede¾a. 
Strávila som ju v zbore, kde som sa cítila 
úplne ako doma, bolo to úžasné! Ráno 
som bola aj na zhromaždení pre bezdo-

Už som pracovala aj v Hope House, 

plachty typické brazílske obrázky. Tieto 
sa pripravujú na ve¾kú slávnos� 50. výro-
èia misie YWAM, ktorá bude 19. augusta.

 Navštívila som tu v misionárskej 
stanici nieko¾ko domov a uvedomila som 
si, že naša izba nie je zïaleka taká zlá, 
ako sa mi spoèiatku zdala. Som Pánu 
Bohu tak vïaèná za to, èo máme my.

 ¼udia sú tu ve¾mi milí, priate¾skí. 
Vôbec sa tu necítim ako v cudzine – to 
preto, že sú to všetko naši bratia a sestry. 
Všeobecne ¾udia sú tu viac otvorení a š�as-
tní, aspoò to tak dávajú najavo. Pristihla 
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kvetinky a srdieèka… Boli úžasné, ve¾mi 
sa z toho tešili. Ve¾mi sa mi chcelo pla-
ka�. Ve¾mi. Nakoniec sme sa s nimi 
pomodlili a museli sme rýchlo odis�, 
pretože na ulici kvôli nám nastal nepo-
koj. Vïaka Pánu Bohu, že on má moc 
zachráni� každého. A vïaka, že Pán Boh 
má pracovníkov, ktorí mu túžia takto 
slúži�! Aj tu na misionárskej stanici sú 
¾udia, ktorí predtým žili na ulici a teraz 
slúžia Pánu Bohu. Vïaka mu za to! 
Prosím modlite sa za tieto deti a mla-
dých. Oni ve¾mi potrebujú Božiu pomoc.

movcov. To bol pre mòa jeden z najsilnej-
ších zážitkov. A veèer som bola na pláži 
s mladými ¾uïmi z toho zboru, hrali sme 
hry a poèúvali krátke slovo od jedného 
z nich. Bola to naozaj krásna nede¾a…

… ako aj celý môj pobyt v Brazílii. 
Som Pánu Bohu ve¾mi vïaèná, za každý 
jeden deò, ktorý som tam mohla preži�. 
Za všetko, èo mi On ukázal a èomu ma 
chcel nauèi�. Po prvýkrát v mojom živote 
som v srdci zakúsila, ako ma ve¾mi miluje 
a aký je nádherný život s ním.

�

Danka Javorníková y

 

Už druhý rok za sebou sa do služby YWAM (mládež s misiou) zapojili
dievèatá zo slovenských Kres�anských zborov. Danka Javorníková
strávila v meste Recife ä� ýž ò  od 21.7. do 26. 8. 2010.p  t d ov

02 „sklenú vatu“ už nebude treba

05 likvidácia sutiny 07 tradièná brigáda mládeže

03 po �ažkej práci

04 výdatná brigádnická výpomoc mládežníkov z Kanady

01 nový poh¾ad po výrube stromov

06 výkop pre novú kanalizáciu

09 v jame pred chatou bude kotolòa

Rekonštrukcia chaty 
v Harmónii v roku 2010
Aktuálne informácie o dianí na chate 
nájdete na internete: www.berea.sk/chata
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Náklady na misijnú konferenciu

y

 budú pokryté 
dobrovo¾nou zbierkou. Presné výdavky na òu 
budeme vedie� až po skonèení, ale pre základ-
nú orientáciu poslúži približný odhad: strava 
jedného úèastníka za deò stojí 10 €, ubyto-
vanie za jednu noc v SZU 11 €. Okrem toho však 
potrebujeme uhradi� napríklad prenájom sály 
a cestovné pozvaných slúžiacich bratov – to 
predstavuje asi 15 € na jedného úèastníka 
konferencie. Tieto èísla uvádzame len pre vašu 
informáciu; srdeène vítaný je každý, bez oh¾a-
du na to, èi a ko¾ko môže prispie�.            

10. misijná konferencia
Modra-Harmónia, 5. - 7. november 2010

Pre pamätníkov
To, že sa tento rok stretávame už na 10. misijnej 
konferencii, je svedectvom o Božej milosti. Prvý-
krát sme sa stretli v Modre-Harmónii v novembri 
2001 a odvtedy sa stretnutia opakovali na tom 
istom mieste a v podobnom termíne. Tu je preh¾ad 
hlavných tém a hostí, ktorí nám poslúžili.

Misijná zodpovednos� cirkvi
Horst Engelmann, Andreas Freudenberg (D)

Misijné centrum Wiedenest (história a poslanie),  
skúsenosti z vnútornej i zahraniènej misie

Misijná agentúra Echoes of Service
Ian Burness (EUK), Vladimír Majerský (SRB), 

Jaromír Andrýsek (ÈR). Misia v UK a Juhoslávii, 
Wikliffova spoloènos� prekladate¾ov Biblie

Misijná aktivizácia zborov
Christian Götemann (D), hostia z Filadelfia 

Zending (NL), Èiernej Hory a ÈR

Úloha vodcov pri evanjelizácii
Pasquale Di Nunzio (I), Gerd Goldmann (D), 

Martin K. (Blízky východ) a i. Kres�anský zbor 
s misijnou víziou, Misia v arabskom svete

Nemenné posolstvo v premenlivom svete
George Sturm (AL), Neil Summerton (UK) a i.

Pionierska práca v Albánsku

Zasiahnu� svet Božím Slovom
Ieremia Rusu (RO), Meinolf Mellwig (ÈR), Jan 

Veldhuizen (Nl). Evanjelizácia v meste, 
Podmienky zdravého rastu zboru

Vy ste so¾ zeme a svetlo sveta
Paul Graham, Tony Green (UK), Jan Veld-

huizen (NL), Milan Szturc, Jakub Pszczolka (ÈR)
Preklad Biblie do nového jazyka, Misia z poh¾adu 
misionárskeho die�a�a

Sme Kristovou dobrou vôòou
Gerd Goldmann (D), Miruška Èmelíková (MNE) 

Èo dnes potrebujú zbory? Detská misia v Èiernej 
Hore, Medzi¾udské vz�ahy v zdravom zbore

Pripravenos� nies� evanjelium pokoja
Siegfried Beecken (D), ¼uboš Lacho (SK)

Misia v Nepále, Brazílii, Turecku, Pakistane, Afga-
nistane a Zambii, Krízy v manželstve a ako ich rieši�

Náš Otec pracuje ... a my?
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PROGRAM 10. MISIJNEJ KONFERENCIE

Piatok prednášajúci obsah

15:00 – 17:30 registrácia

17:30 – 19:00 veèera

19:00 – 19:30 ¼ubomír Vyhnánek privítanie, chvály, modlitby

19:30 – 20:30 Peter Kozár svetová a domáca misia

20:30 - 21:00 Svetlana Maláèová, Nepál - informácie a modlitby
Martin Janèo

Sobota prednášajúci obsah

07:30 – 08:30 raòajky 

09:00 – 10:00 Jozef Abrman Náš Otec pracuje... a èo my?

10:00 – 10:30 obèerstvenie

10:30 – 11:45 Ken Barrett (E) Misia v Španielsku

11:45 - 12:00 oznamy

12:00 – 15:00 obed, vo¾ný èas

15:00 – 16:00 semináre I.

Hans-Georg Hoprich (A) Ghana
Margret Hoprich (A) Rados� a jej škodcovia
Ken Barrett (E) Evanjelizácia na verejnosti
Tomáš Bachmayer Misia cez šport

16:00 – 16:30 obèerstvenie

16:30 – 17:30 semináre II.

17:45 – 19:15 veèera

19:15 – 20:30 Hans-Georg Hoprich (A) Afganistan

20:30 – 21:30 evanjelizácia, informácie zo zborov

Nede¾a prednášajúci obsah

07:30 – 08:30 raòajky

09:00 – 10:30 zhromaždenie – Pamiatka Pánova

10:30 – 11:00 obèerstvenie

11:00 – 12:15 Ken Barrett (E) Pokrytie územia 
alebo zapúš�anie koreòov

12:15 – 12:30 ¼ubomír Vyhnánek záver, modlitby

12:30 – 14:00 obed
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