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Peter Gammons

Moc mena Ježiš
Ježiš povedal, že čokoľvek budeme 
žiadať v Jeho Mene, On to učiní!

V tejto vieru budujúcej knihe Peter Gammons
hovorí o tom, koľko požehnania cirkev premárnila
len kvôli tomu, že sme nerozpoznali moc, 
ktorá je vložená do Mena Ježiš, ani autoritu, 
ktorá bola veriacim delegovaná. 

V tomto Mene je vložená všetka moc a autorita neba.

 Toto Meno obsahuje prístup ku každému nebeskému 
požehnaniu.

Satan urobí všetko preto, aby zabránil veriacemu 
uvedomiť si tieto pravdy a aby ho udržal 
v nevedomosti a v porážke. Vie, že keď spoznáte svoju 
autoritu v Kristovi, môžete zbúrať to, 
čo on mnoho rokov staval! 

Peter rozpráva o niektorých vzrušujúcich 
svedectvách Božej moci, konajúcej v dnešných 
časoch, vrátane rozväzovania neveriacich k tomu, 
aby reagovali na evanjelium, a o štyroch dôležitých 
krokoch k prijatiu uzdravenia.

48 strán

Sándor Németh

Znovuzrodenie
„Podstata znovuzrodenia spočíva v tom, že Božie slovo 

oslobodí naše srdce od temnoty, od ducha smrti, a človek vo 
svojom duchu vyjde z temnej izby a znovu sa ocitne v Božej 
prítomnosti! To nie je nejaká abstraktná záležitosť, ale skutočný, 
živý zážitok, na základe ktorého i my dnes nasledujeme Pána       
a zároveň s nesmiernou radosťou vyhlasujeme, že Boh, Mesiáš, 
žije a vráti sa späť!

Mojou úlohou je ti túto cestu ukázať. V tomto ohľade som akýsi 
dopravný policajt: chcem ti ukázať, ktorým smerom sa máš svojím 
autom vydať, kadiaľ sa môžeš dostať do cieľa – pretože stretnutie     
s Bohom je fantastický a nádherný cieľ!“

200 strán
© COM SK s.r.o. 

Preklad Slovenskej tlačovej misie

Evanjelium 
podľa Jána

obre čitateľný a zrozumiteľný text
moderný slovenský jazyk
zachované reálie novozmluvnej doby
 text vhodný pre osobné štúdium 
  aj pre evanjelizačné účely

Vychutnajte si silu a krásu Božieho slova 
v novom preklade Slovenskej tlačovej misie!

200 strán
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v predaji
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V priebehu uplynulých dní sme boli svedkami mnohých 
paradoxov. Dianie vo svete spôsobuje šoky aj tým najchlad-

nejším skeptikom a nevypočítateľnosť pozemskej existencie 
sa stáva akýmsi (hoci nechceným) štandardom. Situácia na 

Blízkom východe vyhrotila ceny ropy do historických maxím. 
Vlny Jazmínovej revolúcie prinášajú uprostred meniacich sa re-

žimov a zriadení na jednej strane nádej, no na strane druhej, neistú 
budúcnosť. Ako by už toho nebolo dosť, 11. marca sa rýchlosťou svetla po svete roz-
niesla šokujúca správa o historickom zemetrasení spojenom s ničivými vlnami tsuna-
mi, ktoré zasiahli japonský ostrov Honšú. Prírodná katastrofa posunula ostrov Honšú 
o 2,4 metra, poškodila priehradnú hrádzu, vážnym spôsobom zasiahla jadrovú elektrá-
reň, pričom stále hrozí únik rádioaktivity do okolitého prostredia. V čase písania tohto 
článku počet obetí stúpol na 5000 a dôsledky tejto tragédie budú zrejme nedozerné. 
Japonsko, jedna z najvyspelejších krajín sveta, vyzerá na miestach sužovaných tragic-
kou pohromou na nepoznanie. Takéto traumatizujúce správy sú vskutku veľkým prek-
vapením pre svet, no biblicky gramotných kresťanov by nemali zaskočiť. Samozrejme, 
nechceme týmto konštatovaním zľahčiť hlbokú tragickosť týchto kataklizmatických 
udalostí; je však dôležité poukázať aj na tragickosť toho, že svet vo všeobecnosti pohŕda 
Božím zjavením v Biblii, ktorá sa podrobne venuje aj tejto problematike a spája prí-
rodné katastrofy s pôrodnými bolesťami posledných dní: „A budete slýchať o vojnách 
a chýry o vojnách. Hľaďte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte 
nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude bý-
vať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami. A to všetko je počiatkom predpôrodných 
bolestí sveta.“ (Mt 24,6-8)

Tieto biblické predpovede síce znejú hrozivo, ale sú len jednou stranou mince v súvis-
losti s poslednou kapitolou ľudských dejín. Tou druhou stranou je prebudenie, spojené 
s vyliatím Ducha a sprevádzané nadprirodzenými prejavmi Božej moci. Práve táto pola-
rita posledných dní je na prvý pohľad paradoxná – zatiaľ čo celý svet sa zmieta v pôrod-
ných bolestiach (či už na základe prírodných, politických alebo ekonomických kolapsov), 
Boží ľud zažíva svoje doposiaľ najlepšie obdobie v dejinách spásy. Aj slovenské kresťan-
stvo začalo v poslednej dobe zakúšať nový, čerstvý oheň Ducha Svätého. Boh uzdravuje 
chorých tak dramaticky, ako asi nikdy v našich krátkych dejinách. Niekoľko uzdravu-
júcich kampaní, ktoré sa v nedávnej dobe uskutočnili, prinieslo nečakaný úspech a ľu-
dia, ktorí pre Boha vo svojich životoch nikdy predtým nemali miesto, na vlastnej koži 
spoznávajú moc Hospodina, ktorý ich uzdravuje. Tí, ktorí by nikdy neprijali pozvanie do 
cirkvi, prichádzajú sami kvôli zázrakom, ktoré sa očividne (overené lekárskym potvrde-
ním) udiali v životoch ich priateľov a známych. Chceme byť aj naďalej verní a poslušní 
tomu, čo Boh robí (a chce robiť), a preto sme rozhodnutí v ešte väčšej miere organizovať 
uzdravujúce zhromaždenia, kde sa ľudia môžu sami presvedčiť, že Ježiš žije a je taký istý 
včera, dnes aj naveky (Žid 13,8). 

Na záver by sme chceli upriamiť pozornosť našich čitateľov na nový produkt z dielne 
prekladateľského tímu Biblie, preklad Jánovho evanjelia. Apoštol Ján svoj svätý spis na-
písal s jasným cieľom: „… aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn a aby ste vierou mali 
život v jeho mene.“ (Jn 20,31b) Prajeme našim čitateľom, aby aj oni vierou v Ježiša Krista 
zakúšali realitu nadprirodzeného života v Jeho mene tu, aj vo večnosti.

Pokračujeme

Peter Málik
redaktor
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Občianska vojna v Líbyi 

Nepokoje v arabskom svete nainfi kovali aj Líbyu, ktorá sa od 17. februára zmieta v povstaní proti 
vyše 40 rokov vládnucemu režimu Muammara Kaddáfi ho. Ten na revolučné protesty reagoval nasa-
dením armády a žoldnierov, niektoré armádne jednotky sa však pridali k  povstalcom. Opozícii sa 
podarilo ovládnuť východ krajiny, pričom jej baštou je mesto Bengází. Kaddáfi  ich pozície bombar-
duje letectvom, pričom vzdušné útoky mali byť vedené aj proti civilným cieľom. Niektoré štáty NATO 
navrhli vytvorenie bezletovej zóny v líbyjskom vzdušnom priestore, aby tak zabránili leteckým úto-
kom proti obyvateľstvu, v čom ich podporilo aj niekoľko arabských štátov. USA už presunuli k líbyj-
ským brehom svoje námorné jednotky. Rusko je však proti akejkoľvek forme vojenskej intervencie 
v Líbyi, podľa Moskvy si musí Líbya vyriešiť krízu sama. Boje medzi demonštrantmi a silami lojálnymi 
Kaddáfi mu si vyžiadali najmenej tisíc obetí, pričom spôsobili v tejto, na ropu bohatej, severoafrickej 
krajine humanitárnu krízu. Pred nepokojmi už z Líbye utieklo viac ako 100 tisíc jej občanov, ako aj cez 
213 tisíc cudzincov, ktorí pracovali v krajine. 

Obama za homosexuálne manželstvá 

Americké ministerstvo spravodlivosti 24. februára oznámilo Kongresu USA, že prezident Barack 
Obama už nepokladá za ústavný zákon z roku 1996, ktorý na federálnej úrovni zakazuje uznávanie 
manželstiev medzi osobami rovnakého pohlavia. Osem štátov USA homosexuálne manželstvá povo-
ľuje, vďaka predmetnému zákonu ich však federálna vláda neuznáva. To malo za následok niekoľko 
súdnych sporov napádajúcich ústavnosť spomínaného federálneho zákona. Právnici ministerstva 
spravodlivosti USA zákon doteraz obhajovali, v dôsledku zmeny prezidentovho stanoviska však už 
americká vláda nebude predmetnú právnu normu na súde brániť. Obama pritom počas predvoleb-
nej kampane v roku 2008 zastával opačný názor, pričom vyhlasoval, že síce podporuje registrované 
partnerstvá, nie je však stúpencom manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Podľa amerických kon-
zervatívcov je za prezidentovou názorovou zmenou snaha odviesť pozornosť od škrtov v rozpoč-
te. Zároveň Obamu obviňujú z  politizácie ministerstva spravodlivosti a namietajú, že prezident si 
nemôže vyberať, ktorý federálny zákon bude obhajovať, ale naopak má povinnosť obhajovať všetky 
platné zákony krajiny. Kongres USA ešte môže zostaviť vlastný právny tím, ktorý by na súdoch pred-
metný federálny zákon zakazujúci sobáše osôb rovnakého pohlavia obhajoval.

Novozélandské zemetrasenie

Ničivé zemetrasenie zasiahlo 22. februára 350-tisícové novozélandské mesto Christchurch. Otra-
sy zeme dosiahli v uvedenom druhom najväčšom meste krajiny až 6,3 stupňa Richterovej stupni-
ce, pričom zanechali rozsiahle škody. Zemetrasenie si vyžiadalo 160 obetí, mnohí občania sú však 
nezvestní, vláda vo Wellingtone preto predpokladá, že konečný počet obetí sa pravdepodobne 
vyšplhá na 240. Uvedené zemetrasenie patrí medzi najhoršie prírodné katastrofy v dejinách krajiny. 
Novozélandský premiér ho označil za absolútnu tragédiu. Rozsah škôd je podľa neho oveľa väčší ako 
po minuloročnom zemetrasení, ktoré rovnakú oblasť zasiahlo začiatkom septembra. Otrasy vtedy 
napáchali značné materiálne škody, nevyžiadali si však žiadne obete na životoch.

Švajčiarske referendum o držbe zbraní

Švajčiarski občania odmietli v referende 13. februára sprísnenie podmienok držby strelných zbra-
ní. Švajčiarsko má unikátnu tradičnú politiku držby strelných zbraní, v  rámci ktorej každý Švajčiar, 
ktorý absolvoval povinnú vojenskú službu má povinnosť uchovávať doma zbraň a určité množstvo 
munície, aby sa tak mohol dostať v prípade mobilizácie k  vlastnej jednotke. Niektoré mimovlád-
ne skupiny, ženské a ľavicové organizácie sa pokúsili uvedeným referendom obmedziť túto tradíciu 
a  uskladniť zbrane iba v  zbrojných skladoch. Argumentovali pritom, že sprísnenie kontroly držby 
zbraní by viedlo k zníženiu počtu samovrážd a k obmedzeniu zločinu. Kritici naopak namietali, že 
k ničomu takému by aj tak nedošlo a zbytočne by sa zasiahlo do tradičných práv slobodných obča-
nov. Odporcovia sprísnenej kontroly zbraní zároveň tvrdia, že držba zbraní občanmi je najlepšou 
zárukou proti prípadným totalitným tendenciám štátu. Proti navrhovanej zmene sa napokon v refe-
rende vyslovilo 57 percent zúčastnených, čo znamená, že Švajčiari si svoje zbrane budú môcť aj 
naďalej ponechať doma. 

Nemecko-francúzsky plán pre eurozónu

Berlín a Paríž navrhli na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady 4. februára tzv. pakt konkuren-
cieschopnosti, ktorého cieľom je stabilizácia,  ochrana a  obnovenie dôvery v spoločnú európsku 
menu. Nemecko a Francúzsko predstavili balík pravidiel, ktoré by podľa ich predstáv mali byť záväz-
né pre všetkých členov eurozóny, čím by sa ich národné ekonomiky ešte viac previazali a zjednotili. 
Pakt napríklad navrhuje, aby zadlžovanie sa štátov eurozóny nad vopred dohodnutú mieru bolo 
zakázané priamo v ich ústavách, čo by výrazne prispelo k stabilizácii eura a k sprísneniu rozpočtovej 
disciplíny. Na druhej strane však viacero krajín eurozóny odmieta návrhy na harmonizáciu daní a na 
zjednotenie veku odchodu do dôchodku. Argumentujú tým, že každá krajina je iná a nemožno preto 
na ne uplatňovať rovnakú ekonomickú politiku. Dokonca samo Francúzsko odmieta záväzok zvýšiť 
vek odchodu do dôchodku na 67 rokov, čo je neprijateľné aj pre Slovensko. Všeobecne však medzi 
štátmi eurozóny prevláda zhoda na potrebe stabilizovať euro.

Pripravil: Martin Bielik
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Jaroslav Kříž

P 
rincíp obetí sa tiahne celou Bibliou. 
Keď Adam zhrešil, Boh zabil zvie-
ra. Bolo to preto, aby neprávosť, 

ktorá bola na Adamovi, mohla byť prene-
sená na niekoho iného a  aby Boh mohol 
ďalej konať v Adamovom živote. V tom je 
práve princíp obete – je možná zámena; je 
možné, aby hriech, neprávosť, vina človeka 
bola prenesená na niekoho iného. Pristú-
piť k  Bohu bez obete je vylúčené. Každý 
človek zhrešil, na každom je vina a každý 
si za svoje viny zaslúži trest: „Lebo všetci 
zhrešili a  postrádajú slávy Božej.“ (Rim 
3,23) Niektoré náboženské systémy po-
pierajú tento fakt a vyučujú, že k Bohu je 
možné pristúpiť priamo, bez obetí – skrze 
meditácie alebo vykonanie predpísaných 
rituálnych skutkov. Mojžišov zákon, na-
chádzajúci sa v  Svätom Písme, nám zja-
vuje, že na to, aby bol hriech odstránený, 
je obeť nevyhnutná. Najbežnejšou obeťou 
bol baránok. Bez baránka nebolo mož-
né prísť ku kňazovi do Božej prítomnos-
ti. Vieme o tom, že obete Starého zákona 
nemohli definitívne vymazať prestúpenie, 
iba sa odkladal súd a  trest. Hriech sa iba 

prikryl, preto sa jeden z  najdôležitejších 
židovských sviatkov volá Jom Kippur, 
Deň zmierenia, pričom koreň slova kippur 
hovorí práve o  prikrytí, nie o  vymazaní. 
Keďže starozákonné obete nevedeli od-
strániť hriech a jeho dôsledky, museli byť 
stále opakované. „V ktorej vôli sme posvä-
tení donesenou obeťou tela Ježiša Krista, 
raz navždy. A každý kňaz stojí svätoslú-

žiac deň ako deň a často donáša tie isté 
obeti, ktoré nemôžu nikdy sňať hriechy. 
Ale on donesúc jednu bitnú obeť za hrie-
chy, navždy sa posadil po pravici Božej. 
A teraz už len očakáva, až budú jeho ne-
priatelia položení za podnož jeho nôh. 
Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy 
tých, ktorí sa posväcujú.“ (Žid 10,10-14) 
Všetky starozákonné obete boli iba pre-
dobrazom obete Božieho Syna, Pána Je-
žiša Krista, ktorého Ján Krstiteľ nazýva 

Baránkom Božím, ktorý sníma hriech sve-
ta. Obeť Ježiša Krista je od stvorenia sveta 
najdôležitejšou udalosťou v celom vesmíre, 
ktorá sa odohrala v minulosti, takisto ako 
jeho príchod je najdôležitejšou udalosťou 
budúcnosti. Tieto dva kľúčové medzníky 
ľudských dejín si pripomíname, keď slávi-
me pamiatku Večere Pánovej: „Lebo koľ-
kokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili 

tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až 
dokiaľ nepríde.“ (1Kor 11,26) Vzhľadom 
na to, ako je obeť Pána Ježiša Krista ne-
smierne dôležitá, môžeme skonštatovať, 
že je až pozoruhodné, ako sú tieto udalosti 
deformovane interpretované. Preto sa po-
kúsme odstrániť nánosy rôznych myšlie-
nok a názorov a na základe biblických vý-
povedí konštatovať, aký vplyv má táto obeť 
na ľudský život a za akých podmienok sa 
tento vplyv uplatňuje.

Dokonalá 
obeť
Všetky starozákonné 
obete boli iba predobrazom 
obete Božieho Syna, 
Pána Ježiša Krista
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Lebo odplatou za hriech je smrť, ale 
darom Božím z milosti je večný život 
v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.



1 
Obeť je jediná, 
dokonalá a večná

Vždy, keď Písmo hovorí o  diele Ježiša 
Krista, hovorí v čase minulom. Tak ako sa 
Ježiš iba raz narodil, takisto iba raz zomrel 
na golgotskom kríži a iba raz vstal z mŕt-
vych. Ježiš žije a  viac už nezomrie, ani 
nezomiera. „Vediac, že Kristus vstanúc 
z mŕtvych už viacej nezomiera; smrť via-
cej nepanuje nad ním.“ (Rim 6,9) Preto 
na rozdiel od starozákonných obetí, obeť 
Ježiša Krista nemohla byť nikdy opakova-
ná, nemôže byť v súčasnosti a nebude ani 
v budúcnosti. „Lebo jednou obeťou zdo-
konalil navždy tých, ktorí sa posväcujú.“ 
(Žid 10,14)

Ďalším dôležitým konštatovaním 
o obeti Pána Ježiša Krista je, že táto obeť 
je večná, má večnú platnosť, večnú účin-
nosť. Všetci ľudia, ktorí kedy vošli do Bo-
žieho kráľovstva, museli vojsť práve vierou 
v  túto obeť, či už to bolo v  minulosti, či 
v súčasnosti, a týka sa to aj tých, ktorí ešte 
len uveria. „Lebo jednou obeťou zdoko-
nalil navždy tých, ktorí sa posväcujú.“ 
(Žid 10,14) 

Iným aspektom toho, čo Ježiš vykonal, 
je dokonalosť. Ježišova obeť je dokonalá, 
netreba k  nej nič pridávať ani z  nej nič 
uberať. Zdokonaľuje (privádza k dokona-
losti), je nevyčerpateľným zdrojom milosti 
a požehnania, je v nej zaopatrenie a vyslo-
bodenie nielen pre život večný, ale aj pre 
ten časný. Ježišova obeť prináša požehna-
nie pre nášho ducha, dušu i telo. Obsahuje 
odpustenie hriechov, spasenie, uzdravenie 
tela aj duše a materiálne požehnanie. Hoci 
sa neustále objavujú snahy k  tejto doko-
nalej obeti niečo pridávať, apoštol Pavol, 
ktorý napísal približne polovicu kníh No-
vého zákona, prehlasuje: „Lebo som nebol 
usúdil vedieť niečo iné medzi vami ok-
rem Ježiša Krista, a toho ukrižovaného.” 
(1Kor 2,2), keďže mu bolo jasné, že už nie 
sú potrebné ďalšie krvavé obete, ani ne-
treba v  tomto zmysle presúvať pozornosť 
z osoby Mesiáša na iných ľudí, nech by boli 
akíkoľvek veľkí hrdinovia.

Pozrime sa bližšie na rôzne aspekty 
vykúpenia, tak ako o ňom hovorí prorok 
Izaiáš v  53. kapitole, ktorá je tiež známa 
ako „mesiášska“.

 

2 
Namiesto trestu 
večný život

„Lebo odplatou za hriech je smrť, ale 
darom Božím z  milosti je večný život 
v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.“ (Rim 
6,23) Prvým a  najdôležitejším aspektom 
nášho spasenia je to, že na Pána Ježiša 
Krista bol prenesený náš hriech. Keďže 

hriech je prestúpením voči Bohu, priná-
ša so sebou dôsledky, ktoré sú večné, lebo 
aj Boh je večný. Trestom je odlúčenie od 
Boha – smrť, ktorá spôsobí, že telo človeka 
prestane plniť svoje funkcie, duch a duša 
sa od tela oddelia. Potom už nasleduje 
druhá smrť, ktorá nie je nič iné ako večné 
trápenie v ohnivom jazere, tak ako je napí-
sané v Zjavení Jána: „A jestli niekto nebol 
nájdený zapísaný v knihe života, bol uvr-
hnutý do ohnivého jazera.“ (Zj 20,15) Pre-

to je evanjelium tou najlepšou správou pre 
všetkých ľudí, lebo nám oznamuje, akým 
spôsobom je možné vyhnúť sa tomuto 
trestu. Niekedy počujeme trúfalé vyhláse-
nia ľudí, že oni predsa nie sú takí zlí, nič 
zlé neurobili, a pod. Každý čestný človek 
pri zhodnotení svojho života musí vidieť, 
koľkých zlých vecí sa dopustil a  koľkým 
ľuďom ublížil, či už slovom alebo skut-
kom. Tí, ktorí sú ochotní priznať hriechy, 
vedia oceniť to, čo Ježiš pre nich vykonal. 
Božie slovo ide ešte ďalej: nielenže nemusí-
me trpieť v dôsledku svojich hriechov, ale 
Boh nám ponúka aj večný život. Keď ho-
voríme o večnom živote, hovoríme o nie-
čom, čo sa dá slovami len ťažko vyjadriť, 
lebo Boh nám dal šancu nielen žiť večne, 
ale aj v  stave dokonalého šťastia, večnej 
blaženosti, bez akéhokoľvek trápenia, bo-
lesti alebo strachu. Keby vykupujúca obeť 
Kristova nezahŕňala už nič iné, aj tak by 
mal každý človek dôvod k vďačnosti a ra-
dosti. Môžeme teda získať v dôsledku zá-
meny tie dobré veci a hodnoty, ktoré patria 
dokonalému Božiemu Synovi, ktorý nikdy 
nezhrešil – čo je rozdiel od obetí starozá-
konných. Obetovaním zvierat nemohol 
prejsť na človeka večný život.

3 
Uzdravenie

O tom, či Izaiáš v  53. kapitole hovorí 
o  fyzickom uzdravení, sa vedú spory aj 
medzi znovuzrodenými kresťanmi. Zno-
vuzrodení kresťania sú tí, ktorí uverili, že 
skrze Ježiša Krista získali večný život – čo 
ich odlišuje od nominálnych kresťanov, 
ktorí bežne túto vieru nemajú. Pozrime 
sa, o čom presne hovorí Izaiáš vo svojom 
výroku: „Kým on vzal na seba naše ne-
moci a  niesol naše bolesti, a  my sme sa 
domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od 
Boha a strápený. A on bol smrteľne rane-
ný pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše 

neprávosti; kázeň nášho pokoja bola 
vložená na neho, a  jeho sinavicou sme 
uzdravení.“ (Iz 53,4-5) Tí, ktorí v uzdrave-
nie neveria a neslúžia modlitbami za cho-
rých (ba naopak, často túto službu z nepo-
chopiteľných dôvodov kritizujú), tvrdia, 
že Izaiáš nehovorí o  uzdravení tela, ale 
o uzdravení duše od smrteľnej rany hrie-
chu, stále púšťajú túto obohratú platňu 
a tak zabraňujú ľuďom v uzdravení. Vyššie 
sme ukázali, že Ježišova obeť nás z  tejto 

rany naozaj uzdravila, no je ľahko doká-
zateľné, že uvedený verš sa vzťahuje na uz-
dravenie tela. Matúš sa totiž na túto pasáž 
odvoláva, keď popisuje, ako Ježiš uzdravo-
val fyzické choroby: „A keď prišiel Ježiš 
do domu Petrovho, videl jeho svokru, že 
leží a  má horúčku, a  dotkol sa jej ruky, 
a hneď ju opustila horúčka, a vstala a po-
sluhovala im. A keď bol večer, priviedli 
mu mnohých posadlých démonmi, a  on 
slovom vyhnal nečistých duchov a  všet-
kých, ktorí sa zle mali, uzdravil, aby sa 
naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka 
Izaiáša, ktorý povedal: On vzal naše ne-
moci a naše neduhy niesol.“ (Mt 8,14-17) 
Nepopierateľne ide o choroby fyzické (sa-
mozrejme, aj choroby psychické). 

Práve službu uzdravovania Boh v tých-
to časoch pozdvihuje na vyššiu úroveň. 
Uzdravujúce zhromaždenia sa stretávajú 
s  veľkým záujmom a  Pán potvrdzuje aj 
medzi nami, že sa nezmenil a Ježiš Kristus 
je ten istý včera, dnes i naveky. Zanedba-
nie služby uzdravenia znamená vzdať sa 
jedného z najefektívnejších nástrojov, kto-
rými môžu byť ľudia získaní pre Ježiša. Za 
chorých sa môže modliť každý, čím však 
nechceme poprieť, že niektorí veriaci majú 
k  tejto službe špeciálne povolanie a majú 
aj dar uzdravovania. Čím viac budeš veriť, 
že Boh sa postaral aj o tvoje zdravie, tým 
viac ho budeš zakúšať ty aj tvoje okolie.

4 
Finančné 
zaopatrenie

Ak sme spomínali, že existujú negatív-
ne postoje voči uzdravovaniu, tak dvojná-
sobne to platí o finančnom požehnaní. Je 
to zvláštne, ale ľudia, ktorí sa celý týždeň 
zaoberajú získavaním financií, popierajú, 
že by ich Boh chcel finančne požehnať, 
a  tým vlastne svoju snahu o  zarobenie 
peňazí a naplnenie potrieb dávajú do roz-
poru s Božou vôľou. Podľa môjho názoru, 
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Súc bohatý pre vás bol schudobnel, 
aby ste vy zbohatli jeho chudobou.



kľúčom k odpovedi na otázku, či obeť Ježi-
ša Krista zahŕňa aj finančné požehnanie, 
je to, aká je naša predstava o  bohatstve 
a tiež o tom, či bol Ježiš Kristus chudobný 
alebo bohatý. Ježiš Kristus bol bohatý. Nie-
len v nebi, ale aj počas svojho pozemského 
života. Možno nebol bohatý podľa našich 
moderných predstáv. Nepotreboval sa vy-
statovať svojím majetkom ani bankovým 
kontom; mal však naplnené všetky potre-
by. Nemal dlžoby – ani on, ani jeho učení-
ci, o ktorých sa musel starať, pričom mini-
málne dvakrát nakŕmil niekoľko tisícový 
zástup. Príjemná chudoba... Nemyslím si, 

že Pán chodil neupravený, v rozpadávajú-
cich sa šatách, ktoré nemali žiadnu cenu. 
Keby jeho odev nemal cenu, vojaci by oň 
nehrali kocky. 

Čo tým Pavol myslel, keď sa pýtal 
Korinťanov: „Lebo znáte milosť nášho 
Pána Ježiša Krista, že súc bohatý pre vás 
bol schudobnel, aby ste vy zbohatli jeho 
chudobou.“ (2Kor 8,9)? Ježiš skutočne na 
určitý čas schudobnel. Vykupujúce dielo 
začalo už v Getsemane, kde Ježiš potil krv, 
pokračoval tým, že znášal posmech, bitie, 
bičovanie a nakoniec zažil potupnú smrť 
na golgotskom kríži. Celé to trvalo asi 60 

hodín. Do tej doby bol Ježiš úplným suve-
rénom. Zažil síce únavu, hlad a smäd ako 
každý iný človek, ale nikdy nebol vydaný 
zlovôli iných ľudí, nedostatku ani chorobe. 
V určitom okamihu, pre ktorý prišiel na 
svet, sa úplne odovzdal do moci temnoty, 
znášal utrpenie vo všetkých oblastiach, či 
už sa to týka ducha, duše, tela, o všetko pri-
šiel a nakoniec zakúsil aj smrť. V tej chvíli, 
keď vrcholilo Ježišovo mesiášske poslanie, 
zažil úplnú chudobu tak, ako o nej hovo-
rí 5. Mojžišova 28,48. Ježiš bol v  rukách 
cudzích ľudí, hladný, smädný, bez odevu, 
opustený, tu na Zemi mu nepatrilo vôbec 
nič. Prečo? Aby nás Boh zo svojej milosti 
požehnal. „A Boh má moc rozhojniť vám 
každú milosť, aby ste vždycky vo všetkom 
mali všetkého dostatok a  tak hojneli na 
každý skutok dobrý.“ (2Kor 9,8) Čím viac 
budeš veriť, že Boh sa postaral o tvoje fi-
nancie, tým viac budeš zažívať požehna-
nie ty aj tvoje okolie. 

5 
Uzdravenie 
duše

Obeť Ježiša Krista zahŕňa aj uzdravenie 
našej duše. Môžeme sa tak vyrovnať s ne-
gatívnymi silami, ktoré pôsobia v  našej 
duši ako dedičstvo po Adamovi, hlavne so 
zahanbením, strachom a pocitom odmiet-
nutia. Pán Ježiš zažil aj zahanbenie, keď 
bol bez odevu pribitý na kríž, ale zrejme 
najťažšia skúsenosť bola, že bol odlúče-
ný od svojho Otca, keď povedal: „Eli, eli, 
lama sabachtani?“ Krátko nato zomrel, 
pravdepodobne na srdcový kolaps. Čím 
viac budeš veriť, že Boh zobral zahanbenie 
a odmietnutie na seba, tým viac si budeš 
užívať postavenie Božieho dieťaťa a pocit 
prijatia. 

Záver

Ježiš na kríži zvolal: „Je dokonané!“ 
Znamená to, že jeho obeť je dokonalá 
a skrze ňu sa Boh postaral o všetky oblasti 
nášho života. Ostáva otázka, ako si ľudia 
môžu tieto Ježišom vydobyté dobré veci 
privlastniť. Odpoveď znie: vierou. Preto 
musíme ľuďom o Pánovi Ježišovi hovoriť 
– zvestovať, čo pre nich urobil a  že vstal 
z mŕtvych. Ak niekto s vierou a vďačnos-
ťou príjme Božie slovo, jeho život sa zač-
ne meniť. Nakoniec chcem odpovedať na 
otázku, prečo to vlastne Boh urobil. Od-
poveď je jednoduchá – z lásky. V žiadnom 
prípade nie preto, že by si to niekto z nás 
zaslúžil. Dúfam, že po prečítaní tohto 
článku uvidíš, že Božia láska je oveľa väč-
šia, ako si si doteraz myslel. Buď vďačný 
a šťastný!

Dokonalá obe | Téma
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Uzdravujúce zhromaždenia sa stretávajú 
s veľkým záujmom a Pán potvrdzuje 
aj medzi nami, že sa nezmenil.



Daniel Šobr

V 
ěřící lidé si často kladou otázky, 
které se týkají toho, jak se Bůh 
na jejich život dívá. V následu-

jícím článku budeme hovořit o  tom, jak 
docílit toho, aby byl život křesťana plodný 
a  v Božích očích přijatelný. Bible má pro 
takový život nádherné přirovnání – je jako 
strom, který nese dobré ovoce.

Ratolesti ušlechtilé révy

„Já jsem ušlechtilá réva a  můj Otec 
je vinař. Každou ratolest, která ve mně 
nenese ovoce, odřezává, a každou, která 
nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy 
jste již čistí díky slovu, které jsem k vám 
mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako 
ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, 
pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, 
pokud nezůstanete ve mně.

Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo 
zůstává ve mně a já v něm, ten nese mno-
ho ovoce; beze mě nedokážete nic. Jestliže 
někdo nezůstane ve mně, bude odhozen 
pryč jako ratolest a  uschne. Pak budou 
posbírány, hozeny na oheň a shoří. Jest-
liže zůstanete ve mně a  má slova zůsta-
nou ve vás, proste, o cokoli chcete, a sta-
ne se vám to. Když ponesete hojné ovoce, 
bude tím oslaven můj Otec a budete moji 
učedníci.“ (Jan 15,1-8 B21)

Jedním z  důležitých výroků Ježíše 
Krista, které zazněly během jeho poslední 
večeře s učedníky, jsou jeho slova o pra-
vé vinné révě. Ježíš hovořil o  sobě jako 
o révě, o věřících jako o jejích větvích a o 
nebeském Otci jako o vinaři, který se sta-
rá o to, aby réva rodila. Toto podobenství 
v sobě obsahuje velmi důležité duchovní 
principy. Hovoří o tom, že člověka neči-
ní křesťanem pouhá příslušnost k církvi, 
nebo zastávání biblických, konzervativ-
ních hodnot, ale především živý, orga-
nický vztah s  Ježíšem Kristem. Když se 
člověk obrátí ke Kristu, proběhne u něho 
proces, který Písmo nazývá znovuzro-
zení. (Jan  3; 1Pt 1,22-25) Duch Svatý 
se tehdy dotkne lidského ducha a  „oži-
ví ho“. Člověk je tak schopen osobního 
vztahu s Bohem a je do něj vložena nová 
přirozenost, stává se „novým stvořením 
v  Ježíši Kristu“. (2 Kor 5,17) Znovuzro-
zený křesťan je tedy svým duchem skrze 
Ducha Svatého v přímém spojení s Kris-
tem. Prostřednictvím tohoto spojení 
dochází k životodárnému kontaktu mezi 
pravou vinnou révou a ratolestí. Ratolest 
tak přijímá výživu a nese ovoce.

Bez výše popsaného živého duchovního 
společenství s Kristem neexistuje skutečné 

Dobrý strom
rodí dobré ovoce

Každý, kdo se chce líbit 
Bohu, přemýšlí nad tím, 
jak toho může dosáhnout
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křesťanství, ale jen další náboženství, tra-
dice, rituály a  zákon. Ježíš jednoznačně 
prohlašuje, že bez něho nedokážeme nic. 
Právě znovuzrození je něco, co činí biblic-
kou víru v Krista něčím jedinečným a věří-
címu otvírá netušené možnosti života víry. 
Je-li člověk oddělen od Krista, duchovně 
vysychá a není schopen nést ovoce.

Bůh hledá ovoce

Ježíšovo podobenství o  vinné révě 
a  ratolestech naznačuje, že nesení ovoce 
je Božím plánem pro každého křesťana. 
Dokonce je potřeba nést „mnoho ovoce“. 
Když křesťané nesou ovoce, je Bůh Otec 
oslaven.

 Je velmi důležité si všimnout, že Boží 
jednání s  člověkem probíhá na základě 
toho, jaké ovoce nese. V případě, že je 
oddělen od Krista, není schopen nést ovoce 
a bývá vylomen jako neplodná větev. Když 
však nese alespoň trochu ovoce, dostává 
se do centra Božího zájmu. Nebeský vinař 
takovou ratolest čistí a  stará se o  ni, aby 
nesla ještě lepší ovoce. Tato skutečnost je 
velmi povzbuzující. Božím plánem není, 
abychom propadli malomyslnosti, že pro 
nebeské království nedokážeme nic udě-
lat a  trápili se nad svou slabostí, ale aby-
chom dovolili Ježíši skrze Ducha Svatého 
a Boží Slovo ovlivňovat naše životy tak, že 
poneseme ovoce. Toto ovoce možná bude 
zpočátku malé a bude ho poskrovnu, Bůh 
však na ně zareaguje tak, že bude stupňo-
vat své jednání v  našich životech. I když 
jeho cíle s  námi jsou velké, „nepohrdá 
dnem malých začátků“ a aktivně se podílí 
na našem duchovním růstu.

Co si máme prakticky představit pod 
ovocem, o  němž je zde řeč? Jedná se 
o  všechny změny v  našem životě a  cha-
rakteru, které působí Duch Svatý a  také 
o výsledky naší služby Bohu a lidem okolo 
nás. Příklady ovoce, které máme nést ve 
svých životech, najdeme zejména v Pavlo-
vě epištole Galatským: „Ovocem Ducha je 
pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laska-
vost, dobrota, věrnost, mírnost a zdržen-
livost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.“ 
(Gal 5,22-23 B21) Jiným příkladem tako-
vého ovoce jsou lidé, jejichž životy byly 
změněny prostřednictvím našeho svědec-
tví o  Kristu a  kázání evangelia. Nádher-
ným ovocem každého Božího služebníka 
je množství lidí, které přivedl ke Kristu.

Ovoce, které neseme ve svém duchov-
ním životě, musí mít ještě jeden parametr: 
musí být trvalé, mít v sobě rozměr věčnos-
ti. Ježíš o tom mluví později v 15. kapitole 
Janova evangelia: „Já jsem si vybral vás, 
ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli 
a  nesli ovoce a  vaše ovoce aby zůstalo; 

aby vám Otec dal, o  cokoli ho poprosíte 
v  mém jménu.“ (Jan 15,16 B21) Křesťan-
ský život nikdy není zaměřen především 
na krátkodobé cíle. Jeho cílem je věčnost 
a hodnoty, na něž je zaměřen, jsou trvalé. 
Jestliže v nás Bůh koná dobré dílo, neko-
ná ho pouze pro tento čas, ale na věčnost. 
Tato životní filozofie je na hony vzdálena 
současné konzumní kultuře instantních 
zážitků. Bůh hledá trvalé ovoce.

Ovoce spravedlivých

O ovoci, které nesou lidé, konkrétně 
Boží služebníci, se dočítáme také ve Staré 
smlouvě. Na více místech se o něm zmi-
ňuje kniha Přísloví. „Ničema dychtí po 
kořisti zlých, avšak kořen spravedlivých 
vydává ovoce.“ (Př 12,12 CSP) Výraz 

„spravedlivý člověk“ představuje v  Bibli 
člověka, jehož charakter a  skutky se líbí 
Bohu. Takový člověk je dobrým stromem 
s dobrým kořenem, na němž se rodí dobré 
ovoce. Bible se dokonce nebojí ovoce tako-
vého člověka přirovnat k rajskému stromu 
života: „Ovoce spravedlivého je stromem 
života a ten, kdo získává duše, je moud-
rý.“ (Př 11,30 CSP)

Podmínky nesení ovoce

Chceme-li být dobrými ratolestmi, kte-
ré nesou hojnou úrodu, musíme věnovat 
čas tomu, abychom porozuměli biblickým 
podmínkám, které v našich životech pove-
dou k nesení ovoce.

1 
Musíme být v Kristu 
a Kristus musí být v nás

Už v  předcházejících řádcích jsme se 
zmínili o  tom, že život proudí do větví 
skrze kmen. Tím kmenem je Kristus a my, 
chceme-li být plodnými ratolestmi, s ním 
musíme udržovat duchovní společenství. 
Pro život křesťana je osoba Ježíše Krista 
zdrojem všeho. Z něj pochází naše spása, 
uzdravení i  vysvobození z  moci hříchu; 
On je Cestou, po které jdeme, Pravdou na 
níž se spoléháme a Životem, který žijeme. 
(Jan 14,6)

O tom, že osoba Božího Syna je spo-
jená s  dobrým ovocem lidského života, 
svědčí také texty Staré smlouvy. Ve Staré 
smlouvě vystupuje záhadná osoba Boží 
moudrosti. Setkáváme se s ní v knize Job 

a v Příslovích. Boží moudrost se podílela 
na stvoření světa a  její touhou bylo činit 
dobře lidským synům. (Př 8; Jb 28) V Nové 
smlouvě je Boží Syn ve své existenci před 
vtělením nazýván Slovo, řecky Logos (Jan 
1,1) Navzdory bezpochyby správnému 
překladu slova Logos jako „Slovo“, existuje 
mezi tímto řeckým pojmem a hebrejským 
výrazem pro Moudrost (chochma) obrov-
ská souvislost. Moudrost, o  které hovoří 
Šalomoun v Příslovích a Job, je biblickými 
učenci už mnoho století považována za 
alegorii Božího Syna.

Díky vztahu s Kristem mohou křesťa-
né nést ovoce. Ve Staré smlouvě bylo pro 
nesení dobrého ovoce důležité mít vztah 
s  Moudrostí. V knize Přísloví Moudrost 
hovoří: „Mé ovoce je lepší než ryzí a čis-
té zlato, má úroda je nad výborné stří-
bro.” (Př 8,19 CEP) Apoštol Jakub, bratr 

Ježíše Krista, ve své epištole dává Moud-
rost a  ovoce také do přímé souvislosti: 
„Moudrost, která je shůry, je ale přede-
vším čistá, dále pokojná, vlídná, povol-
ná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, 
nestranná a  nepokrytecká. Ti, kdo roz-
sévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.” 
(Jak 3,17-18 B21)

Ježíš říká: „Kdo zůstává ve mně a  já 
v  něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě 
nedokážete nic.” Náš stav „zůstávání 
v  Kristu“ v  sobě kromě našeho duchov-
ního společenství s  Božím Synem skrý-
vá ještě jeden důležitý rozměr. Zůstávat 
v  Kristu znamená také zůstávat v  „těle 
Kristově“ – v  církvi. Skutečný duchovní 
život se nedá realizovat bez pravidelných 
návštěv bohoslužeb, společných modliteb 
a  vzájemného povzbuzování sourozenců 
ve víře. I když s námi má Bůh osobní vztah 
a s každým člověkem jedná individuálně, 
stále na věřící pohlíží jako na svůj lid. 
Všimněme si, že většina biblických zaslí-
bení se netýká jednotlivců, ale Božího lidu 
(Izraele a církve).

Pro nesení ovoce nestačí být pouze 
„v Kristu“, ale i on musí být „v nás“. Nestačí 
se ke Kristu jen hlásit a být členem církve, 
musíme pustit Ježíše do svých životů. Je-li 
Kristus Pánem našeho srdce a pustíme-li 
ho do všech oblastí našeho života, potom 
už není otázkou, jestli poneseme ovoce, 
ale pouze to v jaké míře ho poneseme.

2 
Důležitost Slova

V souvislosti s nesením ovoce nám 
Bible nabízí ještě několik dalších obrazů. 
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snažit, ale ve všem svém snažení by se měli 
vždy spoléhat na Boha, který je mocný 
a dokáže člověku pomoc v jakékoli situaci. 
Věřící lidé jsou schopni dosáhnout i  těch 
nejnemožnějších cílů, naplnit své sny. Bůh 
si takové lidi dokáže mocně použít. Nesou 
ovoce, které zůstane.

4 
Porozumění principu 
setby a žně

Ovoce je v  Bibli poprvé zmíněno na 
samotném jejím začátku, v  první kapi-
tole knihy Genesis: Tehdy Bůh řekl: „Ať 
země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno 
a  různé druhy plodných stromů nesou-
cích ovoce, v  němž je jejich semeno na 
zemi!“ - a  stalo se. (Gn 1,11 B21) První 
ovoce vyrostlo na stromech, které Bůh 

stvořil v  rajské zahradě. Kromě toho, že 
toto ovoce bylo krásné, chutné a  posky-
tovalo pokrm obyvatelům ráje, neslo 
v sobě semeno, v němž byl obsažen život 
všech ostatních generací ovocných stro-
mů, které následně v  dějinách na zemi 
rostly. Bez nadsázky se dá říct, že jakékoli 
jablko, které dnes jíme, bylo již obsaženo 
v semeni, které vyrostlo na té první rajské 
pra-jabloni.

Od začátku stvoření v  živé přírodě 
funguje princip setby a  žně. Ze zasetého 
semene vyroste strom, na kterém se uro-
dí ovoce, jež v  sobě opět obsahuje seme-
no, z kterého vyroste další generace. Tak 
dochází k  zachování života a  rozmnožo-
vání téměř všech rostlinných i  živočiš-
ných druhů. Tento jednoduchý přírodní 
princip, který byl odpradávna dobře znám 
pisatelům i čtenářům biblických spisů, je 
odrazem univerzálního duchovního prin-
cipu setby a žně, který platí ve všech oblas-
tech života. Apoštol Pavel píše: „Nepleťte 
se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, 
co zasel.“ (Gal 6,7 B21) Další velkou prav-
dou je, že tento princip je věčný. Hned 
po potopě Hospodin vyhlásil zákon, kte-
rý trvá dodnes. Prohlásil: „Dokud bude 
trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, 
chlad a horko, léto, zima ani noc a den.” 
(Gn 8,22 B21)

Princip setby a  žně platí i  v  případě 
nesení ovoce. Každé ovoce je výsledkem 
nějaké setby a  zároveň v  sobě obsahuje 
semeno pro další rozsévání a  potenciál 
pro další sklizeň. Podobenství o rozsévači, 

Chceme-li nést ovoce, pravidelné spole-
čenství s Božím Slovem musí být význam-
ným rysem našeho duchovního života.

3 
Víra v Boha

Tak praví Hospodin: „Zlořečený, 
kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtel-
níka opírá a  v srdci se odvrací od Hos-
podina. Je jako křoví někde na pouš-
ti - necítí, když dobro přichází. Žije ve 
vyprahlých koutech pustiny, v  solném 
kraji, kde se nebydlí. Požehnaný, kdo 
spoléhá na Hospodina a  jehož nadějí je 
Hospodin. Je jako strom zasazený u vody 
- zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když 
vedro přichází; jeho listy se vždy zelena-
jí, v roce sucha nemá obavy a nepřestává 
nést plody.“ (Jer 17,5-8 B21)

Obraz stromu, který nese ovoce, se opa-
kuje v Bibli jako jakýsi „refrén“. Tato sku-
tečnost ještě umocňuje důležitost tohoto 
tématu. Prorok Jeremiáš zde hovoří o dvou 
rostlinách: o křoví na poušti a o plodném 
stromu, který roste na břehu řeky. Člověk 
si může vybrat, bude-li neplodným křovím 
nebo ponese ovoce. Z hlediska proroka Jer-
emiáše je pro nesení ovoce důležitá otázka, 
na co se člověk spoléhá a čemu věří. Věří 
sobě a  spoléhá se na lidská řešení, nebo 
v každé oblasti svého života důvěřuje Hos-
podinu a očekává jeho pomoc? Tento prin-
cip neznamená, že by se lidé neměli o nic 

Jeden z nich nalézáme v 1. Žalmu. Tento 
žalm hovoří o spravedlivém člověku, jehož 
život se líbí Bohu a  prohlašuje o  něm: 
„Bude jako strom na břehu řeky vsazený, 
který své ovoce ve svůj čas přináší, kte-
rému nikdy neuvadne listí - cokoli činí, 
se podaří!” (Ž  1,3 B21) Opět zde vidíme 
obraz úspěšného Božího člověka, který 
je připodobněn plodnému stromu, který 
roste na břehu řeky, jeho listí je stále zelené 
a nepřestává rodit ovoce. V prvních dvou 
verších tohoto žalmu jsou uvedeny pod-
mínky, jejichž naplnění je nutné k  tomu, 
aby se člověk stal úspěšným a  ovoce 
nesoucím věřícím: „Blaze člověku, který 
nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříš-
ných nestojí, ve spolku posměvačů nese-
dí. Zákon Hospodinův je jeho radostí - 
o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí.” (Ž 
1,1-2 B21) Nejprve se tu dozvídáme o tom, 
co bychom neměli dělat, chceme-li se mít 
„blaze“: nesmíme se řídit radami bezbož-
ných, v  životě se musíme chránit hříchu 
a nepřátelit se s posměvači. Namísto toho 
v našich životech potřebujeme dát důležité 
místo Božímu Slovu. Potřebujeme si ho 
oblíbit a  věnovat čas jeho četbě, studiu 
a rozjímání nad ním. Když žalmista hovo-
ří o tom, že se máme Slovu věnovat dnem 
i nocí, znamená to, že náš čas, který stráví-
me četbou Bible nebo posloucháním káza-
ného Slova, by neměl být zanedbatelný. 
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které Ježíš hovořil svým učedníkům, 
hovoří právě o  takové setbě. Důležitým 
faktem, který toto podobenství obsahuje, 
je odhalení, co je tím semenem, z kterého 
roste úroda, po které Bůh touží v našem 
životě. „Zrno v  tom podobenství je Boží 
slovo.“ (Lk 8,11 B21) Právě proto je důležité 
věnovat se Božím výrokům a  zasévat je 
do našeho srdce a  ducha. Z podobenství 
o rozsévači vyplývá, že úroda, kterou toto 
semeno přinese, záleží na kvalitě půdy, 
tedy stavu našeho srdce a  postoji vůči 
Božímu Slovu. (Lk 8,12-15) Prakticky pla-
tí, že čím hojnější je setba, tím větší úrodu 
můžeme sklidit.

V přírodě je v semenech rostlin obsaže-
na obrovská síla a životaschopnost. Semena 
mají jediný cíl a  smysl existence – vyrůst 
a  nést ovoce. Rostou bez ohledu na pod-
mínky. Všichni jsme už jistě viděli relativ-
ně nový asfalt roztrhaný semeny trávy, kte-
rá se dostala pod něj, když byl pokládán. 
Stačí trochu vody a  v semeně se probudí 
síla, kterou nezadrží ani asfaltový koberec. 
Jiným příkladem může být břízka rostou-
cí z  okapového žlabu staré, neudržované 
budovy. Stačí, aby se tam dostalo semeno 
a projevila se jeho životaschopnost.

Schopnost semene přinášet úrodu 
použil Ježíš také ve svých podobenstvích 
o  Božím království: „Boží království 
působí, jako když člověk hodí zrno na 
zem. Spí a vstává ve dne i v noci a to zrno 
klíčí a roste, a on ani neví jak. Země totiž 
plodí úrodu sama od sebe - nejdříve stéb-
lo, potom klas a potom zralé obilí v kla-
su. A když úroda dozraje, ihned se chopí 
srpu, protože nastala žeň.“ (Mk 4,26-29 
B21) Na tomto procese je úžasné, že působí 
sám od sebe. V původním řeckém textu je 
použito slovo automaté, jehož podobnost 
s  některými moderními výrazy je velmi 
výmluvná. Proces růstu semena nemusí-
me a ani nemůžeme nijak ovlivňovat. Naší 
zodpovědností je rozsévat a  zabezpečit 
dobrou půdu. Všechno potom probíhá 

samo – automaticky a úroda je jistá. Násle-
dující Ježíšova slova jsou také vynikající 
ilustrací o síle semena Božího království: 
„K čemu přirovnáme Boží království? 
Jakým podobenstvím ho představíme? 
Je jako zrnko hořčice, které když je zase-
to do země, je nejmenší ze všech semen 
na zemi. Jakmile je však zaseto, roste, 
až je větší než všechny byliny, a vypouští 
mohutné větve, takže i ptáci mohou hníz-
dit v jeho stínu.“ (Mk 4,30-32 B21)

Chceme-li nést ovoce tak, jak to po 
nás Pán chce, musíme se důsledně chovat 
podle principu setby a žně, a  to v každé 
oblasti našeho života. Znamená to cílevě-
domě sít dobré semeno a vyhýbat se setbě 
zlých věcí.

 

5 
Ovoce našich slov

Někdy si lidé neuvědomují, že set-
bou není pouze Boží slovo a skutky člově-
ka. Mnohokrát jsou to právě naše vlastní 
slova, která pronášíme v  různých situa-
cích a s různým citovým zabarvením, jež 
se stávají semenem schopným do našeho 
života přinést dobré i  zlé plody. Neustálé 
nadávání a stěžování si nikdy nikam neve-
de. Slova jsou velice důležitou setbou. Bib-
le říká: „Ovocem svých úst se každý nasytí 
dobrem, to, co člověk rukama vykoná, se 
mu vrátí.“ (Př 12,14 CSP, podobně také Př 
13,2) Na jiném místě ještě silněji zdůraz-
ňuje, že jazyk má moc nad životem a smrtí 
člověka: „Nitro člověka se sytí ovocem úst, 
sytí je úroda rtů. V moci jazyka je život 
i  smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho 
plodů.“ (Př 18,20-21 CEP)

Kvalita stromu 
určuje kvalitu ovoce

„Dávejte si pozor na falešné proroky, 
kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale 
uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po 
jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní 
a  fíky z  bodláčí? Tak tedy každý dobrý 
strom nese dobré ovoce a  špatný strom 
nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže 
nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom 
nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, 
který nenese dobré ovoce, bývá vyťat 
a  vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte 
je po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká 
‚Pane, Pane’, vejde do nebeského králov-
ství, ale ten, kdo koná vůli mého Otce 
v nebesích.“ (Mat 7,15-21 B21)

Ovoce je základním kritériem při posu-
zování Božího služebníka. Dobrého kaza-
tele nepoznáme podle jeho výřečnosti, ale 
podle proměněných životů lidí, kteří ho 
poslouchají. Je-li strom dobrý, nese dobré 
ovoce, podobně je-li v něm něco nezdra-
vého, opět se to projeví na plodech. Proto 
by mělo být ovoce tím, co bychom měli na 
lidech hledat předtím, než je budeme hod-
notit. Nenápadný člověk může být velmi 
plodným a užitečným pro Boží království 

a  naopak mluvka může stále hovořit ná-
boženské fráze, a přitom zůstat úplně bez 
ovoce. Ovoce dobrého a zdravého stromu 
však bude vždycky dobré.

Ovoce – výsledek lidského úsilí, 
nebo přirozeného procesu?

Zbývá nám zodpovědět otázku, co 
můžeme udělat pro to, abychom nesli ovo-
ce. Spočívá výsledek díla Božího služeb-
níka pouze v  jeho usilovné práci, nebo 
je potřeba ještě něco navíc? Jak jsme již 
ukázali v  tomto článku, nesení ovoce je 
přirozený proces, který probíhá „sám od 
sebe“. Žádný člověk nedokáže ovoce Ducha 
vytvořit nebo napodobit. Na druhou stra-
nu je pro pasivního nebo líného člověka 
nesení ovoce téměř nemožné. Bez kvalitní 
půdy a vydatné setby se neurodí nic. Proto 
je důležité, aby věřící lidé věnovali dosta-
tečné úsilí rozvíjení svého vztahu s Bohem, 
systematickému a  vytrvalému sycení se 
Božím slovem, aktivní účasti na společném 
životě těla Kristova (církve) a  rozsévání 
slova prostřednictvím vydávání svědectví 
a kázání evangelia. Je-li v tom člověk věrný, 
dobré ovoce se nepochybně dostaví.

Bůh je velmi trpělivý, 
nakonec však bude chtít 
vidět ovoce tvého života

Ježíš vyprávěl svým učedníkům násle-
dující podobenství: „Jeden člověk vysadil 
na své vinici fíkovník. Přišel a hledal na 
něm ovoce, ale marně. Řekl tedy vinaři: 
‚Podívej se, už tři roky přicházím a hle-
dám na tom fíkovníku ovoce, ale mar-
ně. Poraz ho. Proč tu má zabírat místo?’ 
Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu ještě 
rok, pane. Okopám ho a pohnojím, snad 
začne nést ovoce. Pokud ne, porazíš ho 
pak.’” (Luk  13,6-9 B21) Strom bez ovoce 
nemá pro sadaře žádný význam. Navzdo-
ry tomu je Bůh ve svém milosrdenství 
ochoten dát každému stromu dostatečný 
čas k  tomu, aby se projevil jako plodný. 
Nezačne-li však včas nést ovoce, nemá 
podle tohoto podobenství místo mezi 
ovocnými stromy. Proto, milí sourozen-
ci, buďme plodnými stromy, nesme hojné 
ovoce a modleme se za sebe a ostatní mod-
litbu, kterou se modlil apoštol Pavel za své 
učedníky v Kolosách: „Ode dne, kdy jsme 
o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v mod-
litbách prosit, abyste byli ve vší moud-
rosti a duchovním porozumění naplněni 
poznáním jeho vůle a abyste svým živo-
tem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste 
stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli 
v poznání Boha…“ (Kol 1,9-10 B21)

Dobrý strom rodí dobré ovoce | Vyučovanie
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Čím hojnější je setba, 
tím větší úrodu můžeme sklidit.



Veronika Vozárová

P 
očet znovuzrodených kresťanov 
neustále rastie po celom svete. 
Ľudia pochádzajúci z  rôznych 

krajín a rôznych pozadí odovzdávajú svo-
je životy Ježišovi. Poďme sa teraz bližšie 
pozrieť na svedectvo jedného muža, ktorý 
nám porozpráva, ako vydal svoje srdce do 
Ježišových rúk priamo v Libanone, obklo-
pený Moslimami, Maronitmi a Drúzmi, 
a  tiež nám priblíži, ako jeho zbor Abun-
dant Life Church funguje. 

  
Volám sa Bernard Abou Nader a  po-

chádzam z Libanonu. V marci budem mať 
30 rokov. Ježiša, ako osobného Spasiteľa, 

som spoznal pred 12 rokmi v  jednom 
charizmatickom zbore. Predtým sme boli 
Maroniti. Maronitské učenie je podobné 
katolíckemu, uctievajú rôznych svätých, 
čo však popierajú, a tiež uctievajú Pannu 
Máriu.

Pred tým, ako som sa obrátil, sa raz môj 
otec pozeral v  jeho obchode na televíziu. 
Pozeral sa na maronitskú chváliacu skupi-
nu, ktorá spievala Ježišovi. Skupina sa vo-
lala Agape, čo znamená láska. Prekvapujú-
co hrali hudbu podobnú charizmatickému 
štýlu hrania. Maroniti zriedka akceptujú 
tento štýl uctievania. Vtom prišla do ob-
chodu jedna znovuzrodená žena a uvidela 
môjho otca  pozerať sa na tú skupinu, a tak 
ho pozvala, hovoriac mu: ,,Príďte do nášho 
zboru, máme taký istý štýl chvál s gitarami 

a  tak ďalej...“ Táto myšlienka sa mu páči-
la a prvý raz išiel do toho zboru sám. Ten 
zbor bol v  časti Bejrútu, ktorá sa volá 
Rawda. Druhýkrát som tam šiel s ním. Vi-
deli sme tam malú skupinku ľudí a ja som 
sa čudoval, prečo sú všetci takí šťastní, lebo 
ja som nebol. Sám v sebe som si pomyslel, 
že aj ja by som chcel mať to ,,šťastie“, kto-
ré majú oni, a keď som od nich odchádzal, 
povedal som im: ,, Je pre vás dobre, že ste 
takí šťastní.“ Nasledujúci raz sa ma otec 
spýtal, či sa idem s ním pozrieť do iného 
zboru, ktorý bol v inom meste, ale ja som 
odmietol, a tak ma stále presviedčal, aby 
som išiel s ním. Nakoniec som súhlasil.

Nevedeli sme nájsť cestu do toho zboru, 
pretože sme išli do Bourj Hammoude (se-
verovýchodná časť Bejrútu, kde sídli môj 
súčasný zbor). Bol som rád, pretože som 
tam nechcel ísť, a  tak mi môj otec pove-
dal: ,,Skúsme ísť touto cestou, a ak to ne-
nájdeme, pôjdeme domov.“ Samozrejme, 
že som bol šťastný, pretože som si myslel, 
že ten zbor nenájdeme. Avšak nakoniec 
sme ten zbor predsa len našli. Vyšli sme 
po schodoch na tretie poschodie. Videl 
som tam skupinku iba desiatich ľudí. Keď 
som počúval kázeň, nevenoval som veľkú 
pozornosť kazateľovi, pretože som sa stá-
le obzeral dookola. Všetko bolo pre mňa 
nové, neboli tam žiadne sochy a  žiadne 
obrazy Márie, Ježiša alebo svätých. Po 30 
minútach som bol znudený, a  preto som 
požiadal otca, aby sme odišli. A  tak sme 
nakoniec išli domov. 

Do zboru som sa ale vrátil a na štvrtom 
zhromaždení som odovzdal svoj život Je-
žišovi. Toto bola moja modlitba: ,,Ježiš, ak 
existuješ, tak ma zachráň z môjho strašné-
ho stavu, mám už po krk tohto života...“ 
A keď som sa tak modlil z celého srdca, Je-
žiš ma zachránil, pretože videl moje srdce 
a v tom momente som sa cítil taký ľahký 

Znovuzrodení 
kresťania 
v Libanone

Svedectvo muža, ktorý 
nám porozpráva, ako vydal 
svoje srdce do Ježišových 
rúk priamo v Libanone
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ako pierko, akoby zo mňa odpadlo neja-
ké bremeno. Na šiestom alebo siedmom 
zhromaždení som bol naplnený Duchom 
Svätým a  začal som hovoriť novými ja-
zykmi. Môj život začal napredovať, zvlášť 
kvôli hovoreniu v jazykoch, ktoré budova-
li moje vnútro, ako je to napísané v Biblii. 
Keď sme išli domov, boli sme s otcom ako 
opití, pretože sme boli naplnení Duchom 
Svätým, tak ako sa to stalo v Skutkoch 2, 
keď si ľudia mysleli o kresťanoch, že sú 
opití. Moja mama a moja sestra sa začali 
na nás smiať, pretože sme vyzerali naozaj 
ako opití. Snažili sme sa im to vysvetliť, ale 
nedalo sa, pretože sme boli len novoobrá-
tení. Ale HALELUJA, po niekoľkých týž-
dňoch sa moja sestra a mama rozhodli ísť 
a pozrieť sa, čo sa deje v tom zbore, len pre-
to, že boli zvedavé. Avšak nakoniec padli 
do Božej ,,pasce“ a tiež sa znovuzrodili. 

Zbor ABUNDANT LIFE 

V našom zbore máme viac ako 400 
členov. Sme najväčším charizmatickým 
prebudeneckým zborom v Libanone. Ako 
znovuzrodení kresťania sme oficiálne 
uznaní štátom, ale pod evanjelickou zášti-
tou. Sme ale nezávislým zborom, ktorý aj 
koná nezávisle.

Mávame tri zhromaždenia za týždeň 
- v utorok, v piatok a v nedeľu. V utorok 
máme biblické štúdium, kde sa niekedy 
rôzni služobníci s nami zdieľajú o Božom 
Slove. Piatok máme zhromaždenie, ktoré 
sa volá ,,Uzdravenie a Duch Svätý“. V ne-
deľu máme dve bohoslužby, prvá je o jede-
nástej a druhá je o pol ôsmej večer. Piat-
kové bohoslužby máme najdlhšie, pretože 
mnohí ľudia v sobotu nepracujú. Na týchto 

zhromaždeniach sú mnohí uzdravení 
z rôznych druhov chorôb, a tiež sú mnohí 
spasení. Uctievame Pána a Božia prítom-
nosť je zreteľne viditeľná a citeľná.

Tiež máme povolenie verejne organizo-
vať evanjelizácie, pretože máme slobodu 
náboženstva a slobodu reči, na rozdiel od 
iných arabských krajín. Ďakujem Bohu za 
slobodu, ktorú máme v Kristovi. Niekto-
rí naši členovia evanjelizujú verejne a  iní 
preferujú ukazovať lásku Kristovu iným 
skrze priateľstvo, ktoré verím, je najefek-
tívnejším prostriedkom, ako získať ľudí 
pre Ježiša.

Náš zbor je finančne nezávislý, nemáme 
žiadnu externú ani žiadnu finančnú pod-
poru zo zahraničia, odkedy sme zborom 
viery. Ako členovia podporujeme miestny 
zbor z vlastných prostriedkov a aj z toho, 
keď nás Boh požehná z nečakaných zdro-
jov. Osobne podporujem svojho pastora 
z celého srdca, odkedy som sa znovuzrodil 
v tomto zbore. Biblia nás učí, že máme byť 
pod duchovnou autoritou. A  tak rešpek-
tujem a podporujem môjho pastora, kto-
rý nesie Božiu víziu v  jeho srdci pre svet 
a zvlášť Arabov.

Okrem dní, kedy máme zhromaždenia, 

máme každý deň modlitebné stretnutia. 
Verím, že tieto stretnutia sú ako kyslík pre 
pľúca zboru. Ďakujem každému modliteb-
níkovi, ktorý stojí v modlitbe za progres 
a napredovanie tela Kristovho v Libanone. 
Naše domáce skupinky sa na čas zastavili 
kvôli problémom, ktoré sa vyskytli v na-
šom zbore. Božou milosťou je však všetko 
späť v  normále a  sme silnejším zborom, 
ako nikdy predtým a satan z toho šťastný 
nie je. Tým, kým sme, sme iba vďaka Božej 
milosti.

Naša každoročná konferencia sa usku-
točňuje vždy v auguste. Ľudia z rôznych 
arabských štátov sa zúčastňujú našej 

konferencie, takisto ako ľudia z  Európy, 
Ázie a  z USA. Zahraniční kazatelia pri-
chádzajú z USA a Anglicka a kážu spolu 
s naším pastorom Chadym El Aouadom. 
Zaberie to veľa času pripraviť sa na takú 
veľkú udalosť. Ľudia však pracujú pilne 
ako včeličky a snažia sa to urobiť najlepšie 
ako vedia, aby zožali veľkú úrodu. Zvy-
čajne trvá konferencia štyri dni a výsled-
ky sú úžasné.

Ako som už povedal predtým, môže-
me otvorene evanjelizovať nominálnych 
kresťanov, moslimov a  Drúzov (nábo-
žensko – národná skupina s  oddelenou 
kultúrou, identitou, tradíciami a zvykmi, 
žijúca v  horách južného Libanonu). Re-
akcia je často rovnaká. Niektorí nechcú 
počúvať evanjelium, pretože si myslia, že 
sme Svedkovia Jehovovi a  niektorí preto, 

lebo jednoducho nechcú. Sú však aj iní, 
ktorí pozorne počúvajú a prídu do zboru 
(ako sa to stalo mne), kvôli ťažkému životu 
alebo depresii... Všeobecne sú veľmi zried-
kavé fyzické perzekúcie, najrozšírenejšie je 
slovné napádanie zo strany neveriacich. 

Verím, že nás čakajú ešte mnohé 
a  úžasné veci, pretože žijeme v  posled-
ných dobách. Očakávame veľké prebu-
denie u nás v Libanone. Ale tiež si želám, 
aby toto prebudenie zasiahlo aj Slovensko 
a celú Európu. Buďte veľmi požehnaní. 

 
Veronika Vozárová v spolupráci s Ber-

nardom Abou Naderom.

Znovuzrodení kresania v Libanone | Zo sveta

Pastor Chady El Aouad   

Je zakladateľom a senior pastorom 
Abundant Life Church v Bejrúte. 
Abundant Life Church je jedným 

z vedúcich zborov na Blízkom 
Východe. Pastor El Aouad kázal 

vo vyše 65 národoch a jeho 
vyučovania pomáhajú posilňovať 

a meniť zbory po celom svete. 
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Abundant Life je najväčším 
charizmatickým prebudeneckým 
zborom v Libanone.



Kaleidoskop 
uzdravujúceho 
prebudenia I.

Uzdravujúce prebudenie, 
ktoré zasiahlo Ameriku 
po druhej svetovej vojne

Atmosféra prebudenia

Na severoamerickom kontinente v čase 
skončenia vojny už takmer 40 rokov pôso-
bilo nové kresťanské hnutie, dnes známe 
ako pentekostalizmus alebo letničné kres-
ťanstvo. Pentekostalizmus bol v tomto čase 
už etablovanou tradíciou v rámci kresťan-
stva (autor v  tomto prípade pod tradíci-
ou nemyslí negatívne zažité náboženské 
podanie, ale sformovaný smer s ustálený-
mi základnými piliermi). Na výslní boli 
vyprofilované cirkevné organizácie ako 
Assemblies of God, Church of God, The 
Holiness Pentecostal Church, a pod. Let-
ničiari už mali za sebou prvé doktrinárne 
krízy a  rozdelenia, ako na príklad zná-
my spor ohľadom sv. Trojice z roku 1914. 
Letničné cirkvi mali svoje orga nizované 
štruktúry a  zdalo sa, že všetko funguje 
tak, ako má. Časy povojnovej prosperity 
priali aj kresťanským organizáciám a de-
nomináciám, ktoré sa začali tešiť finan-
čnej stabilite a dobrému životu.

Kresťania, ktorí zakúsili silné Bo-
žie navštívenia, však neboli spokojní iba 
s  dobre fungujúcim zborom, ktorý bol 
schopný rásť aj z  vlastnej zotrvačnosti. 
Veď letničné prebudenie sa zrodilo z citeľ-
nej, transformujúcej prítomnosti Ducha 
Svätého – letničiari sa považovali za nad-
prirodzených kresťanov, a preto prirodze-
ne túžili vidieť divy, znamenia a zázraky 
vo svojom osobnom i  zborovom živote. 
Nechceli vidieť iba rastúce zbory, ale pre-
budenecké rastúce zbory, v  ktorých Boh 
koná dokázateľné nadprirodzené skutky. 
Atmosféra na čerstvé prebudenie preto 
bola priam ideálna. Zástupcovia ôsmich 
veľkých letničných denominácií založili 

aktívnym participantom. V priebehu nie-
koľkých rokov videli stovky tisícok do-
mácností na svojich domácich televíznych 
obrazovkách záznamy zo zhromaždení, 
kde boli uzdravované nevyliečiteľné cho-
roby, dorastali končatiny a  bola dokáza-
teľne manifestovaná Božia moc. Nielenže 
plné evanjelium pozitívne otriaslo Ame-
rikou, ale prinieslo kresťanstvu aj silný 
misijný, evanjelizačný ťah, vďaka ktorému 
stovky národov počulo posolstvo o kríži, 
kázané v moci. V dnešnom článku preto 
čitateľom stručne predstavíme túto dô-
ležitú kapitolu našich nedávnych dejín 
– poukážeme na kontext, v  ktorom sa 
uzdravujúce prebudenie zrodilo a  v rôz-
nej miere predstavíme jeho niekoľkých 
protagonistov.

Peter Málik 

U 
zdravujúce prebudenie, kto-
ré zasiahlo Ameriku po dru-
hej svetovej vojne, bolo jedným 

z  najdôležitejších období v  dejinách let-
nično-charizmatického kresťanstva. Táto 
etapa nepriniesla do Cirkvi len novú túž-
bu a horlivosť po nadprirodzenom Božom 
pôsobení, ale aj otvorila kresťanom dvere 
do médií a  verejného života. Z etablova-
ného a štrukturalizovaného, ale stále svo-
jím spôsobom okrajového predvojnového 
pentekostalizmu (t. j. letničiarstva), sa sta-
lo masívne, dynamické a transformujúce-
ho hnutie, ktoré sa dostalo do povedomia 
širšej spoločnosti a  zostalo nadobro jej 
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naddenominačnú organizáciu Pentecostal 
Fellowship of North America, aby moh-
li spolu organizovať veľké prebudenecké 
zhromaždenia na celomestskej škále vo 

všetkých metropolách Spojených štátov. 
Všetko nasvedčovalo tomu, že v  Ameri-
ke sa zakrátko malo udiať niečo, čo úplne 
zmení prítomnosť aj budúcnosť prebude-
neckého kresťanstva. 

William Branham

Tento tajomný, a  v istých ohľadoch 
kontroverzný muž, je pre mnohých dote-
raz enigmou, o čom svedčí aj bohaté spek-
trum často veľmi rozdielnych názorov na 
jeho osobu. William Marrion Branham sa 
narodil ako prvé z deviatich detí Charle-
sa a Elly Branhamovcov v hornatej oblasti 
štátu Kentucky. Rodičia boli rímski kato-
líci, ale len nominálni – preto mal mladý 
William iba minimálny kontakt s organi-
zovaným náboženstvom. Branhamov otec 
bol drevorubač topiaci sa v  alkoholizme; 
vôbec celé detstvo Branham neskôr opi-
soval ako zložité obdobie prežité vo veľkej 
chudobe. Atypickosť jeho života sa však 
dokazovala aj počas týchto neľahkých dní. 
Branham neraz spomenul, ako už počas 
detstva zažil niekoľko vskutku zvlášt-
nych nadprirodzených skúseností, vrátane 
prorockých videní a  navštívení anjelov. 
William napokon opustil domov ako de-
vätnásťročný, pracoval na ranči v Arizone 
a taktiež zaznamenal krátku kariéru pro-
fesionálneho boxera. 

Vo veku dvadsaťdva rokov prežil Wil-
liam Branham osobné obrátenie a neskôr 
bol ordinovaný za pomocného kazateľa 
v istom baptistickom zbore v Jeffersonvil-
le. Po nezhode v niektorých teologických 
otázkach s  hlavným pastorom, William 
išiel vlastnou cestou a  začal organizovať 
prebudenecké zhromaždenia v  stanoch. 
Williamovi sa v  službe darilo a   neskôr 
bola skupina konvertitov dosť silná na 
to, aby postavili budovu, ktorú zbor (bez 
Branhamovho popudu) nazvali Branham 
Tabernacle. Z vyjadrení Branhamových 
najbližších je zjavné, že už okolo roku 
1941 usporadúval uzdravujúce kampa-
ne. Keď v  roku 1945 vydal traktát I was 
not disobedient unto the heavenly vision 
(prekl. Nebol som neposlušný nebeskému 
videniu), Branhamova služba už fungo-
vala na plné obrátky vo svojich vtedajších 

možnostiach. Horizonty sa však rozšírili 
v  roku 1946, keď Branhama údajne nav-
štívila anjelská bytosť, ktorá ho poverila 
k  celosvetovej službe kázania evanjelia 
a uzdravovania. Prvé zhromaždenia tohto 
formátu, ktoré už usporiadal ako evanje-
lista na plný úväzok, sa konali v júni 1946, 
v meste St. Louis. Viacerí historici letnič-
ného hnutia označujú práve tieto zhro-
maždenia za inauguráciu moderného 
uzdravujúceho prebudenia. Najprv Bran-
ham organizoval stretnutia takmer výluč-
ne pod hlavičkou letničných unitariánov 
(ktorí sa oddelili od letničných skupín 
veriacich v sv. Trojicu), no po zoznámení 
s Gordonom Lindsayom, pastorom zboru 
Assemblies of God, začal slúžiť aj v kon-
texte širšej letničnej komunity. Lindsay 
sa zakrátko stal Branhamovým osobným 
manažérom a aj najdôležitejším promoté-
rom prebudenia. Do Branhamovho tímu 
sa zapojili takí prominentní letniční slu-
žobníci ako Ern Baxter, či F. F. Bosworth. 
Práve z  Branhamovej služby vyrástla 
myšlienka časopisu, ktorý by propagoval 
uzdravujúce prebudenie po celej Ameri-
ke, čo sa aj uskutočnilo v roku 1948 pod 
taktovkou spomínaného Lindsaya v  po-
dobe magazínu The Voice of Healing (pre-
kl. Hlas uzdravenia).

Samotná služba Williama Branhama 
bola viac než pozoruhodná. Zapĺňal sály 
a  hľadiská, aké pred ním žiadny iný let-
ničný kazateľ nezaplnil. Keď sa modlil za 
chorých, volal na pódium konkrétnych 
ľudí, ktorých nikdy predtým nevidel a čas-
to im vedel podrobne povedať, v  akej si-
tuácii sa nachádzali, čím trpeli, atď. Veľké 
množstvo ľudských životov zažilo trans-
formujúcu, uzdravujúcu Božiu moc a celé 
davy ľudí odovzdávali svoje životy Ježišovi 
Kristovi. Medzi najznámejšie svedectvá 
patrí úplné uzdravenie amerického kon-
gresmana Williama Upshawa, ktorý bol 
po 66 rokoch chodenia o barlách vo veku 
84 rokov úplne uzdravený. Branham sa 
tiež zmienil o  vzkriesení istého chlapca 
z mŕtvych počas služby vo Fínsku.

Na Williama Branhama, žiaľ, napriek 
mocným Božím skutkom, ktoré sa diali 
počas jeho služby, kresťanský svet spo-
mína so zmiešanými pocitmi. Ako sme 
už spomenuli, Branham nezastával or-
todoxné učenie o Trojici, čo začal aj zdô-
razňovať vo svojom kázaní približne od 
polovice päťdesiatych rokov. Vyučoval, že 
mylné bolo učenie klasického letničného 

unitarianizmu, ako aj klasická historická 
trojičná ortodoxia, zdôrazňujúc, že Boh 
bola tá istá osoba v troch rôznych úradoch, 
podobne ako manžel môže byť zároveň ot-
com a starým otcom. Ako tak začal vyučo-
vať túto a podobné kontroverzné doktríny 
otvorenejšie, jeho popularita i  vplyv za-
čali hasnúť. Je otázne, do akej miery boli 
kontroverzie okolo osoby Williama Bran-
hama spôsobené ním samotným a  ako 
k nim dopomohli jeho nasledovníci. Hoci 
je evidentné, že mnohé diskutabilné uče-
nia pochádzali priamo od Branhama, je 
rovnako dokázateľné, že tzv. branhamisti 
tvrdia o svojom hrdinovi veci, ktoré by on 
sám o sebe nikdy nepovedal. Život tohto 
priekopníka uzdravujúceho prebudenia 
vyhasol náhle, šesť dní po tragickej auto-
nehode, 24. decembra 1965. 

 Z našej pozície vôbec nie je jednodu-
ché zhodnotiť príčiny Branhamovej kon-
troverzie. Za zmienku však stojí, že pod-
ľa niektorých názorov prekročil hranice 
svojho obdarovania a namiesto toho, aby 
Branham svoje schopnosti vložil úplne do 
kázania evanjelia a služby uzdravenia, za-
čal formulovať doktrinárne pozície, na čo 
nemal tento – inak schopný a nesmierne 
obdarovaný – Boží muž obdarovanie ani 
vzdelanie. 

Oral Roberts

Granville Oral Roberts sa narodil 
v Pontotoc County, v štáte Oklahoma, do 
rodiny chudobného letničného kazateľa. 
Ako sedemnásťročnému Robertsovi diag-
nostikovali tuberkulózu a bol päť mesiacov 
pripútaný k lôžku. V júli 1935 však prišiel 
moment, ktorý mladému Robertsovi zme-
nil život: za služby letničného evanjelistu 
Georga W. Monceyho bol Oral Roberts 
uzdravený z  tuberkulózy, aj zo zajakáva-
nia. Skúsenosť nadprirodzeného uzdra-
vujúceho Božieho dotyku Oralovi Robert-
sovi poodhalila pravdivosť letničnej teórie 
v praxi; nielenže je viera v nadprirodzené 

Božie konanie teologicky správna, ale do-
náša aj reálne nadprirodzené ovocie. Počas 
nasledujúcich dvoch rokov bol Oral „uč-
ňom“ svojho otca v evanjelizačnej službe. 
V roku 1936 bol aj ordinovaný v  Pente-
costal Holiness Church a  zakrátko sa stal 
jedným z  najúspešnejších služobníkov 
v tejto denominácii. Do roku 1947 úspeš-
ne slúžil ako pastor v  štyroch rôznych 
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zboroch, no keďže cítil silné evanjelizačné 
povolanie v  tom istom roku založil vlast-
nú uzdravovaciu službu a  odštartoval 
celomestskou kampaňou v  meste Enid, 
v  Oklahome. Krátko nato vydal Roberts 
svoju prvú knihu If you need heailng – do 
these things! (prekl. Ak potrebuješ uz-
dravenie – rob toto!), priniesol posolstvo 
evanjelia na vlny rádia a začal vydávať me-
sačník Healing waters (prekl. Vody uzdra-
venia). V nasledujúcom roku sa Roberts 
vydal na turné s  evanjelizačným stanom 
(s kapacitou 12500 miest) po celej Ameri-
ke, hlásajúc posolstvo plného evanjelia. 

Robertsove kampane boli veľmi úspeš-
né – zástupy ľudí sa obracali k Pánovi Ježi-
šovi a mnohí prijímali uzdravenie. Jeho ťa-
ženia spolu s už spomínaným Williamom 
Branhamom boli kľúčové v  revitalizácii 
letničného kresťanstva po druhej svetovej 
vojne. Zohral dôležitú úlohu pri zaklada-
ní združenia Obchodníci plného evanjelia, 
pričom sám bol častým hosťom ich zhro-
maždení. Jeden z  najprelomovejších kro-
kov, ktorými Oral Roberts ovplyvnil ame-
rické kresťanstvo, bol pravidelný týždenný 
televízny program, prostredníctvom kto-
rého sa milióny Američanov na svojich 
televíznych obrazovkách ocitli priamo na 
Robertsových uzdravujúcich zhromažde-
niach a bežní ľudia žijúci svoj americký sen 

boli zrazu konfrontovaní s  realitou moci 
Božieho kráľovstva. Podľa prieskumu 
v roku 1980 rekordných 84 percent americ-
kej verejnosti vedelo, kto je Oral Roberts. 
V rozmedzí rokov 1947 a 1968 usporiadal 
Roberts viac ako tristo veľkých evanjeli-
začných ťažení a osobne sa modlil za milió-
ny zúčastnených ľudí. Od polovice päťde-
siatych rokov sa jeho vysielanie pravidelne 
objavovalo na viac než päťsto rozhlasových 
staniciach a  po dobu tridsať rokov bolo 
jeho ranné nedeľné televízne vysielanie 
najsledovanejším náboženským televíz-
nym programom v Amerike (v najlepších 
rokoch bola jeho sledovanosť približne 64 
miliónov divákov). Roberts bol služobník, 

ktorý netúžil po kulte osobnosti; naopak, 
chcel vychovať ďalšie generácie k zbožnosti 
a túžbe po Božom konaní. Aj preto založil 
v Oklahomskej Tulse v roku 1965 univer-
zitu, ktorej cieľom malo dať ďalším gene-
ráciám veriacich ľudí kvalitné vzdelanie 
pod vedením bohabojných lektorov, aby sa 
vplyv Božieho kráľovstva niesol ďalej, a tak 
zasiahol celú spoločnosť pre Krista. 

V službe, či už ako aktívny putujúci 
evanjelista, alebo ako zakladateľ a mana-
žér univerzity, zažil Oral Roberts mnohé 
víťazstvá, ale aj sklamania a zlyhania. Na 
rozdiel od mnohých iných služobníkov 
nedovolil, aby ho tieto útoky nepriate-
ľa stiahli z  priamej cesty evanjelia. Keď 
15. decembra 2009 poslednýkrát vydýchol, 
opustil tento svet ako muž, ktorý úspešne 
dobehol beh a zachoval vieru v osobnej in-
tegrite pred Bohom aj ľuďmi. 

Jack Coe

Jack Coe sa narodil v roku 1918 v Okla-
homa City ako prvé zo siedmich detí. 
Podobne ako Branham, aj Coe vyrastal 
v zlých duchovných aj materiálnych pod-
mienkach, keďže jeho otec bol vášnivý ha-
zardný hráč a alkoholik. Niekoľkokrát sa 
Jackova matka neúspešne pokúšala odísť 
od svojho manžela, lebo spolužitie v  ta-
kýchto podmienkach bolo neznesiteľné. 
Pretože Blanche Coe nebola schopná sama 
uniesť finančnú záťaž vyplývajúcu zo žive-
nia osemčlennej rodiny, Jack a jeho druhý 
najstarší brat skončili v detskom domove. 
Jack opustil sirotinec vo veku sedemnásť 
rokov a  bez životného smeru sa pretĺkal 

každodennou existenciou po ceste neis-
toty a opilstva. Závislosť od alkoholu bola 
taká silná a jej dôsledky také nedozierne, 
že už v tomto mladom veku Jackovi lekár 
povedal, že ak neprestane, zomrie veľmi 
mladý. Počas tohto obdobia neúspešne 
zakaždým sľuboval Bohu, že s alkoholom 
prestane. Počas jednej opileckej párty však 
Boh zreteľne prehovoril k Jackovi slovami: 
„Toto je tvoja posledná šanca.“ Tento oka-
mih nadobro zmenil Jackov život. Rýchlo 
otriasol zo seba závislosť a odovzdal svoj 
život Bohu. Medzitým sa Coe oženil a rok 
po tom, ako sa vrátil z vojny, spolu s man-
želkou začali slúžiť ako cestujúci kazatelia, 
s  cieľom rozšíriť novoobjavené posolstvo 
o uzdravení. 

Jack Coe bol veľmi ambiciózny kaza-
teľ, plný dynamickej odhodlanosti a viery 

v moc Božieho kráľovstva. Sám dobre po-
znal Orala Robertsa a  jeho službu a  bol 
unesený veľkosťou Robertsovho evanjeli-
začného stanu. Jedného dňa Coe odmeral 
Robertsov stan a hneď nato objednal väčší 
pre svoju službu! V tom čase to údajne bol 
so svojou kapacitou viac ako 22000 miest 
najväčší stan na svete. Keď slúžil, Jack Coe 
kládol dôraz na uzdravenie a  svojím po-
stojom k liekom patril medzi radikálnych 
letničných – inými slovami, doktorov ne-
navštevoval a  lieky nebral (tento prístup 
čitateľom Logosu neodporúčame). Hoci 
mu toto vyhrotené stanovisko prinieslo 
mnoho nepriateľov a  pridalo tak k  jeho 
službe istú dávku kontroverzie – pravdou 
je, že mnohé kontroverzné vyjadrenia dali 
Coeovi do úst jeho protivníci, prípadne ho 
(zámerne?) dezinterpretovali. Keď lídri is-
tej klasickej letničnej denominácie obvini-
li Jacka Coea z extravagantného životného 
štýlu, vytlačil fotografie štyroch domov 
vo vlastníctve niektorých predstavených 
spomínanej denominácie, a tiež fotografie 
svojho domu a domov svojich troch spo-
lupracovníkov. Ukázalo sa, že Coe a jeho 
spoločníci mali skromnejšie bývanie ako 
ich kritici. Aj na tomto príklade sa uka-
zuje stará známa zákonitosť, že tí, ktorých 
služba prináša ovocie sú terčom obvinení 
z vecí, ktorých sa dopúšťajú práve ich kri-
tici. Raz pri službe uzdravenia dokonca 
Coea obžalovali z praktizovania lekárskej 
služby bez licencie, na základe čoho sa 
dostal aj do vyšetrovacej väzby. Floridský 
sudca však prípad pre jeho absurdnosť 
zmietol zo stola a  obžalovaného Coea 
zbavil obvinení. Jack Coe odišiel k  Pá-
novi skôr, ako to jeho okolie čakalo. Nie-
koľko mesiacov po zrušení žaloby podľa-
hol obrne 17. decembra, v  roku 1956. Za 
svoj krátky život sa Jack Coe stal jedným 
z  priekopníkov uzdravujúceho posolstva 
viery – jeho obrovský prínos do prebude-
neckého kresťanstva a hnutia viery uzná-
vali takí charizmatickí hrdinovia ako Oral 
Roberts, Kenneth Hagin a ďalší. 

T. L. Osborn

Tommy Lee (T. L.) Osborn, u nás zná-
my svojou rozsiahlou knihou o  uzdrave-
ní, sa narodil v roku 1923 na malej farme 
v  Oklahome. Pochádzal z  trinástich detí 
a  početná rodina Osbornovcov fi nančne 
neniesla hospodársku krízu veľmi dobre. 
Nepoznáme veľa detailov z  Osbornovej 
rodinnej histórie, no ten najpodstatnej-
ší vieme – T. L. Osborn sa znovuzrodil 
ako trinásťročný, keď ho starší brat vzal 
na zhromaždenie malého zboru v  Okla-
homskom meste Mannford. Rodina 
Osbornovcov sa priatelila s  Oralom 
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Robertsom, ktorý v tom čase viedol malý 
zbor v Sand Springs, v Oklahome. Mladý 
T.  L.  chodieval s  Robertsom, keď slúžil, 
a  pomáhal mu s  evanjelizačnými zhro-
maždeniami. Osborn bol pätnásťročný, 
keď naňho uprostred farmy zostúpila 
taká silná Božia prítomnosť, že sa rozpla-
kal. Keď sa pýtal Pána na to, čo to vlastne 
malo znamenať, prežil, že ho Boh povolal 
do kazateľskej služby, na čo začal T. L. ešte 
viac plakať a smiať sa zároveň. Nerozumel, 
čo sa s ním deje, ale vedel, že ten okamih 
zmenil kurz jeho života na destináciu pre-

budenia. Osborn začal cestovať s  evanje-
listom E. M. Dillardom, ktorému pomáhal 
s  organizáciou zhromaždení a  slúžil tiež 
na večerných mládežníckych bohosluž-
bách. Keď bol v  roku 1941 v  Californii, 
stretol Daisy Washburn, s  ktorou sa na-
sledujúci rok aj oženil. Z Osbnornovcov sa 
stal ozajstný evanjelizačný tím; obaja ká-
zali evanjelium a v roku 1944 založili zbor 
v Portlande, v štáte Oregon. Jedného dňa 
pozvali denominačného superintendenta, 
aby kázal v ich zbore. Tento Boží služob-
ník bol predtým misionárom v Indii a svo-
jou zanietenosťou pre misiu roznietil aj 
v  srdciach manželov Osbornovcov vášeň 
zasiahnuť vzdialené krajiny evanjeliom.

Mladí Osbornovci nezostali iba pri váš-
ni, a v roku 1945 odišli na misiu do Indie. 
Služba v  Indii však vôbec neprebiehala 
podľa ich predstáv. Miestni ľudia prijali 
misionárov veľmi dobre, ale keďže neveri-
li, že Biblia je Božie slovo, chceli iný dôkaz 
o tom, že Ježiš je naozaj Boží Syn. Osbor-
novci nevedeli dať Indom žiadny hmata-
teľný dôkaz a po menej ako roku sa vrá-
tili domov prakticky bez výsledku. T.  L. 
sa vrátil do služby v zbore v nádeji, že sa 
s Daisy dostanú z pocitov zlyhania a neús-
pechu. Uvedomovali si, že ich služba potre-
buje viac Božej moci. Modlili sa, študovali 

Písmo, čítali životopisy mocných Božích 
mužov a rôznu inú prebudeneckú literatú-
ru. Snažili sa skontaktovať so služobník-
mi, ktorých doprevádzali divy, znamenia 
a zázraky, no najprv bezúspešne. Po istom 
čase však manželov pozvali na zhromaž-
denie s  kazateľkou Hattie Hammond, 
ktorá mala kázať na tému „Vidieť Ježiša“. 
V túžbe po hlbšom osobnom poznaní 
Boha a  Jeho moci sa rozhodli, že pozva-
nie príjmu. Hammondovej posol stvo sa 
Osbornovcov dotklo a  po zhromaždení 
sa doma dlho do noci modlili, aby mohli 
uvidieť Pánovu tvár. T. L. netušil, že Boh 
túto modlitbu vypočuje doslovne. Nasle-
dujúce ráno o 6:00 sa T. L. Osborn zobu-
dil a videl videnie Ježiša Krista, ktoré mu 
navždy zmenilo život. Nebolo to videnie 
mystické, Osborn neprijal žiadne grandi-
ózne pseudoproroctvá ako mnohí, ktorí sa 
pýšili videniami Pána. Osborn spomína, 
ako videl pred sebou Pána a  premožený 
Jeho láskou ležal na tvári a plakal. Zážitok 
Osbornovi priniesol hlboké skúsenostné 
uvedomenie skutočnosti, že Ježiš bol ozaj-

stným Pánom jeho života a  navždy patrí 
Bohu – až vtedy skutočne pochopil, že ho 
Pán miluje a má pre jeho život reálny, kon-
krétny plán. Celý jeho život dostal nový 
a jediný cieľ – osláviť Ježiša.

V novembri roku 1947 sa v  Portlan-
de konalo uzdravujúce ťaženie Williama 
Branhama s  Jackom Moorom a  Gordo-
nom Lindsayom. Keďže T. L. bol na deno-
minačnej konferencii, prvého zhromažde-
nia sa Daisy zúčastnila sama a podrobne 
manželovi opísala, čo sa dialo. Vedel, že 
nemôže neísť. Osborn bol svedkom záz-
rakov, ktoré presiahli aj jeho najodvážnej-
šie predstavy. Branham volal ľudí na pó-
dium, podrobne každému povedal o jeho 
zdravotných problémoch a  ľudia, za kto-
rých sa modlil, boli okamžite uzdravení. 
Osbornovci boli veľmi dotknutí službou 
Williama Branhama a  získali nové zja-
venie o tom, že Ježiš je skutočne ten istý, 
včera, dnes aj naveky. Miluje a uzdravuje 
ľudí aj dnes! Na Branhamovi ich nadchlo 
aj to, že to bol pokorný muž, ktorý všetku 
slávu za zázraky pripisoval jedine Ježišo-
vi a jednoducho len robil prácu, do ktorej 
ho Boh povolal. T. L. sa neskôr vyjadril, že 
počas zhromaždenia mal dojem, ako by 
mu tisíce hlasov hovorili: „Aj ty to môžeš 
robiť.“ Osborn sa celé tri dni postil bez jed-
la a vody a hľadal Božiu prítomnosť. Pán 
k nemu prehovoril: „Ako som bol s ostat-
nými, tak budem aj s  tebou. Kdekoľvek 

pôjdeš, dám ti zem do vlastníctva. Žiad-
ny démon, žiadna choroba, ani žiadna 
moc nemôže obstáť pred tebou po všetky 
dni tvojho života, ak dokážeš, aby ľudia 
verili môjmu Slovu.“ Od tej chvíle začali 
Osbornovci vo svojom zbore organizovať 
uzdravujúce zhromaždenia. Okamžite 
boli svedkami toho, že ľudia boli uzdrave-
ní a dotknutí Božou mocou. Na vlastné oči 
sa mohli presvedčiť, že Boh je verný.

Teraz, keď už vo svojej službe videli 
nadprirodzenú dimenziu uzdravení a záz-
rakov, v ich srdciach opäť vzbĺkol plameň 
nadšenia pre misiu. Pripojili sa k skupine 
evanjelistov zastrešených pod hlavičkou 
organizácie The Voice of Healing. Mali prí-
ležitosť slúžiť s generálmi prebudenia ako 
F. F. Bosworthom, Gordonom Lindsayom, 
či známym Williamom Branhamom. Vďa-
ka týmto zhromaždeniam získala Osbor-
nova služba celonárodnú reputáciu, avšak 
srdcia Osbornovcov patrili ďalekým kraji-
nám, v ktorých ešte nebolo kázané evanje-
lium. V priebehu nasledujúcich pätnástich 
rokov slúžili Osbornovci v  40 krajinách 
sveta. Ich zhromaždení sa často zúčastňo-
vali doslova desaťtisíce ľudí, z ktorých veľ-
ké množstvá radikálne odovzdávali svoje 
životy Pánovi. Všade, kam prišli, ich služ-
bu nasledovali dramatické divy, znamenia 
a  zázraky. Osbornovci sa nezameriavali 
len na okázalé prebudenecké zhromažde-
nia, ale podporovali a pomáhali vychová-
vať pastorov a  služobníkov, aby nerástol 
len štatistický počet obrátených, ale sku-
točné zástupy učeníkov vo fungujúcich 
a zdravých miestnych zboroch. Odhaduje 
sa, že T. L. Osborn za celú službu podpo-
roval viac ako 30000 miestnych pastorov 
a dopomohol k tomu, aby bolo evanjelium 
kázané na približne 50000 rôznych mies-
tach. Víziou Osbornovcov bolo kázanie 
evanjelia po celom svete, netúžili byť stre-
dobodom pozornosti. 

Práve v službe manželov Osbornovcov 
vidíme, že povojnové uzdravujúce prebu-
denie malo ďalekosiahly vplyv. Nešlo len 
o  kultúrno-náboženský rozruch v  rámci 
konzervatívnych, v tom čase ešte relatívne 
kresťanských Spojených štátov, ale o  ma-
sívnu a dynamickú duchovnú reformáciu, 
ktorá priniesla dobrú správu o spáse v Ježi-
šovi Kristovi do celého sveta – aj vďaka mi-
sijne zameraným ľuďom, ako T. L. a Daisy 
Osbornovci. Hlavne na ich službe je zau-
jímavé, že zatiaľ čo väčšina osobností po-
vojnového prebudenia na sklonku šesťde-
siatych rokov v aktívnej, pravidelnej službe 
uzdravenia nepokračovali, Osbornovci 
vytrvali v  uzdravujúcich evanjelizačných 
ťaženiach až do osemdesiatych rokov. Dai-
sy odišla k Pánovi v máji roku 1995 a T. L. 
naďalej v  rámci svojich možností slúži 
a podporuje misiu po celom svete.
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dôležitá zásada a  merné lano evanjelizá-
cie. A v akej miere považujeme svoj večný 
život za dôležitý, tak dôležitý by mal byť 
pre nás večný život iných. Ako nástojčivo 
by sme stáli za svoje spasenie, keby bolo 
ohrozené, tak nástojčivo musíme prosiť 
za spasenie svojich blížnych, ktorých nám 
dal Boh do života. „... ako chcete, aby vám 
ľudia činili, tak aj vy im čiňte podob-
ne...“ (Lk 6,31) - zhŕňa Ježiš v jednej vete 
starozákonný odkaz týkajúci sa vzťahov. 
Stačí, keď si predstavíš, ako by chcel, aby 
sa k tebe správali kresťania, keby si nebol 
spasený, a hneď budeš vedieť, čo máš uro-
biť pre iných. 

Ak vieš, ako by ťa bol v tom čase roz-
čúlil náboženský rozhovor, potom ani 
ty s  nikým nehovor náboženským spô-
sobom. Pokiaľ si ešte pamätáš, aký si bol 
citlivý, aby ti ponechali slobodnú vôľu pri 
rozhodovaní, ponechaj túto slobodu aj ty 
iným. A  ak si ešte nezabudol – a  isto si 
vďačný tej osobe, ktorá sa podujala na tú 

Od okamihu, keď tento oheň v nás vzbĺk-
ne, túžime byť živým svedectvom nášho 
Pána. Ústa máme preto, aby sme sa mod-
lili za prebudenie a spasenie iných, a tiež, 
aby sme zvestovali evanjelium. 

Pre toto vstávame každé ráno do prá-
ce, snažíme sa viesť príkladný život, žije-
me bez hriechu, robíme všetko preto, aby 
sme nielen slovom, ale aj skutkom vydali 
počet každému človeku, a snažíme sa ce-
lou svojou bytosťou demonštrovať zvesť 
evanjelia. Pre toto jeme a spíme, aby sme 
k  tomuto všetkému mali energiu. Preto 
oddychujeme, relaxujeme a  chodíme na 
dovolenky (aj to je veľmi dôležité), aby 
sme zregenerovali svoje sily, no nie pre 
seba, ale pre Božie dielo. „A všetko, čokoľ-
vek robíte slovom alebo skutkom, všetko 
robte v mene Pána Ježiša ďakujúc Bohu 
a Otcovi skrze neho.“ (Kol 3,17)

Tento oheň pochádza z  Božej lásky. 
On nám prikázal, aby sme milovali svo-
jich blížnych ako seba samých. Aj toto je 

Tibor Ruff 

„A 
Ježiš pristúpiac hovoril 
s  nimi a  povedal: Daná mi 
je každá moc na nebi aj na 

zemi. A  tak iďte, čiňte učeníkmi všetky 
národy krstiac ich vo meno Otca i  Syna 
i Svätého Ducha.“ (Mt 28,18-19) „A pove-
dal im: Iďte po celom svete a kážte evan-
jelium každému stvoreniu!“ (Mk 16,15) 
„...  ale prijmete moc Svätého Ducha, 
ktorý príde na vás, a budete mi svedkami 
i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Sa-
márii a tak až do poslednej končiny zeme. 
A  keď to povedal, zdvihnutý bol hore, 
kým oni hľadeli na to, a podňal ho oblak 
a vzal spred ich očí.“ (Sk 1,8 -9) 

Duch Svätý teda vstupuje do nášho ži-
vota cielene: neprišiel a nenaplnil nás iba 
preto, aby nás požehnal, potešil a venoval 
sa nám, ale preto, aby zapálil naše srdcia 
stravujúcim ohňom k svedeckému životu. 

Ježišov 
posledný 
príkaz

Posledný príkaz Pána 
Ježiša, ktorý dal 
učeníkom pred Jeho 
nanebovstúpením, bol 
príkaz „zvestovania 
evanjelia“
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Málo je robotníkov do žatvy, odkedy je 
evanjelium prítomné na tejto planéte po-
čas 2000 rokov až doteraz. Duch Svätý 
dáva do sŕdc mnohých z nás priam nezne-
siteľné pudenie, akoby sme vždy zaostáva-
li za tým, čo by sme v skutočnosti mohli 
a mali urobiť pre záchranu iných.

V origináli textu Ježišových slov ohľa-
dom vyslania robotníkov do žatvy stojí: 
„Proste Pána žatvy, aby vyhnal, prinútil, 
nahnal robotníkov do svojej žatvy.“ Preto 
hovorí Pavol v 1. Kor 9,16: „Lebo keď zves-
tujem evanjelium, nemám sa čím chváliť, 
pretože to musím robiť, ale beda by mi 
bolo, keby som nezvestoval.“ A  Jeremiáš 
hovorí: „Nahováral si ma, Hospodine, 
a  dal som sa nahovoriť; bol si mocnejší 
ako ja a  premohol si. Som za posmech 
každého dňa, každý z nich sa mi posmie-
va. Lebo kedykoľvek hovorím, kričím. 
Násilie a  zhuba! volám. Lebo mi je slo-
vo Hospodinovo na potupu a  na útržku 
každého dňa. A  povedal som: Nebudem 
ho spomínať ani nebudem viacej hovoriť 
v jeho mene. Ale je to v mojom srdci ako 
horiaci oheň, zavretý v mojich kostiach, 
a  ustal som zdŕžať, ani nevládzem.“ 
(Jer 20,7-9)

Želám ti milý čitateľ, aby aj teba Duch 
Svätý naplnil podobnou mierou, aby si bol 
dobrým Pánovým svedkom. Jeremiášov 
problém bol ten, že sa na jeho službu ne-
obrátil ani jediný človek, a  Boh od neho 
predsa očakával, aby aj napriek tomu 
hlásal Slovo Božie ďalej. Nezúfaj teda: ty 
predsa môžeš účinnejšie slúžiť. 

Ale vráťme sa k  Ježišovej modlitbe. 
Predstav si, že by ťa Pán žatvy vyslal svedčiť 
takým spôsobom, ako zvykneme vyháňať 
démonov. Povedzme, že na teba poriadne 

hlasno skríkne: „V Mene Pánovom ti pri-
kazujem skrze silu Ducha Svätého, aby si 
teraz hneď a  okamžite išiel niekomu ká-
zať evanjelium! V Mene Ježiš teraz, hneď! 
Von! Pavlovi sa to stalo, ale prečo chceš 
čakať až dovtedy? (Samozrejme, hoci to 
myslím vážne, píšem to s úsmevom, preto 
to prosím ťa nečítaj so strachom.) Radšej 
choď pekne svedčiť!

Zvestovanie evanjelia je príkaz, ale čo 
vlastne je evanjelium? „A oznamujem 
vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám 
zvestoval, ktoré ste aj prijali, v  ktorom 
aj stojíte, skrze ktoré i spasení bývate, ak 
držíte v pamäti, akým slovom a v akom 

ťažkú úlohu kvôli tebe, aby ti úprimne, aj 
za cenu, že sa urazíš, s láskou, no možno 
trochu bolestivo, nastavila zrkadlo (a mož-
no sa tým trochu dotkla tvojej slobody) 
a v akom duchu to všetko robila, len aby 
ťa to zbudovalo, potom to urobíš aj ty pre 
záchranu iných. 

A pokiaľ si spomenieš aj na to, že by to 
nebolo malo na teba žiadny vplyv a nebol 
by si sa obrátil, keby si v tom všetkom ne-
bol vnímal lásku a prijatie zo strany kres-
ťanov (čo si možno nikdy predtým neza-
kúsil), potom to poskytni aj ty ostatným. 
A ak priznáš, že toto všetko je vďaka Božej 
milosti – to, že si uveril – potom ti nezos-
táva nič iné, len vyprosiť túto milosť pre 
iných tak, akoby išlo o tvoju záchranu!

Takto žil Ježiš. Jeho až prekvapivo ra-
dikálne slová o tom, že Jeho učeník má ísť 
za Ním a zvestovať evanjelium, prameni-
li z tejto vrúcnej lásky. Ježiš často vstával 
ešte pred svitaním, aby sa modlil, potom 
zvestoval radostnú správu, následne počas 

dňa vyučoval, večer sa modlil za chorých 
a do neskorej noci vyháňal démonov. Po-
pritom všetkom sa často modlil celú noc. 
V evanjeliu Marka čítame, že nemali čas 
ani na jedenie. Keď sa dvanásti vrátili zo 
svojej prvej služby, Ježiš im povedal: „Poď-
te vy sami osobitne na pusté miesto a od-
počiňte si trochu. Lebo bolo mnoho tých, 
ktorí prichádzali a odchádzali, a nemali 
kedy ani jesť. A  odplavili sa na lodi na 
pusté miesto osobitne.“ (Mk 6,31-32) Ale 
aj to ako skončilo? Keď ich zbadal ľud na 
lodi, predišli ich pešo a na druhom brehu 
ich počkali. Ježiš sa nad nimi zľutoval, lebo 
boli ako ovce bez pastiera, a tak ich začal 
vyučovať. „A zástupy ich videli, že idú 
preč, a mnohí ho poznali. A zbehli sa ta 
pešo zo všetkých tých miest a predišli ich 
a zhromaždili sa k nemu. A keď vyšiel Je-
žiš z lode, videl veliký zástup ľudí a bolo 
mu ich ľúto, pretože boli ako ovce, nema-
júce pastiera, a  začal ich učiť mnohým 
veciam.“ (Mk 6, 33-34) 

Ako áno, ako nie, tak sa im minul čas, 
že bol zrazu večer a oni sa nestihli najesť. 
Po udalostiach rozmnoženia chleba Ježiš 
prepustil zástup a učeníkom povedal, aby 
sa preplavili na druhú stranu jazera. Pri-
tom On sám odišiel na vrch modliť sa až 
do tretej hodiny rannej i uvidel učeníkov, 
ktorí zápasili so silným vetrom, veslujúc 
v strede jazera. Išiel teda za nimi po vode, 
a keď sa doplavili na breh, začala sa služ-
ba ďalšieho dňa. Čo zostalo z odpočinku, 
ktorý si sľúbili ešte ráno?

Ježišovým hnacím motorom tohoto 
všetkého nebola túžba po kariére, ani wor-
koholizmus, ale láska voči ľuďom. Takto 
bojoval, a takto bojuje až dodnes, za spa-
senie ľudstva (aj za tvoje), akoby bojoval 

za to svoje. On súc Bohom, keď bol v ľud-
skom tele, bol „pod Zákonom“ a podriadil 
sa prikázaniu „Miluj svojho blížneho, ako 
seba samého“! „A keď videl tie zástupy, 
hlbokou ľútosťou bol pohnutý nad nimi, 
že boli zmorení a rozptýlení ako ovce, ne-
majúce pastiera. Vtedy povedal svojim 
učeníkom: Žatvy je mnoho, ale robot-
níkov je málo. Teda proste Pána žatvy, 
žeby vyslal robotníkov do svojej žatvy.“ 
(Mt 9,36-38) Po tomto strávil opäť celú noc 
na modlitbách, aby na druhý deň pomazal 
dvanástich do služby. Táto modlitba nie je 
v Písme zaznamenaná náhodou, lebo ob-
sahuje pravdy platné pre všetky obdobia. 
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Ústa máme preto, aby sme sa modlili 
za prebudenie a spasenie iných, 
a tiež, aby sme zvestovali evanjelium.



spravodlivý. A všetky tie zástupy, ktoré sa 
boli zišli k tomu divadlu, vidiac, čo sa sta-
lo, všetci sa bili do pŕs a vracali sa späť do 
mesta.“ (Lk 23,46-48)

Keď ľudia pochopia, čo sa tam vtedy 
v  skutočnosti stalo, a  skrze Ducha Svä-
tého to prežijú tak, akoby sa to udialo 
medzi nimi, potom zistia, že aj oni sú ta-
kými hriešnikmi, ako tí, ktorí boli vtedy 
reálne na tom mieste, a  tiež potrebujú 
spasenie.

Podstatou omámenia, o  ktorom písal 
Pavol Galatským, je to, že obeť Pána Ježiša 
Krista na kríži zahalí do takej hmly, kvô-
li ktorej stratí podstatu reality, čím oslabí 
evanjelium.

Zhrňme si to. Podstatou evanjelia je: 
Mesiáš prišiel v ľudskom tele (bol z mäsa 
a krvi), zomrel, to znamená, že jeho smrť 
bola skutočná – ľudská! Omámenie sa 
snaží spochybniť tento historický fakt! 
Materializmus a marxizmus zľahčujú túto 
skutočnosť, činia ju nerealistickou: „Veď 
to bolo tak dávno…, možno to ani pravda 
nebola..., nevideli sme to... a vôbec, nie sú 
na to dôkazy... “

Modlárstvo prekrýva realitu tela, krvi 
a  spasenia napodobeninami, freskami, 
predmetmi. Každá napodobenina zabráni 

„...  ktorým vôňou smrti na smrť, a  kto-
rým vôňou života na život. Ale na to kto je 
spôsobný?!“ (2 Kor 2,16) a „...ktorý nás aj 
učinil dostatočných za služobníkov novej 
zmluvy, nie litery, ale Ducha, lebo litera 
zabíja, ale Duch oživuje.“ (2 Kor 3,6)

K tomu, aby človek dokázal svedčiť 
tak, aby sa to dotýkalo ľudských sŕdc, 
musí hlásať Krista a byť závislý od Ducha 
Svätého. „... ktorý skrze večného Ducha 
obetoval sám seba bezvadného Bohu.“ 
(Žid  9,14) Duch Svätý bol prítomný, keď 
sa to skutočne odohralo, a odvtedy sa ne-
zmenil, ani len tieň zmeny sa ho nedotýka. 
A dnes je tu, je v nás, počas svedectva do-
káže zjaviť Krista skrze Božie Slovo ľuďom 

tak, akoby bol ukrižovaný priamo medzi 
nimi, pretože Duch je nad časom, a aj dnes 
nám môže sprítomniť minulosť. (On je 
skutočný „stroj času“.) Toto je dôležité pre-
to, lebo Ježišova smrť, ktorá sa udiala skr-
ze večného Ducha, sa stala síce v čase, no 
predsa je to udalosť večná: jej účinok a sila 
je taká istá ako vtedy tam, v tom okamihu. 
„A Ježiš zvolal velikým hlasom a  pove-
dal: Otče, do tvojich rúk kladiem svojho 
ducha! A keď to povedal, vypustil dušu. 
A keď videl stotník, čo sa stalo, oslavoval 
Boha a povedal: Tento človek bol skutočne 

zmysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste 
boli nadarmo uverili. Lebo medzi prvým 
som vám vydal, čo som aj prijal, že Kris-
tus zomrel za naše hriechy podľa písem 
a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal 
z mŕtvych podľa písem.“ (1 Kor 15,1-4)

Evanjelium teda nie je pocit, nálada či 
zážitok. Evanjelium je zvestovanie troch 
historických faktov: Ježiš Kristus zomrel 
za naše hriechy, bol pochovaný, na tretí 
deň reálne vo fyzickom tele vstal zmŕt-
vych. Tento zázrak je jadrom radostnej 
zvesti. Na tomto je postavená naša viera 
(a nie na teologických myšlienkach!). Ten, 
kto verí v tento zázrak, že sa skutočne stal, 
a  vyzná to, bude zachránený na večnosť. 
Tieto tri historické fakty vyjadrujú Božiu 
lásku voči každému človeku. Preto sa apoš-
tol Pavol s rozhodnosťou zaviazal k zves-
tovaniu evanjelia. „A ja, keď som k  vám 
prišiel, bratia, neprišiel som vo vzneše-
nosti slova alebo múdrosti zvestujúc vám 
svedectvo Božie. Lebo som nebol usúdil 
vedieť niečo iné medzi vami krome Ježiša 
Krista, a to toho ukrižovaného. A ja som 
bol u vás v slabosti a v bázni a triasol som 
sa mnoho. A moja reč a moja kázeň nezá-
ležala v presviedčavých ľudskej múdrosti 
slovách, ale v dôkaze Ducha a moci, aby 
vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale 
v moci Božej. A múdrosť hovoríme medzi 
dokonalými, ale nie múdrosť tohoto sve-
ta ani kniežat tohoto sveta, ktoré hynú.“ 
(1 Kor 2,1-6)

Ešte predtým napísal: „Lebo slovo krí-
ža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale 
nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mo-
cou Božou.“ (1 Kor 1,18) 

Zvesť o  ukrižovanom a  vzkriesenom 
Mesiášovi dokáže vypôsobiť prijatie 
spasenia a  Božej sily. Akonáhle ľudský 
duch pochopí a  prijme, že Ježiš skutoč-
ne zomrel za jeho hriechy, skrze to sa ho 
dotkne realita Božej lásky, čo ho následne 
pomkne k  obráteniu. A  realita vzkriese-
nia uvoľní zase jeho vieru v silu záchrany 
Hospodinovej. 

Lenže ako možno tento odkaz účinne 
hlásať? Aj na toto nám dáva Pavol odpo-
veď v  liste Galaťanom 3,1: „Ó, nerozum-
ní Galaťania, kto vás tak omámil, aby 
ste neboli poslušní pravde, ktorým bol 
Ježiš Kristus prv napísaný pred očami 
ako medzi vami ukrižovaný?“ Pavol teda 
kázal tak, že poslucháči mali dojem, že 
ukrižovaný Ježiš je uprostred nich. Toto 
nedosiahol emocionálnym dôrazom, „ne-
nápadným“ tlakom na city, ani umelým 
vytvorením takejto atmosféry, básnický-
mi vzletmi či hororovým rozoberaním 
Ježišovho utrpenia. Skrátka, toho nedo-
siahol ľudským spôsobom, ale pomocou 
Ducha Svätého. Vedel veľmi dobre, že ta-
kýto spôsob rozoberania by nemal efekt. 
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človeku pochopiť, čo sa vlastne v skutoč-
nosti na Golgote stalo. Skutočná smrť – 
smrť Božieho Syna. Zbožňovanie oltárnej 
sviatosti, počas ktorej akoby omša „zopa-
kuje“ Kristovu obeť, v  skutočnosti úplne 
zatemňuje realitu udalosti, ktorá sa stala 
pred 2000 rokmi. Satan urobí všetko pre-
to, aby ochudobnil túto realitu a to je pod-
stata čarovania – omámenia. 

Jedine Duch Svätý dokáže skrze Božie 
Slovo zjaviť človeku smrť Pána Ježiša tak, 
akoby sa to stalo v prítomnom čase. A tu 
končí každé mudrovanie. Každý život 
a zvlášť život Božieho Syna stojí za to, aby 
si sa zastavil, zamyslel a obrátil sa. 

Toto sa nazýva Božia šoková terapia, 
ktorou môže, a aj chce, zobudiť smrteľne 
omámené a  zasnené ľudstvo. Duch Svätý 
to dokáže vypôsobiť počas svedectva. Keď 
sa toto podarí, potom sa prejaví Božia sila, 
vzbudí sa viera, ktorá je schopná uvoľniť 
aj silu uzdravenia. Davy stojace pod krí-
žom Golgoty sa obrátili. Preto, keď Duch 
Svätý počas svedectva zjaví ľuďom Krista, 
môžeme ich viesť k rozhodnutiu. Je dobré 
povedať im, že táto udalosť ich zaväzuje. 
Ak im Duch Svätý zjaví to nevysloviteľné, 
potom im zjaví aj realitu spasenia a  jeho 
dôležitosť tak, ako to urobil Peter v kázni 
na Letnice, kedy sa ho poslucháči sami 
opýtali: „Čo máme robiť?“

Ak ťa Duch Svätý vedie takto, a aj situá-
cia to dovoľuje, môžeš vziať silu od Pána 
k tomu, aby si osobu, ktorej svedčíš, vyzval 
k obráteniu a k modlitbe spasenia. 

Nech sa nenaplní slovo: „... lebo syno-
via prišli až k prielomu, ale niet sily po-
rodiť,“ (Iz 37,3 ), ale radšej: „Preto, ako 

hovorí Svätý Duch: Dnes, keby ste počuli 
jeho hlas, nezatvrdzujte svojich sŕdc.“ 
(Žid  3,7-8) Nepochybne, v  takýto čas 
ovplyvňujeme ducha a  srdce dotyčného, 
a  to je to, pre čo nás obviňujú z  nátlaku 
alebo obmedzovania slobody svedomia. 
No nie každé ovplyvňovanie je násilné 
a zavádzajúce! Každý deň, v každej oblasti 
neustále ovplyvňujeme a  sme ovplyvňo-
vaní: v rodine, v zamestnaní, vo vzťahoch, 
všade. Toto je úplne prirodzené. Prečo 
by sme sa nemohli navzájom ovplyvňo-
vať v  pozitívnom smere, napríklad čo sa 
týka v prístupe k Bohu? Táto láska neus-
tále ovplyvňuje. Pavol píše Filémonovi 
8-14: „A preto, hoci mám veľkú smelosť 
v Kristovi rozkázať ti, čo náleží, pre lás-
ku radšej prosím súc taký ako starý Pavel 
a  teraz i  väzeň Ježiša Krista, prosím ťa 
o svoje dieťa, ktoré som ja splodil vo svo-
jich putách, Onezima, ktorý ti bol kedysi 
neužitočný, ale teraz tebe i mne užitočný, 
ktorého som ti zase poslal, a ty ho, to jest 
moje srdce, prijmi, ktorého som ja chcel 
podržať u seba, aby mi za teba slúžil v pu-

tách evanjelia, ale bez toho, aby som ve-
del tvoju mienku, nechcel som nič urobiť, 
aby tvoje dobré nebolo ako vynútené, ale 
dobrovoľné.“

Dáva dôraz na slobodu, dobré skutky 
z donútenia totiž nemajú odplatu od Boha. 
Bolo by to úplne bezvýznamné a bezcen-
né. Preto aj obrátiť sa je nutné zo slobod-
nej vôle. Ak niekto ctil slobodu, tak to bol 
Pavol. „Ak teda mňa máš za spoluúčast-
níka, prijmi ho ako mňa. A jestli ti niečo 
ukrivdil alebo ti je niečo dlžný, pripočítaj 
to mne. Ja, Pavel, som to napísal vlastnou 
rukou, ja zaplatím, aby som ti nepovedal, 
že si mi aj sám seba dlžný. Áno, bratu, 
nech mám ja z teba úžitok v Pánovi; ob-
čerstvi moje srdce v  Pánovi. Dôverujúc 
tvojej poslušnosti som ti to napísal ve-
diac, že urobíš aj nad to, čo hovorím.“ (Fil 
17-21) Nuž, toto je naozaj ovplyvňovanie, 
a predsa to neuráža Filémonovu slobodu, 
ba práve ju posilňuje! No tento list v sku-
točnosti nie je o Pavlovi a Filémonovi, ale 
o Ježišovi a duchu človeka. 

Vplyv Božej lásky pudí k  obráteniu. 
Mohli by sme to povedať aj takto: ak sa 
ťa Kristus dotkol, prijmi Ho. Boh zaplatil 
všetky tvoje dlhy. Preto si Jeho dlžníkom 
a  očakáva od teba obrátenie. Poteš tým 
Pána. 

Medzi základné práva každého člove-
ka patrí sloboda svedomia, presvedčenia 

a vierovyznania, aj zmena vierovyznania, 
jeho praktizovanie na úrovni jednotlivca 
aj spoločenstva, výber Cirkvi, tiež sloboda 
hlásania a vyučovania na verejnosti. 

Ak niekto zvestuje vieru na verejnosti 
a robí nátlak lásky na ľudí vyzvaním k ob-
ráteniu, nie je to násilné zavádzanie, ale sa-
motná sloboda. Poslucháči môžu kedykoľ-
vek odísť, nie sú povinní vypočuť si kázeň 
do konca, a nehrozia im žiadne sankcie, ak 
sa ďalej nebudú zaujímať o to, čo počuli. 

Násilným zavádzaním možno ozna-
čiť to, keď niekto štátnymi prostriedkami 
(polícia, armáda, štátne školstvo, daňový 
úrad, štátny rozpočet) nanucuje občanom 
svoju vieru, hoci oni o ňu nemajú záujem. 
No ak sa občania postavia na odpor voči 
tým, ktorí im chcú vierovyznanie pod ná-
tlakom nanútiť (keďže títo majú v rukách 
takú moc, ktorá môže ohroziť ich existen-
ciu, pokiaľ budú nepoddajní), môžu byť 
v nevýhode.

Isté porekadlo znie: „... kto hovorí na 
iného, ten hovorí na seba.“ 

Tie „inštitúcie“ obviňujú kresťanov 

praktizujúcich živú vieru z nátlaku, ktoré 
sú v  tejto oblasti najhriešnejšie. Hovoria: 
„Kradnú ovečky z  historických cirkví!“ 
Tým len potvrdzujú, že chcú mať ľudí vo 
svojom vlastníctve, veď len vlastníctvo je 
možné ukradnúť. Aké rúhanie, keď inšti-
túcia pokladá ľudí, ktorí sú výlučne vlast-
níctvom Božím, za svoje vlastníctvo! Čo 
je prirodzenejšie, ako keď človek zmení 
presvedčenie, či zbor koľkokrát to uzná za 
vhodné.

Každého pravdivého človeka zaväzuje 
svedomie, aby si sám vybral životnú cestu, 
ktorá je podľa neho najlepšia a najpravdi-
vejšia. Toto je sloboda. Zákaz zvestovania 
evanjelia a  nenásilnej výzvy k  obráteniu 
nie je nič iné, ako zavádzanie a manipulá-
cia, skutočné obmedzovanie slobody vie-
rovyznania a svedomia. Hlásajme teda od-
vážne Božie slovo! „Múdrosť volá hlasne 
vonku; vydáva svoj hlas na uliciach. Volá 
na hlavných miestach najrušnejších, pri 
vchodoch do brán, v  meste hovorí svoje 
reči.“ (Pr 1,20-21) „Či azda múdrosť nevo-
lá a  umnosť nevydáva svojho hlasu? Na 
vrchu vysokých miest, pri ceste, na roz-
cestí stojí; vedľa brán, pri vchode do mes-
ta, tam, kade sa vchádza ku dverám, volá 
mocne: Na vás, mužovia, volám, a  môj 
hlas je k synom človeka!“ (Pr 8,1-4)

Preklad: Zlatka Radnotyová
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Teda proste Pána žatvy, žeby 
vyslal robotníkov do svojej žatvy.

Ježišov posledný príkaz | Vyučovanie

©
iS

tt
©

iS
t

©
iS

tt
©

iS
t

©
iS

t
©

iS
t

©
iS

©
i

©
i

©©©©©©
oc

kp
oc

kpck
p

ck
p

oc
kpck

p
oc

kp
oc

kpkk
oc

kco
ho

to
ho

to
ho

to
ho

toot
o

ot
o

ho
to

ho
to

ho
t

h
omco

mmomm
.c

om
.c

omco
mom

.c
omommco

mm
co

mmm
c

/ D/DDD / 
DD

 / 
D/DD / 
DD

 / 
DDDD/   

m
itr

m
itrrr

m
itr

m
itr

m
itr

m
itr

m
itr

m
it

m
i

mm
y 

Ka
y 

Ka
y 

Kaa
y 

Ka
y 

KaKa
y 

KaK
yyy

lin
o

lin
oo

lin
o

lin
o

lin
o

inlll
kykykkkkkk

vs
kk

vs
kkskvsvssvvvvvvvv



ceste k  želanej demokratizácií stojí veľa 
neznámych, za rohom sa skrýva veľa prí-
šer, ktoré skôr ukazujú na hrozbu. Exis-
tuje totiž niekoľko závažných dôvodov, 
poukazujúcich na možné nebezpečenstvo 
zmien vyvolaných búriacimi sa arabskými 
ulicami. 

Keď dvaja robia to isté, 
nemusí to byť to isté

Pri skandovaní Egypťanov či Tunisa-
nov po demokracii sa predovšetkým vy-
nára otázka, či je v islamskom svete vôbec 
realizovateľná demokratická forma vlá-
dy. Alebo povedané všeobecnejšie, či ide 
o  vhodnú a  použiteľnú formu vlády pre 
každý národ a kultúru. Viacero politoló-
gov na tieto otázky odpovedá záporne. Pre 
úspešné fungovanie demokracie je totiž 
nutné, aby obyvateľstvo zdieľalo určitý typ 
hodnôt, politickej a spoločenskej kultúry, 
čo vytvára nevyhnutné hodnotové pod-
hubie, na ktorom môže demokratická for-
ma vlády vyrásť. Veľmi široko povedané, 
podstatou tohto podhubia je  všeobecne 
zdieľaný rešpekt voči slobode jednotlivca, 
ktorá sa realizuje na úrovni politickej, ná-
boženskej a  ekonomickej. Bez neho totiž 
demokracia rýchlo zvädne ako rastlina 
zasadená do nesprávnej pôdy. Voľby bez 
úcty k slobode naozajstnú demokraciu ne-
vytvoria a stanú sa iba nástrojom pre dik-
tatúru radikálnej väčšiny. 

Práve toto nebezpečenstvo hrozí no-
vým poprevratovým vládam v  severnej 
Afrike, nakoľko islamské spoločnosti 
napr. popierajú úplnú náboženskú slobo-
du. Moslimský svet na rozdiel od našej 
židovsko-kresťanskej kultúry neprešiel 
historickým vývojom odluky náboženstva 

Bruseli, Jeruzaleme, Moskve či v  Brati-
slave je: Čo bude výsledkom týchto arab-
ských revolúcií? Prinesú do regiónu viac 
slobody, demokracie a prosperity, alebo si 
na ne budeme s trpkosťou pamätať ako na 
výstrely z  Aurory, ktoré nasledovalo utr-
penie a hrôzovláda? História nás totiž učí, 
že revolúcie nemusia nevyhnutne zname-
nať pozitívny posun, ale niekedy vytvoria 
ešte odpornejšiu tyraniu ako režim, ktorý 
zvrhli. Stačí si len spomenúť na boľševic-
ký prevrat v  Rusku v  roku 1917. Cárovo 
samoderžavje síce nepredstavovalo nijak 
pokrokový režim a zvyklo napríklad po-
sielať politických odporcov do vyhnanstva 
na Sibír, avšak nový Stalinov režim na 
rozdiel od cára nemal nijaké morálne zá-
brany a milióny ľudí zotročil, vyhladoval 
na smrť, či postavil pred popravčiu čatu. 
Cárske Rusko by tiež určite okolitým ná-
rodom neprinieslo tragédiu, akú privliek-
lo Rusko komunistické. 

Nielen história nás nabáda pozerať sa 
na zmeny v  severnej Afrike opatrne. Na 

Martin Bielik

Masové protesty proti autokratickým 
režimom, ktoré koncom uplynulého roku 
zaplnili ulice v niektorých severoafrických 
krajinách, sa nakoniec pretavili do omno-
ho silnejších zmien. Spôsobili vlnu revo-
lúcií, ktorá sa pomerne rýchlo prehnala 
tamojšími arabskými štátmi a zmietla so 
sebou i  niekoľko desaťročí pretrvávajúce 
režimy. Z povestnej iskry sa stal požiar a je 
nateraz otázne, čo všetko s ním zhorí a čo 
všetko ešte zapáli. Z obrazu, ktorý vidíme, 
sa však môžeme domnievať, že arabský 
politický svet zasiahli tektonické otrasy 
veľkej magnitúdy a  zrejme už bude iný, 
ako sme ho doteraz poznali.

Nie je všetko zlato, čo sa blyští

Asi najviac frekventovaná otázka, kto-
rú si dnes kladú ľudia vo Washingtone, 

Arabské 
revolúcie

Vietor dobrých zmien 
alebo ničivá víchrica?
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od štátu. Ak napr. podľa rôznych priesku-
mov väčšina Egypťanov podporuje nasto-
lenie islamského práva, vrátane trestania 
konvertovania z  islamu na iné nábožen-
stvo smrťou, voľby by mohli do vedenia 
krajiny ľahko vyniesť také sily (ako napr. 
Moslimské bratstvo), ktoré by nastolili 
vládu islamského práva a  štátnu moc by 
využili k  brutálnej perzekúcii iných ná-
boženských prúdov, či k obmedzeniu práv 
žien. Samozrejme, teraz ešte nevieme, akú 
podporu by mohli takéto skupiny získať 
vo voľbách, ale negatívnym signálom chý-
bajúceho rešpektu k náboženskej slobode 
je už teraz nepozvanie koptských kres-
ťanov k  príprave novej egyptskej ústavy. 
V  prípade nástupu otvorene islamistic-
kých vlád by sa blízkovýchodní kresťania 
ocitli v  horšom postavení ako pred zme-
nou režimov. 

O  tom, že nastolenie demokracie 
v moslimskom svete môže nakoniec ohro-
ziť slobodu, svedčia viaceré odstrašujúce 
príklady z  nie tak dávnej histórie. Irán-
ska revolúcia z  roku 1979 nenahradila 
absolutistický režim šacha Rézu Pahlá-
vího niečím slobodnejším, ale islamskou 
teo kraciou. Rast popularity islamistov 
v  90-tych rokoch v  Alžírsku rozpútal 
krva vú občiansku vojnu. Jednou zo za-
hraničnopolitických priorít bývalej admi-
nistratívy Georgea W. Busha ml. bola sna-
ha o  vytvorenie demokracií na Blízkom 
východe. Plodom tejto, dnes sa už zdá že 
chybnej politiky, bolo aj zvrhnutie Saddá-
movho režimu, avšak pokusy o nastolenie 
demokracie v Iraku spôsobili rozvrat bez-
pečnosti a stability v krajine a uvoľnili voči 
menšinovým náboženským skupinám – 
vrátane kresťanov – také násilie, aké bolo 
počas predošlého režimu nepredstaviteľ-
né. Rovnako Američanmi presadzované 

demokratické voľby v pásme Gazy vynies-
li v  roku 2005 k moci teroristické hnutie 
Hamas, ktoré tu nastolilo diktatúru. 

Výbušné kukučie vajce 

Okrem hrozby, že by demokratizá-
cia v  severoafrických arabských kraji-
nách mohla vytvoriť islamistické režimy 
represívne voči vlastným obyvateľom, 
prioritne voči kresťanom, by bol takýto 
vývoj nebezpečný aj pre stabilitu celého 
regiónu a bezpečnosť Izraela. Egypt s 80 
miliónmi obyvateľov predstavuje na Blíz-
kom východe prirodzenú a veľmi vplyvnú 
mocnosť, pričom doterajší režim Husního 
Mubaraka bol v  tomto krehkom a  ľahko 
výbušnom geopolitickom prostredí zá-
rukou stability. Pre Washington bol spo-
ľahlivým partnerom a korektne sa správal 
taktiež voči Jeruzalemu, a v tomto smere 
ovplyvňoval správanie ďalších severoaf-
rických štátov (určitý rozdiel, samozrej-
me, predstavuje rúcajúci sa líbyjský režim 
Muamara Kaddáfiho, ktorý nie tak veľmi 
dávno otvorene podporoval medzinárod-
ný terorizmus). Pád Mubarakovej, ako aj 
ďalších vlád, však môže zmeniť zahra-
ničnopolitickú orientáciu týchto arab-
ských krajín. Protiizraelské nálady ich 
obyvateľstva by už nemal kto držať pod 
pokrievkou a  prostredníctvom demok-
ratických volieb by sa takéto postoje cel-
kom prirodzene pretavili aj do zahranič-
no-politickej orientácie nových vlád. Pre 
Izrael by sa tak stala skutočnosťou nočná 
mora v podobe takmer úplného obkľúče-
nia nepriateľsky naladenými štátmi, kto-
ré by zrejme boli ochotné spolupracovať 
s Teheránom, podľa všetkého vyvíjajúcim 
jadrové zbrane. 

Ako ďalej?

Pri načrtávaní možných negatívnych 
scenárov sa prirodzene natíska otázka, aké 
riešenie by stabilizovalo severoafrické kra-
jiny a zabránilo, aby sa k vláde dostali is-
lamistickí radikáli. Zrejme by ním mohla 
byť dlhšia pevná vláda armády, ktorá má 
prirodzenú autoritu a dokáže zároveň za-
bezpečiť stabilitu krajiny. Trvanie na tom, 
aby sa v týchto krajinách čím skôr konali 
voľby, by mohlo byť kontraproduktívne. 
Existujú nakoniec úspešné príklady kra-
jín, ako Južná Kórea či Taiwan, ktoré dnes 
považujeme za prosperujúce demokracie, 
zrejme by sa nimi ale nestali, keby po ob-
dobí dekolonizácie a  otrasov 2. svetovej 
vojny nebol ich politický a  hospodársky 
vývoj stabilizovaný pevnými, nevolenými, 
často aj vojenskými prozápadnými reži-
mami, ktoré síce boli politicky represívne, 
na druhej strane však zabránili tomu, aby 
moc uchvátili komunisti a zaviedli v nich 
úplnú totalitu. Bez určitého prechodného 
obdobia pevnej vlády mohla aj Južná Kó-
rea prepadnúť volaniu komunizmu a nas-
ledovať tragický osud svojho severného 
suseda. Aj v prípade Egypta či ostatných 
severoafrických štátov sa zdá byť v súčas-
nosti dôležitejšie zaistenie a  obnovenie 
stability, ako aj nekonfrontačného zahra-
ničného kurzu. Na to je zrejme potrebné 
určité prechodné obdobie proreformného, 
prozápadného režimu, garantujúceho mi-
nimálnu úroveň slobody, ktorého stabilita 
by nemohla byť nejaký čas narušovaná vo-
lebnými cyklami. To, samozrejme, nie je 
úplne demokratické riešenie podľa našich 
európskych meradiel, dokázalo by však 
zrejme lepšie zabezpečiť a  chrániť slobo-
du pre všetkých svojich obyvateľov, ako 
okamžité zavedenie demokracie.

Arabské revolúcie | Aktuálne
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Lenka Šimová

P 
o tretíkrát sme mali možnosť pri-
vítať v  našich zboroch pastora 
Dr. Billa Moora a  jeho manželku 

Anne z texaského zboru Livingway Fami-
ly Church. Spomínajúc na ich predchádza-
júce návštevy, v  zboroch stúplo radostné 
očakávanie. Radosť z  ich návštevy však 
bola vzájomná. Podľa ich vlastných slov sa 
im na Slovensku tak zapáčilo, že uvažujú 
o kúpe domu... 

Hneď deň po prílete na Slovensko prišli 
Moorovci slúžiť do Bratislavy a  Martina, 
potom sa už ich cesty rozdelili, pretože 
tento raz dostala príležitosť kázať a  po-
vzbudiť veriacich aj Dr. Anne. Navštívila 

zbory v  Liptovskom Mikuláši, Košiciach 
a  v Žiari nad Hronom. Pastor Bill zatiaľ 
slúžil v  zboroch v  Poprade, Zvolene, Ži-
line a na záver v Banskej Bystrici. Kázne 
mali viac vyučovací tón, ale niesli v  sebe 
poriadnu dávku nadšenia a povzbudenia, 
pomazanie sa prejavilo na kázanom slove 
aj na modlitbách. Na oboch manželoch bol 
zjavný postoj služobníka; prišli, aby slúžili, 
nie aby bolo slúžené im. V tomto duchu sa 
niesol aj ich odkaz pre veriacich – cirkev 
je povolaná k tomu, aby slúžila strateným, 
nie aby sa stala spoločenským klubom. 

Podobným smerom sa uberal aj rozho-
vor, ktorý sme mali možnosť urobiť s pas-
torom Moorom a  v  ktorom sa zameral 
na tému „Ako si udržať dlhotrvajúci rast 
a napredovanie v službe Bohu.“

Keďže Dr. Bill Moore je skúsený slu-
žobník, úspešný pastor niekoľko tisícové-
ho zboru, rozhodli sme sa ho opýtať, aké 
sú podľa neho kľúčové princípy mocnej 
a dlhotrvajúcej služby a ako môže človek 
ako služobník neustále napredovať.

Oceňujem túto možnosť zdieľať sa s va-
šimi čitateľmi. V poslednom čase pracu-
jem na vyučovaní, ktoré som nazval „Šesť 
zákonov pre celoživotný rast“. Zákon je 
niečo, čo funguje neustále. Nech tí, ktorí 
si myslia, že žiadne zákony nepotrebujú, 
skúsia vyjsť na štvrté poschodie a  skočiť 
dole. Hneď zistia, že gravitačný zákon 
funguje. 

Pokiaľ ide o službu a jej úspešnosť, nie 
je to vecou náhody. Je to výsledkom toho, 
že pravidelne, každý deň nasledujeme 
a uplatňujeme tieto zákony v našom živo-
te – toto nám prinesie konzistentný rast, 
konzistentný úspech.

Čitateľom by som chcel ponúknuť krát-
ky náhľad na týchto šesť zákonov. Nech sú 
pre vás ako zrkadlo – tak, ako keď sa ráno 
pozriete do zrkadla a vidíte, či je vaša kra-
vata, košeľa alebo vlasy v poriadku, tak sa 
môžete stále spätne vracať aj k týmto šies-
tim zákonom.

1 
Nech je tvoja budúcnosť vždy 
väčšia ako tvoja minulosť

Nie je možné vrátiť sa späť a začať od-
znova, ale môžeš začať tam, kde si teraz, 
a  dať tomu lepší koniec. My ako služob-
níci musíme neustále robiť to, že svoju 
minulosť necháme za sebou a zameriame 
sa na budúcnosť, ktorú má pre nás Boh. 
Nedovoľ nejakej udalosti, aby ťa zastavila. 
Nedovoľ zraneniu, aby ťa zastavilo. A ne-
dovoľ ani nejakej neúspešnej akcii, aby ťa 
zastavila. 

Mnohí ľudia nedokážu uchopiť budúc-
nosť, ktorú pre nich Boh má, lebo sa ne-
vedia zbaviť zranení z  minulosti. Vedúci 
služobníci sa však musia zakaždým dostať 
do stavu, keď sú vo vnútri slobodní. Mu-
sia byť otvorení, prístupní a  prispôsobiví 
zmenám. Myšlienka z Biblie, ktorá sa týka 
tohto bodu, je v Jeremiášovi 29,11, kde sa 
hovorí, že Boh nám dáva budúcnosť plnú 
nádeje. Takže, aj dnes vedz, že je toho viac 
pred tebou ako za tebou. 

2 
Vodcovia a služobníci dávajú 
väčší vklad, ako je ich odmena

Niektorí ľudia, resp. niektorí služobníci 
majú vedomie nastavené na odmeny. No 
každý, kto túži po neustálom, pretrvávajú-
com úspechu v službe, v  tom, čo chceme 
dosiahnuť pre Boha, si musí uvedomiť, že 

Šesť zákonov 
pre celoživotný 
rast služobníka

Po tretíkrát sme mali možnosť 
privítať v našich zboroch pastora 
Dr. Billa Moora a jeho manželku 
Anne z texaského zboru 
Livingway Family Church.
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čím ďalej ide, tým je tá cena, ktorú musí 
zaplatiť, neustále vyššia. 

Takže, tvoj vklad, to, čím prispeješ, 
musí byť vždy vyšší ako odmena, ktorú 
očakávaš. Ten deň, kedy začneš rozmýš-
ľať, že toto si zaslúžim alebo na toto mám 
právo, sa stane dňom, v ktorý mnohí vod-
covia a  služobníci prestávajú platiť cenu 
za to, aby dosiahli viac. Nech je tvoja 
budúcnosť vždy väčšia a  dôležitejšia ako 
tvoja minulosť a tvoj vklad vyšší ako tvoja 
odmena. 

3 
Nech je tvoj výkon väčší 
ako tvoj potlesk

Žiadny pastor, vedúci, služobník Ježi-
ša Krista by nemal svoj život organizovať 
okolo chvál, ktorých sa mu dostáva. V 
Amerike hovoríme, že treba byť ochotný 
zahrať predstavenie i pre obecenstvo s jed-
ným človekom. Nie je to o tom, ako očaríš 
ľudí a aký potlesk dostaneš, akú chválu, ale 
o tom či si sa páčil Pánovi.

Veľmi sa mi zapáčil jeden príbeh o me-
chovom organe. Odohral sa asi tak v 16. či 
v 17. storočí, keď ľudia raz prišli na pred-
stavenie, kde si mohli vypočuť hru na ten-
to organ. Zvyčajne tam bol nejaký chlapec, 
ktorý ťahal mechy organu, aby bolo mož-
né naň hrať. Jedného dňa bola koncertná 
sála plná ľudí a hra na organe zožala veľký 
potlesk. Ten chlapec, ktorý ťahal mechy, 
povedal organistovi: „No, dnes sme mali 
skvelý koncert!“ A organista mu na to po-
vedal: „Čo to vravíš?! Ty si neurobil nič, to 
ja som mal skvelý koncert!“ A tak na ďalší 
večer, keď sa organista chystal zahrať svoju 
poslednú časť, posledný takt, a chcel zdô-
razniť veľkolepý záver skladby, zrazu sa 
dotkol klávesov a neozval sa žiadny zvuk, 
nič. Chlapec sa usmial, vyšiel spoza orga-
nu a vraví organistovi: „Tak čo, dnes sme 
nemali až taký dobrý koncert, že?“ Orga-
nista si v  momente uvedomil, že niekto 
musí aj organu dodávať vzduch. 

My nie sme nič, ak nám Boh nedá 
vzduch do mechov.

4 
Nech je tvoja vďačnosť 
väčšia ako tvoj úspech 

Buď vďačný za ľudí, ktorí ti pomáhajú. 
Buď radostný, vďačný služobník. Ktosi raz 
povedal, že nikto sa nemôže stať veľkým, 
skvelým vodcom, pokiaľ veľa ľudí nebude 
chcieť, aby takým bol. Takže, vždy buď 
ochotný priznať, ako ostatní prispeli do 
tvojho života. Prostriedky sa hrnú tam, 
kde sú ocenené. Zdroje, prostriedky, no 
hlavne ľudia nasledujú toho, kto si ich naj-
viac váži. 

5 
Nech je tvoja spolupráca 
väčšia ako tvoje osobné 

postavenie
 
Mnohým ľuďom sa v  službe nakoniec 

nedarí, lebo sa zamerajú na tituly a pozí-
cie. Služba je však o  tom, že sa spolu zí-
deme, zvolíme si spoločný cieľ a  ideme 
jedným smerom. V Amerike hovoríme: 
„To, že sa zídeme, je začiatok. To, že sme 
spolu a že spolu vydržíme, je pokrok. Ale 
keď spolu pracujeme, to je úspech.“ Takže 
nech je tvoja spolupráca väčšia ako tvoje 
postavenie.

Veci, ktoré si robil na začiatku svojej 
služby a  ktoré ti prinášali úspech, potre-
buješ robiť aj naďalej, aby si mal aj naďalej 
úspech, resp. aby tvoj úspech pokračoval. 
V opačnom prípade budeš vodca či slu-
žobník bez podstaty, bez obsahu. 

Kedysi dávno bývali na chodníkoch 
také pouličné váhy, na ktoré sa mohli ľudia 

len tak postaviť a odvážiť sa. Jedného dňa 
sa na pokazenú váhu postavil taký veľký, 
zavalitý chlapík a  chcel sa odvážiť. Bolo 
tam napísané: 45 libier, čo je asi 22 kg. A 
jeden chlapček sa obrátil k mame a pove-
dal: „Aha, on je dutý!“ My teda nechceme 
byť dutí služobníci. Nebuď vedúcim, ktorý 
má iba postavenie, ale buď takým vedú-
cim, ktorý vie dať dokopy tím a spolupra-
covať s ním.

6 
Nech je tvoj cieľ vždy väčší, 
dôležitejší ako peniaze

Peniaze bez cieľa, bez zámeru strácajú 
svoj zmysel. A peniaze ako cieľ sám osebe 
sú niečo, čo zastavuje rast. Moja manželka 

Šes zákonov pre celoživotný rast služobníka | Zo života cirkvi

tu sedí so mnou, ona by vám mohla roz-
právať o tom, ako sme so zborom začínali, 
čím sme prešli – a nikdy to nebolo o penia-
zoch. A taký postoj by sme mali mať vždy: 
že ak my vložíme do služby svoj život, to 
najlepšie zo seba, potom si peniaze, zdroje, 
pomocné prostriedky už nejako nájdu ces-
tu k nám. A budú na tej kvalitatívnej úrov-
ni, ktorú sme do práce vložili. 

Takže, nech je ten Boží cieľ, ktorý 
máte pred sebou, vo vašom živote vždy 
veľký a  podstatný. Bude si to vyžadovať 
zmeny, aj ďalšie úpravy, bude si to vyža-
dovať iné veci, aj čerstvý postoj k  službe, 
tvorivosť, dennú víziu a aktuálne videnie 
vecí. Pamätajte si, rutina je často prekáž-
kou inovácie. Nebojte sa prelomiť rutinu 
alebo tradíciu, aby ste mohli vidieť, ako 
Boh robí vo vašom živote niečo úžasné 
a nadprirodzené. 

Toto sú zákony celoživotného rastu. 
Nech je vaša budúcnosť väčšia ako vaša 

minulosť. Váš vklad nech je vyšší ako vaša 
odmena. Vaša práca, váš výkon nech je 
väčší ako váš potlesk; vaša vďačnosť väčšia 
ako váš úspech; vaša spolupráca väčšia ako 
vaše postavenie a  váš cieľ väčší ako vaše 
peniaze. 

Toto je moja odpoveď na otázku, ako 
si zachovať dlhotrvajúce napredovanie 
v službe. 

(redakčne upravené)

Dr. Billovi Moorovi srdečne ďakuje-
me za rozhovor. Sme veľmi vďační jemu 
i  jeho manželke za ich povzbudzujúci 
odkaz a  prajeme im, aby Boh požeh-
nal ich službu v  ich domovskom zbore 
v  Brownsville ešte väčším pomazaním, 
rastom a úspechmi. 
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dvě důležité věci. Duch Svatý mě usvěd-
čil z hříchu. Poznal jsem, že „nikdo není 
bez hříchu, ani jeden. Všichni zhřešili ...“ 
(Římanům 3,23). Doposud jsem se cítil 
samospravedlivý. To je pýcha! A poznal 
jsem, že Ježíš Kristus byl ukřižovaný za 
moje viny, ale nezůstal v  hrobě, ale vstal 
z mrtvých. V tu chvíli jsem sice uvěřil, ale 
Ježíše jsem do svého života nepozval. Toto 
období trvalo asi ¾ roku. Snažil jsem se 
žít podle desatera, ale ze své síly jsem to 
nezvládal. V  tu chvíli jsem měl pocit, že 
s každým hříchem vrážím další hřebík do 
Ježíšova těla. To mě neustále Duch Svatý 
usvědčoval v mém svědomí. Díky za mod-
litby bratří a  sester v  Kristu, kteří se za 
mne přimlouvali. 

Na jaře 1990 jsem dospěl k rozhodnu-
tí, že přijmu Ježíše jako svého Spasitele. 
Vyhledal jsem jednoho věřícího kama-
ráda, ke kterému jsem měl důvěru, vzal 
ho na pokoj, poklekl před Bohem a začal 

s  vědomím, že oni skutečně mají vztah 
s Bohem a Ježíšem Kristem. Můj postoj byl 
ale takový, že já jsem v  pohodě, protože 
žiji celkem morálním životem, co se týká 
tehdejší doby. To znamená, že jsem nepo-
rušil z  Desatera 6. přikázání (nezabiješ), 
8. (nepokradeš) jen minimálně a 9. (nebu-
deš lhát) v mezích normy. 

Asi po roce, při jednom rozhovoru 
s  Tiborem se stala taková zvláštní věc. 
Zeptal se mě, jestli před tím, než odejde 
ze školy (měl před státnicemi) se může za 
mě modlit. V  tu chvíli místnost zaplnila 
něčí přítomnost. Hned jsem se ptal, co se 
to děje, kdo to přišel. Zároveň s mým údi-
vem tu byl velký klid a pokoj. Odpověděl 
mi, že v Bibli je psáno, že Bůh nepřebývá 

v  chrámech zhotovených lidskýma ruka-
ma, ale že křesťané, vydaní Bohu jsou 
„chrámem Ducha Svatého“. A Duch Sva-
tý je ten, kdo naplnil celou místnost, kde 
jsme byli. V tom okamžiku se ve mně staly 

Luděk

Každý den děkuji Bohu, že se dává 
poznat i  těm, kdo ho nehledali a  mezi 
nimi i mně. Od dětství jsem měl relativ-
ně spokojený život. V  široké rodině byly 
dobré vztahy. Studoval jsem školu, která 
mě bavila. Měl jsem úžasné a  opravdo-
vé kamarády a  kamarádky, miloval jsem 
vysokohorskou turistiku (tehdy v  rám-
ci východní Evropy), občas jsem vylezl 
nějakou menší skálu a sjel na kánoi řeku... 
Zkrátka učil se stále nové věci a užíval si 
kamarádství, večírků a zážitků.

Po letních prázdninách v roce 1988 se 
jeden kamarád Tibor (z Košic), co se mnou 
jezdil na kánoi, přestal účastnit našich 
akcí. Stále jsem ho zval. Dost mě překva-
pila jeho odpověď: „Vydal jsem svůj život 
Bohu. Stále jsem v  něho věřil (i když to 
nebylo poznat – moje pozn.), ale teď jsem 
se rozhodl pro život s Ním. Pozval mě na 
setkání skupiny lidí, kteří uvěřili v  Ježíše 
Krista. Můj postoj k Bohu by se v té době 
dal vyjádřit asi takto: „Chtěl bych si vzít za 
manželku křesťanku, ta se nesmí rozvést.“ 
Ze zvědavosti a s postojem, že těm křesťa-
nům jejich víru rozmluvím, jsem pozvá-
ní přijal. Z  jejich setkání jsem odcházel 

Svědectví 
manželů 
Kirnerových

Každý den děkuji Bohu, 
že se dává poznat i těm, 
kdo ho nehledali (Římanům 10,20)
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se modlit. Kamarád hned pochopil, o co 
jde a  také se potichu začal přimlouvat. 
Vyznával jsem Bohu hříchy a  opravdu 
jsem pociťoval, jak ze mě padají balvany 
viny. Pak jsem požádal, aby Ježíš jednal 
v  mém životě. To nejdůležitější pro mne 
bylo, že jsem byl usmířen s  Bohem. Po 
třech měsících jsem se dozvěděl, že na 
jednom místě na Slovensku budou křty. 
Okamžitě jsem se tam vypravil a nechal se 
pokřtít ve vodě. Viděl jsem, jak se kolem 
mě křesťané modlí v  neznámém jazyku. 
V Bibli je to popsáno jako dar Ducha Sva-
tého a znamení po křtu v Duchu Svatém. 
Moc jsem po tom toužil a  díky Pánu se 
i na mě naplnilo slovo „On vás bude křtít 
Duchem Svatým“. 

Jelikož jsem se k  Bohu obrátil v  době 
studia a  kromě školy jsme neměli moc 
povinností, měl jsem já i ostatní bratři a set-
ry v Kristu celkem dost času a příležitostí 
na společná setkání a  modlitby. S  radostí 
vzpomínám, jak jsme se každý večer schá-
zeli na chválách a modlitbách a vzájemně 
jsme se povzbuzovali ve víře.

Jako velice důležité vidím to, že když 
jsem uvěřil, měl jsem možnost stavět na 
třech důležitých oblastech života víry. To 
je pravidelné čtení Božího slova (znovu-
zrozený duch člověka potřebuje sytit – jen 
zkuste několik dní nenakrmit kojence), 
pravidelné modlitby (je přirozené, že dítě 
mluví se svými rodiči a Bůh se stal mým 
nebeským Otcem) a pravidelné setkávání 
s křesťany. 

Měl jsem v  modlitbách do budoucna 
tři priority: Nejprve jsem se po skončení 
školy vracel do Prostějova a prosil jsem za 
církev znovuzrozených lidí. Další prosba 
byla za budoucí manželku a již tehdy jsem 
ji žehnal. Třetí oblastí byla práce, protože 
do skončení školy jsem měl přibližně 2 
měsíce. Díky Bohu, že vyslýchá naše pros-
by. Věřím, že má budoucí žena byla vskut-
ku vedená Duchem Svatým a do schránky 
v prostějovském bydlišti mi vhodila dopis 
s oznámením, že církev se schází na sídlišti 
Šárka (bylo to v létě roku 1990). Po delším 
hledání jsem vstoupil do místnosti, kde 
byli sejití křesťané, a Bůh jasně promluvil 
k mému srdci: „Tady jsi doma.“ Jako bych 
to slyšel ještě dnes. 

Na druhou modlitbu Pán odpověděl 
a  požehnal mě moudrou ženou Janou 
a později i  třemi úžasnými dětmi Janem, 
Davidem a Michaelou. 

I v  té třetí oblasti Pán podivuhodně 
jednal. Dvakrát mi bylo během studia 
nabízeno, abych si dodělal pedagogické 
vzdělání pomocí doplňkového pedago-
gického studia. Vždy jsem tvrdil, že učit 
nikdy nechci a nebudu. Jednou do církve 
přijeli hosté a  měli ke mně a  Janě pro-
roctví. Jedna část se týkala toho, že budu 

učitelem. Čas běžel a já na to pozapomněl. 
Až za mnou přišla jedna žena z  církve 
a poznamenala: „Na učilišti shání učitele 
odborných předmětů.“ Odpověděl jsem: 
„Já a učit?“ Potom přišla ještě z jiné strany 
stejná výzva. Ani na to jsem nijak nerea-
goval. Až napotřetí, kdy jsem četl požada-
vek na obsazení místa z Úřadu práce jsem 
si řekl, že to tedy zkusím. To do začátku 
školního roku zbýval týden. První, co 
jsem na tom učilišti slyšel, bylo: „Vy jste 
nám spadl z nebe!“ „Já vím.“ 

Měl jsem mnoho úžasných příležitostí 
svědčit o  Ježíši Kristu. I když v  součas-
nosti již neučím, tak to byla úžasná léta. 
Učitel má velkou moc v tom, jak vystupu-
je a mluví k dětem a mládeži. Může jim 
jasně říci to, že Ježíš zemřel za naše hříchy, 
byl pohřben a vstal z mrtvých, abychom 
i my mohli mít přístup k Bohu a věčnému 
životu. 

Jana

Již od dětství mě trápila myšlenka na 
to, že žijeme, pak zemřeme a dál nebude 
nic. V  naší rodině se o  Bohu nemluvilo, 
mezi kamarády také ne a škola nám dik-
tovala materialistický pohled na svět. Jsem 
přesvědčena, že Bůh měl se mnou plán 
a ochraňoval mě již v době, kdy jsem Ho 
ještě neznala.

Poprvé to bylo v šesti letech, kdy jsem 
z  nepozornosti vběhla jedoucímu autu 
přímo pod kola, ale nic vážného se mi 
nestalo. Pouze jsem měla na hlavě velkou 
bouli. Podruhé to bylo v šestnácti letech, 
kdy se splašil kůň, na kterém jsem jela 
a já jsem spadla tak nešťastně, že mi jed-
na noha zůstala viset ve třmenu. Ocitla 
jsem se pod břichem a mezi kopyty koně. 
Snažila jsem se sama vyprostit, ale vůbec 
to nešlo. Říkala jsem si, že je konec, že asi 
umřu. Po chvíli jsem přestala cítit bolest 
a viděla jsem obrazy ze svého dosavadní-
ho života. Najednou jsem se však probrala, 
zase jsem cítila svoje tělo, nohu ze třmenu 
jsem měla uvolněnou a kůň uháněl někde 
v dálce. Nikdo z lidí mi nepomáhal, byla to 
beznadějná situace… a přece, pro někoho 
byl můj život důležitý. Nic vážného se mi 
nestalo, jen jsem měla modřiny a  bolela 
mě hlava. Tehdy jsem celou záležitost pře-
šla bez nějakých závěrů.

Jako snad každý mladý člověk jsem 
hledala v  životě správný směr. Začala 
jsem jezdit s partou kamarádů do příro-
dy. Spávali jsme pod širákem, umývali se 
v potůčku, vařili v ešusu, zpívali a bavili 
se u  táboráku. Bylo to fajn, ale přece jen 
to byl útěk z  reality. Člověk tak nějak 
přežil pracovní dny s myšlenkami na to, 
že o víkendu se zase sejde s těmi nejlepší-
mi lidmi a něco skvělého spolu zažijeme. 
Přišel však čas, kdy jsem prožila zklamání 
z člověka a začala jsem vážněji přemýšlet 

o  Bohu a  hledat Ho. V  té době už jsem 
studovala vysokou školu v Brně. Na stu-
dentských kolejích jsem měla pár věřících 
kamarádů, kteří občas navštěvovali kos-
tel. O Bohu mi toho moc neřekli, ale jeden 
z  nich mi věnoval Bibli – Nový zákon 
a napsal mi do něj věnování: „Janě k cestě, 
pravdě a životu.“

Rozhodla jsem se, že zkusím Boha na-
jít v kostele, ani jsem nevěděla, kde jinde 
bych Ho měla hledat. Když jsem poprvé 
přišla na mši, cítila jsem se divně. Nero-
zuměla jsem tomu obřadu, ale má tou-
ha objevit živého Boha byla tak velká, že 
v krátkém čase jsem se všechny odříkáva-
né modlitby a náboženské úkony naučila. 
Toto mé „obrácení“ se stalo v  roce 1988 
a dva roky jsem velmi aktivně navštěvova-
la katolickou církev. Tehdy jsem si i trochu 
četla Bibli, ale moc jsem jí nerozuměla. 
Zjistila jsem, že mě ty liturgie nenaplňují, 
vše se stále opakuje, ale já jsem toužila mít 
s Bohem hlubší vztah a více Ho poznávat. 
To už jsem věřila, že existuje.

Když jsem se zeptala tamní autority, 
jak mohu Boha více a hlouběji poznat, bylo 
mi řečeno ať chodím více na mše a vše, co 
se má, ať dodržuji. Ale to jsem přece děla-
la a nic se neměnilo, ani modlitby nebyly 
vyslyšené. Kdybych měla tehdy svoji víru 
někomu logicky a rozumně vysvětlit, neu-
měla bych to. Byla to víra, postavená na 
názoru druhého člověka, na dogmatech 
a tradicích a asi jen z 10% na Božím Slo-
vě. Ani ve mně nebyla touha přivést jiné 
lidi k Bohu. Byl ve mně utvářen názor, že 
já jsem na té jediné správné lodi a ostatní 
lidé a jejich vztah k Bohu mě zase tak moc 
nezajímal.

Věřím, že Pán věděl, že ho upřímně 
hledám, a tak po krátkém čase mi poslal do 
cesty jednoho bratra. Ten mluvil o skupin-
ce nadšených, znovuzrozených křesťanů 
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Byla jsem nadšená, když jsem 
slyšela, že i dnes můžu zažít letnice, 
tak jako Ježíšovi učedníci.



z  Prostějova a  zval mě na jejich setkání. 
Byla jsem zvědavá, ale má odpověď na jeho 
pozvání byla NE. Protože lidé z ostatních 
církví jsou v katolické církvi považováni za 
odloučené bratry a vůbec se nedoporučuje 
mezi ně chodit. Tento bratr to ale nevzdá-
val a pozval mě do bytu tehdejšího pastora 
na promítání videokazet. Viděla jsem něco 
šokujícího, miliónové shromáždění lidí 
pod širým nebem, chválících Boha někde 
v Africe. Byla na nich vidět veliká radost, 
něco takového bych také chtěla, říkala jsem 
si. Byl to pravý opak toho, co jsem zažíva-
la na setkáních „té pravé církve“. Promítal 
se také dokument o zázračném uzdravení 
jedné ženy, která byla mnoho let upoutána 
na invalidní vozík.

Ale opravdového brouka do hlavy mi 
nasadila jedna sestra. Přečetla mi z Bible 
desatero (2. Mojžíšova 20. kap.). Překvapi-
lo mě, že druhé přikázání zní: „Nezobrazíš 
si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře 
na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod 
zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět 
ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj 
Bůh, Bůh žárlivě milující.“ (2. Mojžíšo-
va 20,4-5). Říkala jsem si, jak je možné, 
že církev, ke které patřím, toto přikázání 
nevyučuje a  aby z  desatera nebylo deva-
tero, tak poslední přikázání rozdělila na 
dvě. Protože jsem věřila, že Bible je Boží 
Slovo a  je pravdivé, nedokázala jsem se 
s  těmito rozdíly smířit. Vždyť přesně to, 
co Bůh nechce, aby lidé dělali, se v koste-
lech oficiálně děje. Začala jsem přemýšlet 
o tom, zda cesta, po které jdu, je skutečně 
ta správná a pravdivá.

Poprvé jsem také slyšela o novém na-
ro zení, jak Ježíš řekl Nikodémovi: „Amen, 
amen pravím tobě, nenarodí-li se kdo 

znovu, nemůže spatřit království Boží.“ 
(Jan 3,3) Rychle jsem pochopila, kde je 
pravda.

Oslovovaly mě i  další verše z  Bible: 
„Je totiž jeden Bůh a  jeden prostředník 
mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.“ 
(1. Timoteova 2,5) Bylo pro mne dost těžké 
opustit modlářství – přiznat si, že panna 
Marie a  zástup svatých neovlivní přízni-
vě můj vztah k Pánu Ježíši, spíše naopak 
mu uškodí. Například i v proroku Izajáši 
je mnoho slov, která varují lidi před mod-
lářstvím: „Ke komu připodobníte Boha? 
Jakou podobu mu přisoudíte? Řemeslník 
odlije modlu a zlatotepec ji potáhne zlatem, 
stříbrné řetízky přidělá zlatník. Chudák, 
který na takovou oběť nemá, vybere dře-

vo, které netrouchniví, a vyhledá zručného 
řemeslníka, aby mu zhotovil modlu, jež 
by se neviklala. Což o tom nevíte, což jste 
neslyšeli?...“ (Izajáš 40,18-21)

Po několika dnech rozmýšlení, srov-
návání a  vnitřního bojování, jsem se 
stoprocentně rozhodla jít cestou biblic-
kého křesťanství. Poslouchat Boží Slovo 
a nechat se vést Duchem Svatým. Dosud 
jsem vlastně ani nevěděla, kdo je Duch 
Svatý a jak se může v mém životě projevo-
vat. Byla jsem nadšená, když jsem slyšela, 
že i dnes můžu zažít letnice, tak jako Ježí-
šovi učedníci.

Nechala jsem se pokřtít ve vodě. Byli 
jsme tehdy pokřtěni čtyři a měli jsme veli-
kou radost, zpívali jsme a těšili se v Pánu. 
Druhý den po křtu ve vodě jsem byla 
pokřtěna také Duchem Svatým a proudy 
živé vody plynuly z mého nitra. Byl to pro 
mě neopakovatelný zážitek, taková obrov-
ská radost a  nepopsatelné naplnění Boží 
láskou. Stalo se to v bytě manželů Haso-
vých a atmosféra byla úžasná.

Je samozřejmé, že jsem zažívala také 
útlak ze strany římsko-katolické círk-
ve, ale to mě nemohlo zlomit, protože 
jsem konečně poznala živého Pána a Jeho 
působení.

Líbilo se mi, že jsme se neuzavírali 
a chodili jsme zvěstovat evangelium ostat-
ním lidem na ulici. Navštěvovali jsme také 
dětský domov, spřátelili jsme se s  taměj-
šími dětmi, hráli si s  nimi a  říkali jim 
o Ježíši.

Po mém znovuzrození jsem začala 
více rozumět Božímu Slovu a stalo se pro 
mě živým. Bůh začal také vyslýchat mé 
modlitby a prosby. Velmi jsem toužila mít 
manžela, který také miluje Ježíše Krista 
a založit rodinu. Pán je věrný a moje přá-
ní brzy naplnil. Několik měsíců po mém 
obrácení jsme se sblížili s Luďkem, který 
se znovuzrodil přibližně ve stejnou dobu 
jako já, ale na jiném místě a  za jiných 
okolností.

Od roku 1991 jsme manželé, Bůh nás 
požehnal třemi dětmi, které nám dělají 
skutečnou radost.

Požehnal nás i  pěkným rodinným 
domem, který jsme si přáli, dobrou prací 
a  mnoha dalšími dobrými duchovními 
i materiálními věcmi. Po celou dobu naše-
ho křesťanského života se v církvi věnuje-
me práci s dětmi. 

Když se dívám zpět na naši dvaceti-
letou cestu s Pánem, tak si nejvíce vážím 
spasení, které máme skrze oběť Ježíše 
Krista na kříži a toho, že víme, kam jdeme. 
Ve všedních dnech i v problémech máme 
pevný bod, skálu, o  kterou se opřeme 
a vítězně projdeme.

Přeji vám všem pokoj a radost od naše-
ho Pána a  těm, kteří čtou mé svědectví 
a  ještě nevěří, obraťte se a  hledejte Pána 
Ježíše Krista dokud je čas, Ježíš je i  váš 
spasitel, který prolil svou krev za vaše hří-
chy, vstal z mrtvých a chce vám dát věčný 
život.
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Ve všedních dnech i v problémech 
máme pevný bod, skálu, o kterou 
se opřeme a vítězně projdeme.

Několik měsíců po mém obrácení jsme se 
sblížili s Luďkem, který se znovuzrodil 
přibližně ve stejnou dobu jako já.



KÁZNE NA CD  1,65 € / ks

E. Flaisz: 
Stánok Dávidov 1-2 
Von z undergroundovej cirkvi 1-2 
Učeníctvo 1-5
O srdci 1-2
Myseľ srdca - Nús 1-3
Vízie 1-2 
Modlitby, pôst 1-2
Duchovný boj 1-3 
Apostázia - Odpadnutie 1-2
Dnes získaj svoju budúcnosť 1-2 
Duchovná výzbroj 1-2
Oslobodenie od kliatby 1-2
Duch požehnania 1-2
Posledné časy 1-2
Svetonázor 1-2
Dr. P. Gammons:
Sedem krokov k uzdraveniu 1-2
Rut
Noemi a Rut 1-2
Sejba uvoľní požehnanie 1-2
Dr. P. Gammons v Žiline 
Jozua I. Ako zavrieť dvere diablovi B.B. 1-2
Jozua II. Dôvody, ktoré vezmú požehnanie 
B.B. 1-2
O šarláte Čadca 1-2
20 bodov pre úspech kresťana Bratislava 1-2
Nie je neskoro na zázrak Praha 1-2
K. Illés: 
Horkosť oddeľuje od Boha 1-3 
Potrebuješ Boží oheň, uschopnenie 1-3
Vzťahy v rodine, cirkvi 1-2 
Požehnanie 3
C. Jiménez: Služba druhým
Uzdravenie slepého Bartimea 1-2
Sárin smiech
I. Meszáros: 
Víťazný duchovný boj cirkvi 1-2
Posvätenie 1-2
Gedeon 1-2
Hľaď na Božiu slávu 1-2
Znamenia posledných čias 1-2  (19.6.2010)
J. Nagy:
Vojdi do zasľúbenej zeme 1-2
Buď vďačný za malé veci 1-2
Á. Nemes: 
Prvorodenstvo
Pánov príchod je blízko 1-2
Pastier a ovce 1-2
S. Németh:
Neboj sa hovoriť o Ježišovi 1-2
Božie kráľovstvo 1-6
Pôsobenie Jezábel 1-3
Logos a réma 1-2
Muž a žena 1-2
Ako dosiahnuť úspech v práci 1-2
Požehnanie 1-2
Buď pripravený 1-3
Duchovný boj 1-5
Čas národov 1-3
Múdrosť 1-2
Nesej do tŕnia 1-2
Život 1-2
Moc 1-2
Sila 1-2
Tak koho si mám vyvoliť 
za manželského partnera 1-3
Manželstvo 1-2
Manželstvo a výchova detí 1-2
Nesej do tŕnia 1-2 

Nenasleduj ducha tohoto veku 1-2
Vyjdi zo Sodomy 1-2
Čarovanie v letnično-charizmatických 
zboroch 1-2
Charakteristické znaky ducha Jezábel 1-2
Ako vytlačiť ducha Jezábel 1-2
Kain a Ábel 1-2  5,-€  (7.2.2010)
Oslobodenie od pustošiteľa 1-2  5,- € 
(3.4.2010)
Čo sa udialo na kríži 1-2  5,-€ (18.4.2010)
Duch života a svedomie 1-2  5,-€ (22.5.2010)
Posilnenie miestnych zborov 1-2 5,-€ 
(25.8.2010)
Sila Božieho kráľovstva 1-2 5,-€ (23.5.2010)
Príčiny celosvetového rastu okultizmu 1-2 5,-€ 
(22.5.2010)
Nápis na stene 4,-€ (20.6.2010)
Šťastie 1-2 5,-€ (9.1.2011)
Blahoslavení krotkí 1-2 5,-€ (12.1.2011)
Mária si vybrala lepší podiel 4,-€ (16.3.2011)
M. Neubauer: Božia uzdravujúca moc
J. Osteen:
Sedem vyznaní, ktoré ti pomôžu zvíťaziť nad 
obrami
Bojuj dobrý boj svojím vyznaním
Ako sa môže stať zázrak
D. Prince:
Pravý a falošný Kristus 1-2
Pravá a falošná cirkev 1-2
Božia hojnosť 1-4
Odpustenie
T. Ruff :
Čo znamená byť Božím služobníkom 1-6
O modlitbe 1-3
Vízie a sny
Buď úprimný k Bohu
O človeku 1-3  
Otcovstvo 1-2
D. Schambach: Pristúp k Bohu s vierou 1-2
B.Szabó: 
Dávid a Goliáš 1-2
Nevzdaj boj! 1-2
Zdedili sme studňu živej vody 1-2
Odkaz Veľkej noci 1-2
Vstúp do svetla, odíď z tmy 1-2
Jozefovo víťazstvo-drž si nádej 1
Vyjdi zo Samárie 1-2
Sila Božieho Slova 1-2
Neboj sa! 1-2
G. Szekeres:
Vytrvaj v duchovnom boji 1-2
Réma - Boží odkaz pre teba 1-2
Samaritánka - svätosť 1-2
Vstaň, svieť a zlám jarmo 1
G. Tóth:
Izrael a cirkev 1-2 
Evanjelizácia 1-2 
M. Virga: 
Čas napravenia - úplná obnova
Neopúšťaj dve studne
Deborina bitka
Nenasleduj diabla, hľaď na Boha 1-2
M. Zechin:
Buď človekom čerstvého oleja 1-2
Dôležitosť mena Ježiš
Pôsobenie krvi Kristovej
Nahovorené knihy z Biblie:
Príslovia 1-2
Žalmy (1-40)
Žalmy (41-79)
Kazateľ, Pieseň Šalamúnova 
Evanjelium Jána 1-2

Evanjelium Marka 1-2
Evanjelium Matúša 1-2
List Židom
List Rimanom
Listy: Galaťanom, Efežanom, Filipanom

DVD 1ks za 3,30 €, 2ks za 4,- € 

T. Anthony: Skrotenie tigra
R. Bonnke: Uzdravenie Božou mocou 2,30 €
Dr. P. Gammons: Noemi a Rut 1-2
Jozua I. Ako zavrieť dvere diablovi 1-2
Jozua II. Dôvody, ktoré vezmú požehnanie 1-2
D. Hunt: Žena na šelme
I. McCormack: Záblesk večnosti 1,70 €
I.Mezsáros: Znamenia posledných čias 1-2
S.Németh: Sila Božieho kráľovstva
Nápis na stene
Dr.Peter Gammons v Ban. Bystrici  
Dr. M. Rawlings: Do pekla a späť 2,30 €
G. Szekeres: Svätosť - Samaritánka 
Dr. B. Moore: Strachonómia 1-2
M. Virga: Nenasleduj diabla, hľaď na Boha
M. Zechin: Prielom

MP3 3,30 € / ks

Evanjeliá Matúš, Marek, Ján
E. Flaisz: Modlitba
K. E. Hagin: Sedem krokov k vypočutej modlitbe
Etika služobníkov
K.Illés: Požehnanie  
A. Mézes: Ako sa stať Božím hrdinom,  Zborový rast
D. Prince: Démonológia a oslobodenie
Si pod kliatbou - príčiny kliatby
Čarodejníctvo - verejný nepriateľ
Čo je pravda
T.Ruff : Prorocké videnie o cirkvi, Zákon a milosť

KNIHY

Biblia - Roh. preklad 16,80 €
Biblia - Roh. preklad (veľký formát) 32,00 €
Biblia - evanj. preklad 16,00 €
Evanjelium Jána 2,00 €
B. Bergerová:
Najväčší biznis môjho života 2,00 €
L. Beverová: Si viac, než koľko vážiš 6,10€
J. Bevere: 
Satanova návnada 6,40 €
Víťazstvo nad strachom 7,50 €
Srdce v ohni 7,20 €
Pod Božou ochranou 8,40 €
Bázeň před Hospodinem 8,40 €
Bližšie k Bohu 8,50 €
R. Bonnke:
Víra pro těžké časy 1,20 €
Jistota spasení 1,20 €
Jak přijmout Boží zázrak 1,20 €
Na prvním místě přímluva 1,40 €
Hospodin, který tě uzdravuje 1,40 €
Moc Ježíšovy krve 1,40 €
Nadšení pro evangelium (životopis) 5,00 €
Evangelizace ohněm 8,00 €
Duch Svatý - zjevení a průlom 8,00 €
Požehnáni do špiček bot 6,50 €
Čas sa kráti 8,50 €
F.F.Bosworth:  Kristus uzdravitel 9,60 €
E. L. Cole: Maximálna mužnosť 6,20 €
K. Copeland:
Moc spravedlnosti 4,00 €
Poznej svého nepřítele  4,00 €

B.J. Daugherty: Veden Duchem 5,00 €
C. Freidzon: 
Duchu svatý, hladovím po tobě 5,30 €
P. Gammons: Moc mena Ježiš 2,40 €
K.E. Hagin: 
Láska, cesta k víťězství 10,90 €
Ako byť vedený Duchom Božím 5,00 €
Následování Božího plánu pro tvůj život 8,00 €
Vitaj v Božej rodine 6,00 €
Biblický kurz uzdravenia 10,00 €
Uzdravující pomazání 9,00 €
Duch Svätý a Jeho dary 9,10 €
H. Hillová: Modlenie sa Božieho slova 3,10 €
B. Hinn: 
Vitaj, Duchu Svätý 9,20 €
Pomazanie 5,60 €
Dobré ráno, Duchu Svätý 8,50 €
M. Chavda: Bdenie s Pánom 6,00 €
D. Y. Cho: 
Štvrtá dimenzia 5,80 €
Štvrtá dimenzia II. časť 5,80 €
Modlitba, kľúč k prebudeniu 5,50 €
Daniel 5,50 €
C. Jiménez: Companero Julian 6,00 €
J. Langhammer: 
Čo sa stane s týmto svetom 3,30 €
W. Margies: 
Kříž požehnaných 3,50 €
Problémy (ne)jsou požehnáním 1,60 € 
Zázrakům rozumět, zázraky prožívat 5,00 €
Únik z vězení nemoci, 
zvyku a zákonictví 9,00 €
J. McCormack: Záblesk večnosti 2,00 €
J.Meyer: Revolúcia lásky 9,90 €
B. Moore: Strachonómia 7,00 €
S. Németh: 
Desatoro, 8,50 €
Znovuzrodenie 8,00 €
T. L. Osborn: Uzdravenie 10,90 €
John Osteen: 
Zázrak v tvojich ústach 1,65 €
Joel Osteen:
Ten nejlepší život 9,90 €
D. Prince:
Manželia a otcovia 5,80 €
Boží liek na odmietnutie 2,40 €
Jazyk - kormidlo tvojho života 3,30 €
Moc proklamácie 3,40 €
Modlitby za vládu 1,20 €
Svätý Duch v tebe 2,40 €
Uzdravujúca moc Božieho slova 1,50 €
Zmierenie 6,70 €
Oni budú vyháňať démonov 9,80 €
Požehnanie alebo kliatba 9,30 €
Životný cieľ napĺňanie Božej vôle 2,00 €
Výnimočná Božia láska 2,40 €
Horké hlbiny života 2,40 €
Manželská zmluva 4,20 €
Boží plán pre tvoje peniaze 4,00 €
Duchovný boj 4,50 €
Pôst 4,00 €
Formovanie histórie 
prostredníctvom modlitby  a pôstu 5,80 €
Zasľúbená zem 6,60 €
Spravodlivý bude žiť vierou 5,50 €
Základy křesťanského života 10,00€
Davidovy žalmy 8,50 €
T. Sangsterová: Roztržený závoj 6,50 €
L. Sumrall: Viera zmení tvoj svet 5,80 €
C. G. Severin: 
Rusko si získalo naše srdcia 6,60 €
B. Yun a P. Hattaway: Nebeský muž 8,30 €
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BOHOSLUŽBY SLOVENSKO

BANSKÁ BYSTRICA

Lazovná 72

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

BANSKÁ ŠTIAVNICA

Dolná 18 (bud. Šindlerky, 2. p.)

Streda 18:00 hod.

BRATISLAVA

DK Ružinov ( č. dverí 271 / 275) 

Utorok 18:00 hod.

Nedeľa 17:00 hod.

BREZNO

ČSA 2

Utorok 17:30 hod.

Nedeľa 9:00 hod.

ČADCA

Autoškola Sinex, 
Kukučínova 960

Piatok 18:00 hod.

DETVA

ZŠ J. J. Thurzu

Utorok 18:30 hod.

GALANTA

MsKS - Bábková sála, 
Mierové nám.

Streda   17:30 hod.

Sobota   16:00 hod.

HOLÍČ

Jedáleň u Križánka (býv. Kufris)
Kátovská 3000

Nedeľa 10:00 hod.

KOŠICE

MsKS, sídl. Ťahanovce

Nedeľa 9:00 hod.

LEVICE

Junior Centrum, 4. poschodie

Utorok 18:00 hod.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Dom kultúry

Nedeľa 9:00 hod.

LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Dom kultúry

Nedeľa (každá druhá)  9:00 hod.

LUČENEC

ul. Majakovského 15
(neďaleko Reduty)

Streda 18:00 hod.

MARTIN

Jesenského 28
(nad potravinami SAMA)
martin.milost.sk

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa   9:30 hod.

NITRA

Janka Kráľa 29 (pri PKO)
nitra.milost.sk

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

NITRA (Kresťanský zbor Archa) 

Akademická 4
(budova Agroinštitútu)

Nedeľa 10:00 hod.

PRIEVIDZA

Veľkonecpalská 93
prievidza.milost.sk

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

POPRAD

DOM VIERY, Karpatská 17
(oproti BILLE)
web: www.domviery.sk

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 9:00 hod.

REVÚCA

Železničná 33

Piatok 17:00 hod.

RUŽOMBEROK

Bjorsonov dom, 
Námestie slobody 10

Utorok 17:30 hod.

SEREĎ 

Železničiarska 4345/23A

Piatok 19:00 hod.

SPIŠSKÁ BELÁ Romani Archa 

budova Pošty

Nedeľa 10:00 hod.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Krčméryho 1
(býv. materská škôlka)

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 16:00 hod.

(okrem 2. v mesiaci)

ŠAĽA

Budova býv. Telekomunikácií,
Štúrova ulica

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 9:30 hod.

TRENČÍN

Dom armády
ul.Hviezdoslava 16

Piatok 18:30 hod.

TRNAVA

Dom kultúry

Utorok 18:00 hod.

ZVOLEN

Dom kultúry ŽSR
zvolen.ks-viera.sk

Pondelok 18:00 hod.

ŽIAR NAD HRONOM

POZANA, ul. SNP 137

Utorok 17:30 hod.

Nedeľa 16:00 hod.

ŽILINA

P. O. Hviezdoslava (vedľa Ryby)
web: zilina.milost.sk

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

BOHOSLUŽBY ČESKO

BRNO - KUŘIM

Kulturní dům Rubínek
Poznaňská 10, Brno-Žabovřesky

Utorok 18:00 hod.

HODONÍN

Štefánikova 46
(areál Cykloservisu)
web: www.milost.net

Nedeľa 9:30 hod.

HRADEC KRÁLOVÉ

Šimkova offi  ce centre, as
Šimkova 1224/2b

Nedeľa (párna) 16:00 hod.

Nedeľa (nepárna)        10:00 hod.

OLOMOUC

Čajkovského 17

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

OSTRAVA - Mariánske Hory

28. října 165 - bud. Zepter
(tel.: 774 321 125)

Utorok 18:00 hod.

PRAHA

Kulturní dům POŠTOVKA
Praha 5

Nedeľa 17:00 hod.

PROSTĚJOV

Sborová budova (býv. Vitana)
Průmyslová 3142/1

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

PŘÍBRAM 

Kultúrny dom PŘÍBRAM

Nedeľa 10:00 hod.

ÚSTÍ NAD LABEM

Dvořákova 3134/2

Streda 18:30 hod.

Nedeľa 10:00 hod.



2011

Pre veľký záujem treba prihlášku odovzdať do konca marca a zároveň zaplatiť zálohu 40 eur na osobu do konca apríla. 
Celú sumu bude potrebné uhradiť do 15. júna. Počet miest je obmedzený, preto sa prihláste čo najskôr. 
Platiť je možné osobne alebo prevodom na č. účtu: 2851229355/0200. Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a adresu. 
Kontaktná osoba: Lenka Šimová, tel: 0903 836 493, mail: lenka.simova@gmail.com a Iveta Popovičová, tel: 0904 357 907, mail: matejeliska@gmail.com

P



Ako objednať časopis:
1ks je 1 €

cena poštovného 0,34 €

1 ks 8 €

3 ks 20 €

10 ks 62 €

Objednávky SR:  
Objednávky ČR:

KR

MILOSŤ

www.dvepercenta.sk
www.rozhodni.sk

www.milost.sk

na prácu s deťmi a mládežou v oblasti vzdelávania v rámci voľnočasových aktivít.

FYZICKÁ OSOBA:
V daňovom priznaní typu A údaje vyplníte v odd. č. VIII. 
a v daňovom priznaní typu B v odd. č. XII.: 2% z dane 
z príjmov (minimálna suma však musí byť 3,32 EUR,  
túto sumu môžete venovať iba jednej organizácii).
Naše identifikačné údaje: 
Kresťanské spoločenstvo MILOSŤ
Lazovná 72, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 30 227 16
právna forma: Občianske združenie

Do 31. 3. 2011 vyplnené daňové priznanie doručte 
na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska.

PRÁVNICKÁ OSOBA:
2% z dane z príjmov môžete rozdeliť medzi najviac tri organizácie, 
minimálna výška daru pre jednu organizáciu je 8,30 EUR.

V daňovom priznaní vyplníte naše údaje v odd. č. IV.:
Kresťanské spoločenstvo MILOSŤ
Lazovná 72, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 30 227 160
právna forma: Občianske združenie.

Do 31. 3. 2011 vyplnené daňové priznanie doručte 
na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska.


