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Reinhard Bonnke

Čas sa kráti
Na zemi žije v súčasnosti viac stratených duší než kedykoľvek 
predtým. Situáciu komplikuje aj to, že dnes máme na 
záchranu týchto ľudí ešte menej času, ako tomu bolo 
v minulosti. Autor knihy Reinhard Bonnke, ktorý viac než 
tridsať rokov ohlasuje evanjelium po celej Afrike 
a v desiatkach krajín sveta, je jedným z najskúsenejších 
a najobdarovanejších evanjelistov v histórii. Kniha ponúka 
overené a efektívne spôsoby, ako osloviť stratených. 
Táto nadčasová kniha inšpiruje a povzbudzuje 
k evanjelizácii našich priateľov či známych. Čas sa naozaj 
kráti a na ťahu sú obyčajní veriaci ako ty a ja. Reinhard 
Bonnke však nepoukazuje len na urgenciu evanjelizácie, 
ale tiež objasňuje jej biblické princípy. Skutočnosť, že 
tieto princípy fungujú, jasne dokazujú výsledky jeho 
evanjelizačných kampaní. Počas troch rokov, keď kázal 
Božie slovo asi tridsaťjeden miliónom ľudí, sa viac ako 
dvadsať miliónov z nich rozhodlo pre Ježiša Krista.

208 strán + 16 strán farebnej prílohy

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
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 text vhodný pre osobné štúdium 
  aj pre evanjelizačné účely

Vychutnajte si silu a krásu Božieho slova 
v novom preklade Slovenskej tlačovej misie!
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Pred niekoľkými dňami som bol pozvaný, aby som poslúžil 
na uzdravujúcom zhromaždení v jednom menšom meste na 

strednom Slovensku. Keďže nešlo o prvé stretnutie na tom 
mieste, v úvode som sa spýtal, koľkí sa už týchto stretnutí 

zúčastnili a ich zdravotný stav sa zlepšil. Jeden z prítomných 
vydal svedectvo o tom, ako mu tieto stretnutia pomohli, lebo ešte 

pred niekoľkými týždňami bol v takom zlom fyzickom a psychickom stave, že nevládal 
robiť a dokonca začal odpadávať. Jeho zdravotný stav sa zlepšuje, vracia sa mu životná sila 
a na stretnutie priviedol celú svoju rodinu. Keby chcel niekto odsúdiť prácu ľudí, ktorí sa 
takto snažia pomôcť druhým, pri všetkej úcte (neúcte) ho nepovažujem za normálneho 
človeka. Naša spoločnosť nepotrebuje novosformovanú kresťanskú teológiu (ideológiu), 
ale potrebuje vidieť prielomy Božieho kráľovstva. Keď sa dejú také veci, ako sú uzdravenia, 
oslobodenia z narkotík, keď je jeden asociálny živel vrátený do normálneho spoločenského 
života, alebo manželia, ktorí sa nenávideli, k sebe znovu nájdu cestu, ľudia prehodnocujú 
svoj pohľad na charizmaticko-letničné kresťanstvo a na vzťah k Bohu vôbec. Hodnotenia 
prestávajú byť v zásade negatívne a začínajú sa ozývať hlasy: „Čo je zlé na tom, čo robia?“ 
Podobne to bolo aj v Biblii. Keď Ježiš uzdravoval, farizej Nikodém bol zneistený vo svojom 
presvedčení, že kľúče Božieho kráľovstva majú vďaka Mojžišovmu stolcu oni. Vyjadril to 
jednoducho: „Človek môže robiť také veci, iba ak je s ním Boh.“ (Jn 3) Keď Ježiš otvoril oči 
slepému, farizeji chceli od toho človeka, aby Pána odsúdil. Tento sa, samozrejme, veľrady 
bál a odpovedal veľmi inteligentne: „Nepoznám toho človeka, neviem odkiaľ je, ale jedno 
viem, že som bol slepý a vidím a Boh nevypočuje hriešnika.“ Podobne dával radu aj Gamaliel, 
keď sa začalo rozmáhať kresťanstvo, aby proti nemu nebojovali.

Som vďačný Bohu, že vďaka našej práci (opakujem nie kvôli našej teológii) začína dochá-
dzať k zmene pohľadu na nás. V poslednom čase sa o nás vyjadrujú v periodikách najväč-
ších historických cirkví na Slovensku s tým, že si začínajú klásť otázku: „Čo robíme zle, 
že nám ľudia odchádzajú do charizmaticko-letničného hnutia?“ Napríklad v Katolíckych 
novinách vyšiel článok, v ktorom síce autor trvá na tom, že plnosť spasiteľnej milosti je iba 
v katolíckej cirkvi, ale priznal aj pozitíva činnosti charizmaticko-letničného hnutia s tým, 
že by určité praktiky mohla prevziať aj jeho cirkev. Je to dobré. Pokračujeme.

Pokračujeme
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Zásah NATO v Líbyi 

Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov schválila 17. marca rezolúciu, ktorá vyzýva na ochranu 
civilného obyvateľstva v Líbyi a umožňuje pre tento cieľ vytvorenie bezletovej zóny nad krajinou. Rozhodnutiu 
BR OSN predchádzali boje medzi líbyjskými povstalcami a vládnymi jednotkami, ktoré zostali verné Muamaro-
vi Kaddáfi mu. Revolučné protesty Povstanie proti Kaddáfi mu vypuklo v polovici februára, po tom ako odmietol 
výzvy protestujúcich Líbyjčanov na odstúpenie. Povstalcom sa následne podarilo ovládnuť východ krajiny, 
pričom ich baštou sa stalo prímorské mesto Bengází. Kaddáfi ho vládne jednotky však prešli do protiútoku 
a rebelov zatlačili. Po tom, ako BR OSN schválila vytvorenie bezletovej zóny nad Líbyou, sa do bojov zapojilo 
francúzske letectvo, pričom Paríž ofi ciálne uznal líbyjskú opozíciu. Následne sa štáty Severoatlantickej aliancie 
(NATO) rozhodli, že vojensky podporia vytvorenie bezletovej zóny a dodržiavanie zbrojného embarga v zmysle 
rezolúcie BR OSN. Aliancia však operuje iba vo vzdušnom priestore nad Líbyou a nemá nijaký záujem vyslať 
do krajiny svoje pozemné jednotky. Niektorí pozorovatelia považujú rozhodnutie západných krajín zasiahnuť 
proti Kaddáfi mu za unáhlené, pretože nie je jasné, ako by vyzerala alternatíva jeho režimu.

Rozhodnutie štrasburského súdu pre slobodu vierovyznania 

Veľký senát Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu 18. marca rozhodol, že kríže na stenách v talian-
skych štátnych školách neporušujú slobodu náboženského vierovyznania a myslenia, ani právo na vzdelanie. 
Senát tak zrušil opačné rozhodnutie prvej inštancie tohto súdu z roku 2009, ktoré umiestňovanie krížov v štát-
nych školách zakazovalo. V roku 2006 sa totiž na štrasburský súd obrátila Talianka fínskeho pôvodu so sťaž-
nosťou, že kríže diskriminujú deti, ktoré nie sú kresťanmi. Európsky súd pre ľudské práva v roku 2009 odsúdil 
Taliansko a uviedol, že prítomnosť krížov môže rušiť študentov, ktorí vyznávajú iné ako kresťanské nábožen-
stvo. Uvedené rozhodnutie vyvolalo rozhorčenie nielen v Taliansku a Rím sa proti nemu odvolal. Podporilo ho 
pritom ďalších desať štátov Rady Európy. Odvolací senát štrasburského súdu dal nakoniec za pravdu Talian-
sku, pričom konštatoval, že kríže zavesené na stenách nijakým spôsobom neporušujú práva nekresťanských 
študentov. Predmetné rozhodnutie privítali kresťanskodemokratickí politici z celej Európy, podľa ktorých sa 
Európsky súd pre ľudské práva postavil na stranu slobody náboženstva a vyznania. Konštatoval totiž, že verejný 
prejav náboženského presvedčenia nie je diskrimináciou iných. Rozhodnutie súdu je záväzné pre všetkých 47 
štátov Rady Európy a je defi nitívne.

Jazmínová revolučná vlna pokračuje

Po revolučných turbulenciách v Tunisku, Alžírsku a Egypte a popri občianskej vojne v Líbyi, dorazila jazmínová protestná vlna aj do ďalších arabských krajín. 
V Jemene, kde sa proti vláde búri ulica spolu s radikálnymi islamistickými skupinami a Al-Kajdou, vyhlásil vládnuci režim stanné právo a proti demonštrantom 
zasahuje zbraňami. Protesty ovládli aj Bahrajn bohatý na ropu, kde demonštranti požadujú odstúpenie kráľovskej rodiny a koniec monarchie. Bahrajnský kráľ 
preto požiadal o pomoc susednú Saudskú Arábiu, ktorá vyslala do Bahrajnu svoje vojenské jednotky a protesty násilne potlačila. Saudský zásah v susednom 
Bahrajne kritizovali OSN, USA, ale aj Irán. Demonštrácie zasiahli aj doposiaľ pomerne stabilnú Sýriu. Od januára sa v Sýrií opakujú protesty proti tvrdej vláde 
prezidenta Bašira Assada. Demonštranti žiadajú viac slobody a zrušenie výnimočného stavu, ktorý je v krajine od roku 1963. Podľa agentúrnych správ sýrske 
vládne jednotky strieľali do demonštrantov, čo si malo vyžiadať až sto obetí. Turecko, ktoré je dlhodobým sýrskym spojencom, už vyzvalo na politické zmeny 
v Sýrii a prezident Bašir Assad následne naznačil možnosť uvoľnenia pomerov. Otázkou zostáva, či by prípadné zmeny arabských režimov vyniesli k moci 
demokratické sily alebo islamských fundamentalistov.

Budapešť rozdáva maďarské občianstvo

V deň maďarského štátneho sviatku 15. marca zložili slávnostné prísahy vernosti Maďarsku prví žiadatelia 
o jeho občianstvo z radov maďarských menšín z okolitých štátov. Minuloročné rozhodnutie vlády Viktora Orbá-
na o udeľovaní občianstva vyvolalo v regióne negatívne reakcie, predovšetkým zo strany Slovenska, keďže je 
v rozpore s medzinárodnou praxou a normami. Maďarský zákon totiž umožňuje udeľovať občianstvo masovo, 
bez toho aby mal žiadateľ pobyt, či iný právny vzťah k Maďarskej republike. Budapešť tiež porušila medzištátne 
zmluvy, podľa ktorých môže udeľovať maďarské občianstvo príslušníkom iného štátu iba po konzultáciách 
a po súhlase dotknutého štátu. Uvedený zákon však Maďarsko schválilo napriek protestom Bratislavy, pričom 
v rozpore so zmluvnou povinnosťou odmietlo o tomto kroku diskutovať. Zdá sa, že Budapešť je ochotná zájsť 
ešte ďalej a udelí novým občanom aj volebné právo. Z hľadiska princípov demokracie je to kontroverzné, keďže 
o budúcnosti Maďarska budú môcť rozhodovať ľudia, ktorí v ňom ani nežijú. Viacerí kritici Orbánovej vlády sa 
domnievajú, že udeľovanie občianstva zahraničným Maďarom má za cieľ zabezpečiť Orbánovi jeho niekoľko-
násobné znovuzvolenie a dlhé zotrvanie pri moci. Iní poukazujú na to, že podobne nebezpečnú menšinovú 
politiku, akú vedie Budapešť, v minulosti využilo aj nacistické Nemecko na rozpútanie konfl iktu.

Hroziaca jadrová katastrofa v Japonsku

Severovýchod Japonska zasiahlo 11. marca mohutné zemetrasenie, sprevádzané ničivými vlnami tsunami. 
Jedno z najsilnejších zemetrasení povojnovej histórie dosahovalo magnitúdu 8,9 Richterovej stupnice. Mor-
ské vlny následne doslova vymazali z máp pobrežné ľudské osídlenia v postihnutej oblasti. Podľa doterajších 
odhadov si nešťastie vyžiadalo vyše 12 tisíc obetí, pričom ďalších 15 tisíc obyvateľov je nezvestných. Zemetra-
senie a tsunami navyše poškodili jadrovú elektráreň Fukušima 1, približne 240 kilometrov severne od Tokia. 
V poškodenej elektrárni došlo k požiaru a k niekoľkým výbuchom. V elektrárni a v jej okolí prudko stúpla úro-
veň rádioaktivity, niekoľkonásobne prekračujúca povolené limity. V štyroch najviac poškodených atómových 
reaktoroch došlo k poruche chladiaceho systému. Reaktory sa stále nedarí dostať pod kontrolu, keďže veľká 
časť elektrárne je zamorená vysoko rádioaktívnou vodou, ktorá unikla aj do Tichého oceánu. Rádioaktivitou je 
kontaminovaná aj pitná voda. Japonská vláda kvôli hrozbe výbuchu evakuovala 20-kilometrovú oblasť okolo 
poškodenej elektrárne. Celkovo bolo kvôli tragédii evakuovaných 152 tisíc ľudí.

Pripravil: Martin Bielik
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Jaroslav Kříž

J 
ozuova generácia je celkom výni-
močná. Slúžili Bohu celým srdcom 
až do konca, pokiaľ všetci nepomre-

li. Všetci, až na málo výnimiek, ako bol 
Achán. Nereptali, vo viere povzbudzovali 
jeden druhého. Naplnili Boží plán, ktorým 
bolo zaujatie a rozdelenie zasľúbenej zeme.  
Vďaka ich postoju videli vo svojom živote 
mimoriadne Božie zázraky, ako bolo roz-
delenie Jordánu, pád hradieb Jericha a za-
žili aj to, ako slnko počas boja v Gibeone 
celý deň stálo na jednom mieste. Jozuova 
generácia je predobrazom cirkvi. 

Mojžišova generácia 

Pôvodne to mala byť práve táto generá-
cia, ktorá mala vojsť do zasľúbenej zeme. 
No vieme, že sa tak nakoniec nestalo. Pri 
tomto ľude sa Boh mocne manifestoval 
a  silou, keď desiatimi ranami zbil Egypt, 
donútil faraóna, aby prepustil potomkov 
Jákobových, ktorí sa v Egypte rozmnožili 
v národ. Zažili, ako sa rozdelilo Červené 
more, no ani takéto zázraky nepomohli 
k tomu, aby dôverovali v Hospodina, svoj-
ho Boha, ale neustále reptali, prejavovali 
neveru a  prestupovali Božie nariadenia. 
Apoštol Pavel menuje dôvody, ktoré im 
zabránili vstupu do Kanánu a upozorňuje, 

že tieto príbehy sú napísané v Biblii pre-
to, aby sme si z  nich zobrali ponaučenie 
a  nedopadli podobne. Naším Kanánom 
je Božie kráľovstvo ako cieľ našej život-
nej púte a  taktiež zasľúbenia, ktoré sa 
vzťahujú ešte na tento pozemský život. 
„Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bra-
tia, že všetci naši otcovia boli pod obla-
kom a všetci prešli cez more a všetci boli 
pokrstení v  Mojžiša v  oblaku a  v mori 
a  všetci jedli ten istý duchovný pokrm 
a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo 
pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, 
a  tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine 
z  nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli po-
bití a rozmetaní na púšti. A to všetko sa 
nám stalo výstražným príkladom na to, 
aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj 
oni žiadali. Ani nebuďte modlármi ako 
niektorí z nich, ako je napísané: Posadil 
sa ľud jesť a piť, a vstali, aby sa hrali. Ani 
nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, 
a padlo ich v  jeden deň dvadsaťtri tisíc. 
Ani nepokúšajme Krista, ako tiež niekto-
rí z  nich pokúšali a  pohynuli od hadov. 
Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali 
a zhynuli od zhubcu. A toto všetko sa dia-
lo tamtým predobrazne, a je napísané na 
naše napomenutie, ku ktorým došli konce 
vekov.“ (1. Kor 10,1-11) 

Prvou príčinou, prečo sa Bohu v Mojži-
šovej generácii nezaľúbilo, boli ich žiados-
ti. V tele človeka sú žiadosti, ktoré treba 

Jozuova 
generácia
je predobrazom cirkvi

Téma
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križovať. Svet k sebe púta ľudí cez povzbu-
dzovanie žiadostí, zvody, vábenia, ponuky 
na hriech a pod. Iba človek, ktorý chce žiť 
bohabojne a sväto, si všimne, že celý svet je 
zorganizovaný tak, aby sa v ľuďoch vzbu-
dili driemajúce žiadosti. Keď je žiadosť 
zobudená, je vykonaný hriech. Svet nás 
pokúša. S Božím kráľovstvom sme spojení 
vierou v Božie slovo. Je to celkom iné, pre-
to musíme posilňovať svoju vieru a dávať 
pozor, aby sa neposilnili žiadosti. 

Druhým dôvodom, prečo Izraelci pre-
žili neradostný život v  nehostinnej pu-
statine, bolo modlárstvo. Modlárstvo je 
pokus človeka vytvoriť si vlastnú pred-
stavu o Bohu, o tom, ako je možné s Ním 
vojsť do obecenstva a získať požehnanie. 
Tieto predstavy sa potom zrealizujú vo 
forme rôznych predmetov, ktoré majú 
kontakt s  Bohom umožniť. Modlárstvo 
je najťažším hriechom Starého záko-
na, merným lanom, podľa ktorého Boh 

meral Izraelcov. Preto by sme ho nemali 
podceňovať ani zľahčovať. Aj Nový zá-
kon dôrazne varuje pred modlárstvom. 
Predmet, zhotovený človekom na zákla-
de jeho subjektívneho chápania nevidi-
teľného sveta, nesprostredkuje kontakt 
s Bohom, ale naopak – prichádzajú ďalšie 
hriechy. Akonáhle Áron urobil zlaté teľa, 
ľud sa začal zabávať, piť a tancovať. Všetci 
vieme, ako tieto zábavy končia. Podobne 
tomu bolo, keď pozvali moábske ženy Iz-
raelcov na oslavu. Najprv bolo obetovanie 

cudzím Bohom, potom 
bolo smilstvo, ktoré je 
tretím dôvodom, prečo 
Izraelci zlyhali. Tak, ako 
bolo hlavným kritériom Starého zákona 
modlárstvo, v dnešnej dobe sú to sexuál-
ne hriechy. Kto neporazí sexuálne hrie-
chy, prehrá, aj keby v ostatných oblastiach 
života zostal bezúhonný. Nie je posvätenie 
bez posvätenia sexu. 

Ďalej Pavel hovorí o pokúšaní Krista. 
Vtedy pokúšame, keď vieme, čo máme 
robiť, a nerobíme to a zase, keď vieme, že 
niečo nemáme robiť a  robíme to, a  tajne 
dúfame, že nám to nejako prejde. Posled-
ným dôvodom je reptáctvo. Reptáctvo 
je človeku vlastné. Jákob hovorí, že jazyk 
človeka je rozplameňovaným ohňom, aby 
skazil celé ľudské telo a vôbec celý jeho ži-
vot. Preto Jákob vo svojej epištole hovorí, 
že dokonalým mužom môže byť iba ten, 
kto jazyk zvládol. Prestať šomrať, sťažo-

vať sa, hovoriť neveru a negatívne slová je 
veľká výzva, a preto každý kazateľ, ktorý 
chce, aby jeho ovečky mali víťazstvo, ich 
musí neustále povzbudzovať k ovládnutiu 
jazyka. 

Generácia po Jozuovi

„A ľud slúžil Hospodinovi po všetky 
dni Jozuove a po všetky dni starších, ktorí 
prežili Jozuu, ktorí videli všetky tie veľké 

skutky 
Hospodi-

nove, ktoré činil Izraelovi. A keď zomrel 
Jozua, syn Núna, služobník Hospodinov, 
majúc sto desať rokov, pochovali ho na 
území jeho dedičstva, v Timnat-cherese, 
na vrchu Efraimovom, od severa vrchu 
Gáš. I celé to pokolenie bolo pripojené 
ku svojim otcom, a  povstalo iné poko-
lenie po ňom, potomci, ktorí neznali 
Hospodina ani skutkov, ktoré učinil Iz-
raelovi. A synovia Izraelovi činili to, čo 
je zlé v  očiach Hospodinových, a  slúžili 
Bálom. A tak opustili Hospodina, Boha 
svojich otcov, ktorý ich vyviedol z egypt-
skej zeme, a  odišli za inými bohmi, za 
bohmi z bohov národov, ktoré boli vôkol 
nich, a  klaňali sa im a  tak popudzova-
li Hospodina.“ (Sud 2,7-12) Smutné. Už 
nasledujúca generácia je lapená do pasce 
pohanstva a  odkláňa sa od Hospodina. 
Jedným z  dôvodov, ktoré uvedená pasáž 
zmieňuje, je, že nevideli veľké Hospo-
dinove skutky. Musíme sa usilovať, aby 
kresťanstvo sprevádzali nadprirodzené 
znamenia, skutky Božie. Pán Ježiš pove-
dal, že aj v Týre a Sidone by robili poká-
nie, keby videli divy a  zázraky, ktoré sa 
diali v  izraelských mestách. Dôležité je, 
aby naša viera donášala ovocie, ktoré nie 
je možné poprieť. Ľudia môžu popierať 
Boha, môžu nesúhlasiť s našou teológiou, 
ale nemôžu poprieť, keď sa pri niekom 
stane Boží skutok ako je uzdravenie alebo 
vyslobodenie z ťažkej drogovej závislosti. 
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Preto sme v posledných mesiacoch začali 
klásť väčší dôraz na Hospodinove skutky 
a  vďaka Bohu máme aj viac svedectiev 
o Božom konaní. 

Ďalším dôvodom, prečo odpadla Jozu-
ova nástupnícka generácia od Boha, ok-
rem toho, že nevideli skutky Hospodino-
ve je, že sa im nechcelo bojovať. Zostalo 
ešte niečo málo dokončiť, dobyť niekoľko 
miest a  vyhnať zvyšok pohanského oby-
vateľstva, no namiesto toho sa Izraelci 
s  nimi začali asimilovať. Celkovo celá 
kniha Sudcov je smutná. Kríza v Izraeli sa 
prehlbuje, prichádza okupácia okolitých 
národov, morálny úpadok, aj boje medzi 
jednotlivými kmeňmi. Ako keby to, čo 
Jozuova generácia vydobyla, nemalo vý-
znam. Ako keby Šalamún mal pravdu, že 
aj úspech, ktorý človek vo svojom živote 
dosiahne, nemá význam. Lebo ten, kto-
rý prichádza po ňom, môže všetko stra-
tiť. Vysvetlenie tohto javu je jednoduché 
a  popritom zásadne dôležité. Hovorí to 
o tom, že Stará zmluva nebola dostačujú-
ca na to, aby izraelský národ vedel poslú-
chať Boha a udržal šekínu – Božiu prítom-
nosť vo svojom strede. Musela prísť Nová 
zmluva, ktorá je založená na zmene ľud-
ského srdca. Pri čítaní príbehov o neúspe-
choch a pádoch Izraela nesmieme dospieť 
k  názoru, že aj naša práca je márna a  aj 
cirkev je odsúdená na nezdary. Naopak, 
práve Jozuova generácia hovorí o tom, že 
cirkev Ježiša Krista môže nielen dosiah-
nuť úspech, ale byť úspešná až do úplné-
ho konca, samozrejme za predpokladu, že 
bude počúvať svoju hlavu, ktorou je Ježiš 
Kristus, a udrží prítomnosť Svätého Du-
cha vo svojom strede. 

Vstup do Kanánu

Keď dal Boh Jozuovi úlohu zabrať 
zem, povzbudil ho, aby bol silný a zmu-
žilý (Joz 1). Jozuovi aj ostatným bolo jas-
né, že ich čakajú tvrdé boje a  tento Boží 
plán prijali. Izraelci vstúpili do zasľúbenej 
zeme úžasným spôsobom – prešli Jordán 
suchou nohou, prešli vierou (Joz 3). Má-
lokto venuje pozornosť skutočnosti, že do 
kananejskej zeme cez suché koryto rieky 
prešli neobrezanci. Prečo je to dôležité? 
Písmo kladie otázku, či Abrahám prijal 
zasľúbenie pred obriezkou alebo po nej: 
„Blahoslavený človek, ktorému Pán ne-
počíta hriechu. Čo teda, či sa vzťahuje 
toto blahoslavenstvo iba na obriezku 
a či aj na neobriezku? Lebo hovoríme, že 
Abrahámovi sa počítala viera za spra-
vodlivosť. A tak ako sa mu počítala? Či 
vtedy, keď bol v obriezke, keď bol obreza-
ný, a či v neobriezke, keď bol ešte neobre-
zaný? Nie v obriezke, ale v neobriezke.“ 

(Rim  4,8-10) Abrahám je otcom Židov 
(obrezaných) aj veriacich (neobrezaných). 
Obriezka prišla až potom – v  Gilgale 
(Joz  5). Gilgal je dôležité miesto. Gilgal 
znamená odvalenie, lebo Boh odvalí po-
hanu Egypta. Tento moment je pre víťaz-
ný život kresťana taktiež veľmi dôležitý. 
Každý sa musí správne vyrovnať so svojou 
minulosťou, nie je možné ťahať ju so se-
bou ako balvan, ktorým je zaťažená naša 
prítomnosť aj naša budúcnosť. V  Kristu 
Ježišovi sme nové stvorenie, každý máme 
pred Bohom rovnakú hodnotu. Boh vie 
odpustiť hriechy našej minulosti, a preto 
musíme aj my odpustiť sami sebe, ľuďom 
a prijať novú identitu. Iba vtedy je človek 
silný a má víťazstvo.

Veľké bitky

Prvou a  najznámejšou bitkou je tá, 
ktorá sa udiala pri Jerichu. Izraelci sa tu 
naučili mlčať a  pozorovať na to, ako pô-
sobí Božia prítomnosť (Joz 6). Pánova prí-
tomnosť bola nad archou, a  keď Izraelci 

obchádzali Jericho, inak pôsobila na Boží 
ľud a inak na nepriateľov. Obyvatelia Jeri-
cha sa báli každý deň viac a  Izraelci boli 
každý deň silnejší. Božia sila, prítomnosť 
a pomazanie obkolesovali mesto. Podob-
né zažívame pri chválach v zhromaždení, 
kedy sa Pánova prítomnosť stupňuje a ob-
lak Božej slávy spôsobuje, že ľudia ledva 
stoja na nohách, podobne ako tomu bolo 
pri nesení truhly zmluvy do Šalamúnovho 
chrámu. V tejto atmosfére stačí pozdvi-
hnúť hlas, prehlásiť Božie slovo (zatrúbiť 
na trúbu) a múry Jericha padajú, ľudia sú 
vyslobodení. 

Druhou bitkou, ktorá, žiaľ, skončila 
fiaskom, bolo dobývanie mesta Aj (Joz 
7). Porážka pri prvom pokuse o dobytie 
mala na Jozuu zničujúci dopad. Zľakol sa, 
že Izrael stratil nadprirodzenú podporu 
svojho Boha. Pán mu oznámil, že sa tak 
stalo preto, lebo jeden z  bojovníkov ne-
rešpektoval Božie nariadenie a  ukradol 
niečo zo zarieknutého. Z príbehu o  do-
bývaní mesta Aj sa môžeme poučiť, že 
hriech jedného človeka nemá vplyv len 
naňho samotného, ale aj na jeho okolie, 
čo by nás malo viesť k väčšej zodpoved-
nosti za naše rodiny, cirkev, ale aj za štát, 
v ktorom žijeme.

Treťou bitkou, ktorú sa oplatí zapamä-
tať si, je bitka proti koalícii piatich kráľov 
(Joz 10). Je zaujímavé, že niektorí králi 
mali mená, ako keby mali blízky vzťah 
s Bohom (napr. Adonicedek – „môj Pán je 
spravodlivosť“, Jafia – „nech (Boh) dá za-
žiariť“). Môžeme si položiť otázku, prečo 
sa títo králi neradovali z  toho, že prichá-
dza ľud, ktorý sprevádzajú divy a zázraky 
a mocná Božia prítomnosť. Naopak, spoji-
li sa, aby Jozuu zničili, skutočný Boh nebol 
vítaný. Boh však dal Jozuovi víťazstvo aj 
nad touto koalíciou. 

Po tomto víťazstve Jozua zabral južné 
územie Kanánu, presunul sa na sever, kde 
zvíťazil v ďalšej veľkej bitke pri Chácore, 
ktoré bolo hlavným mestom kráľovstiev 
(Joz 11,10). Zem bola zabraná, Jozua pora-
zil celkovo 31 menších či väčších kráľov.

Záver

Po dobytí zeme došlo k  jej rozdeleniu 
podľa jednotlivých pokolení. Zem bola 
rozdelená podľa proroctva Božieho muža 

Mojžiša z  33. kapitoly Deuteronómia. 
Zaujímavé je, že toto rozdelenie zodpo-
vedá aj tomu, ako Izrael táboril okolo 
stánku stretávania. Niektoré Mojžišove 
proroctvá sú aktuálne aj dnes. Naprík-
lad o  Ašérovi je napísané: „Nech máča 
svoju nohu v oleji, železo a meď sú tvoje 
závory, a ako tvoje dni, tak i tvoja sila.“ 
(Dt  33,24-25) Prednedávnom prebleskla 
správa, že na pobreží, ktoré obýva Ašér, je 
veľké ložisko ropy.

Jozua dobehol svoj beh a je príkladom 
viery pre mnohé generácie veriacich. Pred 
svojou smrťou rekapituluje, podobne ako 
Mojžiš, čo Boh v jeho živote vykonal, po-
vzbudzuje k vernosti Hospodinovi a záro-
veň vystríha pred dôsledkami odpadnutia: 
„No, ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť 
Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu bu-
dete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši 
otcovia, ktorí boli za riekou, a či bohom 
Amorejov, v  ktorých zemi bývate, ale ja 
a  môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. 
A ľud odpovedal a riekol: Nech je to preč 
od nás, aby sme mali opustiť Hospodi-
na a  slúžiť iným bohom.“ (Joz  24,15-16) 
Každý nech sa rozhodne, komu bude 
slúžiť. „Ja a  môj dom budeme slúžiť 
Hospodinovi.“ 

Jozuova generácia | Téma
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Čechy – příklad náboženské 
svobody a tolerance

České země neměly nikdy daleko k cír-
kevním reformám, od časů Mistra Jana 
Husa se mnozí z národa hlásili ke kalichu 
a  ke svobodnému hlásání Božího Slova 
v  mateřském jazyce posluchačů. Bylo to 
asi sto let před tím, než Martin Luther 
a  Jan Kalvín zahájili svou reformu círk-
ve, a proto když se tak stalo, byly Čechy 
velmi otevřené pro evangelické myšlenky. 
Jednoduchý křesťanský život podle Boží-
ho Slova, který odmítal pověry a  tradice 
středověkého katolicizmu, se stal popu-
lární nejen mezi prostým českým lidem, 
ale také mezi šlechtou a měšťany. Čechy se 
tak staly královstvím „dvojího lidu“ kato-
lického a  evangelického, přičemž druhý 
přirozeným způsobem sílil do takové 
míry, že se stal většinovým náboženstvím 
českých zemí. V 16. a  začátkem 17. sto-
letí bylo vedle tradiční „české konfese“ 
v Čechách i na Moravě množství zastán-
ců Lutherova i  Kalvínova učení. Zásady 
náboženské tolerance byly v těchto konči-
nách vysoce ceněny.

Majestát císaře Rudolfa

Když v  roce 1526 po prohrané bitvě 
u  Moháče nešťastně vymřel Jagellonský 
rod, nastoupili na prázdný český sva-
továclavský trůn podle předem daných 
dynastických dohod Habsburkové. Vláda 
tohoto tradičně silného katolického rodu 
s  vazbami na bigotní Španělsko vyvolá-
vala mezi českou evangelickou šlechtou 
a  měšťanstvem obavy z  možných represí 

vůči nekatolickému obyvatelstvu země. 
Usilovali se proto získat od panovnického 
rodu písemné záruky svobody nábožen-
ství. Nejprve se jim podařilo v  roce 1576 
získat pouze ústní ubezpečení Maxmi-
liána II., že nekatolická vyznání s výjim-
kou zjevných kacířů (pikartů) nebudou 
pronásledována. Až v  roce 1609 si české 
stavy u  císaře Rudolfa  II. doslova vynu-
tily Majestát na náboženskou svobodu. 
Císař stavům ustoupil, protože potřeboval 
jejich podporu v konfliktu se svým vlast-
ním bratrem Matyášem. Tento dokument 
vstoupil do dějin jako Rudolfův maje-
stát a byl okamžitě zanesen do zemských 
desek jako platný zákon. Majestát platil 
pro královská města, šlechtu i  poddané 
a  stanovil, že nikdo nesmí být nucen ke 

Nástup doby 
temna v Čechách

Bylo pět hodin ráno 
dne 21. června 1621. 
Nad Prahou právě svítalo 
a před radnicí na 
Staroměstském náměstí 
se začalo odehrávat 
hrůzné divadlo.

bok Mistra Jana Husa jako mučední-
ci české reformace. Po těchto ponurých 
událostech následovala v  evangelických 
Čechách doba temna a  násilné rekatoli-
zace, která se skončila až po 300 letech 
vznikem samostatné Československé 
republiky. Tyto události následovaly po 
potlačení tzv. českého stavovského pov-
stání. Co mu předcházelo, jak probíha-
lo a  jaké byly následky jeho násilného 
ukončení, se dozvíme v  následujícím 
článku.

Daniel Šobr

M 
istr popravčí Jan Mydlář začal 
postupně popravovat 27 čes-
kých pánů, elitu národa, která 

si dovolila postavit se zvůli habsburského 
rodu a  bránit náboženskou a  politickou 
svobodu českých zemí. Odsouzenci šli na 
smrt statečně, mnozí otevřeně vyznáva-
li víru v evangelium Ježíše Krista. A jisti 
si svou věčnou odměnou se zařadili po 
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katolickému ani jinému vyznání. Na svou 
dobu to byl nebývalý počin v  oblasti ná-
boženské svobody.

Příčiny povstání českých stavů

V roce 1611 byl českým králem koru-
nován Rudolfův bratr Matyáš. České sta-
vy – šlechtický i měšťanský se domnívaly, 
že Matyáš bude respektovat náboženské 
a stavovské svobody garantované českým 
právem, zažily však zklamání. Jeho poli-
tika vůbec nebyla tolerantní a  v Českém 
království se začaly hromadit případy růz-
ných křivd.

V roce 1617 stárnoucí Matyáš bezo-
hledným nátlakem vnutil Čechům svého 
nástupce, bigotního katolíka Ferdinan-
da Štýrského. Jednotlivým zástupcům 
na stavovském sněmu bylo drasticky 
vyhrožováno. Stavy nemohly vystupovat 
jako celek a  každý se vůči volbě musel 
vyjádřit sám za sebe. Ti, kteří veřejně 
vyjádřili nesouhlas, byli okamžitě zba-
veni svých výnosných pozic. Tak přišel 
o  úřad karlštejnského purkrabí pán Jin-
dřich Matyáš Thurn. Mnohým dalším, 
kteří nesouhlasili, bylo vyhrožováno 
hrdelními tresty. Tak se stalo, že Matyáš 
přijetí svého nástupce prosadil.

Matyáš následně začal do vlivných 
pozic dosazovat katolické radikály, kterým 
nechával volné pole působnosti. Došlo 
tak ke dvěma událostem, které vyvola-
ly obrovské pohoršení šlechty, měšťanů 
i  lidu. S tichým souhlasem pražských 
královských místodržitelů (ti zastupovali 
krále a císaře sídlícího ve Vídni) dal brou-
movský opat uzavřít tamní evangelický 
chrám a  vzápětí nato rozkázal pražský 
arcibiskup Jan Lohelius, aby byl zbořen 
evangelický kostel v  Hrobu u  Duchcova. 
Rudolfův majestát byl tak velmi hrubým 
způsobem porušen. Na dodržování záko-
na o  náboženské svobodě dohlížel sbor 

defenzorů. Ten také proti těmto skutkům 
ostře protestoval. Pražská dvorská kance-
lář stroze odpověděla, že církevní vrch-
nost v Broumově i v Hrobu jednala se sou-
hlasem císaře.

6. března 1618 se v pražském Karolinu 
sešel sjezd protestantských stavů, který 
přijal rezoluci proti porušování Majestátu 
a jeho dodatků a zároveň stanovil termín 
dalšího zasedání sjezdu na 21. květen. 
Výroky této rezoluce byly velmi zdržen-
livé a  neobviňovaly císaře, ale pražské 
místodržící. Deputaci, která nesla rezo-
luci na Hrad, odmítlo místodržitelství 
přijmout. List byl tedy odeslán přímo do 
Vídně. Odpověď přišla tak rychle a byla 
tak přísná, že málokdo věřil v její pravost. 
Objevila se podezření, že byla napsána 
v místodržitelské kanceláři na Pražském 
hradě. Této odpovědi dali název „těžké 
psaní“. Císař Matyáš v  něm odmítl sta-
vovské právo na konání sjezdu, jeho další 
činnost zakázal a organizátorům pohro-
zil tresty. Nyní se však stavy už nedaly 
zastrašit a květnový sjezd odvolán nebyl. 
V budově pražského Karolina se sešla 
celá panská nekatolická špička. Rokování 
sjezdu probíhalo celkem pokojně až do 
vystoupení Jindřicha Matyáše Thurna. 
Ten ve svém plamenném projevu prohlá-
sil, že není možné donekonečna snášet 
zvůli a  čelit jí pouze pasivním odporem 
a  posílání písemných protestů. Je zapo-
třebí vzchopit se konečně k činům. Tato 
slova vyvolala vzrušení nejen v Karolinu, 
ale také v ulicích Prahy. Vzrušení se stup-
ňovalo, a když se mezi lidmi rozšířilo, že 
hradní posádka je v plné bojové pohoto-
vosti a  dokonce, že se chystají popravy 
stavovských vůdců, skupinka radiká-
lů se rozhodla k  činu a  dne 23.  května 
1618 vyhodila z  oken Pražského hradu 
nenáviděné místodržící Slavatu, Marti-
nice a  Fabrícia. Exponenti tyranského 
režimu spadli z  osmnáctimetrové výšky 
do hradního příkopu a překvapivě se jim 

téměř nic nestalo, neboť přistáli v příko-
pě plném odpadků zetlených na měk-
ký humus. I  když po nich shora stříleli 
s  výjimkou Slavaty vyvázli z  incidentu 
bez zranění. Touto defenestrací začalo 
české stavovské povstání proti habsbur-
ské monarchii a s ním začala i tzv. válka 
česká, první etapa třicetileté války.

Válka česká

Hned po pražské defenestraci byla zvo-
lena povstalecká vláda 30 direktorů, která 
okamžitě zahájila verbování povstalecké-
ho vojska. Od začátku však narážela na 
nedostatek finančních prostředků a  neo-
chotu české šlechty navenek podporující 
povstání do něj investovat své prostředky. 
Direktorium se proto obrátilo o  pomoc 
také do nekatolické ciziny.

V létě roku 1618 vstoupilo císařské voj-
sko do Čech. Jeho první pokusy o ofenzí-
vu proti povstaleckým Čechám však skon-
čily porážkami. Naopak česká povstalecká 
armáda vedená Jindřichem M. Thurnem 
zahájila tažení do Rakous.

V březnu roku 1619 zemřel starý císař 
Matyáš a  vlády se ujal již dříve zvolený 
radikální katolík Ferdinand II. Štýrský. 
Hned v  květnu se k  českému povstání 
připojila také Morava, podobně jako už 
předtím Slezsko a  Lužice. Thurn opět 
vytáhl do Rakous a české stavovské vojsko 
dokonce ohrožovalo Vídeň. Kvůli poráž-
ce, kterou utrpělo české vojsko na domá-
cím bojišti u Záblatí se však musely Thru-
novy jednotky z výhodných pozic u Vídně 
stáhnout. V stavovské armádě v  červnu 
vypukla první krize kvůli nevyplácenému 
žoldu, což byl trvalý problém českého sta-
vovského vojska.

V červenci zažilo povstání svůj politic-
ký vrchol. Generální sněm zemí Koruny 
české schválil v Praze novou ústavu. Tato 
ústava definovala stát jako konfederaci 

Řekl před popravou

Když po vyslyšeném smrti své ortelu do svého se navrátil vězení, přišli 
k němu dva kapucíni a příčinu svého příchodu oznámili, že ta jest, aby 

k němu v úzkosti postavenému milosrdenství dokázali. Zeptal se pán, 
které by to bylo milosrdenství? Odpověděli, že bychom pánu cestu k nebi ukázali. Na to pán: 
„Nu, cestu k nebi? Tať jest mi z milostí Boží dobře známá.“ A oni: „Pán se svým domněním 
svodí.“ Pán zas: „Nesvodím; ne na doufání, ale na nepohnutelné pravdě založena jest naděje 
má. Nebo já jiné cesty nemám kromě toho, kterýž řekl „Já jsem cesta, i pravda, i život.“

Václav Budovec z Budova
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Na straně stavovské armády byly pou-
ze dvě výjimky. Uprostřed bojové linie se 
pokoušel zachránit situaci jedenadvace-
tiletý syn vrchního velitele, neohrožený 
princ Anhalt. V čele královské jízdy zaú-
točil proti přesile španělských kyrysníků. 
Vedl lehké jezdectvo proti těžkému. Hlu-
bokým vklíněním se mu téměř podařilo 
rozpoltit bitevní linii. Vzhledem k  tomu, 
že se mu nedostalo žádné podpory, skon-
čil v pasti. Princ se bil jako lev, dokud ho 
kulka z  muškety neposlala k  zemi a  do 
zajetí. Jeho otec, vrchní velitel armády, 

naopak utekl do bezpečí a  ponechal voj-
sko napospas nepříteli. Druhým příkla-
dem statečnosti byl Šlikův moravský pluk, 
který statečně odolával útoku na levém 
křídle bitevní linie, u  zdi obory Hvězda. 
Doslova „přitlačeni ke zdi“ bez možnosti 
úniku srdnatě bojovali o své životy. Jejich 
odpor do posledního muže se dostal do 
čítanek a  stal se legendou. Bitva skončila 
zdrcujícím vítězstvím císaře Fedinanda II. 
a jeho spojenců. Zbytky poražené armády 
se uchýlily do města a domáhaly se nevy-
placeného žoldu.

Příčiny této tragické porážky můžeme 
hledat především v  podcenění situace 
velením stavovské armády a  v demorali-
zaci vojska, kterému nebyl vyplácen žold. 
Osudová bitva, která proběhla velmi rych-
le, rozhodla o nástupu 300 leté doby temna 
v českých zemích.

Vítěz bere vše

Po prohrané bitvě se Prahy zmocnil 
strach, část šlechty spolu se „zimním krá-
lem“ prchla do Slezska s odůvodněním, že 
odtud povedou svůj odboj proti císařským. 
Někteří „hrdinové“ otočili o 180 stup-
ňů, kapitulovali a dovolili Maxmiliánovi 

že finanční zátěž povstání ponese nový 
král Fridrich Falcký. Ten však zdaleka 
nebyl tak bohatý, jak se myslelo a nemohl 
spoléhat ani na pomoc svého tchána, ang-
lického krále, který se na dobrodružství 
svého zetě díval velmi skepticky a dokonce 
ho před ním varoval. Pravidelnou finanč-
ní podporu pro povstání se podařilo získat 
od generálních stavů v Nizozemí, ale i  ta 
chodila nepravidelně a pozdě.

Když v listopadu stála spojená císařská 
a bavorská armáda před Prahou, povstalci 
byli dobré mysli. Jejich částečně opevněné 

pozice na Bílé hoře se daly dobře bránit. 
Nepřítel by musel útočit do kopce, co by 
mu jistě přineslo nemalé ztráty. I kdyby 
byl útok úspěšný, povstalecké vojsko se 
mohlo lehce a  rychle uchýlit za pražské 
hradby a bránit se odtud. Velitelé stavov-
ského vojska si byli tak jistí svou strategic-
kou převahou, že noc před bitvou strávili 
hýřením v pražských hostincích. 8. listo-
padu 1620 ráno císařská armáda překvapi-
vě zaútočila a stalo se to, co nikdo nečekal. 
Přehnala se bělohorskou plání, aniž jí sta-
vovské vojsko bylo schopno klást vážnější 
odpor. Přes dvacet tisíc obránců Prahy se 

rozuteklo, mnohým oddílům stačilo pou-
ze to, že viděli prchat jednotky z předního 
sledu a přidali se k útěku. Skupinky bojov-
níků zmateně pobíhaly a zápasily na vlast-
ní pěst. Nebojovaly už za krále Fridricha 
ani za povstaleckou vládu, ale snažily se 
zachránit si holé životy.

rovnoprávných zemí s volitelným panov-
níkem a se zaručenou náboženskou tole-
rancí v  duchu litery Majestátu. V srpnu 
se ke konfederaci připojily také hornora-
kouské a  dolnorakouské stavy. S  povstá-
ním to vypadalo velmi nadějně. V srpnu 
byl také z českého trůnu formálně sesazen 
Ferdinand II. a  novým českým králem 
byl zvolen Fridrich V. Falcký, zeť anglic-
kého krále Jakuba I., vyznáním kalvinis-
ta. Povstalecká vláda 30 direktorů ode-
vzdala moc „sboru nejvyšších úředníků 
zemských“.

Tehdy se zdálo, že se vše vyvíjí ve pro-
spěch stavovského povstání. V září totiž 
využil tísně Habsburků sedmihradský 
vévoda Gábor Bethlen, prohlásil se za 
obránce protestantů a  nechal se zvolit 
uherským panovníkem. Jeho vojska se 
vydala na pochod na Prešpurk a  Vídeň. 
Z druhé strany mířila na Vídeň spojená 
vojska českých a moravských stavů. Teh-
dy uzavřel Ferdinand II. s  katolickým 
vévodou Maxmiliánem Bavorským taj-
nou dohodu o  společném postupu proti 
rebelům. Mezitím byl v listopadu v Praze 
slavnostně korunován za českého krále 
Fridrich Falcký. V listopadu se ukázala 
pravá tvář Gábora Bethlena, který se za 
zády českých stavů dohodl s  Habsburky 
a  odtáhl od Vídně. Nastal tragický rok 
1620, který měl znamenat porážku sta-
vovského povstání.

Bitva na Bílé hoře

Během zimy začátkem roku 1620 boje 
utichly a  armády se uchýlily do zimních 
ležení. S příchodem jara nastalo několik 
událostí, které komplikovaly postave-
ní stavovského odboje. V březnu přešel 
saský kurfiřt za slib územních zisků do 

habsburského tábora a v červnu došlo ke 
vzpouře stavovských žoldnéřů z  důvodu, 
že jim nebyl vyplácen žold. Finanční pro-
blémy pronásledovaly povstání od samot-
ného začátku, česká šlechta, podporující 
povstání nebyla ochotna sáhnout příliš 
hluboko do svých pokladnic a očekávala, 

Před tragedií na Bíle hoře se 
většina českého obyvatelstva 
hlásila k evangelické víře.
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Bavorskému vpochodovat do Prahy. Kapi-
tulační deputace ho ubezpečovaly o tom, 
že Pražané hluboce litují svého pobloudění 
a deklarovali svou věrnost císaři. Maxmi-
lián použil lišáckou lest. Všechny ubez-
pečoval o císařově velkorysosti, o tom, že 
se u císaře přimluví za to, aby vzpurným 
českým pánům odpustil. Někteří mu nevě-
řili a rozhodli se pro dobrovolný exil, jiní, 
možná ze strachu o své majetky, zůsta-
li. Pravda je taková, že po Praze se šířily 
zvěsti, že ti, kdo se podřídí císaři, budou 
ušetřeni. Nic však nebylo dále od prav-
dy, neboť nepřítel tajně pracoval na svém 
ďábelském plánu zasadit odbojným evan-
gelickým Čechám definitivní úder.

Praha byla během deseti dní zpaci-
fikována. Maxmilián Bavorský dospěl 
k názoru, že ho ve městě už není zapo-
třebí a jmenoval svým zplnomocněným 
zástupcem knížete Karla z Lichtenštej-
na. Nastalo období ticha před bouří, 
během kterého padlo ve Vídni rozhodnutí 
o hrdelních trestech pro vedoucí osob-
nosti povstání. Lichtenštejn sice poslal 
do Vídně hlášení, že předáci stavovského 
odboje se stáhli z veřejného života, působí 
skleslým dojmem a podle zpráv z policej-
ního dohledu nikdo z nich nepomýšlí na 
útěk. Z císařského dvora přišla odpověď 
v podobě proskripční listiny. Na seznamu 
zločinců se ocitli všichni direktoři plus 
32 dalších osob. Obsílky s příkazem, aby 
se obvinění dostavili k hrdelnímu soudu, 
byly nejprve přibity na vrata opuštěných 
domů těch, kteří emigrovali. Ostatní býva-
lí aktéři povstání se utěšovali, že Vídeň 
pouze zastrašuje a chce „popravovat“ pou-
ze nepřítomné. Další krok císařské moci 
však překonal i ty nejčernější prognózy. 
20. února 1621 přišel do Prahy nový roz-
šířený seznam provinilců a vzápětí začalo 
zatýkání. Místodržitelství vyslalo posly, 
kteří obešli stavovské a měšťanské byty 
v Praze se vzkazem, aby se páni a rytíři 
dostavili odpoledne na Hrad, kde budou 
seznámeni s novým císařským dekretem. 
Měšťané se za týmž účelem měli sejít na 
radnici. Dostavili se všichni, kteří nebyli 
mimo Prahu nebo indisponováni. Všich-
ni byli zatčeni. V procesech, které měli 
daleko ke spravedlnosti, padlo nakonec 27 
hrdelních rozsudků, které byly vykonány 
onoho osudného rána 21. června 1621.

Krvavá podívaná měla být triumfem 
císaře Ferdinanda II. nad nepovedenou 
českou rebelií. Zaplněné Staroměstké 
náměstí sledovalo nejprve popravu tří pří-
slušníků stavu panského: Joachima Ondře-
je Šlika, hraběte z Pasounu a Lokte, Václa-
va Budovce z Budova a Kryštofa Haranta 
z Polžic a Bezdružic. Následovalo sedm 
odsouzenců ze stavu rytířského a sedm-
náct měšťanů, z nichž asi nejznámějším 

jménem je dr. Jan Jessenius, národností 
Slovák, pocházející z uherského zeman-
ského rodu, doktor medicíny a filosofie, 
veřejný profesor wittenbergské univerzity 
a rektor univerzity pražské, který se pro-
slavil první veřejnou pitvou lidského těla 
v českých zemích. Předtím, než byl sťat, 
vyřízli mu jazyk zaživa, jako trest za to, 
že se pro české povstání pokoušel získat 
uherské stavy. Po popravě bylo jeho tělo 
rozčtvrceno a jednotlivé údy nabodnuty na 
kůly a rozvěšeny po hlavních pražských 
ulicích. Tři z popravených, členové jed-

noty bratrské, byli oběšeni. Hlavy sťatých 
pánů byly pro výstrahu v koších zavěše-
ny na mostecké věži Karlova mostu, měly 
Čechům připomínat, jak dopadnou ti, 
kteří se vzbouří císařské moci. Dnes nám 
toto hrůzné divadlo připadá nesmírně bar-
barské, v kontextu doby to však byl běžný 
způsob vypořádání se se vzpourou politic-
ké opozice. Následovaly rozsáhlé exekuce 
majetku evangelické šlechty zapojené 
v povstání.

Pobělohorský náboženský útlak 
a rekatolizace

Navzdory skutečnosti, že podle něk-
terých historiků bylo až 90 procent oby-
vatelstva českých zemí evangelického 
vyznání, během stavovského povstání, 
byla garantována náboženská svoboda. 
Nikdo neměl právo nikoho nutit ke změně 
náboženství. Toto však s vítězstvím habs-
burské strany skončilo. 29. března roku 
1624 bylo císařským patentem římskoka-
tolické náboženství prohlášeno za jediné 
povolené v Čechách, ostatní nábožen-
ství byla nadále považována za kacířská 
a nepřípustná. V květnu následoval další 
patent, kterým císař vypověděl všechny 
nekatolické duchovní z Čech i Moravy. V 
únoru roku 1627 začala v Praze pracovat 
zvláštní protireformační komise. Nekato-
líci měli zakázáno zastávat jakýkoli úřad 
a nemohli se stát měšťany. Tlak na neka-
tolíky se stupňoval. V květnu byla vydána 
nová „ústava absolutismu a katolicismu“ 
s názvem Obnovené zřízení zemské, která 
kodifikovala katolictví jako jediné státní 
náboženství a měla vstoupit v platnost 1. 
června 1628. Hned nato vyšel Ferdinan-
dův mandát nekatolickým stavům, který 
jim nařizoval do šesti měsíců přestoupit ke 
katolictví, nebo se do konce května 1628 
vystěhovat ze země. To ještě urychlilo vlnu 
emigrace, která probíhala už od tragické 

bitvy na Bílé hoře. Jen z Prahy odešlo asi 
620 rodin. Celkový počet pobělohorských 
exulantů z Čech a Moravy se odhaduje 
na více než 200 000 lidí, kteří povětšinou 
patřili k elitě národa. Byli mezi nimi lidé 
jako „učitel národů“ Jan Ámos Komenský, 
světoznámý grafik Václav Hollar, barokní 
malíř Karel Škréta a právník a dějepisec 
Pavel Stránský.

Rekatolizace českých zemí probíhala 
v režii jezuitského řádu, který byl povolán 
s cílem navrátit kacířské Čechy zpět do 
lůna římské církve. Jezuiti působili přede-

vším ve školství, měli však vliv i na politiku 
a neúnavně pátrali po každém „kacířství“, 
aby ho mohli potřít. Systematicky ničili 
Bible kralické, a jakoukoli evangelickou či 
bratrskou literaturu, kterou našli. Na tuto 
skutečnost reaguje slavný epigram národ-
ního buditele Karla Havlíčka Borovského: 
„Českých knih jsou nepřátelé lítí – plesni-
vina, moli, jezoviti.“ Navzdory atmosféře 
strachu, mnoho obyvatel zůstalo tajnými 
neformálními evangelíky, nikdy srdečně 
nepřijalo jim vnucovaný katolicizmus. Prá-
vě zde leží příčiny masového odchodu Če-
chů z katolické církve do Československé 
husitské církve po vzniku samostatného 
Československa. Oproti okolním státům 
je postavení katolické církve v Čechách 
dodnes relativně slabé.

Prameny:
Petr Hora Hořejš: Toulky českou minulostí
http://otta.cechove.cz
http://cs.wikipedia.org
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Kaleidoskop 
uzdravujúceho 
prebudenia II.

Osobnosti povojnovej éry 
prebudeneckých dejín

letničné kresťanstvo, ktoré sa už poma-
ly, ale isto stávalo etablovanou tradíciou 
v  rámci evanjelikálneho protestantizmu. 
Štruktúry ani organizácie, samozrejme, 
nie sú a  priori škodlivé, americkí letni-
čiari však vedeli, že kresťanstvo môže vy-
zerať aj inak ako len rast zo zotrvačnosti; 
v ich vnútri stále vrela túžba po prebudení 
a mocnom Božom konaní. Biblická prav-
da, že Boh naplní túžby svojich detí, sa po-
tvrdila aj v tejto situácii. 

Počnúc službou Williama Branhama 
a iných služobníkov sa v Severnej Ameri-
ke roztrhlo vrece s uzdravujúcimi evanje-
lizačnými kampaňami, prebudeneckými 
periodikami a  kresťanským (televíznym 
aj rozhlasovým) vysielaním. Kazatelia 
slúžili v nevídanej moci – diali sa zázraky, 

o akých kresťania dvadsiateho storočia ne-
snívali ani v tých najodvážnejších predsta-
vách. Hneď v  úvode musíme podotknúť, 
že ani toto prebudenie, žiaľ, nezostalo bez 
kontroverzie, a nie každý služobník bojo-
val zápas viery systémom fair-play. O nie-
ktorých prešľapoch z  tohto vzrušujúceho 
obdobia sme sa vyslovili už v  minulom 
článku a  nebude tomu inak ani v  tomto. 
Podotýkame však, že ani niekoľko smut-
ných skutočností nemôže zatieniť ovocie, 
ktoré povojnové prebudenie prinieslo. 
V nasledujúcich riadkoch sa naši čitatelia 
budú môcť dočítať v rôznej miere o ďalších 
osobnostiach tejto éry prebudeneckých 
dejín. 

Demos Shakarian

Už meno tohto muža prezrádza, že ne-
pôjde o služobníka anglosaského pôvodu. 
Demos dostal meno po svojom starom ot-
covi, vďaka ktorému rodina Shakarianov-
cov ušla pred genocídou, ktorá zasiahla 
jeho rodné Arménsko. Shakarianovci boli 
ešte počas svojho pokojného života v Ar-
ménsku horlivými kresťanmi. Duchovné 
smerovanie celej rodiny však zmenili náv-
števy kočovných ruských kazateľov, ktorí 
kázali a vyučovali o hovorení v jazykoch, 
boli pre nich bežné proroctvá či uzdrave-
nia. (Paradoxom tohto príbehu je práve to, 
že tieto udalosti sa odohrali viac ako päť 
desaťročí pred letničným prebudením na 
Azusa Street!) Viacerí miestni kresťania 
toto „plné evanjelium“ prijali, a  aj preto 
uverili proroctvu istého mladého ruské-
ho letničiara Efima Klubnikina, ktorý im 

Jack Coe a T. L. Osborn. Každý z  týchto 
Božích mužov značne prispel k  (pozitív-
nemu) vývinu letnično-charizmatického 
kresťanstva; nepriniesli do modernej cir-
kvi len nové zjavenia z Písma či lepšie ar-
tikulované teologické formulácie, ale ich 
služba priniesla skutočné Božie zásahy do 
nespočetných životov. Povojnové prebude-
nie poslúžilo ako katalyzátor pre moderné 

Peter Málik

V 
minulom čísle nášho časopisu 
sme čitateľom predstavili niektoré 
osobnosti povojnového uzdravu-

júceho prebudenia v  Spojených štátoch. 
Priblížili sme čitateľom „generálov“ viery, 
ako sú William Branham, Oral Roberts, 
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v roku 1885 prorokoval, že na Arménsko 
príde nevysloviteľne tragická pohroma. 
Mnohí Arménci tomu neverili, no Demos 
so svojou rodinou a veľkou skupinou ľudí 
neotáľali a  emigrovali do Ameriky. Ďal-
ším paradoxom je, že títo arménski letni-
čiari sa prisťahovali práve do Los Angeles 
a sformovali tam arménsky letničný zbor 
– opäť, niekoľko desiatok rokov pred pre-
budením na Azusa Street! Traduje sa, že 
keď arménski veriaci prechádzali po Azu-
sa Street, kde práve prebiehali prvé letnič-
né zhromaždenia, v  úžase, že počujú im 
dobre známe hovorenie jazykmi, vošli do 
miestnosti a spolu s novopečenými letnič-
niarmi chválili Boha v Duchu Svätom. 

Po smrti Demosa Shakariana sr. sa stal 
hlavou rodiny jeho syn Isaac, ktorý spo-
lu so svojou manželkou Zarouhi založil 
mliekárenskú farmu. Shakarianovcom sa 
narodil syn, ktorému dali meno po sta-
rom otcovi. Keď Demos dovŕšil dospe-
losť, aj on sa stal súčasťou prosperujúcej 
rodinnej firmy a  jeho skvelé (nielen) or-
ganizačné schopnosti doviedli farmu do 
štádia, kedy vlastnili najväčšie stádo kráv 
na svete. Boh požehnal vernosť týchto ľudí 
a  Demos si bol tejto nezvyčajnej Božej 
priazne vedomý. Nechcel zostať len dob-
rým podnikateľom, ktorý horlivo chváli 
Boha na nedeľnom zhromaždení, no celá 

jeho existencia je pohltená iba biznisom 
a  hektickou snahou o  finančný úspech. 
Prežíval, že ho Boh volá do služby, no sám 
nevedel, aká služba by to mala byť – necí-
til sa byť ani kazateľom, ani učiteľom; na-
priek tomu, že sa viackrát úspešne modlil 
za chorých, nebolo na ňom uzdravujúce 
pomazanie ako na iných kazateľoch. Vedel 
však, že musí niečo urobiť, a tak zorgani-
zoval prvé prebudenecké zhromaždenia. 

Zakaždým pozval rečníka, ktorý mal za 
úlohu kázať plné evanjelium – t. j. nie-
len odpustenie hriechov, ale aj naplnenie 
Svätým Duchom. Ukázalo sa, že Demo-
sove organizačné schopnosti sú darom 
z neba, s ktorým mal Boh omnoho ďale-
kosiahlejšie plány ako „len“ vybudovať 
najväčšiu mliekárenskú farmu. Kampane 
boli úspešné a posolstvo plného evanjelia 
s radosťou prijímali tisícky ľudí. Shakaria-
nove uzdravujúce kampane boli jedným 
z  kľúčových nástrojov, ktoré sa zaslúžili 
o  efektívne šírenie uzdravujúceho pre-
budenia po Severnej Amerike. Na týchto 
veľkých zhromaždeniach zazneli posol-
stvá z úst takých evanjelistov ako Oral Ro-
berts, Charles Price, Tommy Hicks ako aj 
William Branham. V tých dňoch Demos 
pochopil, aká je jeho služba – definoval ju 
ako „pomocník“. Vedel zabezpečiť všetky 
detaily, aby boli zhromaždenia kvalitné 
po každej stránke – propagácia, účasť, 
služba kvalitného a  dokázaného evanje-
listu atď. 

Všetky tieto udalosti viedli k  založe-
niu Full Gospel Business Men‘s Fellowship 
International (prekl. Obchodníci plného 
evanjelia), úspešnej letničnej organizácie, 
ktorá združovala také mená ako Oral Ro-
berts, William Branham či Kenneth Hagin 
a  má medzinárodné zastúpenie dodnes. 
Jedným z  hlavných dôvodov jej vzniku 
bola skutočnosť, že Shakarianove prebu-
denecké kampane priťahovali hlavne ženy, 
pričom on sám si uvedomil, aké dôležité je, 
keď sa veriacimi stanú aj muži, ktorí vedú 
svoje rodiny, firmy a prenesú tak moc Bo-
žieho kráľovstva do týchto im zverených 
úloh. Preto založil organizáciu, ktorá 
usporiadavala prebudenecké stretnutia 
pre mužov po celom svete, kde rôzni zno-
vuzrodení, Duchom naplnení biznismeni 
hovorili svoje svedectvá a  pozývali moc-

ných služobníkov, aby slúžili zúčastne-
ným v moci Ducha, a tak ich vystrojili do 
praktického každodenného života viery. 
Organizácia týchto „obchodníkov plného 
evanjelia“ bola kľúčová v  uzdravujúcom 
prebudení po druhej svetovej vojne, lebo 
združovala rôznych dôležitých evanjelis-
tov a usporiadavala ich uzdravujúce ťaže-
nia. Aj z úspechu tejto etapy letničnej his-
tórie môžeme vidieť, že Demos Shakarian 
rozoznal svoje povolanie veľmi zreteľne. 
Shakarianov príklad svedčí, okrem iného, 
aj o  dôležitosti kvalitnej kresťanskej vý-
chovy a zachytenia mladšej generácie pre 
Pána. Demos Shakarian jr. bol letničným 

tretej generácie a kresťanská stabilita, kto-
rej sa mu dostalo, odlíšila jeho život od 
mnohých charizmatických hviezd, ktoré 
veľmi náhle zažiarili a v podobnom štýle 
aj zhasli. Po úspešnom, naplno prežitom 
živote Demos Shakarian poslednýkrát vy-
dýchol v roku 1993. 

A. A. Allen

A. A. Allen sa narodil v roku 1911 v štá-
te Arkansas do veľmi neblahých pomerov. 
Jeho otec bol silný alkoholik, a  aj preto 
Allen nemal na detstvo dobré spomien-
ky. Vo veku 23 rokov však Allen prežil 
obrátenie a zakrátko nato aj krst v Duchu 
Svätom. V roku 1936 bol ordinovaný ako 
letničný kazateľ a o desať rokov neskôr už 
bol pastorom veľkého letničného zboru 
v Texase. Keď sa v roku 1947 A. A. Allen 
zúčastnil stanového zhromaždenia s Ora-
lom Robertsom, odišiel z  tejto evanjeli-
zácie s  urgenciou v  srdci šíriť zázračné 
pôsobenie Božieho kráľovstva ďalej. Keď 
ho zbor nepodporil v  myšlienke rozhla-
sového vysielania, dal výpoveď a  založil 
vlastnú službu A. A. Allen Revivals. Allen 
bol veľmi aktívny evanjelista a patril me-
dzi prvých, ktorí vybudovali celonárodnú 
televíznu službu. V polovici päťdesiatych 
rokov Allen prevádzkoval stan s kapacitou 
10000 miest a  bol jedným z  popredných 
evanjelistov uzdravujúceho prebudenia. 
Neskôr dokonca kúpil stan s  kapacitou 
22000 miest, ktorý zostal po zosnulom 
Jackovi Coeovi. V Allenových kázňach 
nachádzame viaceré inovatívne myšlien-
ky, ktoré neskôr adaptovalo klasické hnu-
tie viery; patril medzi prvých, ktorí nazva-
li chudobu duchom a  veril v  Božiu moc 
zaopatriť svoje deti finančnými zázrakmi 
a  požehnaniami. Na svojom vrchole sa 
denne objavoval na takmer šesťdesiatich 
rozhlasových staniciach a  štyridsiatich 
televíznych staniciach. Publikoval časopis 
Miracle magazine (prekl. Magazín zázra-
kov) v mesačnom náklade 350000 výtlač-
kov a  ročne šlo do tlače 55 miliónov vý-
tlačkov jeho vlastnej literatúry. 

Všetky vyššie uvedené fakty z Alleno-
vej služby sú pozitívne a Boh si tohto muža 
použil k  spáse a  požehnaniu mnohých. 
Nebolo by však korektné nespomenúť, že 
napriek veľkej moci, ktorá sprevádzala Al-
lenovu rozsiahlu službu, jeho osobný život 
neuniesol tiaž, ktorú so sebou takáto služ-
ba prináša. Okrem rozchodu s manželkou 
Lexie v roku 1962 (s ktorou mal štyri deti) 
dlhodobo neúspešne zápasil s  alkoholiz-
mom, ktorý ho nakoniec predčasne pri-
pravil o  život vo veku 59 rokov. Allena 
našli mŕtveho v hoteli Jack Tar v San Fran-
ciscu, 11. júna v roku 1970. 

Kaleidoskop uzdravujúceho prebudenia II. | Z histórie
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R. W. Schambach

Robert W. Schambach sa narodil 
3.  apríla v  roku 1926 vo Philadelphii, 
v  štáte Pennsylvánia. Ako extrovertný 
mládežník sa obrátil priamo na rohu uli-
ce na výzvu známeho letničného kazateľa 
C. M. Warda, ktorý práve hlásal evanje-
lium hŕstke zhromaždených okoloidú-
cich. Schambachova konverzia bola sku-
točná a  od tohto okamihu sa jeho život 
úplne zmenil. Dokonca hneď pri obrátení 
prežil povolanie do služby. Mladý Robert 
sa však rozhodol najprv si splniť iné sny. 

Postupom času vstúpil do amerického 
námorníctva a  slúžil na torpédoborci 
v  Tichom oceáne počas druhej svetovej 
vojny. Schambach sa neraz ocitol v  bez-
prostrednom ohrození života. Po tom, 
ako niekoľkokrát zažil, že mu Boh zacho-
val život uprostred vskutku nebezpeč-
ných situácií, a keď sa napokon navrátili 
americkí vojnoví zajatci, úplne odovzdal 
celý svoj život Bohu a zaumienil si kázať 
evanjelium kdekoľvek ho Boh pošle, aby 
mohol vidieť, ako sú zajatci hriechu pre-
púšťaní na slobodu a  nachádzajú pravú 
radosť a slobodu v Kristovi. 

Schambach nezostal len pri zbožných 
prianiach, resp. rozhodnutiach. Hneď 
po návrate z  vojny sa zapísal na biblickú 
školu, kde stretol aj svoju budúcu man-
želku Winnie. Po ukončení štúdia ho do 
služby ordinoval jeho „duchovný otec“ 
C. M. Ward a Schambachovci začali služ-
bu vo svojom prvom zbore. R. W. bol silne 
ovplyvnený novým fenoménom stano-
vých evanjelizačných kampaní T. L. Os-
borna a A. A. Allena. Množstvo, intenzita 
a výsledky prejavov nadprirodzenej Božej 
moci, ktorých bol mladý Schambach po-
čas týchto zhromaždení svedkom, ho pri-
vádzalo do úžasu. Okamžite vo svojom 
vnútri vedel, že aj on chce byť súčasťou 
tohto Božieho hnutia. Pokračovanie prí-
behu nenechalo na seba dlho čakať. Na 
konci jedného zo svojich ťažení Allen po-
žiadal Schambacha, aby sa pridal do jeho 
tímu. Týmto dňom začalo niekoľko rokov 
vzrušujúcich uzdravujúcich zhromažde-
ní, ale aj namáhavej práce. Schambach 
pomáhal s  organizáciou kampaní, mal 
na starosti propagáciu a  občas kázal na 
zhromaždeniach. 

Po viacerých rokoch vernej a kvalitnej 
práce pre Allena, Schambach vnímal, že 
ho Boh volá k  tomu, aby založil vlastnú 
službu. Robert Schambach založil šty-
ri „stanové cirkvi“ vo veľkých americ-
kých mestách a  začal vysielať rozhlasový 
program The Voice of Power (prekl. hlas 
moci). Jeho motto znelo: „Nemáš žiadny 
problém. Všetko, čo potrebuješ, je viera 
v  Boha.“ Svojím dynamickým prejavom, 
vášňou pre Boha a  jednoduchým, pria-
močiarym kázaním vedel priviesť do varu 
vieru obrovských davov prítomných na 
jeho zhromaždeniach. Ani jeho služba 
nebola z  hľadiska našej témy výnimkou 
a  uzdravenia doprevádzali jeho kázanie 
v  obrovskej miere. Schambach, podobne 
ako mnohí z jeho súčasníkov, nenechal nič 
na náhodu a veľa investoval do mediálnej 
sféry. Prostredníctvom svojich rozhlaso-
vých a  televíznych vysielaní sa Schamba-
chovi podarilo zasiahnuť nielen veľkú časť 
Spojených štátov, ale aj mnohé iné kra-
jiny sveta. Osobne slúžil vo viac ako 200 
rôznych krajinách a medzinárodná misia 
mala v  jeho službe vždy dôležité miesto. 
Dodnes sa podieľa (hlavne finančne) na 
zakladaní biblických škôl a miestnych zbo-
rov v Rusku a v Číne. Sponzoruje niekoľko 
sirotincov a zastrešuje evanjelizáciu v Me-
xico City a v New Yorku. Počas viac ako 60 
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rokov služby si R. W. Schambach zachoval 
integritu – nielen morálnu ale aj duchov-
nú – ako jeden z  mála evanjelistov, ktorí 
prežili éru uzdravujúceho prebudenia, za-
choval dynamickú službu uzdravenia na 
svojich zhromaždeniach až dodnes. 

Kathryn Kuhlman

Mnohé detaily zo života tejto slávnej 
služobníčky dodnes zostávajú enigmou. 
Vieme, že Kathryn Kuhlman sa narodi-
la v roku 1907 v meste Concordia, v štáte 
Missouri, do nemecko-americkej domác-
nosti. Obrátila sa ako štrnásťročná v me-
todistickom zbore vo svojom rodnom 
meste. Po skončení desiatej triedy sa ako 
šestnásťročná zapojila do služby, najprv 
ako výpomoc svojej staršej sestre a švagro-
vi. Táto tajomná žena už od mladého veku 
počula jasné povolanie do služby a nič iné 
v  jej živote nemalo takú prioritu ako ká-
zanie evanjelia. Túžba zvestovať posolstvo 
záchrany bola taká silná, že po krátkom 
čase strávenom so sestrou a  švagrom za-
čala už v takomto mladom veku slúžiť ako 
putovná kazateľka v Idahu, Utahu a Colo-
rade, kde sa napokon v roku 1933 aj usadi-
la a založila Kuhlman Revival Tabernacle. 
Už o dva roky nato sa jej podarilo postaviť 
halu Denver Revival Tabernacle s kapaci-
tou 2000 miest na sedenie, kde sa frekven-
tovane konali evanjelizačné prebudenecké 
zhromaždenia pod jej vedením. Silná cha-
rizma, skvelý kazateľský prejav, detailne 
zorganizované zhromaždenia a  hlavne 
neuveriteľné zjavenie o  Bohu, ktoré pri-
ťahovalo masy – aj takto by sme mohli 
charakterizovať túto vtedy ešte len vychá-
dzajúcu hviezdu moderného prebudenia. 
Kuhlman, podobne ako ostatní evanjelisti 
z tohto obdobia, dbala na kvalitnú mediál-
nu propagáciu a podarilo sa jej vybudovať 
efektívnu rozhlasovú službu, ktorá mala 
vysokú počúvanosť a veľký vplyv na ame-
rickú spoločnosť. Ani Kathryn Kulhman 
sa však nevyhla ťažkostiam a  zlyhaniam. 
Jej služba v Denveri utrpela veľkú (vskutku 
fatálnu) ranu, keď sa Kuhlman vydala za 
evanjelistu Burroughsa A. Waltripa, kto-
rý kvôli nej opustil svoju manželku a dve 
deti. Mladomanželia spolu začali evanje-
lizačnú službu, no po šiestich rokoch ho 
Kathryn bez škandalóznych vyhlásení 
opustila a začala sama odznova. 

Kuhlmanovej nechýbala sebareflexia 
a napriek týmto (a iným) zlyhaniam z mi-
nulosti bola schopná urobiť vo svojom ži-
vote nápravu. Nenáleží nám preto súdiť, 
ale radšej sa z chýb poučiť a dobré podržať. 
Zaujímavé je, že práve v tejto neskoršej fáze 
jej služby sa začali diať tie najpozoruhod-
nejšie veci. V roku 1946 v meste Franklin 

v  štáte Pennsylvánia bola počas Kathry-
ninho zhromaždenia náhle uzdravená 
žena z rakovinového nádora. Tento zázrak 
odštartoval raketovým tempom novú di-
menziu v službe Kathryn Kuhlman – ex-
traordinárne uzdravenia. Kuhlman začala 
slúžiť slovami poznania – volala konkrét-
nych ľudí s  konkrétnymi chorobami 
z konkrétnych častí hľadiska (!), o ktorých 
mala zjavenie, že sú práve uzdravovaní. Jej 
bohoslužby boli známe špecifickou atmo-
sférou citeľnej Božej prítomnosti, a práve 
počas jej zhromaždení sa začal vo väčšej 
miere objavovať jav tzv. padania pod Bo-
žou mocou. Odmietala označenie „tá, čo 
uzdravuje skrze vieru“ (angl. faith healer) 
a všetky zázraky pripisovala moci Ducha 
Svätého. Práve zjavenie o  osobe Božieho 
Ducha a zdôrazňovanie Jeho práce patrili 
medzi najmarkantnejšie črty služby tejto 
nezvyčajnej ženy. Zapĺňala arény ako Car-
negie Hall, neskôr usporiadavala počas 
desiatich rokov frekventované kampane 
v Los Angeles, kde pravidelne zapĺňala the 
Los Angeles Shrine Auditorium s kapaci-
tou 7000 miest! Pre televíznu stanicu CBS 
vyprodukovala viac ako 500 vysielaní. 

Zaujímavé a  unikátne na službe tej-
to svetoznámej kazateľky je najmä to, že 
Kuhlman bola akýmsi „samorastom“ 
v rámci uzdravujúceho prebudenia. Nebo-
la jediná, ktorá nepatrila do skupiny Voice 
of Healing a svoju službu budovala nezávis-
le, avšak to nebol ani zďaleka jediný dôvod. 
Mnohí evanjelisti tejto éry začali pôsobiť 
v službe uzdravenia na základe skúsenosti 
s  iným uzdravujúcim evanjelistom, resp. 
uzdravujúcim zhromaždením. U Kathryn 

Kuhlman sa tieto fenomény začali obja-
vovať súbežne, „samé od seba“. Pre kla-
sických letničiarov starších generácií bola 
Kuhlman podozrivá (ak nie pochybná) 
z minimálne dvoch dôvodov: 1. Bola roz-
vedená a  okolnosti ohľadom jej manžel-
stva aj rozvodu boli prinajmenšom neštan-
dardné. 2. Nikdy nepreukázala, že by mala 
nejakú osobnú skúsenosť s hovorením v ja-
zykoch, pričom hovorenie v jazykoch bež-
ne nedovoľovala počas riadneho priebehu 
uzdravujúcich zhromaždení (podobnú 
prax zastával aj napr. Oral Roberts). Kat-
hryn Kuhlman (podobne ako mnohí ďalší 
uzdravujúci evanjelisti z  tohto obdobia) 
nikdy neabsolvovala formálne teologické 
vzdelanie, pričom jej kázanie vychádzalo 

z  hlbokého osobného zjavenia z  Božieho 
slova. Isto by sa v jej službe našli aspekty, 
s ktorými by dnešný letnično-charizmatic-
ký kresťan nesúhlasil, ale aj v  tejto súvis-
losti je potrebné zachovať si postoj pokory 
a učenlivosti. Dokázateľné a citeľné pôso-
benie Božej moci na jej zhromaždeniach 
bolo také silné, že bez jediného dotyku boli 
uzdravovaní ľudia zo smrteľných chorôb, 
celé tucty a  niekedy aj stovky ľudí naraz 
padli na zem bez toho, aby na nich Kath-
ryn položila ruky. Celé zástupy ľudí odchá-
dzali z jej zhromaždení navždy premenení 
Božím dotykom z neba. Tvrdo pracovala, 
aby boli bohoslužby na vysokej úrovni; 
od začiatku až do konca ich organizovala 
sama a  venovala pozornosť každému de-
tailu, aby všetko, čo robí, bolo prvotriedne. 
Tak, ako mala sama rada drahé oblečenie, 
drahokamy alebo luxusné hotely, chcela, 
aby v prvom rade jej služba bola „tip top“ 
v  každej oblasti. Až do posledného oka-
mihu svojho života, krátko pred svojou 
sedemdesiatkou v roku 1976, žila Kathryn 
Kuhlmanová naplno ako hviezda na nebi 
uzdravujúceho prebudenia. 

Záver

Touto minisériou sme čitateľom Logo-
su stručne priblížili niekoľko kľúčových 
osobností povojnového uzdravujúceho 
prebudenia v  Amerike. Zdôrazňujeme, 
že defilé osobností bolo zostavené selek-
tívne, aby sa čitateľom dostala kompakt-
ná, rôznorodá paleta Božích služobníkov 
(a služobníčky), ktorí reprezentujú hybnú 

silu a  zároveň diverzitu tohto vzrušujú-
ceho obdobia. Nemôžeme nespomenúť, 
že v  tomto období vystúpili do popredia 
také podstatné osobnosti charizmatické-
ho kresťanstva ako napr. Kenneth Hagin, 
ktorému sme sa na stránkach Logosu už 
neraz venovali. Je mnoho ďalších dôleži-
tých mien, ktoré sa nám nepodarilo spo-
menúť, ale cieľom tohto „kaleidoskopu“ 
bolo priniesť – prostredníctvom rôznych 
lúčov a odtieňov osobností uzdravujúceho 
prebudenia – povzbudenie a inšpiráciu pre 
ďalšie, hlbšie štúdium a hlavne pre službu 
na Pánovej vinici. Prajeme čitateľom Lo-
gosu, aby zázraky, ktoré sprevádzali služ-
bu týchto mimoriadnych ľudí, boli skutoč-
nosťou aj v ich životoch. 

Kaleidoskop uzdravujúceho prebudenia II. | Z histórie

Celé tucty a niekedy aj stovky ľudí 
naraz padli na zem bez toho, 
aby na nich Kathryn položila ruky.
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Hospodinovi, vášmu Bohu, preto nesmúť-
te ani neplačte! Lebo plakal všetok ľud, 
keď počuli slová zákona. A povedal im: 
Iďte a jedzte tučné a pite sladké a posie-
lajte čiastky tomu, kto nemá nachystané-
ho; lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi, 
a nermúťte sa, lebo radosť Hospodinova 
je vašou silou.“ (Nehemiáš 8,9-10)

Radosť Pánova je najväčší relax. V nej 
sa človek oslobodí a obnoví. Toto videnie 
posilňuje aj prorok Izaiáš. „Budete čerpať 
vodu s  radosťou, z  prameňov spasenia.“ 
(Izaiáš 12,3)

Počiatok, priebeh 
a záver je radostný

Vstup do Božieho kráľovstva nie je 
podmienený narodením sa v kresťanskej 
cirkvi, ale prijatím Evanjelia. Evanjelium 
v  preklade znamená dobrú, radostnú 
správu. Gréci používali toto slovo na-
príklad pri vyhratej vojne. Posol zvestoval 
Evanjelium čiže radostnú správu o víťaz-
stve. Úvod života kresťana je radostný, že 
ho Boh miluje, dal svojho Syna za neho, 
chce ho požehnať atď. Už v predchádza-
júcom odstavci sme spomenuli, že radosť 

života a neprídu už na súd, ale majú účasť 
na večnom živote (Ján 5,24). 

Radosti do sýtosti. Tu je reč o stave hoj-
nosti, pretekania, dostatku radosti. Žiaľ, 
svet v  ktorom žijeme, je neradostný a  aj 
kresťania často reprezentujú viac ducha 
tohto sveta ako Božiu prirodzenosť. Jede-
násty verš dáva kľúč k zdroju radosti. Je to 
Jeho blízkosť. 

Radosť ako zdroj sily

Pri obnove Jeruzalema, keď sa vrátili 
Židia z núteného exilu z Babylona, jednu 
z  prvých vecí, čo urobili, bolo obnovenie 
bohoslužby. Avšak ich rekcia bola nevhod-
ná, nesprávna. Namiesto toho, aby sa tešili 
a radovali, že sú späť a majú opäť možnosť 
uctievať Jahveho, začali vzlykať, nariekať 
a  padli do náboženskej depresie. No Ne-
hemiáš aj Ezdráš boli Boží ľudia a rýchlo 
zastavili celé zhromaždenie a ukázali im, 
že teraz nie je čas plakať, ale radovať sa, 
lebo z toho sa vie vyslobodiť duch človeka 
a  nabrať novú silu. „Potom riekol Nehe-
miáš, a on bol tiršata, a kňaz Ezdráš, uče-
ný v zákone, a Levitovia, ktorí vyučovali 
ľud, všetkému ľudu: Tento deň je svätý 

Rastislav Bravčok

Č 
o o  nej hovorí Biblia a  aké sú 
jej aspekty? Má kresťan právo 
na radosť, alebo to patrí len do 

svetského šťastia? Na tieto otázky a ob-
lasť radosti sa pozrieme v nasledujúcom 
článku.

Začneme textom z mesiánskeho žalmu, 
ktorý napísal Dávid. „Vždy si predstavu-
jem Hospodina pred sebou, lebo je po mo-
jej pravici, aby som sa nepohnul. Preto 
sa raduje moje srdce, a moja sláva plesá, 
áno, ešte i moje telo bude bývať bezpečne. 
Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti; 
nedáš svojmu svätému, aby videl poru-
šenie. Dáš mi znať cestu života. Radosti 
do sýtosti je pred Tvojou tvárou, rozma-
nitého blaženstva v Tvojej pravici na več-
nosť.“ (Žalm 16,8-11) 

Hneď na úvod sústreďme svoju po-
zornosť na výrok: „Radosti do sýtosti je 
pred Tvojou tvárou.“ Takáto je atmosfé-
ra v  nebi. Nemáme dôvod si myslieť, že 
Boh je neprimerane prísny a stále nás len 
odsudzuje. Boh je sudca, ale tí čo prija-
li Krista za Spasiteľa, prešli zo smrti do 

Radosť
Jedným z hlavných 
tónov šťastného 
života je určite radosť
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s týmto ťažkým životným pocitom. Vedia 
byť uvoľnení, bez kŕča a  dokážu sa po-
vzniesť nad okolnosti. Ak je posunutá hra-
nica zodpovednosti do prísnosti a zákon-
níctva, človek vedome alebo nevedome 
vkĺzne do všetečnosti. Má potrebu všetko 
vyriešiť akonáhle príde na nejakú chybu. 
Samozrejme, že v  živote sa nedá všetko 
hneď vyriešiť, preto taký človek rýchlo 
vzbĺkne hnevom, ľahko zahorkne a auto-
maticky ho to vystrčí z milosti a  radosti. 
Ako človek, tak aj kresťan nevie niesť viac 
zodpovednosti, iba na koľko má silu. Mar-
kantným príkladom je Jonatán, syn Saula. 
Jeho prehnaný pocit zodpovednosti voči 
otcovi mu zabránil mať podiel na Dávido-
vom kráľovstve. Veď mohol byť druhý po 
Dávidovi, mohol mať budúcnosť, ale skon-
čil v porazeneckom tábore na vŕškoch Gil-
boe! My sa musíme rozhodnúť, kde bude-
me. Či v tábore Dávida s tým, že získame 
víťazstvá, alebo zostaneme v jame úzkopr-
sých, nostalgických myšlienok a nevojde-
me do tých požehnaní, ktoré Boh pre nás 
pripravil.

Dávidov úspech

Okrem hlavných čŕt Dávidovho úspe-
chu, ako sú chvála, modlitebný život, ko-
chanie sa v  Slove (Ž 119), viera, vidíme 
ešte jednu dôležitú črtu a tou je schopnosť 

triezvo posúdiť veci a udalosti a  ísť ďalej. 
Ak sme povedali, že Jonatánovi bola jeho 
prehnaná zodpovednosť konečnou za-
stávkou, tak Dávid sa vedel tomuto veľmi 
dobre vyhnúť. Už v mladosti sa vedel oslo-
bodiť od útokov zo strany vlastných bratov 
a možno aj určitého odmietnutia zo stra-
ny rodičov. Po tom, ako bol pomazaný za 
kráľa, prišlo ešte veľa bojov do jeho života. 
Hlavne Saul chcel viackrát zničiť Dávida. 
Pri jednom zo Saulových pokusov ho-
diť do Dávida kopiju, utiekol až do Nóba 
ku kňazovi Achímelechovi. Netrápil sa 
očistnými zákonmi a vzal chleby predlo-
ženia. Avšak v  tom čase tam bol aj Doeg 
Edómsky, ktorý potom informoval Sau-
la, že Dávid bol u Achímelecha. Saul dal 
s nepochopiteľnou krutosťou vyvraždiť se-
demdesiat kňazov a unikol iba Ebiatár, syn 
Achímelecha. A tu sme pri koreni veci. Pre 
poctivého Stredoeurópana by bol pocit 
zodpovednosti za kňazov Hospodinových 

dáva silu, takže aj v  bežnom živote pri 
prechádzaní rôznymi okolnosťami nám 
pomáha Pánova radosť. Apoštol Pavol 
opakovane zdôrazňuje v  liste Filipským 
4,4: „Radujte sa v Pánovi vždycky, a zase 
len poviem: Radujte sa!“ Za zamyslenie 
stojí práve slovo vždycky. O večnej radosti 
zase píše Izaiáš: „... a  vyslobodení Hos-
podinovi sa navrátia a  prídu na Sion 
s  radostným prespevovaním, a  večná 
radosť bude na ich hlave, veselosti a ra-
dosti dôjdu, a  zármutok a  vzdychanie 
utečie.“ (Izaiáš 35,10)

Nové víno – len do nových kožíc

V Evanjeliu podľa Marka, v  druhej 
kapitole, Ježiš odhalí tajomstvo, do akej 
nádoby Boh naleje nové víno. Asi každý 
pozná odpoveď. Do novej kožice. V sta-
rom svete, keď ešte nepoznali plast, dávali 
tekutiny na cestu do nádob vyrobených 
z koží. Malo to jednoduchý dôvod, hline-
né sa mohli rozbiť a kovové sa nedali tak 
ľahko kúpiť, pričom aj tie boli pri dlhších 
cestách nepraktické. Tiež, ak hovoríme 
o  novom víne, musíme si uvedomiť jeho 
rozpínavosť. Ak by sa použili staré, málo 

pevné kožice, obsah by vyšiel nazmar, 
lebo by ich rozpínavosť nového vína roz-
trhala. Okrem toho sa koža natierala ole-
jom, aby bola pružná, aby sa nevysušila 
pri vysokých teplotách, ktoré na Blízkom 
východe nie sú ojedinelé. Čo je teda nová 
kožica v súvislosti s antropológiou kresťa-
na? Ide v prvom rade o znovuzrodenie du-
cha, nové srdce a myseľ. V kontexte nášho 
článku chcem vyzdvihnúť tu poslednú – 
myseľ. Bez metanoie – t. j. zmeny mysle-
nia je takmer nemožné zostávať v radosti 
Pánovej. Ak dovolíme starým postojom, 
náladám, cynizmu a  zlým myšlienkam 
panovať nad nami, nikdy sa trvalo nevys-
lobodíme a radosť bude len pojem.

„Molový“ životný pocit

Molové tóny môžu byť pekné v klasickej 
hudbe, ale ak sú v duši kresťana, nedonesú 
nič dobré. Tak ako sme už predtým pove-
dali, že v nebi a v pomazaní je hojnosť ra-
dosti a požehnania, tak práve vidieť málo 
života a  požehnania pri ľuďoch, ktorí sú 
stále vážni, zahorknutí, smutní, zaduma-
ní. Aj bohoslužba pre nich znamená ešte 
viac ,,zvesiť“ svoju tvár. V kontraste s tým-
to je Šalamúnov výrok: „Radostné srdce 
je výborným liekom; ale zronený duch 
suší kosti.“ (Príslovia 17,22) Samotný úrad 
Mesiáša a Jeho ciele ukazujú práve na to, 

aby vyslobodil človeka zo stavu zúfalstva, 
zrútenia, duševných ťažôb. „... pretože ma 
pomazal Hospodin, aby som zvestoval 
pokorným Evanjelium; poslal ma obvia-
zať skrúšených srdcom, vyhlásiť zaja-
tým slobodu a väzňom otvorenie žalára, 
a vyhlásiť rok milosti Hospodinov a deň 
pomsty nášho Boha, potešiť všetkých 
zarmútených, obrátiť pozor na zarmú-
tených Siona, dať im okrasu miesto popo-
la, oleja veselosti miesto smútku, 
odev chvály miesto ducha malomy-
seľnosti.“ (Izaiáš 61,1-3)

Prehnaná zodpovednosť

V stredoeurópskom regióne je roz-
množený postoj prehnanej zodpoved-
nosti. Môže to pochádzať z  prísnej vý-
chovy, menejcennosti a  pocitov strachu. 
Taký Kanaďan alebo Austrálčan nežije 
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Radosti do sýtosti je pred Tvojou 
tvárou, rozmanitého blaženstva 
v Tvojej pravici na večnosť.



A v desiatej kapitole, opäť posilní videnie 
o tom, že človek na základe viery a svojho 
vyznania Krista získava večný život – spa-
senie. V 14. kapitole ešte zhrnie podstatu 
ich konfliktov a  to, že jedni niečo jed-
li a  druhí to považovali za hriech. Na to 
Pavol dá silnú argumentáciu, ktorá súvisí 
s  našou témou a  to je: „Lebo kráľovstvo 
Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravod-
livosť, pokoj a radosť vo Svätom Duchu. 
Lebo kto v  tomto slúži Kristovi, je ľúby 
Bohu a  dokázaný ľuďom.“ (Rímskym 
14,17-18) A v 15. kapitole usmerní Rima-
nov: „A Boh nádeje nech vás naplní kaž-
dou radosťou a  pokojom vo verení, aby 
ste hojneli v  nádeji mocou Svätého Du-
cha.“ (Rímskym 15,13) Na to, aby sa vedeli 
miestni veriaci radovať v Pánovi, a tak mať 
úzke spoločenstvo s Ním, dá kľúč: trpez-
livosť. „Lebo všetko, čo je tam prv napí-
sané, je napísané na naše poučenie, aby 
sme skrze trpezlivosť a skrze poteše-
nie písem mali nádej. A Boh trpezli-
vosti a  potešenia nech vám dá myslieť 
na jedno a na to isté medzi sebou podľa 
Krista Ježiša.“ (Rímskym 15,4-5)

Smutná Stará zmluva?

Mnohí majú predstavu o  Starej zmlu-
ve, že bola vážna, ťažká, prísna. To ale 
v nej samotnej nečítame. Niekoľko textov 
z  Mojžišovho zákona:  „A siedmeho me-
siaca, desiateho dňa toho mesiaca dáš 
všade trúbiť na trúbu radostného pokri-
kovania.“ (Leviticus 25,9) „A radovať sa 
budete pred Hospodinom, svojím Bohom, 
vy i vaši synovia i vaše dcéry i vaši slu-
hovia i vaše dievky i Levita...“ (Deutero-
nomium 12,12) „A radovať sa budeš na 
svoju slávnosť.“ (Deuteronomium 16,14) 
„... lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa požehná 
v každej tvojej úrode a v každej práci tvo-
jich rúk, a nebudeš iného robiť, len sa ra-
dovať.“ (Deuteronomium 16,15)

Dokonca ich služba mala byť konaná 
s radosťou: „... preto, že si neslúžil Hospo-
dinovi, svojmu Bohu, s radosťou a ocho-
tou srdca, majúc všetkého množstvo.“ 
(Deuteronomium 28,47) A takto vyzera-
la inaugurácia Šalamúna: „A všetok ľud 
išiel za ním hore, a ľud pískal na píšťaly, 
a všetci sa radovali veľkou radosťou, tak, 
že sa až zem trhala od ich radostného kri-
ku.“ (1Kr 1,40) 

 Dávidova radosť v  Pánovi: „Vtedy sa 
radoval ľud, že tak ochotne obetovali, 
lebo celým srdcom obetovali Hospodino-
vi ochotne. Aj sám kráľ Dávid sa radoval 
veľkou radosťou.“ (1Kron 29,9) Obnove-
nie Jeruzalema za Nehemiáša: „A obeto-
vali toho dňa veľké bitné obeti a radovali 
sa, lebo ich Boh obdaril veľkou radosťou, 

že jedli to vykŕmené teľa. Otec musel 
opustiť hostinu a ísť za starším synom ho 
prehovárať, aby porozumel, že jeho brat 
bol mŕtvy a  ožil. Neúspešné dohovára-
nie ukončil otec výrokom: „... ale veseliť 
a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat 
bol mŕtvy a  ožil, bol stratený a  našiel 
sa.“ (Lukáš 15,32) Veseliť a  radovať sa 
v Pánovi je správne! Hlavne po evanjeli-
zácii prichádza tento druh radosti. Starší 
brat nevedel mať účasť na radosti a hosti-
ne pre neodpustenie, závisť, nevraživosť, 
nenávisť, neprajnosť a horkosť. To sú tie 
skryté vnútorné postoje, ktoré nás vedia 
vyviesť z miery a oddeliť od radostného 
životného pocitu.

List Rimanom 

Našej témy sa týka sčasti aj veľdielo 
apoštola Pavla – list Rimanom. Je to pozo-
ruhodné teologické pojednanie, dotýka-
júce sa viacerých veľkých tém. Pár vetami 
sa zjednodušene pozrime na túto epištolu. 
Motív apoštola napísať odkaz kresťanom 
do Ríma bol nasledovný. V hlavnom mes-
te ríše pribúdalo stále viac kresťanov z rôz-
neho etnického aj kultúrno-náboženského 
pozadia. V tom čase bolo v Ríme štrnásť 
synagóg a zo Skutkov apoštolov vieme, že 
na Letnice sa obrátilo viacero miestnych 
Židov, ktorí boli na sviatkoch v Jeruzale-
me. Potom sa obrátili aj Rimania, ktorých 
evanjelizovali prišlí kresťania, ako aj pre-
sťahované komunity z  odľahlejších častí 
ríše. To spôsobilo vnútorné napätia me-
dzi veriacimi, lebo ešte nebol vybudovaný 
zbor a nebola tam zásadná duchovná auto-
rita, ktorá by stmelila takúto pestrú paletu 
národností. Pavel sa viackrát chystal do 
Ríma, ale nebolo mu to umožnené. Na-

koniec sa rozhodol napísať veľký list, lebo 
situácia medzi kresťanmi začala byť kri-
tická. Píše právnickým štýlom, ktorý bol 
blízky mysleniu Rimanov. V úvode obviní 
obidve strany – Židov aj pohanov, že všetci 
zhrešili. Niet dôvodu na pohŕdanie jeden 
druhým a ukáže, že ani pohania nemajú 
byť na čo pyšní, ale ani židovskí kresťania 
sa nemôžu spoliehať na Zákon, lebo ho 
nevedeli naplniť. Východisko Pavel ukáže 
v ôsmej kapitole, kde vyzdvihne Duchom 
Svätým naplnený život. Potom sa znovu 
vráti k  otázke Izraela a  jeho budúcnosti. 

taký veľký, že by nedokázal ísť ďalej. Ni-
koho by popritom ani nenapadlo, že Saul 
padne až k takýmto činom. To sa nedalo 
predpokladať. Dávid vedel o Doegovi. Po-
tom Ebiatára prijal k sebe do exilu. To isté 
vidíme pri prevezení truhly do Jeruzale-
ma. V prvom pokuse skončili v  polovici 
svojho snaženia tragédiou s  Uzom. Uza 
cítil zodpovednosť za truhlu, preto keď sa 
išla zošmyknúť z voza, chytil ju a práve to 
ho zničilo. Dávid sa aj zľakol, aj sa hneval, 
ale nakoniec z Písma našli poriadok, ako 
je možné truhlu preniesť a dokončili svoj 
plán vo veľkej radosti a  s Božím požeh-
naním. Ale kto bol vinný za Uzovu smrť? 
Dávid? Veď on to celé vymyslel. Kňazi? Že 
nepoznali levitský zákon transportovania 
svätej truhly? Alebo Uza, ktorý vystrel 
svoju ruku k  truhle a aj za to zaplatil? O 
správnej odpovedi môžeme len diskuto-
vať. Tak isto je to v živote kresťana. Mô-
žeme sa hnevať a  zahorknúť na to či na 
ono, alebo môžeme veci odovzdať Bohu 
a  jednoducho ísť ďalej v  Božích plánoch 
s radosťou. 

Hriech ťa okradne o radosť

Dávid bol jednoznačne Boží človek. 
Napriek tomu jedným hriechom s Betše-
bou a následnou ľsťou na Uriáša, sa dostal 
do poľutovaniahodného stavu. Myslel si, 
že to len tak prejde, a nebude sa tým zao-
berať. Zostal v tom stave viac ako pol roka 
a malo to následok aj na jeho zdravotný 
stav. Následné udalosti opisuje Žalm 32 
a 51. Sú to najznámejšie Žalmy týkajúce 
sa vyznania hriechov. Nie náhodou tam 
Dávid žiada o obnovenie radosti zo spa-
senia. Ale nielen tak závažný a viditeľný 
hriech ako je cudzoložstvo pripraví kres-

ťana o  radosť. V známom príbehu már-
notratného syna v pozadí vystupuje jeho 
starší brat. V kontexte našej témy je zvlášť 
poučný. Starší brat nielenže neupadol 
do bezmedzného hrešenia, ale aj zostal 
u otca a tvrdo pracoval. Očakával všetku 
pozornosť a dedičstvo. Niekedy v budúc-
nosti, lebo z jeho vlastných slov vieme, že 
si nedovolil od otca nič pýtať. Skutočný 
stav jeho srdca vyšiel najavo až pri návrate 
mladšieho brata a pre neho nepochopiteľ-
ného otcovho odpustenia. Ani to nebolo 
dosť a v podstate to ho najviac nahnevalo, 
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Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm 
a nápoj, ale spravodlivosť, 
pokoj a radosť vo Svätom Duchu.



ba i ženy i deti sa radovali, takže bolo po-
čuť radosť Jeruzalema naďaleko.“ (Nehe-
miáš 12,43) Mohli by sme pokračovať ešte 
dlhým zoznamom, ale nie je na to priestor 
citovať všetky starozákonné texty spomí-
najúce radosť.

Záver

V liste Židom na začiatku je popísaný 
stav Krista. Miloval spravodlivosť a  ne-
návidel neprávosť, preto ho Boh pomazal 
olejom veselia. To je kľúčom. Vyhovujúci 

stav srdca prinesie pomazanie radosti. 
Nakoniec si pripomeňme úvodný a hlav-
ný text našej témy Žalm 16: „Radosti do 
sýtosti je pred Tvojou tvárou, rozma-
nitého blaženstva v  Tvojej pravici na 
večnosť.“
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Rados | Vyučovanie

Stará Zmluva

  ,je termín s významom jasania, tešenia sa (gílá) הָלי ִּג
t. j. predstavuje skôr aktívnu radosť. Je to slovo odvode-
né od slovesného koreňa   ktorý bol pôvodne medzi , ליג
kanánskymi národami technických kultickým termí-
nom, no neskôr sa používal aj v každodennom živote. 
Medzi základné významy patrí radovanie sa alebo kri-
čanie s plesaním. 

  má viacero príbuzných významov, ako (túv) ב ּוט
napr. prosperita, krása a šťastie. Vyjadruje radosť 
a spokojnosť z Božej priazne a požehnania. Toto slovo 
je odvodené od slovesného koreňa  /בוט   ktorý má בטי
širší, no podobný význam: vyjadruje dobrotu vo všet-
kých možných aspektoch a tiež radostnosť, vhodnosť 
či potešenie. 

 -je slovo znamenajúce radosť, odvo (másós)  ׂש ֹו ׂשָמ
dené od slovesného koreňa  / ׂשי ׂש   , ktorý takisto ׂשו ׂש
znamená radovanie sa. Morfologicky aj sémanticky 
podobný termín je  ָ ׂש -ktorý vyjadruje jasa ,(sásón) ן ֹו ׂש
nie, t. j. aktívny prejav radosti.

 ִר  je zaujímavé slovo práve tým, že môže (rinná) ה ָּנ
znamenať hlasný krik radosti, ako aj smútku. Je odvo-
dené od slovesného koreňa   ktorý môže znamenať ,ןנר
radovanie sa, hlasný výkrik aj jasanie.

 ִ ׂש -je často používaný, generický ter (simchá) הָחְמ
mín pre radosť. Môže vyjadrovať radosť aj na rovine 
pocitov, aj v jej prejave, vo forme oslavy či jasania. Je 
to termín odvodený od slovesného koreňa   ktorý ,חמ ׂש
môže znamenať radovanie sa či veselosť.

  je hebrejský termín, ktorý má hneď (teruá) הָע ּור ְּת
niekoľko základných významov, pričom všetky súvisia 
s hlasným pokrikom; môže znamenať výstražný (vojen-
ský) pokrik, ale aj hlasné volanie na radosť, resp. jasa-
nie. S týmto výrazom sa stretávame v rôznych jeruza-
lemských kultických oslavných kontextoch. Pochádza 
zo slovesného koreňa   ktorý tiež vyjadruje vojenský ,עור
pokrik, volanie, ako aj radostné volanie a jasanie. 

Nová Zmluva

ἀγαλλίασις  (agalliasis) je termín, ktorý sa v gréckej Novej Zmluve 
používa pomerne často a jeho základný význam je prenikavé jasanie, 
opisuje expresívnu radosť a potešenie. Je odvodená od toho istého 
koreňa ako sloveso ἀγαλλιάω (agalliaó), ktoré sa v staršej gréčtine 
používalo aj v aktívnom zmysle, t. j. oslavovať, vyvyšovať, vzdávať 
slávu. V Novej Zmluve sa nachádza len jeho pasívny význam stavu 
nesmiernej radosti, resp. jasania.

εὐθυμέω (euthymeó) je sloveso, ktoré v Novej Zmluve nachádza-
me vo vyjadreniach radostného stavu, dobrého odhodlania, povzbu-
denia, dokonca aj odvahy. Podobný význam nesú aj slová od neho 
odvodené.

εὐφραίνω (eufrainó) je sloveso, ktoré vyjadruje radosť a potešenie 
hneď niekoľkými spôsobmi. Môže vyjadrovať činnosť, ktorá niekomu 
spôsobuje radosť, resp. potešenie. Častejšie ho však novozmluvní au-
tori používajú v pasívnom zmysle, t. j. byť rád, tešiť sa, potešiť sa, prí-
padne oslavovať. Vskutku, práve tento posledný význam nachádzame 
v kontextoch osláv, zvláštnych príležitostí, hostín, a pod., kedy radosť, 
resp. potešenie je synonymom takto spoločne stráveného času.  

ἱλαρότης (hilarotés) je termín vyjadrujúci stav ochotnej radosti, 
ktorý je v protiklade so stavom, keď je daná osoba pod nátlakom. Ide 
o úprimnú, vďačnú a zaviazanú radosť. Za zmienku stojí, že od tohto 
slova je odvodené prídavné meno, ktorým Pavol v 2 Kor 9,7 charak-
terizuje postoj bohumilého darcu.

σκιρτάω (skirtaó) je sloveso, ktoré vyjadruje nadšený, energický 
výskok. V klasickej gréckej literatúre malo toto slovo širšie použi-
tie (napr. výskok koňa na zadné nohy, alebo aj búrenie sa, prípadne 
nedisciplinované správanie), no v našej literatúre vždy predstavuje 
poskočenie ako prejav nadšenia a radosti. 

χαρά (chara) je spolu s príbuzným slovesom χαίρω (chairó) v spi-
soch Novej Zmluvy najčastejšie používaným gréckym pojmom pre 
radosť. Aj z tohto dôvodu ide o slovo flexibilne používané vo via-
cerých kontextoch. Tento termín vyjadruje základné roviny radosti, 
a to radosť ako skúsenosť, stav radosti vo všeobecnosti, ako aj dôvod 
na radosť. Podobné použitie vidíme aj pri zmienenom príbuznom 
slovese s tým, že okrem tohto štandardného významu sa používalo 
v niektorých tvaroch aj ako formálny pozdrav. 

Peter Málik

Biblická terminológia pre koncept radosti
Nezriedka pôvodné texty Písma demonštrujú širokú škálu termínov s podobnou sémantikou. 

Nie je tomu inak ani pri koncepte radosti. Treba podotknúť, že rôzne jednotlivé slová, ktoré tu uvádzame, 
často nepredstavujú značné významové rozdiely a biblickí autori ich v niektorých prípadoch používajú 

aj zámenne, niekedy aj zo štylistických dôvodov. Upozorňujeme, že táto prezentácia nie je vyčerpávajúca 
a predstavuje iba niektoré z pojmov, ktoré sú v biblických textoch použité.



Je čas iba 
fyzikálna 
veličina?

Čas v našom 
materiálnom bytí hrá 
dôležitú úlohu

nevieme. Nepoznáme podstatu času z hľa-
diska vedy. A napriek tomu, čas v našom 
materiálnom bytí hrá dôležitú úlohu.

Tak ako všetko viditeľné aj neviditeľ-
né bolo stvorené, tak boli stvorené aj čas 
a  aj priestor. O tejto udalosti veda výpo-
veď nedáva, lebo principiálne ani výpoveď 
dať nemôže. Veda o počiatkoch existencie 
tohto sveta výpoveď nedáva, lebo na otáz-
ku čo bolo na počiatku, veda odpovedať 
nevie. Príčina je v tom, že je to za hranica-
mi jej možností. Je to v tom, že sa pýtame: 
Prečo sú veci také, aké sú? A na takéto otáz-
ky veda odpovedať nevie, lebo, ako sme už 
povedali, je to za hranicami jej možností. 
O tom, čo bolo na počiatku a ako to bolo 
na počiatku, hovorí Biblia – Božie zapí-
sané autentické slovo. Pre odpovede, ako 
bolo a čo bolo na počiatku, sa preto musí-
me obrátiť na Bibliu. 

Veda vie akými zákonitosťami sa riadia 
procesy prebiehajúce v materiálnom svete, 
ale nevie odpovedať na otázku, prečo sú 
prírodné zákony také, aké sú a  prečo sa 
uplatňujú práve také zákonitosti, aké poz-
náme. Veda nevie odpovedať, prečo exis-
tujeme v čase a v priestore, vie len povedať, 
že existujeme v  čase a  v priestore. Nevie 
odpovedať odkiaľ je čas a priestor a prečo 
sú čas a  priestor také, ako ich poznáme. 
Vie len povedať, že existuje čas a priestor 
a  vie popísať ich vlastnosti. Vie povedať, 
že pomocou času zoraďujeme udalosti, že 
čas hovorí o následnosti udalostí, o príči-
ne a dôsledku. Vzhľadom na čas hovoríme 
o minulosti, prítomnosti a budúcnosti, ale 
veda nevie vysvetliť podstatu času, a nech 
je to akokoľvek podivné, veda nám okrem 
odpovede, že čas je fyzikálna veličina, inú 
odpoveď ani dať nevie. 

Boh je stvoriteľom času a  priestoru, 
hmotnosti (látky), energie a je aj autorom 
prírodných zákonov (teda aj fyzikálnych 
veličín), ktorými sa riadia procesy tohto 
materiálneho sveta existujúceho v priesto-
re a v čase: „A Boh riekol: Nech sú svet-
lá na nebeskej oblohe, aby delili deň od 
noci, a budú na znamenia, na určité časy, 
na dni a na roky.“ (Genezis 1,14)

Keď si zalistujeme v Biblii, veľmi rýchlo 
tam objavíme pojem, ktorý sa vo vedec-
kej terminológii nevyskytuje. Je to pojem: 
večnosť. A tiež pomerne rýchlo môžeme 
z Biblie porozumieť, že čas súvisí s večnos-
ťou, že tieto pojmy sú vo vzťahu, spolu sú-
visia a navzájom sa nejako dopĺňajú. A ak 
porozumieme pojmu večnosť, pomôže 
nám to porozumieť aj tomu, čo je čas.

K pojmu večnosť asi najbližším vedec-
kým termínom je matematický pojem 
nekonečnosť v  čase alebo bezčasovosť. 
Niekedy sa pod večnosťou rozumie ne-
konečne dlhé obdobie. Nie je to ale pres-
né a správne. To je „sčasovanie“ večnosti, 

svoju dĺžku, šírku a  výšku, môžeme ich 
vidieť a  môžeme ich ohmatať. Pre pries-
tor máme zmyslové orgány. Ale všetko 
to čo vidíme a môžeme ohmatať, existuje 
v čase, ktorý pre naše zmyslové poznanie 
je sprostredkovaný len nepriamo, lebo nie 
je v nás žiadny receptor (zmyslový orgán) 
na registráciu a vnímanie času tak, ako je 
to s vnímaním priestoru. Pritom priestor 
a čas sú v takom vzájomnom vzťahu, že pre 
nás jedno bez druhého nemôže existovať, 
lebo existujeme (súčasne) v čase a v pries-
tore. V odbornej terminológii sa používa 
pojem časopriestor, čím sa zdôrazňuje ne-
oddeliteľnosť času a priestoru.

Čas sa prejavuje a meriame ho cez pe-
riodický pohyb hmoty. Odmyslime si 
(odoberme) periodický pohyb hmoty a čas 
ako fyzikálna veličina stráca zmysel. Vie-
me merať prejavy času, a to cez opakujúci 
sa pohyb hmoty, ale čo samotný čas je, to 

Dobroslav Vajda

Ž 
ijeme, hýbeme sa v  tomto pries-
tore a  čas je naším meradlom čo 
sa týka priebehu a  postupnosti 

udalostí. Najviac ho však asi vnímame po-
hľadom do rodného listu alebo kalendára, 
pohľadom na dospievajúce deti alebo od-
chádzajúcich rodičov, príbuzných či zná-
mych. Čo je to čas?!

Pre mnohých je to nepodstatná a  ne-
zaujímavá otázka. Hovorí sa, že čas letí, 
že čas plynie ako voda. Pre vedeckých 
pracovníkov je čas jednou z  fyzikálnych 
veličín. Čas, ako fyzikálnu veličinu, mô-
žeme merať, máme preň jednotku; časový 
interval môže byť dlhší alebo kratší. Ale čo 
je to čas? 

Trojrozmernosť priestoru, v  ktorom 
existujeme, je hmatateľná. Predmety majú 
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ďalej zjavuje, že Boh tento svet, ktorý uvie-
dol do existencie, aj raz ukončí. Tak, ako 
čas pred stvorením neexistoval, tak čas 
raz aj prestane. Čas je neoddeliteľne spoje-
ný s týmto prítomným vesmírom a s jeho 
existenciou. Čas s týmto svetom – vesmí-
rom – začal existovať a spolu s ním aj za-
nikne a času viac nebude. 

Boh sám uviedol čas a  jedine On sám 
má moc čas „zastaviť“, ukončiť. Zjavenie 
10,5-6: „A anjel, ... pozdvihol svoju pravú 
ruku k nebu a prisahal na živého na veky 
vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je v ňom, 
a zem i to, čo je na nej, a more i to, čo je 
v ňom, že už viac nebude času,...“ 

Zatiaľ všetko stvorenstvo, všetko jes-
tvujúce materiálne, je spojené s  časom 
– existuje v  čase. Tak ako aj my ľudia 
sme stvorené bytosti, tak sme aj spojení 
s časom a nemáme žiadnu možnosť času 
uniknúť, zastaviť ho alebo zmeniť jeho 
plynutie. Biblia nám ale zjavuje, že raz čas 
bude ukončený: viac času nebude. 

Medzi biblickými učiteľmi a vykladač-
mi Písma jestvuje taký výklad prehlásenia 
anjela „viac nebude času“ zo Zjavenia 10,5-
6, že toto neznamená skutočnosť, že by čas 
prestal existovať, a to v zmysle, že by táto 
fyzikálna veličina zanikla, ale to vraj zna-
mená, že už nebude viac príležitosť/príleži-
tostí, už nebude viac možnosť niečo urobiť, 
alebo uveriť a pod. Pre toto svoje tvrdenie 
uvádzajú nasledovné argumenty:

a.) Písmo hovorí o  udalostiach pred 
Božím trónom, takže odtiaľ sa dá vyrozu-
mieť, že čas existuje aj tam, lebo v popise 
udalostí vidia časovú následnosť. Naprík-
lad v knihe Zjavenia Jána 5,1-10 sú popísa-
né udalosti v čase – niektoré ako minulosť, 
iné ako prítomnosť a  iné ako budúcnosť. 
Rovnako aj iné udalosti v knihe Zjavenia 
sú opisované v čase ako minulosť, prítom-
nosť a budúcnosť.

b.) V knihe Zjavenia Jána 22,2 je uve-
dené, že „z jednej i z druhej strany rieky 
bolo drevo života, ktoré rodí dvanástoré 
ovocie a  vydáva svoje ovocie každý me-
siac“. Tu je napísané, že „vydáva ovocie 
každý mesiac“, teda je tu poukázané na 
časové obdobie a meranie času, a že keď sa 
čas meria, musí čas aj existovať. 

c. ) A iné miesta. 
S  takýmto výkladom a  vysvetlením 

sa nestotožňujem a  som presvedčený, že 
keď tieto verše zo Zjavenia 10,5-6 hovoria 

o tom, že „viac nebude času“, tak zname-
najú doslovne to, čo hovoria, teda, že čas 
zanikne. Čas ako fyzikálna veličina zanik-
ne, nebude ho viac. Pre toto tvrdenie mám 
a uvádzam nasledovné argumenty:

1. Náš Boh chce, aby sme mu rozumeli, 
a preto v Písme sa k nám prihovára 

spôsobom a takou rečou, takým jazykom, 
aby sme Mu rozumeli. Do toho patrí aj 
popis budúcich udalostí v knihe Zjavenia 
Jána, odpovedajúci popisu spôsobu exis-
tencie v  čase, teda spôsobu, ktorý sme 
schopní pochopiť. To je dôvod, prečo sa 
v knihe Zjavenia zdá, že čas existuje aj na 
novej zemi a v novom Jeruzaleme.

2. Sme bytosti stvorené tak, že existu-
jeme v čase (a v priestore) a  s  iným 

spôsobom existencie nemáme skúsenosti, 
a preto si ani iný spôsob našej existencie 
nevieme predstaviť a ani ho pripustiť. Ale 
to nijako neznamená a nijako nevylučuje, 
že by iná existencia nebola pre nás možná. 
Ako sme už uviedli, Boh má iný spôsob 
existencie – teda Písmo jeden spôsob exis-
tencie odkrýva/zjavuje. To, že nepoznáme 
a  nevieme si predstaviť iný spôsob exis-
tencie ako existenciu v priestore a v čase, 
svedčí len o  našej obmedzenosti a  ohra-
ničenosti ako v poznaní, tak aj v spôsobe 
existencie (v skúsenosti). To vedie k ďalšie-
mu protiargumentu. 

3. Čas pre nás znamená usporiadanie 
priebehu udalostí do udalostí minu-

lých, prítomných a budúcich. V  terajšom 
spôsobe každú udalosť chápeme buď ako 
udalosť minulú, alebo práve prebiehajúcu 
(prítomnú), alebo udalosť budúcu. To ale 
neznamená, že nutne existuje len takýto 
priebeh a takéto vnímanie a chápanie sú-
vislostí medzi udalosťami – teda usporia-
danie (zoraďovanie) udalostí do udalostí 
minulých, prítomných a budúcich. Inými 
slovami: Spôsob našej skúsenosti v  tom, 
že udalosti radíme do spôsobu: minulosť, 
prítomnosť, budúcnosť neznamená, že 
toto je jediný možný spôsob popisu/rade-
nia/usporiadania udalostí – usporiadanie 
(zoraďovanie) podľa času. Oprávnene mô-
žeme predpokladať,  pripustiť a  očakávať, 
že v  inom spôsobe existencie (vo večnos-
ti) bude aj iný spôsob radenia a  vníma-
nia udalostí. Písmo odkrýva a naznačuje, 
že na novej zemi a po tom, ako dostane-
me oslávené telá, to bude inak, ako veci 
a našu existenciu poznáme teraz. 
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vysvetľovanie večnosti pomocou času. 
Večnosť sa od času líši svojou podstatou. 
Biblia nazýva večnosťou „miesto“ alebo 
„oblasť“, kde prebýva Boh (Izaiáš 57,15) 
a Boh je nazvaný večným Bohom (Genezis 
21,33, Izaiáš 40,28, Žalm 90,2 a iné). 

Keď Biblia hovorí o Bohu a Jeho prebý-
vaní, tak používa aj pojem nebesia (alebo 
nebo). Slovom nebesia sa však označujú 
rôzne oblasti či skutočnosti. Môže sa tým 
myslieť vzduch, ktorý je tesne nad povr-
chom zeme, alebo tá časť zemskej atmo-
sféry, v ktorej sa nachádzajú oblaky. Môže 
sa tým myslieť vesmír, kozmický priestor, 
ktorý je nad zemskou atmosférou. Alebo 
sa nebesami (nebom) myslí „miesto“, kde 
kraľuje Boh a kde sa dokonale napĺňa Jeho 
vôľa (pozri článok: Branislav Mičieta „Ne-
besia, kde je náš Otec a ich vzťah k zemi“, 
Solas číslo 7, leto 2010, str. 24-28, http://
casopis.solas.sk). 

Iný pohľad na to čo sú nebesia dáva 
Genezis 1,1 „Na počiatku stvoril Boh nebe-
sia a  zem“. Tu sa uvádza, že nebesia boli 
stvorené. Je to teda stvorená „oblasť“ a  je 
stvorená spolu so zemou. V  tomto verši 
(Genezis 1,1) sa pod slovom nebesia ro-
zumie niečo, čo bolo stvorené, že nebesia 
boli do svojej existencie uvedené aktom 
stvorenia. 

Nebesia ako „oblasť (miesto)“, kde pre-
býva Boh, je len jeden z možných význa-
mov tohto slova na rozdiel od slova več-
nosť, ktoré má v Biblii len jeden význam, 
a  to ten, že označuje nestvorený spôsob 
prebývania (existencie) večného Boha. 
Preto, keď v  tejto úvahe o čase máme na 
mysli „miesto prebývania“ Boha a  spô-
sob Jeho existencie, tak používame slovo 
„večnosť“.

Večnosť – to je iná „oblasť“ a iný spô-
sob existencie na rozdiel od spôsobu, 
akým existujeme my. Je to spôsob existen-
cie vlastný Bohu a zároveň „oblasť“, v kto-
rej Boh prebýva, v ktorej má svoje bytie. 
Je to reálny a existujúci spôsob existencie. 
Bohu je večnosť vlastnou prirodzenosťou. 
Boh sa Mojžišovi predstavil ako „Som“. 
Boh je vždy „Som“. Pravý Boh je Jediný, 
v  ktorom je minulosť, prítomnosť a  bu-
dúcnosť spojená do jednej večnej exis-
tencie. Večnosť teda neznamená bezča-
sovosť alebo nekonečné trvanie času, ale 
je to Božia prirodzená vlastnosť a spôsob 
existencie Boha. Je to nestvorená „oblasť“, 
v ktorej existuje Boh. Večnosť je nestvore-
ná „oblasť“ a nestvorený, ale reálny spô-
sob existencie. 

Boh tvoril z večnosti. Aktom stvorenia 
Boh z tejto „oblasti“ – z večnosti – uviedol 
do existencie tento materiálny svet v spô-
sobe trojrozmerného priestoru a času tak, 
ako čas vnímame – v spôsobe minulosti, 
prítomnosti a budúcnosti. Biblia rovnako 
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Tak ako všetko viditeľné aj 
neviditeľné bolo stvorené, tak boli 
stvorené aj čas a aj priestor.
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4. Priestor a čas sú podstatou našej exis-
tencie, ale nie sú podstatou existencie 

Boha. Písmo v Zjavení 21,3 uvádza, že Boh 
so svojím ľudom bude spolu a budú spolu 
bývať v novom Jeruzaleme. Inými slovami: 
Keď Boh, podľa Písma, bude bývať spolu so 
svojím ľudom, tak spôsob existencie Jeho 
ľudu musí byť taký, aký je spôsob existen-
cie Boha, a  Božia existencia je existencia 
bez času. Preto som presvedčený a teda tvr-
dím, že čas v novom nebi a na novej zemi 
už nie je, času tam už nebude. Rozumiem 
tomuto tak, že Boh nezmení spôsob svojej 
existencie, lebo Písmo všade o  ňom dáva 
výpoveď, že sa nemení, teda nemení ani 
spôsob svojej existencie. Preto musí zme-
niť spôsob našej existencie – a  veď práve 
to očakávame! Očakávame, napríklad, že 
dostaneme nové, oslávené, iné telá! Pozri 
1. list Korintským 15. kapitolu.

Medzi našou budúcou existenciou 
a našou svätosťou vidím paralelu: Boh je 
svätý – to je jedna Jeho podstatná vlast-
nosť, jedna Jeho podstata. Svätosť je vo 
svojom základnom zmysle výrazom Jeho 
bytia (Jeho existencie). Svätosť je niečo, 
čo nie je ani ľudské a nie je ani pozemské. 
Pochádza úplne z inej sféry. Svätý Boh je 
Boh, ktorý je odlíšený a oddelený od svoj-
ho stvorenia. Ľudstvo od svojho pádu žije 
v padlom svete a nie je sväté. Boh ale túži 
mať s nami spoločenstvo. On sa však ne-
môže stať menej svätým ani kvôli spolo-
čenstvu s nami, preto sa my musíme stať 
svätými – túto svätosť veriacim zaistila 
smrť Ježiša Krista. V takomto zmysle vi-
dím aj budúcu existenciu tých, ktorí sú 
nové stvorenia v  Kristu Ježišovi: Budú 
mať inú ako terajšiu existenciu. Budú mať 
spôsob existencie vlastný existencii Boha, 
lebo budú spolu s ním prebývať – a to je 
existencia, kde niet času. Tak, ako zaistil, 
aby sa veriaci (znovuzrodení, spasení) sta-
li takými svätými ako je On (3. Mojžišova 
11,34; 1. Petrov 1,16), tak spaseným zaistí 
na novej zemi aj nový spôsob existencie, 
aby mohli spolu prebývať.

Okrem iného: Tí, ktorí sú nové stvore-
nie v Kristovi, budú s Ním večne existovať. 
Ak by čas existoval aj vo večnosti, zname-
nalo by to, že večnosť je možné zmerať – 
a ak by večnosť bolo možné merať, a tým 
aj zmerať (v zmysle času), nie je to už več-
nosť, ale ohraničenosť a  obmedzenosť 
v  čase. Bolo by to opäť len „sčasovanie“ 
večnosti. Povedané matematickou rečou: 
znamenalo by to pomeranie nekonečnosti, 
čo je logický nezmysel obsahujúci vnútor-
né protirečenie („protimluv“).

5. Predchádzajúci argument môžeme 
povedať aj iným spôsobom. Poviem 

ho vo vedeckej terminológii z pohľadu lo-
giky príčiny a dôsledku: Boh je pôvodcom 
– príčinou všetkého toho, čo je stvorené. 

Stvoril aj čas – stvoril existenciu v  čase. 
V tomto pohľade (v tejto úvahe) Boh je 
príčinou a  čas je dôsledkom. Ak by čas 
ešte existoval aj na novej zemi a Boh tam 
podľa Zjavenia 21,3 bude bývať so svojím 
ľudom, potom by to znamenalo, že prí-
čina a dôsledok by boli tej istej podstaty, 
tej istej kvality. To je ale z hľadiska logiky 
a  vedeckého chápania príčiny a  dôsled-
ku vylúčené. Napríklad: Zrýchlený po-
hyb telesa je vypôsobený/vyvolaný silou. 
Sila je príčina, zrýchlený pohyb telesa 
je dôsledok. Ale pôsobiaca sila (príčina) 
a  zrýchlený pohyb telesa (dôsledok) sú 
dve kvalitatívne odlišné veci. Sila a zrých-
lenie (zrýchlenie charakterizuje/popisuje 
zrýchlený pohyb) sú dve kvalitatívne od-
lišné fyzikálne veličiny.  

Ak by čas ešte existoval aj na novej 
zemi, Boh by mal byť pod časom (podria-
dený času, existovať v čase), teda pod tým, 
čo sám stvoril – a  to je úplne nelogické 
a  vylúčené! Večný Boh, ktorého podsta-
tou je existencia vo večnosti (existujúci 
spôsobom večnosti), by potom na novej 
zemi mal existovať spôsobom, ktorý On 
sám stvoril. Boh nemôže existovať spôso-
bom v čase, lebo to je ním stvorený spôsob 
existencie. Inými slovami: Príčina a dôsle-
dok by boli svojím spôsobom stotožnené. 
Alebo: Ak by na novej zemi mal existovať 
čas, Boh by musel existovať spôsobom, 
ktorý sám stvoril, alebo by musel zmeniť 
svoj spôsob existencie a existovať v čase – 
a to je proti výpovedi Písma o nemennosti 
nášho Boha a  o spôsobe jeho existencie. 
Oboje je jednoducho nemožné!

6. Už sme povedali, že čas vnímame 
cez periodický pohyb hmoty. V  Genezis 
1,14   je uvedené, že Boh dal svetlá na ob-
lohu na znamenia, na určité časy, na dni 
a  na roky. Časové intervaly: rok, mesiac, 
týždeň a deň sú odvodené priamo od pe-
riodického pohybu nebeských telies Slnka 
a  Mesiaca. Kniha Zjavenia 21,23 uvádza, 
že  nový, svätý Jeruzalem (Zjavenie Jána 
21,10) už nepotrebuje ani Slnka, ani Me-
siaca, aby svietili v ňom, lebo „sláva Božia 
ho osvecuje, a  jeho sviecou je Baránok“ 
(Zjavenie 21,23). Toto opäť vedie k záveru, 
že v  novom, svätom Jeruzaleme, teda na 
novej zemi, nebude čas, lebo tam nebudú 
telesá, ktoré vymeriavali časové obdobia 
a bez nich nevieme určiť čas, nevieme ur-
čiť deň, týždeň, mesiac a rok. Nebude tam 

meranie času a to, že nebude meranie času, 
poukazuje tiež na to, že času tam nebude. 
A  nebude tam ani noci (Zjavenie 21,25). 
Noc je časové obdobie a nebude jej (!) – aj 
toto podporuje tvrdenie, že času viac ne-
bude. Ak by aj na novej zemi existoval čas, 
museli by tam byť aj Mesiac a aj Slnko a to 
by ale znamenalo aj to, že Stvoriteľ Boh 
by mal ten istý spôsob existencie ako ním 
stvorené veci – čo je opäť jednak v rozpore 
s výpoveďou Písma a  tiež, že je to jedno-
ducho nemožné z  hľadiska logiky príčiny 
a dôsledku. Znamenalo by to ešte aj to, že 
by sme nemali ako určovať časový interval 
dňa, mesiaca a roka. Toto miesto (Zjavenie 
21,25) ďalej skutočne ukazuje na iný spô-
sob existencie ako je náš terajší spôsob, teda 
ukazuje na spôsob existencie bez času. 

Ale čas neprestane raz existovať len ako 
taký, ale čas pre nás prestane existovať aj 
ako pre jednotlivcov. Každý z nás raz pre-
kročí hranicu medzi časom a  večnosťou. 
Každý z  nás prestúpi z  existencie v  čase 
do existencie vo večnosti bez ohľadu na to, 
či už došlo k ukončeniu času ako takého. 
Každý z  nás vykročí z  jedného spôsobu 
existencie (z existencie v  čase) do iného 
spôsobu existencie (do existencie vo več-
nosti) – a to sa pre každého udeje v okami-
hu jeho fyzickej smrti. V tomto okamžiku 
nehmotná zložka našej bytosti (naša duša) 
opustí svoju telesnú (materiálnu) schrán-
ku a odíde do večnosti.

Záverom by sme mohli zhrnúť, že čas 
a  večnosť sú dva odlišné spôsoby exis-
tencie. Čas je spôsob našej materiálnej 
existencie a  večnosť je spôsob duchovnej 
existencie. Čas je spôsob existencie stvo-
reného materiálneho bytia a spôsob exis-
tencie stvorených materiálnych bytostí. 
Čas je niečím, čo človek, pokiaľ vo svojom 
bytí existuje uprostred tohto sveta v čase 
a v priestore, nemôže plne pochopiť. Podľa 
svedectva Biblie čas, tak ako bol stvorený, 
raz bude aj ukončený a viac času nebude. 
Zatiaľ sú prítomné oba spôsoby existencie, 
ale raz spôsob existencie v  čase zanikne. 
Nie je to vedecká odpoveď na otázku čo je 
čas, je to biblická odpoveď. Vedecká od-
poveď na otázku čo je čas neexistuje, lebo 
odpoveď na ňu je za hranicami možností 
vedeckého poznania.

http://drahoslav.solas.sk
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Čas je spôsob našej materiálnej 
existencie a večnosť je spôsob 
duchovnej existencie.



Jozef Nagy

J 
edným z  charakteristických ry-
sov človeka je to, že sa čas od času 
unaví. Stáva sa, že po sérii požeh-

naní si dovolíme poľaviť. Boh ale nechce, 
aby sme sa dostávali do takéhoto stavu. 
On vie, že sme krehké nádoby, a  preto 
nás chce vždy znovu obnoviť, aby nás 

vyzdvihol z únavy. K tomuto je ale potreb-
né, aby sme sa nepozerali neustále späť 
za požehnaniami – nemôžeme žiť iba zo 
spomienok na predošlé dni. Božie slovo 
hovorí, že On nás vedie z viery do viery, 
od sily k sile, od slávy k sláve, a zo dňa na 
deň nám pripravuje väčšie požehnania. 
Tak ako rastie vo svete zlo, tak by malo 
rásť pomazanie Ducha Svätého. A keďže 
dnes je viac zla ako včera, je potrebná aj 

väčšia milosť – oboje bude narastať až do 
príchodu Pána Ježiša. Kúkoľ rastie spolu 
s  pšenicou, až kým ich hospodár neod-
delí. Pán nám chce dať dnes viac požeh-
nania a pomazania ako včera, a to nie je 
viazané na veľkolepé bohoslužby. Duch 
Svätý sa chce prejaviť aj počas všedných 
dní. Pokiaľ nechceme žiť z predchádzajú-
cich dní, ale budeme pozerať na Pána, tak 
sa diablovi nepodarí vykývať nás z nášho 
povolania. Spomienky na minulé obdo-
bia sú dobré iba z toho hľadiska, že nám 
pripomenú, aké úžasné veci už Pán vyko-
nal, a tak môžeme z tohoto čerpať nádej 
a vieru do budúcich dní. Veď Pán je ten 
istý včera, dnes i naveky.

Nečerpaj
z predchádzajúcich dní

Nemôžeme žiť iba zo 
spomienok na predošlé dni
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Únava prišla do života človeka až po 
páde do hriechu. Predtým nebolo spolo-
čenstvo s Bohom únavné, dodávalo ľuďom 
silu a oheň, no od chvíle, keď človek poslú-
chol diabla, sa vždy znovu a znovu unaví 
– ešte aj sám zo seba. Vyčerpáva nás už aj 
to, keď nerobíme nič, len sedíme a hľadí-
me do zrkadla na svoj obraz. My, ktorí sme 
obdržali milosť Pána Ježiša, sme sa vrátili 
na pôvodnú cestu, preto nie je nutné, aby 
sme sa unavili. Vstúpili sme do vzťahu 
s  Bohom, a  to nás neustále občerstvuje. 
Vďaka tomuto budeme schopní splniť svo-
je úlohy a predsavzatia, a s Ním preskočí-
me aj múr. Táto sila je ukrytá v Evanjeliu 
Ježiša Krista. Mnohí by boli šťastní, keby 
sme zamlčali biblické pravdy, no my to 
nikdy neurobíme. Nebudeme sa hanbiť za 
to, že nehrešíme. Nie my sa máme prispô-
sobovať tomuto svetu, ale svet sa má ob-
rátiť k  živému Bohu. Toto všetko ale nie 
je našou zásluhou, veď bez Pána nie sme 
nikým: hromada prachu buniek a tkanív. 

Lenže! – do nás sa nasťahovala Božia prí-
tomnosť a odvtedy nám tieto zložky nebu-
dú diktovať. Namiesto našich skazených 
žiadostí náš život vedie Duch Svätý a Slovo 
Božie.

Mnohí majú nesprávnu predstavu 
o slobode. Skutočná sloboda nie je v tom, 
že všetko môžeme, na čo si len pomyslí-
me, ale v tom, že žijeme v pravde, pretože 
pravda nás oslobodí. Keď povieš svojmu 
dieťaťu: „Nehraj sa s  elektrickou zásuv-
kou, lebo to bude tvoja posledná činnosť,“ 
tak mu tým neobmedzuješ slobodu, ale 
chrániš jeho život pred tragédiou. Pokiaľ 
to nechce pochopiť, jeden-dva údery mu 
objasnia dôvod tohoto zákazu. To isté sa 

vzťahuje aj na hriech: „Odplatou za hriech 
je smrť,“ hovorí Slovo Božie, preto hlása-
ním pravdy neobmedzujeme slobodu ľudí, 
ale chránime tým ich životy pred zahynu-
tím. Zvestovaním pokánia a morálky ich 
nepovzbudzujeme k deštruktívnym a de-
viantným skutkom. Keby tomu tak bolo, 
tak by sa toto obvinenie vzťahovalo aj na 
Jána Krstiteľa, Ježiša, apoštolov a všetkých 
služobníkov Božích, veď aj oni hlásali túto 
istú zvesť.

Ježiš Kristus nepriniesol z  neba lacné 
potešenie pre dušu, ale možnosť nového 
života, ktorá je tu každý deň. Božie Krá-
ľovstvo prebýva v nás a chce sa skrze nás 
prejaviť tak, aby sa táto „chuť neba“ dotkla 
aj nášho okolia. Pán nevylieva na nás dary 
Ducha v takej miere, aby sme pomazanie 
uskladňovali iba pre seba. Keď do hadi-
ce púšťame vodu, musíme zabezpečiť aj 
druhý otvor, aby nepraskla. Takto je to aj 
s Duchom Svätým: Boh nám dáva poma-
zanie na to, aby z  nás vytekalo, preto sa 

musíme usilovať, aby sa toto pomazanie 
prelialo aj na iných. A takto do nás Pán 
natlakuje ešte viac pomazania.

Zjavenie 3,7-8 hovorí: Diabol nájde 
vždy niekoho, skrze koho uzavrie cestu 
prebudenia. Používa k  tomu ohovárania, 
urážky, posmešky a  rôzne obvinenia. No 
ak tie dvere otvoril Pán, nebudú sa môcť 
zavrieť. Pán Ježiš sa prihovára u Otca za 
nás, aby nebeské požehnania neustále 
prúdili do našich životov. Sami o sebe nie 
sme ani silní, ani múdri, no v Pánovi sme 
silní aj múdri. A hoci je Božia múdrosť pre 
mnohých bláznovstvom, pre nás je to Jeho 
sila a moc. V liste Korintským sa píše, že 
svet nepoznal Boha skrze svoju múdrosť, 

preto sa Pán rozhodol, že skrze bláznov-
stvo zvestovania Slova spasí veriacich. 
A toto je príčina, pre ktorú sa nehanbíme 
za Evanjelium Kristovo. Pre niektorých 
sme bláznami preto, že sme morálni ľudia, 
že nezameníme prirodzené správanie za 
neprirodzené. Mnohí to tak urobili, opus-
tiac normálny spôsob manželstva, oddali 
sa nehanebnostiam.

Pre tých, ktorí hynú, je Božie Slovo 
bláznovstvom, pre nás, ktorí sme zachrá-
není, je to Božou mocou a silou. Aj apoštol 
Pavol hovorí, že sa nehanbí za Evanjelium 
Kristovo, že je pripravený hlásať ho aj Ri-
manom, pretože je mocou Božou na spa-
senie každému, kto verí. 

V Ríme bolo nadmieru veľa smilstva, 
homosexuality a iných nemorálností, pre-
to mali Pavla mnohí za blázna, vysmievali 
sa mu za jeho „zastaralé“ názory. No ná-
zory týchto ľudí Pavla vôbec nezaujímali, 
pretože dobre vedel, komu uveril. Pod-
riaďujúc sa Ježišovi Kristovi hlásal Božie 

Slovo, aby ľudia činili pokánie a  obrátili 
sa k  živému Bohu. Aj samotný Boží Syn 
pristúpil k hriešnikom, smilníkom, pros-
titútkam a  správal sa k  nim s  milosťou. 
Nestotožnil sa s ich skutkami, ale im hlá-
sal pravdu, aby boli slobodnými. Toto je aj 
našou úlohou. Ježiš Kristus nás chce pou-
žívať k tomu, aby sa dostal k hriešnikom, 
preto sa musíme stať nástrojmi v  Božích 
rukách. Pavol hovorí, aby sme odovzdali 
svoje telá ako nástroje spravodlivosti.

Keď spáchame hriech, potom si nás 
diabol používa na rozširovanie ríše tem-
na. Keď sa však odovzdáme Bohu a žijeme 
v pravde, budeme Božími nástrojmi proti 
silám temnoty.  
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Po veľkolepých 
bohoslužbách, kedy 
zakúšame zvláštne 
Božie požehnania, 
na nás diabol zaútočí 
často únavou. V taký 
čas nemôžeme zotrvať 
v tomto stave: musíme 
sa postaviť na nohy!



Ježiš prišiel na túto zem na to, aby zma-
ril skutky diablove, aby vyslobodil zajat-
cov, uvoľnil putá poviazaným, pozdvihol 
upadnutých a  hlásal radostnú správu 
Božieho Kráľovstva. Ani On neobdržal 
pomazanie a  silu Svätého Ducha preto, 
aby sedel v stolárskej dielni a tam sa tomu 
radoval, ale preto, aby vyšiel k  zajatým 
a vyslobodil ich. Duch Svätý bol daný to-
muto svetu, aby vydal svedectvo o pravde, 
a v tomto si chce používať nás.

Po veľkolepých bohoslužbách, kedy za-
kúšame zvláštne Božie požehnania, na nás 
diabol zaútočí často únavou. V taký čas 
nemôžeme zotrvať v tomto stave: musíme 
sa postaviť na nohy, pretože zápas ešte ne-
bol ukončený. Nestačí vyhrať jedno kolo, 
všetky musíš dohrať do konca. Až na kon-
ci, keď už bude koruna víťazstva na našich 
hlavách, môžeme povedať: „Pane, teraz si 
už odpočiňme.“

Dovtedy ale nie je koniec zápasov. 
Dvomi fackami diabla neporazíš, pretože 
on je starý, prefíkaný hráč. Preto nám Pa-
vol pripomína: oblečte si celú zbraň Bo-
žiu, aby ste obstáli proti taktike a  úskoč-
nosti diablovej. 

Keby bola naša cesta do neba lemo-
vaná ružami a  my by sme sedeli v  sláv-
nostne vyzdobenom koči za doprovodu 
harfeníkov, tak by sme iste nepotrebovali 
Božie zbrane. Vojenskú výstroj a zbrane 
potrebujeme vtedy, keď nepriateľ číha za 
kríkmi, aby nám odhryzol krk. Biblia 
opisuje diabla takto: obchádza a  hľadá, 
koho by zožral.

Odkedy chodím hlásať Evanjelium, 
získal som v  tejto oblasti vzácne skú-
senosti. Vždy som sa na takéto akcie 
pripravoval duchovne, modlitbami 
a  pôstami, a  viac-menej boli tieto príle-
žitosti úspešné, plné požehnaní. Keď sme 
sa takto uspokojení idúc domov nemod-
lili a nepozorovali sme na Pána, ihneď sa 
dostavili protivenstvá. Bum-tresk! Rozbi-
li sme auto alebo zrazili sme vysokú zver 
na ceste a rôzne iné problémy. A tak som 
na vlastnej koži skúsil, že na Pána treba 
pozorovať neustále, nielen počas akcie. 
K stretom s  nepriateľom bude dochá-
dzať až do tej chvíle, kým Pán nepoloží 
korunu víťazstva na naše hlavy. Dovtedy 
bude dochádzať vždy k stretom, preto sa 
treba na ne pripraviť a pozorovať na ve-
denie Ducha Svätého. Vždy tu bude číhať 
pokušenie, aby sme poľavili a mysleli si, 
že už bolo predsa dosť zápasov! Musíme 
si uvedomovať vždy znovu a  znovu, že 
sa pohybujeme na nepriateľskom území, 
a potláčame silu protivníka. Keď olupu-
jeme diablovu ríšu o poklady, uvedomme 
si, že nemáme do činenia s nejakým ba-
žantom, ale stojíme tvárou v  tvár rovno 
oproti ľstivému hadovi.

Obstáť proti nemu dokážeme iba vďaka 
Duchu Božiemu, a aj preto musíme každý 
deň pozorovať na Neho. V tomto neustá-
lom boji pod pomazaním Ducha si môže-
me odpočinúť, občerstviť sa, obnoviť silu. 
Keď sa aj unavíme, nepoložme zbrane, 
radšej sa naplňme Duchom Svätým. 

Keď ti dôjde benzín, dáš odviezť auto 
na šrotovisko? Nie, ale ho doplníš pohon-
nými hmotami, aby si mohol pokračovať 
v ceste. Každý deň musíme doplniť svoje 
lampy olejom, aby sme neskončili ako 
bláznivé panny, ktoré zmeškali Pánov prí-
chod. Je to ľahké, pretože Pán nám dáva 
Ducha bez miery. „Lebo Boh nie je ne-
spravodlivý, aby zabudol na vaše dielo 
a na trudnú prácu vašej lásky, ktorú ste 
dokázali oproti Jeho menu, keď ste slúžili 
svätým a ešte vždy slúžite. Ale želáme si, 
aby jeden každý z vás dokazoval tú istú 
snahu na plnosť nádeje do konca, aby ste 
nezleniveli, ale aby ste nasledovali tých, 
ktorí vierou a  zhovievavosťou dedia za-
sľúbenia.“ (Žid 6,10-12) Boh nie je nespra-
vodlivý, vidí, že Ho milujeme a  sme Mu 
poslušní. Ježiš povedal, že tí, ktorí Ho mi-
lujú, poznajú a zachovávajú Jeho slovo. Ak 
v tomto chodíme, diabol nemá právo ob-
ťažovať nás chorobami, chudobou a zlým 
životným pocitom. A pokiaľ by tak predsa 
bolo, je potrebné volať na Pána a On nás 
obnoví a posilní.

Diabol sa neustále snaží vykývať nás 
z nebeskej nádeje. Takáto nádej nespočíva 
v ľuďoch, na bohoslužbách, určitých dňoch 
či sviatkoch, ale jedine na skale, ktorou je 
Pán Ježiš Kristus. On je našou pavézou, 
spasením, ochranou večného života, ktorý 
sa jedného dňa isto vráti pre nás.

Nemôžeme si dovoliť postáť pri jednot-
livých prekážkach, musíme dobehnúť až 
do cieľa, ktorým je Ježiš Kristus. K tomu-
to potrebujeme povzbudenie. Vyčkajme, 
pokým si nás Pán nepoužije a neprejaví sa 
Jeho sila skrze nás. A keď vytrváme až do 
konca, určite nebudeme zahanbení.

Biblia nám v  Starej zmluve hovorí 
o tom, ako prišlo k stretu proroka Eliáša 
s kňazmi Aštarty a Baála. Boží muž pora-
zil úžasným spôsobom zástupy falošných 
prorokov. Boží oheň zostúpil na Eliášovu 
obeť a  strávil ju, pričom falošní proroci 
boli zahanbení. No po tomto veľkolepom 
víťazstve sa Eliáš netešil. Odišiel na púšť, 
kde si sadol pod strom a  chcel zomrieť. 
Bolo to tak preto, lebo Jezábeľ, ktorej sa 
dostalo do uší, že Eliáš zvíťazil, mu zlo-
rečila. Toto Božieho muža natoľko za-
strašilo, že sa napriek veľkému víťazstvu 
stiahol. Ale Boh toto pre svojho proroka 
neplánoval, preto poslal k  nemu anjela, 
aby ho zobudil a nasýtil ho nebeským po-
krmom, no on si opäť ľahol. Anjel musel 
zobudiť Eliáša ešte dvakrát a v sile toho 

pokrmu došiel k vrchu Hóreb, kde dostal 
nové pokyny od Pána.

Aj pred nami stojí ešte veľa práce, preto 
nám jedno-dve víťazstvá nedávajú príčinu 
k  spánku. Ani Eliáš neskončil pod stro-
mom v depresiách a v sebaľútosti, ale ho 
ohnivé vozy Hospodina Zástupov vyniesli 
do neba.

Podobný príbeh čítame aj v  Novej 
zmluve v Skutkoch 5,16-23: „A schádzalo 
sa i množstvo z okolitých miest do Jeru-
zalema, ktorí niesli nemocných a  ta-
kých, ktorých trápili nečistí duchovia, 
a boli všetci uzdravení. Tu povstal naj-
vyšší kňaz a všetci, ktorí boli s ním, sek-
ta to sadúceov, a boli naplnení závisťou 
a položili ruky na apoštolov a vsadili ich 
do obecného väzenia. Ale anjel Pánov 
otvoril cez noc dvere žalára, vyviedol ich 
a  povedal: Iďte a  postaviac sa hovorte 
v chráme ľudu všetky slová tohoto živo-
ta. A keď to počuli, vošli nad ránom do 
chrámu a  učili. A prišiel najvyšší kňaz 
i  tí, ktorí boli s  ním, a  zvolali vysokú 
radu i všetkých starších zo synov Izrae-
lových a poslali do väzenia, aby ich do-
viedli. Ale služobníci prídúc ta nenašli 
ich v žalári a tak navrátili sa a zvestova-
li a vraveli: Väzenie sme našli cele bez-
pečne zamknuté i strážených stáť vonku 
pri dverách, ale keď sme otvorili, vnútri 
sme nenašli nikoho.“ Čo sa to tu stalo? 
V Jeruzaleme prebiehala veľkolepá boho-
služba a pomazanie Ducha Svätého sa za-
čalo pohybovať: diali sa zázraky a mnohí 
zakúsili Božiu prítomnosť. Diabol chcel 
samozrejme vyradiť týchto „problémo-
vých“ a dal ich zavrieť do žalára, mysliac 
si, že tam nespôsobia veľké škody. Ale 
anjel Pánov otvoril dvere žalára a vyvie-
dol väzňov, ktorí sa navrátili do Chrámu 
a opäť hlásali Slovo Božie. 

Diabol chce aj dnes zavrieť ústa Božích 
služobníkov. Nie nutne do fyzického, ale 
do žalára náboženských predsudkov spô-
sobených ohováraním. No nezabudnime: 
dvere, ktoré otvorí Boh, nikto nezavrie, 
a tie, ktoré On zavrie, nikto neotvorí.

Z Biblie vieme, že sa máme prihová-
rať za Božích služobníkov, aby mohli slo-
bodne hlásať Evanjelium. Toto je našou 
trvalou úlohou. Aj Pavol s Barnabášom sa 
dostali do žalára a vedeli presne, čo majú 
robiť: začali chváliť Pána. Otvorené dve-
re žalára boli odpoveďou na chvály a oni 
vyšli slobodní. Chvály sú vždy spôsobom, 
ktorým príde na naše životy pomazanie, 
ktoré nás vyvedie z problémov. 

Božia ruka nás napokon vždy vyslobo-
dí a obnoví, aby sme znovu vládali bežať 
a dosiahli cieľ a dokonávateľa našej viery 
– Ježiša Krista. 

Preklad: Zlatka Radnotyová 
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Pritom som však poznal to známe „NE-
ZOSMILNÍŠ“. Vravel som si však, že keď 
to s tou dievčinou myslím vážne, tak po-
tom to predsa Bohu nemôže až tak veľmi 
vadiť. Dnes viem, že Boh na toto hovorí: 
„Ale pre smilstvá nech má každý svoju 
vlastnú ženu.“ (1. Korintským 7,2)   

Po skončení vysokej školy som si začal 
hľadať zamestnanie, ktoré však nie a  nie 
nájsť. Nakoniec ma „lapili“ do  jednej fi-
nančnej skupiny robiť finančného porad-
cu. Keďže nebolo nič lepšie, povedal som 
áno, pretože som nemal čo stratiť. Ako som 
tak pracoval v tejto oblasti, viac a viac som 
prichádzal na to, že ľuďom v  tejto „bran-
dži“ to nefunguje len tak samo od seba, ale 
každý hľadá nejakú duchovnú pomoc. Aby 
som bol aj konkrétnejší, môj priamy nad-
riadený bol psychotronik. To znamená, že 
sa na mňa pozrel a povedal mi, čo a kde ma 
bolí, bez toho, že by som mu niečo pove-
dal. Na dokreslenie jeho „schopností“ by 
som uviedol jeden príklad. Raz, keď som 
mal z futbalu narazené rameno a nemohol 
som od bolesti ani poriadne spávať, popro-
sil som tohto psychotronika o pomoc. Bolo 
to asi týždeň po tom, čo som vyznal Krista, 
ako svojho Pána a Spasiteľa a vedel som, že 
toto čo robí, je okultizmus a  hriech pred 
Bohom. Sedel som s ním však za stolom pri 
rokovaní, a tak som sa medzi rečou spýtal, 
či mi na to nevie niečo dať. Chcel som však 
iba nejaké bylinky alebo niečo podobné. 
On sa však začal veľmi sústreďovať, polo-
žil na mňa ruku a trochu ňou šermoval. Ja 
som si vravel, že rob si čo chceš, aj tak ti 
neverím. Chvíľu sa snažil a bolesť trochu 

vyrastal v  katolíckej rodine, ale moja 
viera bola asi iba v takej rovine, že viem, 
že Boh existuje. O tejto skutočnosti som 
nikdy nepochyboval. Pravidelne som sa 
zúčastňoval omší, spovedí a  všetkých 
vecí, ktoré sú povinné v katolíckej cirkvi. 
Vždy som však oddeľoval Boha a cirkev, 
pretože som si vravel, že ja nebudem po-
slúchať výmysly ľudí, ale budem počúvať 
iba Boha. Dnes však viem, že cirkev je 
telo Kristovo a bez cirkvi človek nemôže 
žiť naplno kresťanský život. Keď mi ale 
vtedy niekto povedal, že spávať s priateľ-
kou je podľa Biblie hriech, tak som od-
povedal, že to vymysleli ľudia a nie Boh. 

Juraj

Svoj príbeh by som začal niekde na 
konci vysokej školy, pár mesiacov pred 
štátnicami. Žil som „klasický“ študentský 
život a to so všetkým čo k tomu patrí, teda: 
krúžkovice, diskotéky, večierky, všetko 
možné, len nie škola. Do školy sme išli 
viac-menej iba vtedy, keď to bolo povinné, 
pretože na vysokej škole nie sú všetky ho-
diny povinné. Skúšky som prechádzal „sa-
mozrejme“ ako ináč, iba na ťahákoch.

Svoj vzťah k Bohu by som mohol cha-
rakterizovať asi takto: Veril som v Boha 
v  podstate odmalička, pretože som 

Svedectvo 
manželov 
Brziakovcov

Dnes však viem, že cirkev je telo 
Kristovo a bez cirkvi človek nemôže 
žiť naplno kresťanský život
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ustúpila. Potom však zobral všetku silu, čo 
mal... úplne sa pritom až spotil, v tej chvíli 
som pocítil niečo také, ako keby mi niekto 
zmrazil úplne na kosť celé rameno a všetka 
bolesť bola preč. Nebolelo ma to, ale keď-
že som už tušil, že toto uzdravenie nepo-
chádza od Boha, nebol som z  toho príliš 
nadšený. Keď som odchádzal zo stretnutia, 
hneď som vravel Bohu, že ak toto nie je 
od Neho, tak to nechcem. Do malej chvíľ-
ky ma to bolelo snáď dvojnásobne viac 
ako predtým. Najbližšiu nedeľu som bol 
možno druhýkrát na zhromaždení v Lip-
tovskom Mikuláši a  veľmi som rozmýš-
ľal o pokání z hriechov vo svojom živote. 
Keď som tak nad tým počas zhromažde-
nia rozmýšľal, zrazu kazateľ povedal vetu: 
„Bez pokánia niet uzdravenia.“ V tej chvíli 
som zažil veľmi silný Boží dotyk a  moje 
rameno bolo úplne uzdravené. Keď som 
sa dal pokrstiť, hneď na druhý deň sa môj 
nadriadený – psychotronik pýtal kolegov, 
čo sa so mnou deje, že som nejaký divný, 
že či som veriaci. Telefonovali mi to s dosť 
veľkým zdesením. Ja som z toho bol však 
veľmi povzbudený, pretože to bol pre mňa 
veľký dôkaz, že toto kresťanstvo, ktorému 
som uveril, je skutočné, keďže o tom tento 
psychotronik okamžite vedel bez toho, že 
by mu o tom niekto povedal. Ďalší veľký 
dôkaz bol ten, že keď veštil na konci roka 
to, ako sa komu bude ďalší rok dariť, o kaž-
dom niečo povedal, ale keď prišiel rad na 
mňa, povedal, že o tomto Brziakovi raz ne-
vie, čo si má myslieť a nič nepovedal. Ne-
bol som pri tom, len som sa to sprostred-
kovane dozvedel od svojich kolegov. Boli 
to pre mňa veľmi silné dôkazy o  tom, že 
toto sú naozaj reálne veci, a nie iba nejaké 
výmysly. 

Aby som sa ešte vrátil späť, stretol som 
sa dokonca so satanizmom. Teda, aby som 
bol presný, s obetovaním zvierat satanovi 
spojeným s rituálmi a pitím krvi. Ja som 

sa toho nezúčastňoval, ale pre niektorých 
to bol spôsob, ako byť úspešný. Úspešný 
v  tejto práci znamenalo urobiť čo naj-
viac poistiek alebo podobných obchodov, 
a keďže je každému jasné, že to nejde len 
obyčajným spôsobom, väčšina tam hľada-
la nadprirodzenú pomoc. Samozrejme, že 
nás učili aj to, ako spracovať klienta takým 
spôsobom, aby sme ho vedeli „navigovať“ 

do takých zmlúv, z  ktorých bola pre nás 
najväčšia provízia, čo je vlastne obyčajná 
manipulácia.

Keď som sa však dozvedel o tejto „du-
chovnej pomoci“ bol som z  toho veľmi 
zdesený, nemohol som ani spávať, ani jesť. 
Síce som to nerobil, ale zasahovalo ma 
to veľmi, pretože sa  tým zaoberali ľudia, 
s ktorými som bol vtedy v úzkom kontak-
te. V tom všetkom som sa obrátil aj o po-
moc ku katolíckemu farárovi. Ten mi však 
nevedel pomôcť, odporučil obrátiť sa na 

„pannu Máriu“. A tak som hľadal pomoc 
ďalej. Kolegyňa vtedy intenzívne chodila 
ku veštici, u  ktorej nechávala nemalé fi-
nančné prostriedky, tak som to využíval aj 
ja. Teda takým spôsobom, že som sa ne-
chával pýtať rôzne veci, napr. na priateľku, 
s ktorou som vtedy chodil (aktuálne man-
želku), nech mi povie, či je to tá pravá pre 
mňa, čo mi samozrejme povedala, že určite 
nie. V tej dobe však kolegyňa doniesla od 
nej inú, oveľa „zaujímavejšiu“ informáciu 
a to takú, že v minulom živote sme spolu 
žili niekde na zámku, a vraj nám je dobre 
iba na zámkoch. Tak sme začali chodiť do 
Bojníc na zámok, kde sme skutočne reál-
ne pociťovali energiu, ktorá do nás prúdi 
a  občerstvuje nás. Tieto návštevy Bojníc 
sme teda viac a  viac stupňovali, išli sme 
hocikedy aj v noci. Tinka bola z toho veľ-
mi nešťastná, vlastne podľa mňa nevedela, 
čo s  tým má robiť, a  tak len ticho trpela. 
Môj pohľad na ňu bol čoraz horší, a keďže 
ešte aj veštica povedala, že nie je pre mňa, 
chcel som sa s ňou rozísť. Nevedel som jej 
to však (vďaka Bohu) povedať. Môj život 

sa dostával do jedného bludného kolotoča, 
z  ktorého som nevedel vystúpiť. Vlastne 
ani neviem, či som chcel z toho von, preto-
že to bol veľmi vzrušujúci životný štýl, až 
na to, že vlastne všetko v mojom živote šlo 
úplne dole vodou, ale v tej rýchlosti som si 
to ani neuvedomoval. 

Jedného dňa som však išiel autom zo 
školenia, kde nám vraveli, že treba hľadať 

klientov všade, aj keď napr. zoberieme sto-
pára, treba ho spracovať. A práve po tomto 
školení ma stopol mladý manželský pár 
a vraveli, že sú kresťania, tak som si pove-
dal, že toto nebudem zneužívať. A tak som 
si dal pokoj. Keď však vystúpili z auta, úpl-
ne ma premohol pocit, že ja musím mať ich 
číslo. Aj keď už boli ďalej od auta, zakričal 
som na nich, nech mi dajú číslo a oni mi 
z nadšením dali hneď dve. Tak som dlho 
nečakal a na druhý deň som im aj zavolal, 
pretože som ich už začal považovať za po-

tenciálnych klientov. Keď som k nim pri-
šiel, veľa sme sa nebavili o financiách, ale 
iba o mojich duchovných zážitkoch. Veľmi 
pomaly a trpezlivo sa mi venovali a viedli 
ma ku Kristovi. Ešte som zabudol spome-
núť, že v dobe mojich bojnických „výletov“ 
som nebol schopný v  noci vôbec spávať, 
pretože som mal v noci veľký strach. Bolo 
to iba ovocie toho, že som sa úplne otvoril 
duchovnému svetu a  démonom, ktorí sú 
za týmito formami okultizmu. Bol som 
z toho úplne omámený, vôbec som si ne-
uvedomoval, že sa správam nenormálne. 
Bolo to priveľmi reálne na to, aby som 
to bral, akože si niečo namýšľam. Marek 
a Katka, tak sa volali tí stopári, mi vraveli, 
že ak z  tohto chcem von, tak liek sa volá 
Ježiš Kristus. A ak sa chcem zmieriť s Bo-
hom, musím prijať Ježiša Krista ako svojho 
Pána a Spasiteľa. Mám mu vraj vyznať svo-
je hriechy a  prijať odpustenie. Môžem to 
vraj spraviť hocikedy. V tej dobe boli aku-
rát majstrovstvá sveta v  hokeji a  cez jed-
nu prestávku ma tak zrazu napadlo, že čo 
keby som to spravil! A tak som sa to neja-
ko pomodlil. Neviem, či som vtedy niečo 
cítil, či nie, prvý výsledok sa však dostavil 
už večer. Prvýkrát po neviem ako dlhom 
čase som večer zaspal a spal celú noc. Do 
môjho života zrazu prišiel pokoj, aký som 
dovtedy nepoznal. To ma úplne dostalo 
a  kresťanstvo, ktoré mi zvestovali Katka 
s Marekom, začínalo mať reálne kontúry. 
Nešlo už iba o nejaké rozprávanie o Bohu, 
na aké som bol zvyknutý z kostola. Je na-
ozaj veľký rozdiel medzi skutočným reál-
nym kresťanstvom a medzi obradmi, kto-
ré sú v kostoloch. 

Veľkým zázrakom bolo to, keď som 
začal dávať preč hriechy zo svojho života 
a Tinke som nevedel povedať, že už s ňou 
nemôžem spávať. Tak som jej začal hovoriť 
o Bohu. Nie veľmi veľa, a tak som jej rad-
šej dohodol stretnutie s Katkou. Na moje 
veľké prekvapenie uverila aj ona. Bol to 
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Dnes by som život, ktorý žijem, 
nevymenil za nič.

Je to obrovský rozdiel, akým 
spôsobom je kázané a vysvetlené Božie 
slovo v kostole a na zhromaždeniach 
Kresťanských spoločenstiev.



pre mňa veľký zázrak. Ale tiež to ako Boh 
začal budovať náš vzťah. Prvá vec, ktorú 
sme urobili, bolo to, že sme prestali spo-
lu spávať (osem mesiacov pred svadbou). 
Neviem, ako sa to stalo, ale začal som sa 
cítiť ako čerstvo zaľúbený a  konečne ma 
zaujímala Tinka aj ako človek. Možno je 
to na hanbu, ale bolo to tak. Boh začal 
veľkým spôsobom meniť môj život. Od 
ľahkovážneho človeka k  zodpovednosti, 
od lenivosti k pracovitosti. Samozrejme to 
nebolo len tak samo, ale takým spôsobom, 
že som počúval kázne na zhromaždeniach 
v Liptovskom Mikuláši a na základe toho 
som začal aj konať. Je to obrovský rozdiel, 
akým spôsobom je kázané a  vysvetlené 
Božie slovo v kostole a na zhromaždeniach 
Kresťanských spoločenstiev. Pretože pri 
počúvaní Božieho slova na zhromaždení 
človek zrazu vie, čo má robiť vo svojom 

živote, a  to nielen teoreticky, ale aj prak-
ticky. Boh totiž napísal svoje slovo tak, aby 
sa dalo aj aplikovať v živote, nielen o ňom 
rozprávať. A tak som sa rozhodol, že po-
slúchnem všetko, čo je napísané v  Biblii, 
hoci to bolo veľakrát ťažké. Je však úžas-
né Mu slúžiť, pretože keď Mu slúžime, 
On sa stará o všetky naše problémy. Ne-
ľutujem ani jednu vec vo svojom živote, 
ktorú som obetoval kvôli Bohu. Bol to 
pre mňa šok, ako sa začal Boh priznávať 
ku všetkému, čo som robil, pomáhal mi 
ako v práci, tak aj v súkromí. Samozrejme, 

s  finančným poradenstvom som prestal 
a  dnes mám úspešne sa rozvíjajúcu úč-
tovnú firmu. Je to už päť rokov, čo sme sa 
s Tinkou vzali a máme dve krásne a zdra-
vé deti. Dnes by som život, ktorý žijem, 
nevymenil za nič.

Tinka

Na rozdiel od manžela som vyrastala 
v  totálne neveriacej rodine, kde Boh bol 
„tabu“! Niekedy som nad tým rozmýšľa-
la, ale rýchlo ma to prešlo, lebo nikde som 
nenašla odpoveď. V  podstate som mala 
celkom pekné detstvo, nedele a  sviatky 
som bývala doma,  nemusela som chodiť 
do kostola a naša rodina to využívala na 
spoločný čas a športové výlety, návštevy... 
a pod.

Keď som chodila na výšku do Nitry 
a súčasne aj pracovala, myslela som si, že 
mám úspešný život, išlo to však dookola – 
práca, škola, skúšky, sem - tam nejaká dis-
ko, chata, kamaráti a tak... a stále som bola 
v jednom bludnom kruhu, kde som vôbec 
nenachádzala plnohodnotný zmysel môj-
ho života. Stále mi niečo chýbalo... ibaže 
som nevedela čo. Dalo by sa to opísať tak, 
že sa za niečím naháňaš a potom, keď to 
už dosiahneš, je ti to jedno, prežiješ nejakú 
eufóriu, potom to vyprchá,  iba spomínaš 
a vo vnútri máš zasa prázdnotu.

V  tomto čase som sa stretla s  Jura-
jom (aby som bola presná, my sme sa už 
spoznali na strednej, ale nič z toho nebo-
lo) a začali sme spolu chodiť. Zrazu sme si 
rozumeli a bolo nám spolu fajn. Inak toto 
chodenie bolo pre mňa veľmi zvláštne, lebo 
v ten večer, ako sme sa stretli po niekoľkých 
rokoch, som sa nejakým spôsobom po-
modlila: „Bože, už ma nebaví takýto život, 
daj mi nový zmysel, pre čo mám žiť,“ a ešte 
si spomínam, že som prosila aj o normálny 
vzťah. Pre neveriacu dievčinu to bol vážny 
krok, ale teraz viem, že to bolo kľúčové pre 
môj život. Neviem to opísať, len viem, že 
som cítila, že to musí fungovať.

Stretávali sme sa dosť často ako každý 
mladý zaľúbený pár. Až to raz začalo škrí-
pať. Juraj začal mať veľa kolegov v  novej 
brandži, začal chodiť do Bojníc po tajom-
nú energiu aj 4x za týždeň, najlepšie o pol-
noci, zaujímal sa o veštenie, bol zvláštny, 
stále sa vyhováral, že nemá čas... Neviem 
to popísať, ale cítila som sa hrozne, ako na 
poslednom mieste v hodnotovom rebríčku 
v jeho živote, ako keby ma len využíval.

Vďaka Bohu sa to zmenilo, keď sa stre-
tol s Katkou a Marekom a začal vážne roz-
mýšľať o Bohu, pokání a začal si ma viac 
vážiť. Vtedy sa ma pýtal na mnoho otázok, 
či verím v Boha, na nebo a peklo, či verím, 
že Ježiš zomrel za moje hriechy. Vtedy som 
si myslela, že som dobrý človek a  vôbec 
nehreším, ale veľmi rýchlo som pochopi-
la, aká je pravda. Veci, ktoré mi hovoril, sa 
ma bytostne dotýkali, aj keď som neverila 
v Boha, bola to riadna zmena; bolo to pre 
mňa veľmi zvláštne. Zrazu som začala 
vidieť východisko z  tohto bludného ste-
reotypu. Boh mi ukazoval nový zmysel 
života, do ktorého som vstupovala veľmi 
opatrne. V  tom čase sme sa stretávali aj 
s  Katkou a  Marekom a  veľa sme sa roz-
právali. Keď sa stretneš s ľuďmi, ktorí žijú 
s Bohom, všimneš si, že oni žijú úplne iný 
život, ako som žila ja; žijú radostný a po-
kojný život bez pretvárky, s  láskavosťou, 
ochotou si ťa vypočuť aj pomôcť, úprim-
nosťou, záujmom o  druhých, múdrosťou 
správne poradiť a hlavne ti ukážu ako žiť 
skutočný život s  Bohom. Veľmi sa mi to 
páčilo a chcela som to. A tak som sa roz-
hodla vyznať ústami Ježiša za svojho Pána 
a dala som sa v krátkom čase pokrstiť. Za-
čali sme chodiť na zhromaždenia, veci sa 
dali do pohybu, náš vzťah sa postavil na 
pevné základy Božieho slova, prestali sme 
spolu spávať a  začali sme si lepšie rozu-
mieť. A  ja teraz ďakujem Bohu, že sa to 
takto zmenilo, sama by som to nedokázala 
a ktovie, kde by som sa teraz motala. Naše 
manželstvo by som nevymenila za nič na 
svete, máme dvoch nádherných synov 
a celý život pred sebou, a  to len preto, že 
sme sa správne rozhodli! 
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Máme dvoch nádherných synov 
a celý život pred sebou, a to len 
preto, že sme sa správne rozhodli!



Alena Filipková

J 

e za nami jedna z najúspešnejších 
konferencií. Športová hala na Štiav-
ničkách v Banskej Bystrici bola 

počas tretieho marcového víkendu plná 
kresťanov veriacich v Ježiša Krista a po-
zvaných priateľov, známych i neznámych. 
Hlavným odkazom pastora Jaroslava Kří-
ža, aj vzácneho hosťa Dr. Petra Gammon-
sa, bola služba kázania evanjelia, ktorá 
je sprevádzaná manifestujúcou sa Božou 
mocou, divmi a zázrakmi uzdravenia. 

Konferenciu už tradične odštartovalo 
piatkové stretnutie mládeže v priestoroch 
budovy banskobystrického zboru, kde bol 
hlavným rečníkom večera Martin Ma-
zúch, pastor zo zboru v Olomouci. Cie-
ľom jeho kázne bolo aktivizovať mladých 
ľudí ku kázaniu evanjelia. Povzbudil mlá-
dež k tomu, aby sa nebáli nových výziev 
a s dynamikou, ktorou mladý človek oplý-
va, vstúpili do vecí, ktoré pre nich pripra-
vil Boh. A hoci niekedy možno nebudú 
vedieť, čo to prinesie, je potrebné spoľa-
hnúť sa na Boha – a úspech vo forme spa-
sených a zachránených ľudí určite príde. 
Povzbudil mládež k tomu, aby sa nebáli 
ísť do miest a dedín a zakladať nové zbo-
ry, pretože v našom strede je mnoho per-
spektívnych mladých ľudí, ktorých si Boh 

vie použiť pre svoje dielo, a preto hlavným 
odkazom nielen tohto večera, ale i celej 
konferencie bolo jediné, no výstižné slovo: 
„CHOĎ“. Martin na vlastnom živote uká-
zal to, ako Boh vie pohliadnuť na ochotu 
človeka vstúpiť do týchto vecí bez ohľadu 
na okolnosti a požehnať dielo jeho rúk.

Hlavné konferenčné zhromaždenia sa 
v sobotu presunuli do športovej haly na 
Štiavničky, kde v doobedňajších hodinách 
patril priestor pastorovi Jaroslavovi Kří-
žovi. V krátkosti okomentoval udalosti, 
ktoré teraz otriasajú celým svetom a po-
vzbudil veriacich k tomu, že práve teraz 
je ten správny čas k rozprávaniu o Božej 
milosti, lebo ľudia sú neistí a zdrvení rôz-
nymi negatívnymi správami z celého sveta 
a jedinou istotou v tejto dobe je Božie slo-
vo, na ktoré keď človek postaví svoj život, 
tak ním žiadne zemetrasenia ani tsunami 
nezatrasú. Na príbehu Marty a Márie z 10. 
kapitoly Lukášovho evanjelia vysvetlil 
postoje ľudí, ktorí majú zmýšľanie ako 
Marta. Povzbudil prítomných, aby si za 
príklad zobrali konanie Márie a nedali sa 
zavaliť starosťami tohto sveta, ale našli si 
čas a prišli k Ježišovým nohám.

Prestávku medzi sobotnými zhro-
maždeniami tradične vyplnili krsty. 
Povzbudzujúcim faktom, ktorý svedčí 
o raste cirkvi, je pokrstenie niekoľko de-
siatok ľudí.

Ďalšie dve zhromaždenia sme mali tú 
česť privítať medzi nami vzácneho hosťa 
z Floridy – Dr. Petra Gammonsa. Je to veľ-
mi požehnaný a pomazaný Boží služob-
ník, ktorý prináša zvesť evanjelia do rôz-
nych kútov sveta a jeho zhromaždení sa 
zúčastňujú aj niekoľko tisícové zástupy. 
Počas bohoslužieb sa Božia uzdravujúca 
ruka pohybuje neuveriteľným spôsobom 
a ľudia sú nielen zmierení s Bohom, ale 
aj zbavení rôznych chorôb a nemocí, ktoré 
im strpčovali život aj niekoľko desiatok 
rokov. Vďaka Bohu za to, že aj na našich 
zhromaždeniach sa Božia moc pohybova-
la a viacerí prítomní boli uzdravení. Nie-
koľko desiatok ľudí prišlo povedať sve-
dectvo o tom, z akej nemoci ich Boh počas 
zhromaždenia uzdravil.

Dr. Gammons je nielen pomazaný 
služobník pre službu uzdravovania, ale 
aj vynikajúci kazateľ. V sobotu na prí-
behoch, ktoré izraelský národ prežil pri 
vstupe a dobývaní zasľúbenej krajiny, po-
ukázal na niekoľko dôležitých vecí, ktoré 
je potrebné robiť, aby mal človek víťazný 
život. V nedeľu zase vysvetlil 20 hlavných 
vecí, ktorými sa nás diabol snaží pripraviť 
o požehnanie. Jeho kázne boli plné zjave-
ní tajomstiev z Božieho slova, z ktorých 
každý prítomný mohol uchopiť elementy, 
ktoré mu pomôžu k lepšiemu napredova-
niu nielen v osobnom živote, ale aj v živote 
jeho zboru.

Na záver konferencie celé zhromaž-
denie pristúpilo k Večeri Pánovej a každý 
prešiel „tunelom“ vytvoreným z pastorov, 
kde sa mohol každý naplniť Božou silou 
a pomazaním Svätého Ducha a na konci 
vyjsť pomazaný olejom.

Marcová konferencia 
Kresťanského spoločenstva
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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 €

PONUKA KÁZNÍ A KNÍH Kresťanské vydavateľstvo MILOSŤ

Objednávky:  KS MILOSŤ, Lazovná 72, 974 01  Banská Bystrica, tel.: 048 / 414 65 49,  e-mail: knihkupectvo@milost.sk, www.milost.sk



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

OD UNIVERZÁL, 1. poschodie

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

Hotel Inka

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.



Ako objednať časopis:
1ks je 1 €

cena poštovného 0,34 €

1 ks 8 €

3 ks 20 €

10 ks 62 €

Objednávky SR:  
Objednávky ČR:

Mládežnícky tábor

Kde:

Kedy:

Cena:  
Téma:

Vek:  

Kontakt:  

Info:


