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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. 

Kenneth E. Hagin

Biblický kurz 
uzdravenia

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že uzdravenie je nám 
dostupné aj v dnešnej dobe? Biblický kurz uzdravenia 

príkladmi veršov z Písma dokazuje, že Božou vôľou je, aby 
ste boli uzdravení. 

Vyučovania Rev. Kennetha E. Hagina o základných témach 
ako viera, modlitba, Duch Svätý, dary Ducha a uzdravenie 

hovoria o tom, ako žiť život vo víťazstve a hojnosti.

Vaše uzdravenie je už hotová vec. Tento neoceniteľný 
študijný kurz vám ukáže, ako sa zasľúbenie uzdravenia 
môže stať skutočnosťou aj vo vašom živote. Kniha obsahuje 
dvadsaťdva lekcií doplnených študijnými otázkami.

148 strán

Joel Osteen

Ten nejlepší život
Snívaš často o spokojnejšom živote? Uchádzaš sa o lepšiu prácu, chceš 
upevniť svoje manželstvo a mať šťastnejší domov? Želáš si plnohod-
notné vzťahy so svojou rodinou a priateľmi? Pravdepodobne chceš 
dokázať viac a zanechať trvalý odkaz ďalším generáciám. Pokiaľ 
premýšľaš ako väčšina ľudí, pravdepodobne máš tieto ciele 
napísané na zozname s označením „Urobiť zajtra!“. Ťažko 
dosiahneš to, čo je skutočne dôležité, ak je tvoj deň naplnený 
požiadavkami všedných rutín a prioritami druhých ľudí. Ako 
využiť plný potenciál, ktorý pre teba Boh pripravil? Odpoveď sa 
nachádza v procese zmeny zmýšľania o živote, čo ti pomôže 
uskutočniť to, čo je naozaj dôležité. Autor poukazuje na 
spôsob, ako zmeniť svoj život k lepšiemu, čo ti pomôže zažiť 
víťazstvá, radosť a uspokojenie každý deň.

308 strán
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Posledné týždne nám prinášajú hneď niekoľko impulzov na 
zamyslenie a radosť. Štrnásteho mája moderné dejiny zazna-
menali 63. výročie vyhlásenia Izraelskej deklarácie nezávislosti 

a následného vytvorenia štátu Izrael. Táto udalosť je význam-
ným medzníkom v moderných dejinách z hľadiska politického 

i  duchovného. Na Blízkom východe sa sformoval štátny útvar, 
ktorý je napriek krátkej, vojnou prepletenej histórii dodnes vo 

svojom regióne jediným demokratickým štátom v klasickom zmysle slova. Táto skutočnosť 
má však aj duchovný rozmer, keďže z kresťanského pohľadu je opätovné zhromaždenie ži-
dovského národa do svojej domoviny dôležitým bodom v neskoršej fáze dejín spásy. Aj táto 
udalosť nám pripomína, že je dôležité pestovať korektný, biblický fi losemitizmus. Ani Boh, 
ani židovský národ nemajú záujem o patetické prejavy náklonnosti a násilné dokazovanie 
kresťanskej lásky voči Židom. Aj v prípade vzťahu kresťanov k Izraelu je žiaduce rešpektovať 
Boží názor na vec, zjavený v Biblii. Ten nás vedie k neustálym modlitbám za židovský národ 
a  ich eschatologické obrátenie k Mesiášovi. (Iz 40,1; Rim 11,25-32) Dobrým a hlavne pre 
kresťanov užitočným prejavom biblického fi losemitizmu je samotná návšteva tejto fascinu-
júcej krajiny. Pravidelné modlitby za Izrael, ktoré kresťania v našich zboroch vysielajú pred 
Boží trón, a niekoľko zájazdov do Izraela ročne svedčia o správnom a chvályhodnom prístupe 
k tomuto pre mnohých spornému fenoménu.

Dôležitým aspektom tohto obdobia je obnova dôrazu na službu uzdravenia. Uzdravujúce 
kampane prebiehajú vo viacerých mestách a organizujú ich misijné tímy z miestnych kres-
ťanských spoločenstiev. Tento druh služby je pre mnohých z nás nový. Aj na základe osobnej 
skúsenosti z uplynulých týždňov si však dovoľujem povedať, že je to krok správnym smerom. 
Samotné sformovanie misijného tímu je jedinečná príležitosť nadviazať hlbšie vzťahy s iný-
mi kresťanmi a obnoviť sa v láske k blížnym. Mnohokrát interpretujeme lásku k blížnym 
emocionálne, pričom ju zabúdame vyjadriť tým najpodstatnejším spôsobom – adresovať ich 
reálne potreby, medzi ktoré patria aj zdravotné problémy, dezorientácia v živote a v nepo-
slednom rade aj ich vzťah s Bohom. Uzdravujúce stretnutia organizujeme preto, lebo máme 
radi svojich spoluobčanov a chceme sa s nimi podeliť o plné evanjelium dobrého Boha, ktorý 
aj dnes chce dať ľuďom, za ktorých dal svojho Syna, dobré veci. Boh sa k tejto práci priznáva 
a z každého miesta sa šíria správy o uzdraveniach. Samozrejme, aj proti tomuto typu služby 
sa dvíha vlna opozície a obvinení zo zavádzania nových praktík, ktoré nie sú kresťanské. Cie-
ľom biblického kresťana nie je priniesť do života cirkvi niečo nové, ale dať do praxe to staré, 
ako napríklad: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú z mŕt-
vych a chudobným sa zvestuje evanjelium.“ (Mt 11,5) Takto defi noval svoju službu Pán Ježiš 
a takto ju chceme defi novať aj my, Jeho nasledovníci. Preto povzbudzujem všetkých bratov 
a sestry, ktorí túžia slúžiť na Pánovej vinici, aby sa buď zapojili do existujúcich tímov, alebo 
vytvorili nové a niesli posolstvo evanjelia potvrdzované Božou mocou do celého národa. 

Peter Málik, redaktor

Pokračujeme
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Francúzsky zákaz nosenia burky 

Vo Francúzsku vstúpil 11. apríla do platnosti zákon zakazujúci nosenie na verejnosti takého odevu, ktorý by 
zakrýval tvár. Prakticky to znamená, že moslimské ženy nemôžu nosiť na verejnosti tzv. burku, čo sú dlhé šaty 
zahaľujúce celú postavu, s malým otvorom alebo mriežkou cez oči. Nosenie takéhoto odevu je sankcionova-
né peňažnou pokutou, pričom mužovi, ktorý by ženu nútil zahaľovať si na verejnosti tvár, hrozí až dvojročné 
väzenie. Francúzsko sa tak stalo prvou západnou krajinou, ktorá takýto zákon prijala. Predmetná právna nor-
ma bola schválená francúzskym parlamentom minulý rok, avšak začal platiť až po tom, ako francúzsky ústavný 
súd dospel k  záveru, že zákaz nosenia buriek neodporuje ústave. Zákon presadil prezident Nicolas Sarko-
zy, ktorý burku označil za znak podriadenosti žien, ktorý ich zotročuje a je v rozpore s občianskou tradíciou 
krajiny. Vo Francúzsku pritom žije 5 miliónov moslimov, čo je najväčší počet spomedzi krajín EÚ. Francúzsky 
príklad budú možno nasledovať aj iné európske štáty, keďže podobné zákony sú pripravované a diskutované 
napr. v Belgicku, Dánsku či Holandsku. Zákaz nosenia buriek sa dá chápať najmä ako reakcia na rastúci vplyv 
radikálneho islamu v Európe, ktorý sa nechce prispôsobiť tradičným európskym hodnotám a normám.

Štvrťstoročie od černobyľskej katastrofy 

Ukrajina, ako aj celý svet, si 26. apríla pripomenuli dvadsiate piate výročie havárie v ukrajinskej jadrovej 
elektrárni Černobyľ. Chybné menežovanie testu systémov tejto elektrárne v apríli 1986 viedlo k prehriatiu 
a následnému výbuchu atómového reaktoru, z ktorého začala unikať radiácia. Do atmosféry sa uvoľnil rádio-
aktívny mrak, ktorý sa dostal nad západnú časť vtedajšieho Sovietskeho zväzu, strednú Európu a Škandiná-
viu. Radiácia z výbuchu najviac zasiahla a kontaminovala územia na Ukrajine a v Bielorusku. Z oblasti okolo 
elektrárne museli sovietske orgány po výbuchu evakuovať zhruba 200 tisíc ľudí, ktorí sa už do svojich domo-
vov nevrátili kvôli pretrvávajúcemu zamoreniu radiáciou. Nad výbuchom zničeným reaktorom bol vybudo-
vaný dočasný ochranný betónový sarkofág. Ukrajinská vláda plánuje s medzinárodnou fi nančnou pomocou 
výstavbu defi nitívneho ochranného plášťa, ktorý prekryje zničený reaktor. Havária v černobyľskej elektrárni 
spred štvrťstoročia predstavuje najhoršiu civilnú jadrovú katastrofu vo svetových dejinách.

USA dostali bin Ládina

Americký prezident Barack Obama 2. mája oznámil, že špeciálnym silám USA sa podarilo zabiť najhľada-
nejšieho teroristu na svete Usámu bin Ládina. Vodca teroristickej siete Al Kajda zomrel pri prestrelke s ame-
rickým komandom, ktoré 1. mája zaútočilo na jeho úkryt v pakistanskom meste Abbottábád, zhruba 200 kilo-
metrov severne od hlavného mesta Islamabád. Telo teroristu bolo následne po overení identity pochované 
do mora na neznámom mieste. Správa o zabití bin Ládina vyvolala obrovskú radosť po celých USA a Ame-
ričania spontánne oslavujúc zaplnili ulice svojich miest. Vodcovi Al Kajdy je popri viacerých teroristických 
útokoch po celom svete pripisovaná zodpovednosť za útoky z  11. septembra 2001 na budovy Svetového 
obchodného centra v New Yorku a na budovu Pentagonu vo Washingtone. Prezident Obama zdôraznil, že 
bin Ládinova smrť je doteraz najväčším úspechom Spojených štátov v boji proti teroristickej sieti Al Kajda. 
Zároveň však uviedol, že USA musia počítať s prípadným odvetným teroristickým útokom.

Bombový útok v Minsku

V centre bieloruskej metropoly Minsk, v blízkosti prezidentského paláca, vybuchla 11. apríla silná nástraž-
ná nálož, naplnená kúskami kovu, klincami a skrutkami. Výbuch zabil 12 ľudí a vyše 200 zranil. Bomba, ktorá 
bola ukrytá pod lavičkou na železničnej stanici, explodovala práve v  čase večernej dopravnej špičky, keď 
cestujúci vystupovali z vlakov. K zodpovednosti za výbuch sa zatiaľ nikto neprihlásil. Bieloruské úrady označili 
explóziu za teroristický čin. Kontroverzný bieloruský prezident Alexander Lukašenko, často označovaný za 
posledného diktátora v Európe, po výbuchu nálože vyhlásil, že za ňou môžu stáť zahraničné sily. Bombový 
útok označil za pokus o destabilizáciu krajiny a bieloruskú tajnú službu KGB vyzval, aby pri pátraní po pácha-
teľoch krajinu „prevrátila hore nohami“. KGB následne vykonala prehliadku v sídle opozičných novín. Zahra-
niční pozorovatelia sa však obávajú, že Lukašenko, ktorý vládne v krajine nepretržite od roku 1994, po útoku 
ešte sprísni svoj autoritársky režim. Takisto bieloruská opozícia vyjadruje obavy, že útok by mohol vládnuci 
režim využiť na represie voči opozičným predstaviteľom.

Zadĺžené Portugalsko

Lisabon 6. apríla ofi ciálne požiadal Európsku úniu o fi nančnú pomoc pri splácaní svojich dlhov. Portu-
galsko sa tak stalo po Grécku a Írsku treťou krajinou eurozóny, ktorá sa kvôli nezodpovednej zadlžujúcej sa 
rozpočtovej politike ocitla na pokraji bankrotu a musela požiadať o pomoc EÚ. Žiadosť nasledovala po tom, 
ako portugalská opozícia odmietla podporiť ďalšie úsporné opatrenia, čo v krajine vyvolalo politickú krízu, 
spôsobilo pád vlády a vypísanie predčasných parlamentných volieb na 5. júna. Portugalsko je jednou z naj-
menších a najslabších ekonomík eurozóny. Európska komisia už prisľúbila Lisabonu rýchlu pomoc, jej pod-
mienkou však bude vypracovanie nového úsporného programu portugalskou vládou, podobne ako tomu 
bolo v prípade Grécka. Očakáva sa, že Portugalsko bude potrebovať pôžičku vo výške 60 až 80 miliárd eur. 
Poskytovanie pôžičiek rozhadzovačným štátom však vadí tým štátom eurozóny, ktoré uplatňujú prísnu a zod-
povednú rozpočtovú politiku. Po tom, ako minulý rok Slovensko chrabro a chvályhodne odmietlo fi nancovať 
dlhy nezodpovedného Grécka, by sa voči pôžičke pre Portugalsko mohlo odmietavo postaviť Fínsko. V aprí-
lových parlamentných voľbách vo Fínsku totiž získala silné pozície strana Praví Fíni, ktorá odmieta splácanie 
dlhov cudzích juhoeurópskych štátov a odporúča, aby sa zadĺžené krajiny nechali štandardne zbankrotovať.

Pripravil: Martin Bielik
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Jaroslav Kříž

P 
án Ježiš Kristus myslel svoje slová 
vážne. Povedal: „Daná mi je kaž-
dá moc na nebi aj na zemi. A tak 

iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac 
ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha 
učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek 
som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po 

všetky dni až do skonania sveta. Amen.“ 
(Mt  28,18-20) Získavanie učeníkov a  za-
kladanie živých cirkví je hlavnou úlohou 
kresťanov v tomto čase. Je zásadnou chy-
bou tento cieľ spochybňovať a snažiť sa na-
hradiť ho cieľom iným. Žiaľ, stretávame sa 
s tým neustále. 

Sú cirkvi, ktoré keďže evanjelium neší-
ria a  nezískavajú učeníkov, tvrdia, že ich 
Boh povolal a  chce použiť na niečo iné. 

Máme tak zbory, ktorých hlavnou nápl-
ňou je práca s  deťmi a  mládežou, iných 
pohltí to, že v  rámci svojich zborov za-
ložili školu, útulok pre sociálne slabých, 
alebo sa snažia pomôcť narkomanom, al-
koholikom a pod. Máme tiež cirkvi, ktoré 
tvrdia, že ich Boh povolal k tomu, aby boli 
mostom medzi cirkvou a  Izraelom. Do 
väčšieho nebezpečenstva sa dostane člo-
vek v zbore, ktorý sa venuje predovšetkým 

A toto 
evanjelium 
bude 
hlásané…

Téma

Posledných dvadsať rokov 
môjho života bolo poznače-

ných vážnymi sluchovými 
problémami – vôbec som ne-

počula na pravé ucho. Už som si ani 
nevedela predstaviť, že by sa môj stav 
mohol zmeniť. Musela som si zvyknúť 
na to, že nepočujem, čo sa deje v  inej 
miestnosti domu a  pod. Keď som sa 
dozvedela o  stretnutiach, kde môžem 
byť uzdravená, povedala som si, že 
nemám čo stratiť. Nestratila som nič, 
práve naopak – do pravého ucha sa mi 
vrátil sluch, čo si hneď všimlo celé moje 
okolie!“ 

pani H., 60 r.
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vnútornému uzdravovaniu.  Najhoršia 
situácia je v zboroch, ktoré chcú vytvoriť 
niečo na spôsob prorockej družiny. Vôbec 
najväčšia lož je tvrdenie, že Boh nechce, 
aby pribúdalo učeníkov, lebo potom sa zo 
zborov vytráca láska, keďže vo veľkej cir-
kvi nemôžu byť ozajstné priateľské a  ko-
rektné vzťahy.

Súhlasím s  tým, že veľa z  uvedených 
cieľov má cirkev napĺňať, ale nemôže to 
byť jej hlavným cieľom. Keď cirkev neká-
že evanjelium a nerastie, aj tak nevie nič 

z hore uvedeného úspešne vykonávať. No 
keď je zbor veľký, tieto ciele naplniť vie. Ak 
cirkev rastie, pribúdajú deti a automaticky 
príde na rad aj práca s nimi. Keď učeníkov 
nepribúda, nemá kto žehnať Izrael, nemô-
že byť zlomený antisemitizmus, ani nie 
je možné účinne vyjadriť filosemitizmus. 
Ak však kresťanov pribúda, možné to je. 
Naša cirkev, napríklad, organizuje v roku 
2011 až tri zájazdy do Izraela. To isté platí 
tiež o pomoci narkomanom, alkoholikom 
a  sociálne slabým. Účinne im môže po-
môcť iba veľká rastúca cirkev, ktorá má na 
to ekonomické, priestorové a  personálne 
možnosti. Množstvo bývalých (dnes už 
vyslobodených) narkomanov, ktorí boli 

predtým dlhoročne závislí od tvrdých 
drog a  ktorí sa v  našich zboroch obráti-
li, túto pravdu iba potvrdzuje. Založenie 
škôl všetkých stupňov je ešte pred nami, 
ale i naplnenie tejto vízie ide ruka v ruke 
s rastom zboru. 

Ježiš veľmi dobre vedel, čo hovorí. 
Svet sa môže zmeniť iba na základe káza-
nia evanjelia a získavania učeníkov. Celý 
západný svet sa zmenil vďaka tomu, že 
Duchom naplnení kresťania vždycky ve-
deli, že ich najdôležitejšou úlohou je ká-
zanie zvesti o zmŕvychvstalom Ježišovi. 
Na základe kázania evanjelia je možné 
dosiahnuť to, že množstvo svätých, Du-
chom naplnených veriacich sa rozširuje, 
multiplikuje a  mení spoločnosť. O  tom, 
že by sme mali poľaviť v kázaní, nemôže 
byť ani reči, naopak, musíme pod Bo-
žím vedením hľadať nové a nové spôso-
by, ako sa priblížiť ľuďom a docieliť, aby 
vošli do vzťahu so zmŕtvychvstalým Je-
žišom, tak ako to robil aj apoštol Pavol: 
„… som vás zasnúbil jednému mužovi, 
aby som vás predstavil a oddal ako čistú 
pannu Kristovi.“ (2Kor 11,2) Tí, ktorí to 
robia, nemôžu byť zlí ľudia. To však ne-
platí o tých, ktorí sa tejto činnosti snažia 
zabrániť. 

Toto evanjelium 

„A toto evanjelium kráľovstva bude 
hlásané po celom svete na svedectvo 
všetkým národom a vtedy príde koniec.“ 
(Mt 24,14)

Ježiš povedal, že jedným z  hlavných 
znamení konca časov bude kázanie evan-
jelia. Stojí za povšimnutie, že práve káza-
nie je pomerne novodobou záležitosťou. 

V  predchádzajúcom období, trvajúcom 
niekoľko storočí, nebolo zvestovanie 
evanjelia o Ježišovi Kristovi bežnou zále-
žitosťou. Ľudia praktizovali náboženstvo, 
ku ktorému sa hlásili ich vladári, králi, 
prípadne šľachta. Zmena vierovyznania 
sa často diala násilne a prebiehala spolu so 
zmenami mocenskými. Dnes je to iné. Na 
základe misionárskej práce sa evanjelium 
rozširuje po  všetkých kontinentoch, pre-
niká do všetkých krajín bez ohľadu na to, 
či ide o demokratické zriadenie, autoritár-
sky alebo klerikálny systém. Iba k letnič-
no-charizmatickému hnutiu sa po celom 
svete hlási 600 miliónov ľudí a tento počet 
neustále rastie. 

Stojí za povšimnutie, že Ježiš v  súvis-
losti s  poslednými časmi povedal, že sa 
bude kázať toto evanjelium, to znamená, 
že bude mať taký istý vplyv a sprievodné 
znamenia, ako malo kázanie Ježiša Kris-
ta a  následne Jeho učeníkov. Keď čítame 
Skutky apoštolov, nemôžeme si nevšim-
núť, že spolu s  hovoreným slovom pôso-
bil aj Svätý Duch a diali sa divy, zázraky, 
uzdravenia a  vychádzali démoni. Potvr-
dzuje to aj Marek: „A oni vyšli a  kázali 
všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzo-
val slovo tým, že ho sprevádzali divy.“ 
(Mk 16,20) Prečo by sme si mali myslieť, 
že Boh sa zmenil, keď Písmo hovorí, že 
Boh je ten istý včera, dnes i naveky?

Nemôžeme poprieť, že v  uplynulých 
desaťročiach malo úspech evanjelium, 
ktoré oslovovalo predovšetkým ľudskú 
myseľ. Často sa vysvetľovali štyri duchov-
né zákony, ktoré hovoria o tom, že Boh je 
svätý, človek je hriešny a  žiadna ľudská 
snaha, či už skutky, poznanie alebo filo-
zofia, nemôžu preklenúť priepasť, ktorá 
je medzi človekom a Bohom. Potom bolo 
zreteľne vysvetlené, že túto priepasť vie 
preklenúť iba Ježiš Kristus – a  oslovený 
človek sa mohol rozhodnúť, či bude na 
to, čo Ježiš vykonal, reagovať alebo nie. 
Na evanjelizačných kampaniach nebo-
lo uzdravovanie a  vyháňanie démonov 
bežné. S  postupom času sa však situácia 
radikálne mení, ľudská myseľ je viac za-
hltená informáciami a  ľudské srdce viac 
poznamenané hriechom, a  preto je člo-
vek evanjeliom, ktoré nesprevádza Božia 
moc, stále menej osloviteľný. Je to jeden 
z  dôvodov, prečo väčšina tradičných 
a evanjelikálnych cirkví nerastie a stráca 
členskú základňu. Mnohí sa uspokojili 
s konštatovaním, že je zlá doba, a preto sa 
ľudia odvracajú od Boha. Takýto postoj 
nemôžeme prijať, naopak, musíme veriť, 
že evanjelium je Božou mocou na spa-
senie (Rim 1,16). Evanjelium musí fun-
govať, ale nesmieme zabúdať, že musí byť 
sprevádzané prejavmi moci.

Uzdravujúce zhromaždenia 

Rozhodli sme sa ponúknuť ľuďom 
modlitby za uzdravenie. Každý rozumný 
človek musí uznať, že to chce riadnu dáv-
ku odvahy, pevnú vieru a spoľahnutie na 
Boha, Jeho nadprirodzenú podporu pri 
modlitbách. Sme udivení a  milo prek-
vapení z  Božej vernosti. Boh nenecháva 
človeka bez pomoci a  na každom mieste 
vidíme, ako sú ľudia uzdravení a zlepšuje 
sa ich zdravotný stav. Preto vás povzbu-
dzujem a ponúkam niekoľko praktických 
rád k tomu, aby tieto evanjelizácie spoje-
né s uzdravovaním boli čo najúspešnejšie 

Predtým, ako sme aj s man-
želkou prišli na liečenie, 

nevyzeralo to so mnou veľ-
mi ružovo. Mával som veľké 

problémy s krvným tlakom, trpel som 
sústavnými bolesťami chrbtice – a toto 
všetko do takej miery, že som už v práci 
vôbec nevládal, k  čomu neprispel ani 
môj každodenný režim, keďže pracu-
jem na zmeny. Tieto stretnutia mi veľ-
mi pomohli. Nielenže sa cítim skvele 
a zdravotné problémy ustúpili, ale vrá-
tila sa mi životná sila a vitalita. Nečaka-
né vyliečenie zažila aj moja manželka, 
ktorá už dlhé roky trpela neznesiteľný-
mi bolesťami ruky, pre ktoré nemohla 
spávať. Tento problém ju obmedzoval 
a  pre nespavosť, s  tým spojenou, bola 
neustále unavená. Na jednom z  tých-
to stretnutí ju bolesti nadobro opustili 
– a nikdy sa nevrátili! Celá naša rodi-
na sa zmenila na nespoznanie. Tešíme 
sa z  každého dňa, trávime spolu via-
cej času – máme viac sily a energie na 
všetko.

 J. K., 47 r.
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Svet sa môže zmeniť iba na základe 
kázania evanjelia a získavania učeníkov.



a prispeli k naplneniu veľkého poslania – 
získavaniu učeníkov Pána Ježiša Krista. 

1. Propagácia
Niekedy miesto slova uzdravovanie 

používame pojem liečenie. Je zaujímavé 
pozorovať, aké podráždené reakcie toto 
slovo vyvoláva. Pritom grécke sloveso ia-
omai, ktoré biblickí autori často používajú 
pre nadprirodzené „uzdravenia“, je bežný 
medicínsky termín, ktorý sa v prípade se-
kulárnej starogréckej literatúry často pre-
kladá ako „liečiť“ (preto sa vyskytuje prí-
pona „-iatria“ v  medicínskych názvoch). 
Podľa môjho názoru, podráždene reagujú 
hlavne tí, ktorí nemajú odvahu urobiť nie-
čo podobné, a  preto sa snažia ostatných, 
ktorí pracujú, spochybniť a  vyvolať voči 
nim odpor. To však nie je nič nové. Stačí si 
prečítať evanjeliá alebo prvé kapitoly Skut-
kov. Farizeji boli rozzúrení zakaždým, keď 
Ježiš niekoho uzdravil, a Lazara, ktorého 
vzkriesil z mŕtvych, chceli dokonca zabiť. 
Odpor voči uzdravovaniu je charakteris-
tický pre náboženských ľudí, ktorí sú horší 
ako neveriaci. 

Pre nás je veľmi povzbudzujúce, že 
obyčajní ľudia, ktorí prichádzajú na tieto 
stretnutia, sú úplné iní. Sú milí, priateľskí 
a šťastní z toho, že sa našiel niekto, kto sa 
o  nich zaujíma a  chce im pomôcť. Vždy, 
keď niekto z  návštevníkov zažije pozitív-
nu zmenu svojho zdravotného stavu, do-
chádza k  tomu, že na budúce stretnutie 
privedie svojich známych. Pred týždňom 
v  Brezne začala počuť žena, ktorá bola 
20 rokov hluchá na pravé ucho – na ďalšie 

stretnutie doviedla piatich svojich priate-
ľov. Je krásne, keď šírenie Božieho kráľov-
stva prebieha takýmto spôsobom. 

2. Priebeh stretnutí 
Na začiatku je dobré ľuďom povedať, že 

v žiadnom prípade nie sme proti lekárskej 
pomoci. Ďalej ich oboznámime s tým, že 
ak sa chceme obrátiť o  pomoc do oblas-
ti nadprirodzena, musíme byť opatrní. 
Nadprirodzený svet je rozdelený na dobrý 
a zlý a ak má uzdravenie prebehnúť nad-
prirodzene, musíme pristúpiť k Bohu vý-
hradne v mene Božieho Syna, Ježiša Krista 
z Nazareta. 

Dobré je, keď ľudia prijímajú službu 
s vierou a dobrým očakávaním. Keď ho-
voríme o  viere, nemôžeme očakávať od 
nevyučených ľudí takú vieru, akú definuje 
epištola Židom. Stačí ich povzbudiť k viere 
v Božiu existenciu, v Božiu všemohúcnosť 
a tiež treba hovoriť o tom, že Boh je dobrý, 
uzdravenie je Jeho vôľa, inými slovami, že 
Boh chorých uzdraviť chce. Boh sám nie je 
chorý a ani nie je sadista, ktorý by si ľubo-
val v utrpení svojich detí.

Tesne pred službou vedieme ľudí k vy-
znaniu viery, potom pristúpime k  mod-
litbe biblickým spôsobom s  vkladaním 
rúk: „A uverivších budú sprevádzať tieto 

znamenia: v mojom mene budú vyháňať 
démonov, budú hovoriť novými jazykmi, 
… na chorých budú vkladať ruky, a budú 
sa mať dobre.“ (Mk 16,17-18) Božia vernosť 
je úžasná. Božie pomazanie začne okam-
žite prúdiť a ľudia, ktorí do tej doby nič po-
dobné nezažili, sú dotýkaní a  s  vďačnos-
ťou prijímajú Boží uzdravujúci dotyk. Je to 
úžasné. Stále počúvame, ako odišla bolesť 
chrbtice, kĺbov, vidíme, ako sa zlepšila po-
hyblivosť jednotlivých údov a ľudia môžu 
robiť také úkony, ktoré predtým nemohli. 
V žiadnom prípade neodsudzujeme člove-
ka, u ktorého sa uzdravenie hneď viditeľne 
neprejavilo. Povzbudzujeme ho, aby dúfal 
v Božiu pomoc aj naďalej.

Záver

Na každom stretnutí povieme o Bohu 
niečo viac, a tak sa ľudia, keďže spoznali 
Božiu dobrotu, stávajú Ježišovými uče-
níkmi. Je veľká milosť, že človek môže 
spolupracovať s  Bohom na spasení ľudí. 
Robíme to nielen preto, že nám to náš 
Pán prikazuje, ale aj preto, že máme ľudí 
radi a  chceme im naozaj pomôcť. Preto 
v  tom budeme pokračovať ešte s  väčším 
nasadením.

A toto evanjelium bude hlásané… | Téma

Odjakživa som mala vážne 
problémy s  chrbticou. Mala 

som prísny zákaz akejkoľvek 
namáhavej činnosti, musela 

som sa vzdať aj športu, ktorý som mi-
lovala. Tento zdravotný stav ma, pri-
rodzene, obmedzoval a  môj život po 
mnohých stránkach nebol plnohodnot-
ný. Od viacerých priateľov som počula 
o  stretnutiach, kde sú ľudia liečení zo 
svojich chorôb zázračným spôsobom, 
bez nutnosti kupovať si rôzne prevratné 
doplnky stravy a  podobne. Rozhodla 
som sa, že to vyskúšam, koniec koncov 
som nemala čo stratiť a svojim známym 
som verila (hlavne preto, že som ich po-
znala s chorobami, ktorých zrazu nebo-
lo). Keď na mňa Dušan Lacho položil 
ruky, pocítila som úžasný príliv energie 
a  vnímala som, ako sa moja chrbtica 
v tom momente po kúskoch narovnala. 
Z tohto stretnutia som odišla so zdra-
vou chrbticou. 

D. B., 28 r. 
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Boh nenecháva človeka bez pomoci 
a na každom mieste vidíme, 
ako sú ľudia uzdravení.



Rastislav Bravčok

P 

rvým mestom bola Plzeň v  Zápa-
dočeskom kraji, kde prácu vedie 
Robert Štepán, pôvodom z  Ban-

skej Bystrice. S manželkou Jitkou majú tri 
deti.

Rasťo: Povedz nám, Robo, ako začala 
práca tu v Plzni?

Robo: Vyštudoval som biblickú ško-
lu v Brne. Po čase sme sa presťahovali do 
Domažlíc a  potom do Prahy, kde sme aj 
chodili do zboru. Po čase sme na modlitbe 
prijali povolanie začať prácu v Plzni. Vy-
užili sme prvú príležitosť a presťahovali sa. 
Vedeli sme o jednej rodine z tohto mesta, 
ktorá hľadala cirkev a ktorá by išla v prúde 
Svätého Ducha, ale v Plzni také spoločen-
stvo nebolo. Po presťahovaní sme sa začali 
stretávať na modlitbách a pomaly rozbie-
hať prácu. Sme tu od novembra 2009. Do 
mesiaca nás bolo deväť. Dnes mohlo byť 
na zhromaždení okolo tridsať ľudí.

Aké máte aktivity v  rámci misijnej 
skupiny?

V stredu máme domáce skupiny, v ne-
deľu zhromaždenie a  v piatok modlitby. 
A samozrejme, ľudia sú povzbudzovaní aj 
k tomu, aby osobne evanjelizovali.

Povedz nám, aký je stav zborov 
v Plzni?

Tak, už samotné pozadie mesta je zau-
jímavé, lebo v  erbe mesta sú zakotvené 
symboly Rímskej cirkvi a keď boli Čechy 
na 90 percent protestantské, Plzeň stála pri 
Vatikáne. Údajne tu nikdy neprebehla re-
formácia. Tento vplyv a trend je zrejmý aj 
dnes, lebo rozsah ekumény je na české po-
mery nevídaný. Ovplyvnilo to tradičnejšie 
skupiny, aj skupiny, ktoré v deväťdesiatych 
rokoch boli vcelku zapálené.

Akú máš víziu na ďalšiu prácu?
My od začiatku máme víziu dosiahnuť 

čo najskôr stav 50 ľudí na zhromaždení, 
ktorí budú stabilní, zakorenení. Vzhľadom 
na to, že dnes sa nás stretáva 15-17 ľudí, 
chceli by sme dosiahnuť do konca roka tak 
25 ľudí, ktorí by vytvárali jadro zboru. 

Keďže nie si na plný úväzok, máš aj 
civilné zamestnanie – povedz nám niečo 
o tom.

Profesiou som konštruktér a za 12 ro-
kov som to neopustil. Získal som v  tom 
určitú prax, ktorú teraz môžem zhodnotiť 
v tej práci, ktorú robím.

Ako vidíš prepojenie na banskobys-
trický zbor?

Ja pochádzam z  banskobystrického 
zboru. Aj prácu tu v Plzni sa snažím ro-
biť pod vplyvom učenia a  videnia zboru 
Milosť a dokonca si uvedomujem, že člo-
vek nemôže fungovať sám ako pastor. Je 
dôležité patriť pod apoštolskú autoritu, ak 

chce niekto niesť efektívne ovocie, preto-
že je potrebné mať nadhľad nad vecami. 
Uvedomujem si potrebu byť s ľuďmi, ktorí 
slúžia v pomazaní. To bol aj dôvod, prečo 
sme začali pravidelne dochádzať na kon-
ferencie do Banskej Bystrice, aktívne odo-
beráme časopis Logos, máme doma širokú 
zbierku CD a DVD s vyučovaniami a  li-
teratúru produkovanú zborom v Banskej 
Bystrici. 

D 

ruhé mesto, ktoré sme navštívili, 
bolo Ústí nad Labem. S Martinem 
Petrem sa poznám od roku 2001, 

keď sme spolu začali študovať na Akadé-
mii sv. Pavla v Budapešti.

Rasťo: Martin, v  skratke nám poroz-
právaj o svojom obrátení.

Martin: Obrátil som sa v  roku 1990 
a v tom roku som bol aj pokrstený. V deväť-
desiatom prvom som sa zoznámil a záro-
veň oženil so Svetlanou, s ktorou budeme 
oslavovať 20. výročie svadby. Od začiatku 
sme vnímali, že chceme nielen žiť, ale aj 
slúžiť Bohu tak, ako sme to videli v  Bu-
dapešti. V  roku 2004 došlo k  tragickým 
udalostiam v  našom živote a  v  dôsledku 
následných komplikácií sme v roku 2007 
opustili zbor, v ktorom sme boli, a zblížili 
sme sa s ľuďmi z KS Milosť, kde sme boli 
pastorom Jardom prijatí. Dva roky sme 
dochádzali do pražského zboru, kde sme 
toho veľa prijali. Potom v  roku 2009 nás 
pastor vyzval založiť prácu v Ústí. V úvode 
sme s menšou skupinou, ktorá sa postup-
ne rozrastala, začali pracovať a evanjelizo-
vať aj napriek útokom a rôznym protiven-
stvám. Sme vďační za podporu bratov zo 
Slovenska. V tejto chvíli je stav tak asi 12-
15 ľudí. Nedávno boli v Banskej Bystrici na 
konferencii pokrstení traja ľudia a dva krs-
ty sme mali tu v Ústí. Ďalší dvaja, traja sa 
obrátili a nejakí sa k tomuto dielu pripojili. 
Každú stredu máme evanjelizačné zhro-
maždenie alebo premietanie, v piatok spo-
ločné modlitby a v nedeľu bohoslužbu.

Máš aj civilné zamestnanie?
Áno, v  nadväznosti na to, že som 

bol vedúcim pobočky Inštitútu zväzu 

Misijné skupiny 
majú budúcnosť

V prvý májový týždeň sme navštívili misijné 
skupiny v Plzni, Ústí nad Labem a v Hradci 

Králové. Pri tej príležitosti som využil čas 
a vedúcim bratom som položil niekoľko otázok.

Plzeň
vľavo 
Jitka a Róbert 
Štepánovci 
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účtovníkov, začal som podnikať v  tejto 
oblasti. Mám vzdelávaciu firmu práve so 
špecializáciou na účtovníctvo, dane, vý-
počtovú techniku. Darí sa nám veľmi dob-
re, čo umožňuje podporovať aj začínajúcu 
prácu.

Napriek tomu, že ste na západnej hra-
nici Česka, ste pravidelní návštevníci 
konferencie v Banskej Bystrici.

Áno. My sme hľadali cirkev, ktorá bude 
napojená na prácu v Budapešti. Keď sme 
sa zoznámili s  pastorom Jardom, pocho-
pili sme, že on je osobou, ktorá je Bohom 
daná pre túto prácu primárne na Sloven-
sku, ale aj pre Čechy. Potom sme si aj určili 
naše priority, čo sa týka účasti na konfe-
renciách. Od roku 2007 sme nechýbali na 
žiadnej.

A čo chystáš na leto?
Pripravujeme evanjelizáciu s  Mariá-

nom Červeníkom, ktorý príde s  karava-
nom. Chceme ďalej pokračovať v premie-
taní a  osobnej evanjelizácii. Prijali sme 
víziu zdvojnásobenia všetkého, čo nám 
Boh zveril.

P 

osledným mestom bol Hradec 
Králové, kde sme sa rozprávali 
s  Petrom Šakarovom, tridsaťšesť-

ročným bývalým profesionálnym hráčom 
hokeja.

Rasťo: Peter, povedz nám, ako si sa ob-
rátil, za akých okolností, a ako si začal žiť 
ako kresťan.

Peter: Obrátil som sa v roku 1992 počas 
kampaní Steva Rydera, aj keď nie priamo 
na jeho kampaniach. Ale vtedy sa obrá-
tilo veľa mladých ľudí. Bol som celkom 
úspešný športovec a  vlastne to bol celý 
môj život. Bola to hlavná náplň môjho ži-
vota. Popritom som mal chvíle, keď som 
cítil prázdnotu a uvedomoval som si, že 
musí byť niečo viac než to, čo žijem. Po-
tom mi kázal evanjelium priateľ, ktorý sa 
obrátil počas stanovej evanjelizácie Har-
vestu. Rozprávali sme sa o vyvolávaní du-
chov, čo ma predtým zaujímalo, a on mi 
hovoril z Božieho slova, že je to okultiz-
mus a  je to hriech pred Bohom. Hovoril 

mi o Ježišovi, o ktorom som mal dovtedy 
predstavu, že je len pribitý na kríž a to je 
všetko. Usvedčila ma jedna veta, že Ježiš 
zomrel za mňa. To ma zasiahlo a ja som 
to prijal. Ešte mi povedal, že kde sa dvaja 
alebo traja stretnú v Jeho mene, tam je On 
prítomný a ja som až hmatateľne vnímal 
niečo nové – bola to akoby hmla. Dnes 
viem, že to bola Božia prítomnosť. Vedel 
som, že Kristus bol pri nás. Pretože aj 
kamarát bol krátko obrátený, nevedel, čo 
máme urobiť, len mi vravel, aby som ne-
šiel do pekla, že mám prijať Ježiša Krista 
do svojho života. Keď som išiel domov, až 
som sa bál, aby som nezomrel, aby som sa 
stihol obrátiť. A ešte ten večer som doma 
pokľakol a vyznal Pána. Trvalo mi skoro 
rok, kým som začal chodiť do zboru, lebo 
som sa hanbil. Kamarát, ktorému som ja 
svedčil, začal chodiť do zboru a rozprával 
mi o  úžasných veciach, ktoré Boh koná 
v zbore. Až potom som sa odvážil tam ísť. 

Tam ma to zasiahlo a hneď som vedel, že 
som doma. Ďalších päť rokov som chodil 
do zboru v Hradci. 

Kedy ste v  Hradci začali s  touto 
prácou?

V roku 1998 som dostal ponuku hrať 
hokej za Prostějov. Tam som začal chodiť 
do zboru k pastorovi Radkovi Hasovi, kde 
akurát hľadali cestu ďalej a napojili sa na 
banskobystrický zbor Milosť. Potom som 
sa, žiaľ, dostal do stavu nedeľného kresťa-
na, keď som si žil pre seba a do zboru som 
chodil len okrajovo. Zmena nastala okolo 
roku 2000, keď som spolu s pastorom na-
vštívil Zbor viery v Budapešti.

Tam som znovu prežil silný Boží do-
tyk a Božiu moc, ako to bolo na začiatku 
v  deväťdesiatych rokoch aj v  Čechách. 
To ma „nakoplo“. Potom sme sa vráti-
li späť do Hradca. Tu som postavil dom 
a chcel som sa zapojiť do nejakého zboru, 

ale nikam to neviedlo. Preto sme dochá-
dzali do Prostějova a  nabalilo sa na nás 
niekoľko ľudí, ktorí chceli viac, a tak sme 
dochádzali aj na konferencie do Bystrice. 
Vôbec som nemal predstavu, že budem 
zakladať zbor a  podobne. Začali sme sa 
stretávať u nás doma a modliť sa vo štvo-
rici, potom sme začali pomaly rásť a Ra-
dek Hasa nás dochádzal povzbudzovať. 
Potom bol u  nás aj pastor Jardo, čo nás 
veľmi povzbudilo. Ani som nečakal, že by 
niekedy mohol prísť. To ma povzbudilo, 
že to mám brať vážne a že nie je márna 
práca v Pánovi. Aj keď som váhal, nako-
niec sme založili misijnú skupinu a začal 
som ju viesť. Našli sme si priestory a za-
čali sme rásť. Takže, začínali sme 3-4 
ľudia, ale dnes nás pravidelne prichádza 
okolo tridsiatky. A máme víziu ďalej rásť. 
Nechceme zostať undergroundovou cir-
kvou. Aj preto sme vzali nové priestory, 
ktoré sa dajú časom rozšíriť.

Ústí nad Labem
vpravo 

Martin Petr

Hradec Králové
dole Petr Šakarov
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že za celým náboženstvom sa skrýva iba 
obchod, ešte zosilnelo. 

V roku 1995 mi moja susedka Jana ho-
vorila o  nejakom Bohu, ktorý vraj chce, 
aby som sa mal dobre. Veď Boha som do-
vtedy poznal iba ako prísneho a  trestajú-
ceho. Bol som vyučovaný v kostole, že trp 
dušo a budeš spasená a čím horšie sa budeš 
mať na tomto svete, tým lepšie sa budem 
mať potom. Nebral som ju vážne, lebo táto 
susedka aktívne pracovala pre Amway, 
neskôr  Freeway a to, čo mi hovorila, som 
pokladal za niečo, čomu opäť naletela. 
Počas jedného rozhovoru, keď mi vravela 
o Ježišovi, cítil som, že mojím telom prešlo 
obrovské teplo, nohy mi zoslabli natoľko, 
že som sa musel chytiť nábytku, aby som 
nespadol a táto slabosť trvala až kým su-
sedka neodišla. V tejto krátkej chvíli, po-
čas ktorej sa ma Boh dotkol, som uveril 
v existenciu Boha a že existuje svet, ktorý 
je mimo môjho chápania a poznania.

čím vo mne vlastne upevnil (aj napriek is-
tým pochybnostiam) Darwinovu teóriu. 
Napriek Darwinovej teórii som neveril, že 
myšlienky, sny a  pod. raz skončia. Vždy 
som veril, že keď človek zomrie, raz sa 
musí prebudiť. Náboženstvo a existenciu 
Boha som odmietal. Veril som tomu, že 
náboženstvo je iba pre slabých, neschop-
ných a  takých, ktorí sa nevedia postarať 
o svoje problémy, a preto sa utiekajú k ne-
jakému Bohu. Sú leniví a  radšej sa budú 
modliť ako pracovať. Svadbu som mal 
na nátlak manželky a  rodiny v  kostole. 
Manželka sa rozhodla zo mňa urobiť lep-
šieho človeka a nútila ma chodiť do kos-
tola. Chodil som do kostola „pravidelne“ 
asi 20-krát do roka. Počas jednej z kázni 
som počul, že kto nebol voliť KDH, má 
hriech. Najprv som si myslel, že to bola 
iba prehnaná aktivita miestneho farára, 
ale neskôr som zistil, že kázne sú centra-
lizované a to, čo som počul, bolo kázané 
po celom Slovensku. Moje presvedčenie, 

Rudolf 

Narodil som sa v  rodine, ktorá bola 
klasickým produktom vtedajšej doby tzv. 
budovania socializmu a  bol som vedený 
k  tomu, aby som bol iskričkou, pionie-
rom, zväzákom a  nakoniec kandidátom 
KSČ. Starí rodičia z  otcovej strany boli 
gréckokatolíckeho vyznania a na ich ná-
tlak ma rodičia viedli ku katolíckemu 
vierovyznaniu aj napriek tomu, že otec 
bol členom KSČ. Bol som priemerným 
dieťaťom, ktoré nevynikalo ani v  zlom, 
ani v dobrom. V prísnom duchu ateizmu 
som bol vedený k  tomu, že všetko musí 
mať racionálny základ a všetko sa dá vy-
svetliť. Neskôr som začal tušiť, že existuje 
niekto alebo niečo, čo riadi všetko okolo 
nás. Začal som čítať Ericha Von Dänikena 
a podobnú literatúru, ale veľmi som tomu 
neveril. Dänikena vystriedal Pieter Coll, 
ktorý tvrdil, že všetko má reálny, logický 
základ a  neexistujú žiadne tajomné sily, 

Svedectvo 
rodiny Terefenkovcov

Je to najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré sme 
v živote urobili, a nikdy sme ho neľutovali.
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Moja manželka bola pozvaná na stret-
nutie kresťanov. Požiadal som manžel-
ku, aby tam išla, lebo som veril tomu, že 
ženy majú lepšie vyvinutú intuíciu ako 
muži. Zároveň som manželku požiadal, 
aby sa k  ničomu nezaväzovala. Ja som 
zostal doma s deťmi. Po príchode domov 
mi manželka oznámila, že prijala Ježiša. 
Vytkol som jej, že som ju žiadal, aby sa 
k  ničomu nezaväzovala. Na druhý deň 
som dostal aj ja pozvanie na stretnutie 
kresťanov. V  duchu som sa pripravoval 
na to stretnutie a to tak, že poblázniť ženu 
nie je problém, ale ja som predsa len iná 
liga. Trochu som študoval praktiky ma-
nipulácie a bol som presvedčený, že tu sa 
jedná o  typickú manipuláciu. Nahneva-
ný spravodlivým hnevom som prišiel na 
stretnutie kresťanov, kde mi bolo poveda-
né evanjelium a na výzvu či chcem prijať 
Ježiša som povedal áno. A  to aj napriek 
mojim predchádzajúcim úmyslom. Po 
týchto udalostiach sme sa dali s  manžel-
kou pokrstiť. Po nejakom čase som išiel na 
rímskokatolícku faru, kde som bol vedený 
v evidencii – matrike ako člen rímskoka-
tolíckej cirkvi (RKC). Miestny farár mi 
vysvetlil, že sa nedá odhlásiť a ukončenie 
členstva môže byť iba smrťou. Vysvetlil 
som farárovi svoje ústavné práva o tom, že 
človek sa môže rozhodnúť pre vierovyzna-
nie na základe Ústavy. Farár mi nakoniec 
neochotne prisľúbil, že ma z matriky vy-
maže. Asi o dva mesiace som išiel preveriť, 
či som naozaj bol vyčiarknutý z  eviden-
cie RKC. Zistil som, že ma nevyčiarkol, 
a predo mnou ma musel vyčiarknuť z ich 
matriky. Svoju dcéru Barborku, ktorú sme 
predtým dali na náboženstvo ku mníš-
kam, som vyhlásil z náboženstva.

Od začiatku som sa aktívne zapojil do 
práce v  miestom zbore v  Humennom. 
Z Humenného sme sa presťahovali do de-
dinky Koňuš a asi po roku do Košíc, kde 

som sa pripojil k  miestnemu zboru Meč 
ducha (dnes Oáza viery). V  zbore Meč 
ducha prijala Ježiša moja dcéra Barborka 
a následne sa dala pokrstiť. V  roku 2007 
začalo svoju misijnú prácu v  Košiciach 
KS Milosť, ku ktorému sme sa ihneď pri-
dali. V  tomto zbore prijal Ježiša aj môj 
syn Rudolf a dal sa pokrstiť. Počas celého 
môjho života s Pánom Ježišom som videl 
vo  svojom živote mnoho zázrakov. Tým 
najväčším je to, že celá rodina je spasená. 
Je to dar, za ktorý som veľmi vďačný. Moje 
deti sa aktívne zapojili do služby a  dnes 

slúžia s  ochotou vo chválach a  iných ak-
tivitách. Ja s manželkou sa tiež usilujeme 
slúžiť Pánu Ježišovi a zistili sme, že služba 
pre nás nie je povinnosťou, ale darom od 
Boha. Po pätnástich rokoch sejby prijal 
Pána Ježiša aj môj švagor Ľuboš spolu s ce-

lou rodinou. Vidím to, že nie je márna sej-
ba, aj keď nevidno hneď úrodu. Hlavne, že 
funguje. Som veľmi šťastný, že som stretol 
Ježiša a vtedy v Humennom, keď bola vý-
zva, či chcem prijať Pána Ježiša za svojho 
Pána, som povedal áno.

Marika (manželka)

Narodila som sa v  katolíckej rodine. 
Bola som pokrstená a  žila som životom 
bežného katolíka. Verila som, že Boh exis-
tuje a snažila som sa dodržiavať to, k čomu 
ma rodičia od detstva viedli. Ale bolo to 
iba naučené podľa tradícií a stále mi to pri-
padalo ako v škole. Ak urobím všetko dob-
re a nemám hriech – jednotka. Ak nie, tak 
nasleduje spoveď a pokuta – päťka. Celé to 
bolo úplne prázdne. Najlepšie som sa cíti-
la, keď som večer po „odrecitovaní“ nauče-
ných modlitieb Bohu vlastnými slovami 
povedala, čo ma trápi. Ani som netušila, 
že modlitba je vlastne rozhovor s Bohom 
a to, čo robím, je správne. Medzitým som 
sa vydala a  teraz máme s  manželom dve 
deti. Manžela som nútila chodiť do kostola 
a bola som na to hrdá. Keďže ma má rád, 
tak so mnou do kostola chodieval a,  sa-

mozrejme, sme k tomu viedli aj deti. Všet-
ko sa začalo meniť, keď nám naša susedka 
Jana začala svedčiť o Bohu a o Jeho zázra-
koch. Boli sme spolu na materskej dovo-
lenke, mala dve deti a tie boli často choré. 
Povedala mi, že sa za ne modlili a  klesli 
im teploty. Doma som manželovi všetko 
vyrozprávala a vysmievala som sa z toho, 
čo naša susedka urobila. Jeho odpoveď 
ma vyviedla úplne z rovnováhy. „Nesmej 
sa tomu, čomu nerozumieš!“ Nerozumela 
som tomu, veď „ja“ všetkých vodievam do 
kostola a  snažím sa, aby sme dodržiavali 

všetky predpísané tradície. Susedka sa 
nevzdala a svedčila mi ďalej. Mali sme ne-
jaké problémy, preto nás úplne premohla 
veta našej susedky Jany, ktorá povedala 
môjmu manželovi: „Môj Boh chce, aby si 
sa mal dobre!“ Táto veta sa dotkla môjho 

aj manželovho srdca. Hneď na druhý deň 
som išla so susedkou na modlitebnú sku-
pinku. V tom čase sa hovorilo o rôznych 
sektách, ktoré sa schádzajú po domoch 
a podobne. Manžel mi povedal, aby som 
len pozorovala a do ničoho nevliezla. Ale 
keď začal pastor hovoriť o Ježišovi, o Božej 
láske a  o dotykoch Ducha Svätého, moja 
prázdnota v  srdci sa okamžite naplnila 
a  na tom stretnutí som prijala Ježiša za 
svojho Pána a  Spasiteľa. Manželovi som 
nevedela svojimi slovami opísať, čo som 
prežila. Iba som mu povedala, aby sa ma 
na to nepýtal, nech sa sám príde na sku-
pinku pozrieť. Hneď na druhý večer tam 
so mnou išiel, prijal Ježiša a naše životy sa 
radikálne zmenili. Môj život bol naplnený 
a  prázdnota zmizla. Je to najdôležitejšie 
rozhodnutie, ktoré sme v  živote urobili, 
a nikdy sme to neľutovali. Viem, že po mo-
jej pravici kráča Boh a spolu s Ním všetko 
zvládneme.

Barborka (dcéra) 

Moji rodičia sa obrátili, keď som bola 
ešte dieťa, a  teda som nepoznala nič iné, 
iba kresťanstvo. Odmalička som bola ve-
dená k Bohu, rozprávali mi o Ňom a mňa 
to zaujímalo. Okrem toho som mala túž-
bu po speve a pomáhaní zvieratám. To sa 
prejavilo ťahaním všetkého živého domov 
a talent pre spev si všimli už v škôlke. Spie-
vala som v  súboroch a  na súťažiach. Pár 
som ich aj vyhrala. 

Keď som mala 15 odovzdala som svoj 
život Pánovi. Potom prišla stredná škola, 
veterina a s ňom dospievanie, moja láska 
voči Bohu postupne chladla. Dôležitej-
ší boli priatelia a všetko ostatné. Napriek 
tomu ma Boh chránil od alkoholu, cigariet, 
smilstva a iných „svetských radostí“, a tak 
som pubertou prešla bez zlej povesti.

Aj napriek tomu, že som ochladla, ma 
Boh dostal na moju vysnívanú vysokú 
školu: Veterinu. Bolo a  aj je to pre mňa 
stále veľkým svedectvom toho, že u Pána 
nie je nič nemožné. Aj keď ma na prvý raz 
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Počas celého môjho života 
s Pánom Ježišom som videl 
vo svojom živote mnoho zázrakov.

Začal som tušiť, že existuje niekto 
alebo niečo, čo riadi všetko okolo nás.



nevzali, podala som odvolanie a Boh ma 
tam dostal. Toto zmenilo môj vlažný po-
stoj a začala som Boha viac hľadať. 

V zbore sa pastor dozvedel, že viem 
spievať a  o mesiac nato ma postavil do 
služby. To bol ďalší splnený sen. Po dvoch 
rokoch som sa takmer sama, Boh mi po-
mohol, naučila hrať na klavíri a  dnes 
stojím v  službe ako vedúca chvál. Som 
nesmierne šťastná, že Boh dokázal tieto 
dva naoko nezlučiteľné sny spojiť do jed-
ného, a to takým spôsobom, ktorý by ma 
nenapadol.

Nikdy by som toto rozhodnutie ne-
zmenila, som šťastná, že je Pán stále so 
mnou, pomáha mi úspešne robiť skúšky 
a zápočty. A aj keď občas nevládzem, stá-
le si spomeniem na to, že keď ma raz Boh 
na školu dostal, nie je to preto, aby som 
v polovici skončila, ale preto, aby som ju 
úspešne ukončila ako MVDr. na slávu 
Jeho mena.

Rudolf (syn) 

Narodil som sa do znovuzrodenej 
rodiny. Moji rodičia ma viedli k  Páno-
vi opatrne. Pokiaľ viem, nevzpieral som 
sa tomu, bol som totiž veľmi poslušný 
chlapec a počúval som rodičov na každé 
slovo. Neskôr, keď sme sa presťahovali do 
Košíc, tak sa to začínalo kaziť. Odvrával 
som rodičom, lajdáčil som školu a o mi-
losť Božiu som vôbec nemal záujem. 
Na bohoslužby som chodil pravidelne 
a  z donútenia. Moje srdce bolo chladné 
a  nepoddajné voči Božiemu kráľovstvu. 
Približne v tom období bol u nás brat zo 
zboru a  ponúkol sa, že nás odvezie do 
Banskej Bystrice, kde je veľký zbor a  že 
ak budem chcieť, tak sa obrátim. Súhla-
sil som. Do BB sme došli hneď budúci 
víkend. Modlil sa za mňa vedúci zboru. 
Bolo to úžasné. Bol som bývalý futbalo-
vý obranca, ale toto ma zložilo, ako keby 
som bol len zrnko prachu a proti mne stál 
obrovský monzún. Keď som prijal Ježi-
ša do svojho života, všimol som si niečo 
úžasné. Bol to svet okolo mňa. Je úžasné 
vidieť život, lebo život je Božím zázrakom 
a Jeho darom pre nás. Je až tomu poma-
ly ťažko uveriť, že Boh – Stvoriteľ sveta, 
ľudí a mnohého iného prišiel a dal svoj-
ho Syna za každého človeka, ale voľbu 
nechal na každom jednom z nás. Stačí si 
len vybrať. Odvtedy, ako som sa rozho-
dol kráčať s Ježišom Kristom sa môj život 
začal meniť. Začal som žiť s Pánom nový 
život, a tak nastala v mojom živote úplne 
nová kapitola. Hallelujah.

Boh Vám žehnaj!

Rastislav Bravčok

V 
utorok 10. mája 2011 sme v Dome kultúry Ružinov v Bratislave 
boli svedkami nádherného divadla v podaní amerického balet-
ného súboru Ballet Magnifi cat. Vzhľadom na to, že s obdob-

ným spôsobom prezentovania evanjelia nemáme skúsenosti, naše oča-
kávanie bolo trochu rozpačité, aj keď sme počuli o úspechu predstavení 
v nemeckých mestách. To, čo sme videli, bolo nielen vysoko profesionál-
ne zvládnutie scén a prvkov, ale aj celá choreografi a a hlavne odkaz boli 
excelentné.

Hlavnou myšlienkou bol príbeh márnotratného syna z Lukášovho evan-
jelia, jemne prispôsobený dnešnému človeku. Márnotratným synom bol 
manžel, ktorý sa poháda s dcérou a manželkou, ktorej vráti prsteň, a odí-
de do sveta. Tam sa nechá opiť čarom hriechu, ale skončí na mizine. Prí-
beh pokračuje rovnako ako v evanjeliách, nakoniec vstúpi do seba, vráti 
sa k Biblii a príde domov. 

Pre tých, ktorí dôverne poznajú tento príbeh, bolo až zarážajúce, s akou 
presnosťou, detailom a umeleckým výkonom vedeli vykresliť účinkujúci, 
ale aj scenárista či už negatívne, alebo pozitívne pocity. Bolo naozaj veľmi 
inšpirujúce sledovať známy príbeh v novom šate.

Zakladateľkou Ballet Magnifi cat je strieborná medailistka z Medzinárod-
nej baletnej súťaže z roku 1982 Kathy Th ibodeaux, ktorá založila Umelec-
kú školu baletu v roku 1989 v Jacksone, hlavnom meste štátu Mississippi, 
kde sa dodnes nachádza sídlo školy. Spomínaná škola sa zameriava na 
technickú výučbu tanečného a hudobného odboru v kresťanskom pro-
stredí. Tvoria ju profesionálni tanečníci z rôznych kútov sveta a absolven-
ti amatérskeho tréningového centra. 

Od svojho založenia sa Ballet Magnifi cat a jeho dva súbory každoročne 
predstavia približne 80-tisícovému publiku na koncertných turné v USA 
a Kanade. Súbory sa predstavili aj na turné v Singapure, Kostarike, Porto-
riku, Hondurase, Kolumbii, Izraeli, Nemecku, Holandsku, Belgicku, Poľ-
sku, v Čechách, na Kajmanských ostrovoch či v Macedónsku. Hlavným 
zámerom a cieľom súboru je vyzdvihnúť a osláviť meno Ježiša Krista.

Ballet 
Magnifi cat

Americký baletný súbor
vystúpil v Bratislave
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tancovať. Spýtala sa, či viem urobiť šnúru, 
hovorím jej áno. Na to povedala, aby som 
urobil skúšky na konzervatórium, a  tak 
začala moja cesta k baletu.

Môžeš nám priblížiť vašu baletnú 
školu?

Takže, skladáme sa z  dvoch profesio-
nálnych súborov Alfa a Omega. A tie jaz-
dia zhruba dva až tri týždne z  každého 
mesiaca na turné. Pod súbormi máme 
tréningový program, niečo ako základnú 
umeleckú školu.

Aké je zastúpenie v rámci školy?
V rámci súborov Alfa a Omega priamo 

pôsobí 30 až 35 profesionálnych taneční-
kov, v  tréningovom programe asi 40 ľudí 
z piatich kontinentov, kde sa môžu hlásiť 
absolventi stredných škôl, a  v základnej 
umeleckej škole asi 400 žiakov. 

Najexotickejšia krajina, kde ste 
vystupovali?

Singapur.
A najväčšie publikum?
14-tisícové v Indianapolise v Indiane.
Povedz nám ešte niečo o sebe.
Mám 36 rokov, som 11 rokov ženatý, 

mám 3 deti, osemročného Benjamína, 
päťročnú Máju a  trojmesačného Sala-
móna. Sme veľmi nadšení, že Pán otvoril 
dvere na Slovensko. Po prvýkrát sme prišli 
do Čiech v roku 1999 a od tej doby som sa 
snažil dostať sem na Slovensko. Aj keď sa 
nám dnes netancovalo ľahko, vnímame, 
akoby sa niečo nové otváralo v  duchov-
nom svete. 

Veľmi pekne ďakujeme a  tešíme sa 
na ďalšie vystúpenia v  budúcnosti na 
Slovensku.

Niekoľkými otázkami sme vyspove-
dali umeleckého vedúceho a autora Már-
notratného putovania Jiřího Sebastiana 
Voborského.

Rasťo: V ktorom roku si sa pripo-
jil k  Balletu Magnificat a  stal sa jeho 
súčasťou?

Jiří: Bolo to v  roku 1993, keď som bol 
na tri mesiace v Spojených štátoch a dostal 
som od kamaráta videokazetu zo súboru. 
Úplne ma to zmietlo z  nôh. Uveril som 
v Čechách a chcel som spojiť vieru s tancom 
– a Ballet Magnificat bol toho naplnením.

Baletu si sa venoval už pred 
obrátením?

Ja som na základnej škole v prvej triede 
začal s ľudovými tancami a boli sme na ky-
jovských slávnostiach, kam prišla aj profe-
sorka z konzervatória v Prahe a videla ma 
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Lucia Bačkorová

K 
oncom minulého roka navštívil 
žilinský zbor Tomáš Pajor a  po 
jeho zmienke o  tanci na oslavu 

zmŕtvychvstania sme hneď zaregistrovali 
našu cirkev do medzinárodného projektu 
Up To Faith. Už niekoľkokrát predtým mi 
bratia a  sestry zo zboru spomínali video 
na youtube, kde vyše tisíc Maďarov tan-
covalo jednotnú choreografiu na budapeš-
tianskom námestí. Pamätám si, keď som 
ho po prvýkrát videla. Vtedy som netušila, 
že o pár mesiacov budem vidieť tancovať 
bratov a  sestry zo Slovenska a  Čiech na 
vlastné oči. 

V januárovej Réme, v  článku o  Tan-
ci vzkriesenia bola zverejnená výzva pre 
všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tanco-
vania, natáčania, ozvučenia a organizova-
nia, a na ňu postupne reagovalo 423 ľudí. 
Prvý žilinský nácvik sa konal 24.  febru-
ára. Postupne sa k  Žiline pridávali zbo-
ry z  Prievidze, Liptovského Mikuláša, 
Martina, Popradu, Spišskej Novej Vsi, 
Banskej Bystrice, Brezna, Zvolena, Žiaru 
nad Hronom, Trenčína, Prostějova, Brna, 
Olomouca, Bratislavy, Košíc, Nitry (zbor 
Archa), Šale, Galanty, Ústí nad Labem 
a Holíča. V sobotu 5. marca prišlo na prvý 
spoločný nácvik viac ako 100 ľudí. 

Celá organizácia a  príprava nebola 
jednoduchá: vybrať vhodný, dostatočne 
veľký priestor na generálky a samotnú ak-
ciu; vyrobiť a  rozdať letáky; upovedomiť 
médiá o akcii, ozvučiť a natočiť ju a nájsť 
vždy niekoho, kto to vybaví. Choreogra-
fia sa stala jednoduchšou až po pár týž-
dňoch trénovania. Nácvik bolo potrebné 
absolvovať minimálne raz do týždňa. 
Bolo úžasné pozorovať, ako zodpovedne 
k  tomu pristupovali organizátori nácvi-
kov v jednotlivých zboroch, bratia a sestry 
s malými deťmi, tí, čo prišli na nácvik po 
nočnej a  znova utekali do práce, tí, ktorí 
uprednostnili akciu pred oddychom, ktorí 
precestovali niekoľko stoviek kilometrov, 
aby sa dostali na spoločné generálky, tí, 
ktorí majú v zboroch služby a povinnosti, 
a predsa sa pridali aj k tancovaniu. Vďaka 
Pánovi sme všetko zvládli. 
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Erik Zemko

D 
ňa 24.4.2011, počas Veľkonočnej nedele, sa uskutočnila jednodňová kres-
ťanská konferencia v Bratislave. 

Pre nás, služobníkov z Bratislavy to bola zároveň nová skúsenosť s orga-
nizáciou takéhoto podujatia u nás. Musíme uznať, že po jej skončení sme si začali 
omnoho viac vážiť prácu bratov a sestier z Banskej Bystrice, ktorí konferencie orga-
nizujú pravidelne. 

Tú „bratislavskú“ sme začali organizovať asi mesiac pred jej začiatkom, čo nám 
v Bratislave výrazne znížilo možnosti výberu športovej haly. Napriek tomu nás Pán 
vypočul a  našli sme riešenie v  podobe Národného tenisového centra, ktoré bolo 
schopné vyjsť nám v ústrety aj napriek termínu (nedeľa), kedy aj ľudia neznalí Písma 
nie sú veľmi ochotní chodiť do práce.

Vďaka patrí Pánovi za to, že sa všetko stihlo načas. Halu v Národnom tenisovom 
centre sa podarilo úplne naplniť. Ako sme mali možnosť vidieť, na výzvu na obrá-
tenie ľudia reagovali, čo svedčí o tom, že aj ľudia v Bratislave hľadajú Pána. Oni sa 
zasa presvedčili, že Boh je verný svojmu Slovu, a ak Ho niekto hľadá, dá sa mu nájsť 
(2. Kr 15,2).

Ranná bohoslužba začala veľmi povzbudivými svedectvami ľudí, ktorých Pán 
uzdravil a následné kázané slovo senior pastora Jaroslava Kříža ubezpečilo mnohých 
o tom, že Boh koná v životoch ľudí aj dnes. Napriek tomu je podľa jeho slov nesmierne 
dôležité nepodceňovať klasickú liečbu a vytrvať v nej do úplného uzdravenia. Ďalšie 
kázanie bolo veľmi poučné, pretože pastor hovoril o nebezpečnom kvase v životoch 
ľudí, ktorého aj malé množstvo môže nakvasiť celé cesto, celý život človeka, preto je 
mimoriadne potrebné sa takého kvasu zbaviť a odstrániť ho zo svojho života. Bo-
hoslužba pokračovala príhovorom brata, ktorý sa v živote rozhodol neuhasiť v srdci 
túžbu po rozširovaní evanjelia Ježiša Krista a v krátkosti hovoril o dôležitosti organi-
zovania evanjelizácií v každom zbore. Sme presvedčení, že aj toto sa mnohých dotklo 
a inšpirovalo k ďalšej práci pre Pána. Miestny pastor zasa oslovil ľudí vyučovaním 
o tom, kde Pán prelial krv za nás ľudí a ubezpečil všetkých o tom, že Pánova krv je 
mocná prikryť každý hriech aj v dnešnej dobe a je jedinou dokonalou a dostatočnou 
obeťou na spasenie všetkých, ktorí v posolstvo evanjelia uveria. 

Napokon všetkých Bratislavčanov v závere potešilo najmä rozhodnutie senior pas-
tora, že sa Veľkonočné konferencie odteraz budú konať v hlavnom meste pravidelne 
každý rok. 

Príjemným spestrením nedeľného popoludnia medzi bohoslužbami bol Tanec 
vzkriesenia, ktorý prilákal aj okoloidúcich v  centre Bratislavy, priamo na brehu 
Dunaja. 

Veríme, že všetci, ktorí pricestovali na stretnutie s Pánom z väčšej či menšej diaľ-
ky, sa cítili dobre a prežili Boží dotyk v Jeho prítomnosti.

Konferencia v BratislaveTancovanie nie je bežná činnosť, na 
ktorú sú ľudia v cirkvi zvyknutí. Ani ľudia 
zo sveta nezažili, aby sa kresťania z celého 
sveta zjednotili a tancovali spoločnú cho-
reografiu. Je to príležitosť na evanjelizova-
nie neobrátených priateľov. Ak pravidelne 
chodíte trénovať a vidíte, ako sa postupne 
pridáva viac a viac kresťanov, že choreo-
grafia je čoraz lepšie nacvičená, začnete 
o tom nadšene rozprávať aj ľuďom zo sveta, 
ktorých ste nevedeli zaujať. Jeden známy 
po vzhliadnutí videa z nácviku zhodnotil, 
že toto je lepšie ako spartakiáda, každý dal 
do tanca vlastný štýl a na ľuďoch je vidno, 
že si to užívajú, radujú sa a nerobia to z do-
nútenia, ale s nadšením.

Počas dvoch mesiacov prebiehajúcich 
nácvikov sa zbory zblížili, zjednotili. Nie-
ktorí bratia a sestry by sa nikdy nestretli, 
nespoznali. Aj tento článok by bol dávno 
napísaný, keby som so sestrou Drlíkovou 
z  popradského Domu viery nehodnotila 
všetky videá, ktoré zaznamenávajú akciu 
z nedele: masa 370 farebne vyobliekaných 
ľudí od 4 do 67 rokov je nastúpených pri 
jazierku na námestí pred EUROVEOU. 
Pred samotným zaujatím miest sa dav 
tancujúcich zrazu roztlieska, vo vzduchu 
cítiť Božiu prítomnosť. Kto tam stál, určite 
potvrdí, že toľko usmiatych a radostných 
tvárí pohromade ešte nevidel. Zrazu sa 
všetci vyroja spoza veľkej sochy na nábre-
žie Dunaja a začína znieť hudba, tancuje-
me na Pánovej oslave. Bratia a sestry, ktorí 
nás prišli povzbudiť, odpovedajú na otázky 
obecenstva, kto sme a v čo veríme. A tým, 
ktorí sa nepýtali, sme po dotancovaní nie-
koľkokrát zakričali, že Ježiš žije! Verím, že 
si zapamätajú nedeľný zážitok nie pre jeho 
vonkajšiu formu, ale pre vnútorný obsah 
a že zareagujú na náš odkaz. 

Ďakujem Bohu, že sa aj na tejto ak-
cii oslávil a  že si tanec použil na šírenie 
evanjelia.
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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:

PROGRAM:

   I    I    

POZÝVAME VÁS NA PRAVIDELNÚ 

KONFERENCIU KRESŤANSKÉHO SPOLOČENSTVA 
USKUTOČNÍ SA V DŇOCH 11. - 12. JÚNA V ŠPORTOVEJ HALE

NA BANSKOBYSTRICKÝCH ŠTIAVNIČKÁCH  


