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John F. Walvoord a Mark Hitchcock

Armagedon, 
ropa a teror
Čo Biblia hovorí o budúcnosti 

Ameriky, Blízkeho východu 

a o konci západnej civilizácie

Nikdy predtým sa v histórii nevyskytol taký sled dôležitých 
udalostí, ktoré by predznamenávali príchod Armagedonu.

Vojna na Blízkom východe. Nukleárna technológia 
v rukách darebáckych štátov. Nestabilita trhu s ropou. 
Teroristické útoky na pôde Spojených štátov amerických. 
Vyhrážanie o vymazaní Izraela „z mapy“. Nové spojenectvá 
medzi Ruskom a národmi Blízkeho východu.
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David Y. Cho

Modlitba, kľúč k prebudeniu

Táto kniha je príručkou pre všetkých, ktorí chcú zefektívniť svoj 
modlitebný život. Dr. Cho píše o tom, prečo sa modliť a tiež 

o druhoch, formách a metódach modlitby. Odkazom knihy je 
práve jej názov – to, že modlitba je kľúčovým faktorom v úsilí 

o prebudenie a zasiahnutie sveta evanjeliom.
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Daniel 
Pohľad na život a sny proroka z Babylona

Zo všetkých kníh Biblie práve kniha proroka Daniela najlepšie 
osvetľuje fakt, že Boh je Pánom celého chodu dejín. V dnešnej 
dobe rýchlych zmien, transformujúcich sa politických vzťahov 
a pozdvihovania nových svetových mocností, sa každý kresťan 
musí navrátiť k Božiemu slovu, aby pochopil Jeho ciele a osvojil 
si tak Boží pohľad na dianie vo svete.
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Uplynulý mesiac bol mimoriadny. V našich zboroch sme 
privítali viacero návštev zo zahraničia, cez ktoré Pán posil-

nil existujúce zbory a skrze počutie evanjelia sa množstvo 
márnotratných synov mohlo vrátiť domov k svojmu Otcovi 

– k Bohu. V priebehu kampaní s rodinou Taxovcov z Mexika, 
s novozélandským evanjelistom Ianom McCormackom a ame-

rickou misionárkou Marilyn Neubauerovou sme zorganizovali 
celkom tridsať evanjelizačných zhromaždení. Popritom rastie množstvo 
a vplyv uzdra vujúcich zhromaž-
dení, kto ré sme odštartovali 
iba nedávno. Teraz je obdobie 
dovoleniek a táborov, v polovici 
augusta budeme v kampaniach 
pokračovať. 

Prajem každému, aby ste si svä-
tým spôsobom oddýchli. Udržať 
pobožnosť v priebehu letné-
ho obdobia má veľkú cenu. Je 
cenné, ak sa niekto rozhodne 
pre bohoslužbu alebo modlitbu, 
keď si všetci idú v letných horúčavách užívať. Nezabudnite, že Abrahám 
mal stretnutie s Bohom práve v letnej horúčave. Ak sa podarí poraziť ná-
strahy leta, ako sú sexuálne zvody a svetáctvo, na jeseň porazíme tvrdý 
okultizmus a rok 2011 bude patriť k tým víťazným. Končím povzbudením 
z Božieho slova 1Kor 15,58: „A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, ne-
pohnuteľní, rozhojňujúci sa vždycky v diele Pánovom, vediac, že vaša práca 
nie je márna v Pánovi.“

Pokračujeme
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Výročie útoku na ZSSR 

Dňa 22. júna uplynulo sedemdesiat rokov od útoku nacistického Nemecka a jeho spojencov proti Soviet-
skemu zväzu, známeho aj ako plán Barbarossa. Po tom, ako sa Hitlerovi podarilo ovládnuť strednú Európu 
a v bleskových ťaženiach dobyť západnú časť kontinentu a Balkán, sa jeho pozornosť sústredila na komunis-
tický Sovietsky zväz. V rozpore s paktom o neútočení, ktorý obe totalitné mocnosti podpísali ešte v auguste 
1939, prekročili vojská Nemecka a jeho spojencov 22. júna 1941 v skorých ranných hodinách hranice ZSSR. Na 
obrovskej frontovej línii ťahajúcej sa od Baltského mora k Čiernemu moru zaútočilo 3 milióny vojakov, ktorí 
postúpili hlboko do vnútrozemia a spôsobili sovietskym vojskám ťažké straty. Rozhodnutie zaútočiť na ZSSR 
však znamenalo začiatok Hitlerovho konca, keďže práve na východnom fronte Nemci neskôr utrpeli miliónové 
ľudské straty, z ktorých sa už nikdy nespamätali. Hoci nemecké jednotky na začiatku ruského ťaženia postúpili 
hlboko, nepodarilo sa im dobyť Moskvu a v zime 1942/1943 došlo k vojnovému obratu pri Stalingrade, čo nako-
niec Sovietov priviedlo až do Berlína.  

Holandské rozhodnutie pre slobodu slova 

Holandský súd v Amsterdame vyniesol 23. júna verdikt, ktorým zbavil predsedu Strany slobody (PVV) Geer-
ta Wildersa obvinení, že svojimi výrokmi podnecoval nenávisť voči moslimom. Wilders sa dlhodobo vyjadruje 
proti imigrácii  moslimov do Holandska, ktorú považuje za ohrozenie najmä kvôli tomu, že moslimskí imig-
ranti sa nechcú prispôsobiť holandským hodnotám a  namiesto toho vnášajú do krajiny extrémizmus. Pred 
tromi rokmi bol Wilders obžalovaný z diskriminácie a urážky moslimov, pretože napr. islam označil za fašistickú 
ideológiu a Korán prirovnal k Hitlerovej knihe Mein Kampf. Následný kontroverzný súdny proces bol však kri-
tizovaný ako ohrozenie slobody slova, na ktorej je holandská demokracia postavená. Súd nakoniec rozhodol, 
že Wildersove vyjadrenia na adresu islamu sú nepríjemné, avšak neprekračujú zákon. Pozorovatelia označujú 
súdny verdikt predovšetkým za víťazstvo slobody vyjadrovania. Wildersova strana v súčasnosti podporuje vlá-
du, po tom ako vo voľbách pred rokom skončila na treťom mieste. Jej volebný výsledok bol odrazom rastúceho 
nesúhlasu Holanďanov s bezbrehou imigráciou takých skupín, ktoré sa odmietajú integrovať do spoločnosti. 
Výsledkom jej pôsobenia je, že holandská vláda v súčasnosti mení imigračnú politiku, v ktorej by mal nastať 
zásadný obrat, pričom multikulturalizmus bol označený za chybný koncept. Plánovaná vládna reforma by mala 
zaviesť pre imigrantov povinnosť prispôsobiť sa holandskej spoločnosti a jej hodnotám.

Zatykač na Muammara Kaddáfi ho

Medzinárodný trestný súd v Haagu (ICC) vydal 27. júna zatykač na lýbijského vodcu Muammara Kaddáfi ho, 
jeho syna Sajfa Isláma a šéfa líbyjskej spravodajskej služby kvôli obvineniam zo zločinov proti ľudskosti. Mali sa 
ich dopustiť v súvislosti s prebiehajúcou občianskou vojnou v Líbyi. Kaddáfi  je obvinený z prípravy vrážd, zatý-
kania a väznenia stoviek civilov v prvých dňoch povstania proti jeho viac než 41 rokov trvajúcej vláde. Kaddáfi  je 
po sudánskom prezidentovi Umarovi Bašírovi druhou úradujúcou hlavou štátu, ktorú ICC stíha pre zločiny proti 
ľudskosti. Viac než tri mesiace trvajúce povstanie si vyžiadalo tisícky obetí, pričom za hranice utieklo polmilióna 
Líbyjčanov. Od marca kontroluje líbyjský vzdušný priestor NATO, kvôli ochrane civilného obyvateľstva. Bezpeč-
nostná rada OSN zároveň odsúhlasila embargo na dodávky zbraní do Líbye. V rozpore s ním však Francúzsko 
začalo svojimi zbraňami zásobovať povstalcov, čo vyvolalo kritiku Ruska a Číny. Tie považujú zásah západných 
krajín proti Kaddáfi mu za unáhlený, pretože nie je ani jasné, ako by vyzerala alternatíva jeho režimu.

USA postupne odchádzajú z Afganistanu

Americký prezident Barack Obama 22. júna oznámil, že do budúcoročnej jesene postupne odíde z Afga-
nistanu 30 tisíc amerických vojakov, ktorých do tejto krajiny poslal ako posily pred dvoma rokmi. Už do konca 
tohto leta by malo Afganistan opustiť 10 tisíc z nich, pričom konečným cieľom Obamovho rozhodnutia je, aby 
v  roku 2014 prebrali afganské bezpečnostné sily bezpečnosť krajiny plne do vlastných rúk. V  súčasnosti sa 
v krajine nachádza zhruba 99 tisíc vojakov NATO, z toho 68 tisíc Američanov. Uvedený plán na redukciu vojsk 
v Afganistane sa nestretol s nadšením americkej generality, ktorej sa zdá stiahnutie takého veľkého počtu jed-
notiek príliš riskantné a obáva sa návratu Talibanu k moci. Pozorovatelia uvádzajú, že motiváciou Obamovho 
rozhodnutia je predovšetkým snaha o zvýšenie svojej popularity pred nadchádzajúcimi  prezidentskými voľ-
bami na jeseň 2012. Takmer desať rokov trvajúce angažovanie sa amerických vojakov v Afganistane je totiž 
s pribúdajúcimi stratami a nie veľmi presvedčivými výsledkami v USA stále viac nepopulárnejšie.

Turecké voľby

V  tureckých parlamentných voľbách, ktoré sa konali 12. júna už po tretíkrát po sebe zvíťazila doterajšia 
vládna Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) premiéra Recepa Tayypa Erdogana so ziskom takmer 50 % volič-
ských hlasov. Erdoganovej strane, ktorá vládne v  Turecku nepretržite od roku 2002, tento volebný výsledok 
opäť umožní zostaviť jednofarebnú vládu, nebude však mať potrebnú väčšinu na presadenie ústavných zmien. 
AKP od svojho nástupu k moci presadzuje politiku posilňovania islamu v spoločenskom a politickom živote, 
ako aj postupného obmedzovania doterajších sekulárnych inštitúcií. Premiér Erdogan uplynulú jeseň inicioval 
referendum, v ktorom sa väčšina Turkov vyslovila za ním navrhované ústavné zmeny posilňujúce v štáte islam 
a obmedzujúce vplyv sekulárne orientovanej armády. Vďaka uvedeným ústavným zmenám by dnes už žiadna 
turecká inštitúcia nemohla zabrániť možnej postupnej islamizácii krajiny, pred ktorou varujú Erdoganovi odpor-
covia. Jeho vláda je však v súčasnosti populárna vďaka dobrému hospodárskemu rastu, stúpajúcej ekonomickej 
výkonnosti a životnej úrovni obyvateľstva. Tieto hospodárske úspechy spolu s rastúcim zahraničnopolitickým 
vplyvom urobili z Turecka regionálnu mocnosť, pričom zostáva otvorenou otázkou ako s ňou Ankara naloží.

Pripravil: Martin Bielik
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Mesiac v skratke

Daniel Šobr

L 
idé mají od pradávna ve zvyku dělat 
různé zvláštní podvědomé úkony. 
Když nás něco bolí, máme tendenci 

se za bolavé místo chytit. Dotek v podobě 
pohlazení je jedním z  nejběžnějších pro-
jevů přízně mezi navzájem si blízkými 
lidmi. Vzájemné doteky mezi lidmi pro-
bíhají při mnoha příležitostech. O zvlášt-
ním druhu doteku, který má duchovní vý-
znam, pojednáme v tomto článku.

Podle Nové smlouvy je vkládání ru-
kou jedním ze základních učení o Kristu. 
V listě Židům čteme: „Nechme už tedy 
úvodních řečí o Kristu a směřujme k do-
spělosti. Nepokládejme znovu základy – 
ať už je to pokání z mrtvých skutků, víra 
v Boha, učení o křtech, vkládání rukou, 
vzkříšení z  mrtvých a  o věčném soudu. 
Dá-li Bůh, vydáme se dál.“ (Žd 6,1-3; B21) 
Skutečnost, že učení o vkládání rukou pa-
tří mezi základní učení křesťanské víry 
a stojí vedle doktrín o víře, křtech či věč-
ném soudu, je možná překvapující; hovoří 
však o   důležitosti správného pochopení 
a vykonávání této praxe v církvi.

Uspořádání těchto základních učení 
v  listě Židům má svou vnitřní logiku. 
První tři základní učení: o  pokání, víře 
a  křtech jsou něčím, co mají křesťané, 
kteří se obrátili ke Kristu a  následují 
ho, většinou už za sebou. Poslední dvě 

základní učení (o vzkříšení z  mrtvých 
a  věčném soudu) se týkají budoucnosti. 
Učení o  vkládání rukou se týká naše-
ho současného života a  duchovní praxe 
církve.

Význam lidské ruky v Písmu

V hebrejském myšlení má ruka vý-
znamný symbolický význam, který doklá-
dá množství slovních spojení, ve kterých 
se slovo ruka vyskytuje. Ty mají velmi 
bohatou škálu významů. Ruka (hebrejsky 
jad, řecky cheir) byla symbolem lidské síly. 
Stará smlouva hovoří o  aktivitě člověka 

jako o  „díle jeho rukou“. Upadnout do 
něčích rukou znamenalo být v jeho moci. 
(Gn 32,12; Sd 2,14; Jr 27,6)

Pravá a levá ruka neměly stejné posta-
vení. V porovnání s  levicí měla pravice 
větší hodnotu, protože byla rukou aktiv-

ní (Ex  15,ž.12; Ž 118,16n; Iz 41,13). Ruky 
se užívalo též k označení světových stran. 
Pravá ruka označovala jih a  levá sever. 
Orientálec se totiž při určování světových 
stran postavil čelem k  východu. U sou-
du stával žalobce po pravici obviněného. 
(Ž 109,6; Za 3,1) Levice bojovníka držela 
štít, aby byla pravice volná k boji. Z toho-
to důvodu musel ochránce člověka stát 
vždy po jeho pravici. Odtud prý pochází 
zvyk stavět významné osobnosti po pra-
vici vládců, a  tak jim dávat čestné místo 
ochránců. Během doby se potom místo 
po pravici stalo čestným místem. Podle 
Bible sedí Mesiáš po Boží pravici. (Ž 110,1; 
Lk 22,69; Ř 8,34)

Téma

Vkládání rukou
Zvláštní druh doteku, 
který má duchovní význam
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Učení o vkládání rukou je jedním 
ze základních učení křesťanské víry.



Při modlitbě byly ruce zvedány nahoru. 
(Ex 17,11; 1Kr 8,22; Ž 28,2) Pozdvihnout 
ruku k Hospodinu také znamenalo přísa-
hat (Gn 14,22; Dt 32,40). Umývání rukou 
nesouviselo pouze s  očišťováním fyzické 
špíny, ale představovalo také slavnostní 
prohlášení neviny a  deklarování čistého 
svědomí. (Dt 21,6; Ž 26,6; Mt 27,24) Čisté 
ruce byly symbolem života ve spravedl-
nosti před Bohem. (Jb 22,30; 17,9; Ž 18,21; 
24,4) Ruka tedy neměla pro biblického člo-
věka význam končetiny, vykonávající růz-
né úkony, ale měla také mnohé duchovní 
a symbolické významy. Výčet těchto růz-
ných významů by mohl pokračovat ještě 
dále, vzhledem k zaměření tohoto článku 
na vkládání rukou, se pojďme nyní za-
měřit na původní hebrejské a  řecké vý-
razy spojené s  tímto duchovně-fyzickým 
úkonem.

V biblické hebrejštině souvisí se vklá-
dáním rukou dvě, respektive tři, hebrejská 
slovesa. Ty reprezentují dva hlavní du-
chovní významy tohoto aktu. Jde o slovesa 
sámakh a sím či šít. V novozákonní řečtině 
je to jediné sloveso epitithéhai.

Sámach

Podle Pípalova Hebrejsko-českého 
slovníku má kmen s-m-ch následující vý-
znamy: opřít se, opírat se, podepřít, zastat 
se, mít oporu, podepírat a zabezpečit. Ten-
to termín se asi dvacetkrát objevuje při 
popisu vkládání rukou na zvíře určené 

k obětování (Ex 29,10, Lv 1, 4; 4,4.24.29.33; 
8,14; Nu 8,12). Sámach se vyskytuje také 
v  souvislosti se zasvěcením Levitů, když 
na ně izraelský lid v Nu 8,10 vkládá ruce. 
Jako další příklady užití sámach mohu 
zmínit ustanovení Jozua jako Mojžíšova 
nástupce (Nu 27, 18.23; Dt 34,9) a  vklá-
dání rukou na rouhače, které prováděli 
svědkové jeho provinění předtím, než byl 
Izraelci ukamenován (Lv 24,14).

Český ekvivalent sámach, opřít se, je 
velmi výstižný. Tento způsob vkládání ru-
kou představoval určité použití síly. Člo-
věk, který ruce vkládal, vždy poněkud při-
tlačil. Sámach znamenal ztotožnění toho, 
kdo ruce vkládal s tím, na koho byly vklá-
dány nebo přenos určité duchovní skuteč-
nosti, ať už hříchu, viny nebo míry Ducha. 
Jedním z významů bylo též vytvoření ja-
kési duchovní náhrady, substituce. 

Sím a šít

Slovo sím znamená klást, položit, přilo-
žit, určit, vložit, dát atd. Šít značí posadit, 
usadit, vsadit, přikládat, pokládat, uklá-
dat. Tato slova mají daleko širší význam 
než sámach a jsou mnohem méně specific-
ká. Na rozdíl od sámach, představují sím 
a šít v praxi jen pouhý dotek, při němž není 
nutno projevit žádnou fyzickou sílu. 

Příklad tohoto způsobu vkládání ru-
kou nalézáme např. v Gn 48,14, když pa-
triarcha Jákob žehná Efraimovi a Manase-
sovi. Sím se vyskytuje také v 2Kr 4,34, kde 

nalézáme Elíšu, jak se dotýká syna Šúne-
manky a křísí jej z mrtvých. 

Významem sím a šít je zprostředkování 
požehnání, případně uzdravení.

Není bez zajímavosti, že Septuaginta 
(starověký řecký překlad Staré smlouvy, 
Bible první církve) všechna výše zmiňo-
vaná hebrejská slovesa překládá slovesem 
jedním: epitithénai, a  tím stírá právě po-
psaný významový rozdíl. Novosmluvní 
řečtina užívá stejně jako řečtina Septua-
ginty pro vkládání rukou slovesného tva-
ru epitithénai a  od něj odvozeného sub-
stantiva epithesis. 

Epitithénai 

Toto řecké sloveso znamená: klást k ně-
čemu, přikládat, vkládat, připojit, udílet 
atd. 

V Nové smlouvě se epitithénai vyskytu-
je 40x a z toho ve 20 případech slouží pří-
mo jako terminus technicus pro vkládání 
rukou. V ostatních případech má jiné, výše 
uvedené významy. 4x se v  Nové smlou-
vě vyskytuje podstatné jméno epithesis. 
Z něj vytvořené slovní spojení epithesis tón 
cheirón znamená právě vkládání rukou.

VKLÁDÁNÍ RUKOU 
VE STARÉ SMLOUVĚ

Nyní se podíváme na různé příklady 
vkládání rukou ve Staré smlouvě.
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V hebrejském myšlení má ruka 
významný symbolický význam.

Jákobovo požehnání 
Josefových synů

Ve 48. kapitole Genesis nalézáme 
první z míst, kde je vkládání rukou po-
pisováno. Josef zde přivádí své syny ke 
svému umírajícímu otci Jákobovi, aby 
jim požehnal. „Izrael však zkřížil ruce 
a položil svou pravici na hlavu Efraima, 
který byl mladší, a svou levici na hlavu 
Manasese, ačkoli ten byl prvorozený.“ 
(Gn 48,14; B21)

Jákobovo požehnání je prvním vý-
slovně zmíněným vkládáním rukou ve 
Staré smlouvě. Není však prvním přípa-
dem otcovského požehnání, které bylo 
v tehdejší kultuře běžným jevem. Na zá-
kladě samozřejmosti, s jakou Jákob vklá-
dá ruce na své vnuky, můžeme předpo-
kládat, že i na něj vkládal ruce jeho otec 
Izák, když mu žehnal v domnění, že má 
před sebou Ezaua, svého prvorozeného 
syna. (Gn 27,23) Také to, že Josef staví své 
syny k Jákobovým rukám, svědčí o tom, 
že vkládání rukou očekává.

Položení pravé ruky mělo větší význam 
než položení ruky levé. Josef si toho byl 
vědom, a  proto staví prvorozeného Ma-
nasesa k otcově pravici a Efrajima k levici. 
Jákob úmyslně překříží ruce a  povyšuje 
tak Efrajima nad Manasesa. Josef se snaží 
zabránit omylu a upozorňuje otce na to, že 
prvorozený je Manases. Jákob však ví, co 
dělá a prorokuje, že Efrajim přeroste své-
ho staršího bratra a jeho potomstvo naplní 
pronárody. To se v  dějinách izraelského 
lidu skutečně stalo. Efrajimovo pokolení 
mnohdy zástupně představuje celý severní 
Izrael. (Iz 11,13; Oz 11,8)

Stojí za povšimnutí, že Bůh ve Staré 
smlouvě častokrát staví mladšího syna 
nad staršího. Vyvoluje Izáka místo Izma-
ele (Gn 21,12), Jákoba místo Ezaua (Gn 
25,23), Josefa místo Rúbena (Gn 48,21n; 
49,3n), též Gedeona (Sd 6,11-16) a Davida 
(1S 16) místo jejich bratří. Vyplývá z toho 
známá skutečnost, že co je na prvním 
místě u lidí, nemusí nutně být na prvním 
místě u  Boha. Hospodin si lidi vyvoluje 
na základě stavu jejich srdce a nikoliv na 
základě jejich rodového či společenského 
postavení. (1K 1,27n; Jk 2,5)

Když Jákob vkládá ruce, je to spojeno 
s požehnáním a proroctvím, stejné atribu-
ty uvidíme také u  apoštolského vkládání 
rukou v  Nové smlouvě. V případě Jáko-
bova požehnání Josefových synů je pro 

vkládání rukou použito sloveso šít, souvi-
sející s přenosem požehnání, jde o dotek, 
při kterém není vyvíjen žádný tlak.

Vkládání rukou na obětní zvířata

Knihy Exodus a  Leviticus jsou plné 
příkladů vkládání rukou na obětní zví-
řata. Sloveso použité pro vkládání rukou 
na obětní zvíře je sámach a znamená něco 
jako opřít se nebo zatlačit. Tento způsob 
vkládání rukou představuje přenos hříchu 
na zvíře a také ztotožnění obětníka se zví-
řetem. Můžeme také hovořit o vytvoření 
zástupce nebo náhrady. Zvíře představuje 
obětníka a umírá za hřích místo něj. Při 
obřadu na Den smíření (Lv 16) byly hří-
chy lidu přeneseny na dva kozly, jeden byl 
zabit a druhý vyhnán do pouště. Jedná se 
o starosmluvní prorocké vyjádření doko-
nalosti pozdější oběti Pána Ježíše Krista. 
Jeho prolitá krev nás dokonale smířila 
s Bohem a vzdálila od nás hříchy, od nichž 
jsme se v pokání odvrátili.

Posvěcení levitů

V 8. kapitole knihy Numeri je popsán 
obřad posvěcení levitů. Hospodin si vyvo-
lil príslušníky kmene Lévi, aby vykonávali 
službu související s  provozem Svatostán-
ku. Byli vyvoleni jako zvláštní Hospo-
dinovo vlastnictví namísto všech prvo-
rozených Izraelců. (Nu 8,16) Instrukce 
pro jejich posvěcení zněly takto: „Přiveď 
levity před Stan setkávání a  shromáždi 
tam celou izraelskou obec. Když levity 

přivedeš před Hospodina, synové Izraele 
na ně vloží ruce a  Áron levity nabídne 
Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, 
aby konali službu Hospodinu. Levité ať 
pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jed-
noho obětuj jako oběť za hřích a druhé-
ho jako zápalnou oběť Hospodinu k  vy-
koupení levitů. Potom levity postav před 
Árona a před jeho syny a nabídni je jako 
obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levity 
z  řad synů Izraele a  levité budou moji.“ 
(Nu 8,9-14; B21) 

Izraelský lid zde vkládá ruce na lévijce. 
Tento způsob vkládání rukou (sámach) 
představuje ztotožnění se Izraelců s  lévij-
ci jakožto s jejich zástupci před Hospodi-
nem. Bůh ve 14. verši říká, že lévijci jsou 
odděleni od ostatních Izraelců a  náležejí 

Jemu. Duchovně jde tedy při vkládání 
rukou opět o  ztotožnění nebo vytvoření 
zástupce.

Jozuovo pověření

Když si Mojžíš na sklonku svého života 
uvědomil blízkost smrti a  tím i  své služ-
by, prosil Hospodina, aby ustanovil jeho 
nástupce. Hospodin mu přikázal, aby po-
věřil úlohou vedení lidu Jozuu. Toto po-
věření mělo proběhnout prostřednictvím 
vkládání rukou.

„Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin 
přikázal. Vzal Jozua, postavil ho před 
kněze Eleazara a  před celou obec, vložil 
na něj ruce a dal mu pověření, jak o tom 
Hospodin promluvil skrze Mojžíše.“ 
(Nu 27,22-23; B21)

Toto biblické místo o  vkládání rukou 
(jedná se o sámach) se stalo hlavním vzo-
rem pro ordinaci (uvedení duchovních do 
úřadu) v  judaismu a  má dva hlavní vý-
znamy. Tím prvním je, že Mojžíš předal 
Jozuovi „svou důstojnost“ (Nu 27,20), což 
představuje slávu nebo duchovní moud-
rost. „Jozue, syn Nunův, byl naplněn 
duchem moudrosti, neboť na něj Mojžíš 
vložil ruce.“ (Dt 34,9a; B21) V současné 
charismatické teologii bychom to pravdě-
podobně označili jako pomazání. Druhým 
neméně důležitým významem je, že Jozue 
byl veřejně, před zraky celého Izraele, ozna-
čen jako ten, koho Bůh ustanovil za vůdce, 
který má být Mojžíšovým nástupcem.

Kamenování rouhače

Ve Staré smlouvě se vyskytuje ještě jed-
no poněkud zvláštní místo, kde je užito 
sloveso sámach. Jedná se o  kamenování 
rouhače z  24. kapitoly knihy Leviticus. 
(Lv 24,10-14) Na odsouzeného zde vkláda-
jí ruce svědkové jeho činu. Toto vkládání 
rukou mohlo sloužit buď jako prostředek 
připodobnění trestu smrti k  oběti nebo 
pravděpodobněji jako vyjádření svědka, 
že veškerá vina za zločin padá na hlavu 
odsouzeného.

Elíšův zázrak 
vzkříšení z mrtvých

Následující případ vkládání rukou je 
poněkud zvláštní. Jedná se o zázrak vzkří-
šení z mrtvých, který v Nové smlouvě na-
chází paralelu ve službě Ježíše a apoštolů. 
Elíša býval na svých cestách často hostem 
jedné ženy ze Šúnemu. Tato žena měla již 
starého muže a  stále neměla syna. Tato 
skutečnost byla v  Izraeli té doby velkým 
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Při vkládání rukou dochází 
k přenosu duchovního požehnání.



démony, budou mluvit v nových jazycích, 
budou brát hady, a kdyby vypili něco je-
dovatého, nijak jim to neublíží; budou 
vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“ 
(Mk 16,17-18; B21)

Učedníci měli pokračovat ve službě své-
ho Mistra, který vkládání rukou používal 
jako nástroj na zprostředkování Božího 
nadpřirozeného uzdravení. Vkládání ru-
kou v  souvislosti s  uzdravováním vidíme 
při všeobecných popisech Ježíšovy služby, 
(Lk 4,40; Mk 6,5) ale také při konkrétních 
případech uzdravení, které máme doloženy 
v  Písmu: uzdravení slepého (Mk 8,23-25) 
nebo udzravení ženy se zdeformovanou 
páteří (Lk 13,10-13). Na těchto konkrétních 
případech také vidíme, že udravení skrze 
vkládání rukou může proběhnout oka-
mžitě, jako v  případě sehnuté ženy, nebo 
postupně, jako v  případě slepého, na ně-
hož Ježíš vkládal ruce opakovaně. V první 
církvi bylo vkládání rukou na nemocné, 
spojené s  modlitbou za jejich uzdravení 
běžnou praxí; častokrát bylo také spojeno 
s  mazáním olejem. (Jk 5,14) Tato praxe 
byla neobyčejně účinná. 5. kapitola Skutků 
apoštolů mluví o tom, že služba uzdravová-
ní prostřednictvím vkládání rukou byla ve-
lice rozšířena a měla vysokou, mnohdy sto-
procentní účinnost. (Sk 5,12-16) Vkládání 
rukou při uzdravování má dvojí význam. 
Prvním je symbolické vyjádření skuteč-
nosti, že nemocného se prostřednictvím 
modlitebníka dotýká sám Bůh a  druhým 
je fakt, že vkládání rukou je úkonem, jehož 
prostřednictvím je předávána a uvolňová-
na Boží uzdravující moc. I dnes se při mod-
litbách za uzdravení spojených s  vkládá-
ním rukou setkáváme s tím, že lidé fyzicky 
cítí, jak do jejich těla proudí Boží moc.

Elíša a izraelský král Jóaš

V tomto případě nešlo o  vkládání ru-
kou, které by představovalo ustanovení 
nebo uzdravení, šlo o součást prorockého 
úkonu. Starý umírající prorok Elíša položí 
ruce na ruce krále a přikáže mu vystřelit 
šíp z okna. Potom mu přikáže vystřelit do 
země a podle horlivosti, s jakou to panov-
ník učiní, mu prorokuje míru jeho úspě-
chu v  bojích s  nepřáteli. (2Kr 13,14-19) 
Pro toto vkládání jukou je použito výrazu 
sím, který představuje přenos požehnání 
či pomazání. Na Jóašovy ruce přešlo po-
mazání, které na chvíli dodalo jeho střelbě 
prorocký význam. 

VKLÁDÁNÍ RUKOU 
V NOVÉ SMLOUVĚ

Vkládání rukou jako duchovní praxe 
přirozeným způsobem přešlo také do Nové 
smlouvy. Používal ho Ježíš, apoštolové 
a bylo také praxí první církve. Už výše jsme 
uvedli, že epištola Židům učení o vkládání 
rukou zařazuje mezi základní křesťanské 
nauky. Spisy Nové smlouvy obsahují množ-
ství příkladů vkládání rukou. Vyskytují se 
při několika různých příležitostech.

Uzdravování

V poslední kapitole Markova evangelia 
Ježíš posílá své učedníky kázat radostnou 
zvěst o Mesiáši a získávat další učedníky. 
Slibuje jim, že věřící bude provázet Boží 
moc: „Ty, kdo uvěří, budou provázet tato 
znamení: v  mém jménu budou vymítat 

neštěstím a hanbou. Elíša jí prorokoval, že 
bude mít syna, a tak se skutečně stalo. Dítě 
však za nějakou dobu onemocnělo a  ze-
mřelo. Žena se vydala za Elíšou hledat po-
moc. Elíša nejprve vyslal svého služebníka 
Gehazího, ale když ten neuspěl, modlil se 
za chlapce sám.

„Když Elíša vešel do domu, chlapec 
ležel mrtvý na lůžku. Elíša šel dovnitř, 
zavřel se s ním o samotě a začal se modlit 
k Hospodinu. Potom vstal a šel k chlapci. 
Položil se na něj, ústa na ústa, oči na oči, 
dlaně na dlaně. Jak na něm ležel, chlap-
covo tělo se zahřálo. Potom se zvedl a pře-
cházel po domě sem a tam. Opět k němu 
přistoupil a položil se na něj. Tu chlapec 
kýchl, pak znovu, celkem sedmkrát a na-
konec otevřel oči. Elíša přivolal Gehazi-
ho: „Zavolej Šunemitku!“ Zavolal ji tedy, 
a když přišla, Elíša jí řekl: „Tady máš své-
ho syna.“ Vešla dovnitř, padla mu k no-
hám a klaněla se mu až k zemi. Pak vzala 
syna a odešla.“ (2Kr 4,32-37; B21)

I když tento případ není klasickou 
ukázkou vkládání rukou, jsem přesvěd-
čen, že Elíša vkládání rukou k uzdravení 
Šúnemitčina syna používá. Ve 34. verši je 
použito slovo sím. Elíša na mrtvého chlap-
ce nevkládá pouze dlaně, ale rozprostírá 
nad ním celé své tělo. Elíšovo počíná-
ní nese podobné rysy s  počínáním jeho 
učitele Elijáše, když vzkřísil syna vdovy 
ze Sarepty. (1Kr 17,21) Až pozoruhodně 
stejně si počínal také apoštol Pavel, když 
v Troadě vzkřísil z mrtvých mladíka vy-
padnuvšího z  okna (Sk 20,10). Můžeme 
tedy konstatovat, že doteky rukou a  také 
jiných částí těla jsou ve Staré smlouvě do-
loženy jako součást modlitby za uzdravení 
či zmrtvýchvstání.
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Mezi vkládáním rukou 
a naplněním Duchem Svatým 
je v Bibli velmi zřetelná souvislost.

Z tohoto textu je zřejmé, že apoštolové 
považovali naplnění Duchem Svatým za 
velmi důležitou věc, která je zde pro kaž-
dého obráceného křesťana. Ve verších 17 
a 18 je velmi dobře patrná souvislost mezi 
vkládáním rukou a  obdržením naplnění 
Duchem Svatým. Šimon Kouzelník pova-
žoval dokonce apoštolské vkládání rukou 
za jakýsi magický úkon a  nabídl apošto-
lům peníze, když ho do své moci „zasvě-
tí“. V následujících verších čteme, že byl 
Petrem příkře napomenut a  odmítnut. 
S Božími dary nelze kupčit. Když byl Saul 
z Tarsu (pozdější apoštol Pavel) na cestě do 
Damašku, kde chtěl zničit místní křesťan-
skou komunitu, prožil setkání s  Ježíšem. 
Pozbyl zraku a byl doveden do Damašku, 
kde tři dny nejedl ani nepil. Bůh k němu 
poslal učedníka Ananiáše, který mu skrze 
vkládání rukou sloužil k uzdravení a k na-
plnění Duchem Svatým. (Sk 19,17-18)

Třetím místem, kde v Písmu nalézáme 
službu vkládání rukou v souvislosti s na-
plněním Duchem Svatým, je 19. kapitola 
Skutků. Čteme zde o  apoštolu Pavlovi, 
který v Efezu objevil učedníky, kteří ještě 
nebyli naplněni Duchem Svatým. K této 
důležité zkušenosti jim sloužil právě pro-
střednictvím vkládání rukou.

Podle Písma vkládání rukou jistě není 
jediným způsobem, jak přijmout naplnění 
Duchem Svatým. Jak o Letnicích v Jeruza-
lémě, tak v Kornéliově domě lidé tuto zku-
šenost získali přímo, aniž by na ně někdo 
ruce vkládal. Na základě uvedených bib-
lických míst však můžeme konstatovat, že 
je v pořádku vkládat ruce na lidi hledající 
naplnění Duchem Svatým.

Udílení duchovních darů

„Nezanedbávej dar, který je v tobě; byl 
ti dán skrze proroctví a  vkládání rukou 
staršovstva.“ (1Tm 4,14; B21)

„Proto ti připomínám, abys v sobě roz-
něcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze 
vkládání mých rukou.“ (2Tm 1,6)

Timoteus přijal skrze vkládání rukou 
Pavla a  starších duchovní dar a  Pavel jej 
vybízí, aby tento dar nezanedbával, ale 
rozněcoval. Dozvídáme se, že dar byl 
dán „skrze proroctví“. Z této skutečnosti 
je možné usoudit, že udílení duchovních 
darů není nějakou živelnou záležitostí, ale 

předchází mu proroctví, zjevení Boží vůle. 
Akt vkládání rukou je tedy prostředkem, 
při němž se zjevená Boží vůle stává účin-
nou a duchovní dar je udělen.

Oddělení lidí 
pro specifickou práci

Oddělení Božích služebníků pro dílo 
a či jejich ustanovení do duchovního úřa-
du bylo od začátku dějin křesťanské církve 
spojeno s  vkládáním rukou. Ve Skutcích 
apoštolů máme tři příklady: Prvním je 
ustanovení diakonů ve Sk 6,1-6, dalším 
vyslání misionářů ve Sk 13,2-3 a  posled-
ním ustanovení starších ve Sk 14,23.

Při tomto úkonu přijímal ustanovený, 
či vyslaný člověk pomazání, tzn. zmocnění 
od Ducha Svatého k vykonávání příslušné 
služby. Apoštol Pavel v souvislosti s usta-
novováním do služby varuje Timotea: „Na 
nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj 
účast na cizích hříších; zachovávej si čis-
totu.“ (1Tm 5,22; B21) Člověk se měl před 
ustanovením do nějakého úřadu dokázat 
jako někdo, kdo splňuje určitý standard 
a je dané úlohy hoden. Potom na něj cír-
kevní autority vkládaly ruce a byl ustano-

ven do služby. Známý biblický učitel Derek 
Prince na základě tohoto verše varuje před 
živelným, spontánním a chaotickým vklá-
dáním rukou, ke kterému někdy v  sou-
časném letničně-charizmatickém hnutí 
dochází. Při takovém nedisciplinovaném 
chování může dojít ke zlému duchovnímu 
vlivu a znečištění věřících.

Vkládání rukou patří do novosmluvní 
církve. Nejde o  starověký rituál, ale živý, 
žehnající skutek víry, který symbolizuje to, 
že Kristova církev je založena na vztazích 
mezi jejími jednotlivými údy, které se na-
vzájem potřebují. Je přirozeným projevem 
fungujícího těla Kristova. Moc zmrtvý-
chvstalého Krista k uzdravení a požehnání 
přebývá v  životě každého jeho učedníka, 
který je naplněn Duchem Svatým a zvláště 
pak ve vedoucích, které si Bůh vyvolil.

Zdroj: 
ŠOBR, Daniel: Vkládání rukou; 
Biblická Universita Harvest International, 
Liberec 1999

Vkládání rukou | Téma

Žehnání

„Tehdy k  němu přinášeli malé děti, 
aby se jich dotkl, ale učedníci je okřiko-
vali. Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se 
a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně 
a  nebraňte jim - vždyť právě takovým 
patří Boží království! Amen, říkám vám, 
že kdokoli nepřijme Boží království jako 
dítě, nikdy do něj nevejde.“ Potom je bral 
do náručí, vkládal na ně ruce a  žehnal 
jim.“ (Mk 10,13-16; B21)

V tomto oddíle Písma, který má své 
paralely v Mt 19,13-15 a v Lk 18,15-17, vi-
díme, že lidé k  Ježíši nosili své děti, aby 
jim žehnal. Tento obyčej (žehnání dětí) je 
charakteristický pro rabínský judaismus 
a je mezi zbožnými Židy dodnes praktiko-
ván. Ježíšovi učedníci lidem brání v tom, 
aby přiváděli své děti, ale On je napomí-
ná. Láska k dětem a k těm, kdo jsou jako 
děti, pramení ze samé podstaty Božího 
charakteru.

Dalším příkladem požehnání skr-
ze vkládání rukou je Zj 1,17. Poté, co se 
oslavený Ježíš zjevil apoštolovi Janovi 
na ostrově Patmos, tak přemohla no-
vosmluvního proroka Boží bázeň a padl ke 
Kristovým nohám jako mrtvý. Ježíš na něj 
položil ruku a povzbudil ho, aby se nebál.  
I v Nové smlouvě tedy můžeme pozorovat, 
že při vkládání rukou dochází k přenosu 
duchovního požehnání.

Naplnění Duchem Svatým

S duchovním požehnáním souvisí také 
služba, která pomáhá věřícímu k naplně-
ní (nebo křtu) Duchem Svatým. I zde má 
své nezastupitelné místo praxe vkládání 
rukou. V Bibli najdeme místa popisující 
naplnění Duchem Svatým, ke kterému 
došlo spontánně (například v  Jeruza-
lémě na Letnice nebo v Kornéliově domě. 
(Sk  2  a  10) Kromě těchto dvou případů 
však ve Skutcích nalézáme ještě další tři 
případy naplnění Duchem Svatým, které 
jsou v  přímé souvislosti s  vkládáním ru-
kou. Prvním z  těchto případů je Petrova 
a  Janova služba nověobráceným křesťa-
nům v Samaří: „Apoštolové v Jeruzalémě 
uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo, 
a tak k nim vyslali Petra a Jana. Ti přiš-
li a  modlili se za ně, aby přijali Ducha 
svatého. (Na nikoho z nich totiž ještě ne-
sestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu 
Pána Ježíše.) Vkládali tedy na ně ruce 
a oni přijímali Ducha svatého. Když Ši-
mon uviděl, že se Duch svatý uděluje skr-
ze vkládání rukou apoštolů, přinesl jim 
peníze se slovy: Dejte i mně tu moc, aby 
každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha 
svatého!“ (Sk 8,14-19; B21)
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Proto ti připomínám, abys v sobě 
rozněcoval ten Boží dar, který jsi 
přijal skrze vkládání mých rukou.



keby Boh pred nástupom moderného pre-
budeneckého kresťanstva nekonal, a preto 
sa z týchto dôb niet čo naučiť. Hoci si autor 
tohto článku samozrejme nenárokuje pa-
tent na pravdu, nasledovné riadky odráža-
jú postoj radikálneho stredu, ktorý neide-
alizuje, no ani neanatemizuje. Ján Kalvín 
bol človekom svojej doby, ktorý urobil ne-
málo chýb a  kontroverzných rozhodnutí; 
disponoval však mnohými kvalitami, kto-
ré mu právom prisúdili výnimočné posta-
venie v kresťanských dejinách. 

Aj takto sa rodia legendy

Ján Kalvín sa narodil 10. júla v  roku 
1509, v severofrancúzskom meste Noyon, 
ktoré sa nachádza v oblasti Pikardia, poľ-
nohospodárskom regióne, okrem iného 
známom aj svojimi silnými náboženskými 
a cirkevnými väzbami. Pikardčania patrili 
k elitným skupinám na známej Parížskej 
univerzite. Nebolo to náhodou – študenti 
z  tohto regiónu všeobecne vynikali inte-
lektom, poctivosťou, vysokou morálkou, 
ale aj sebavedomím. V čase Kalvínovho 
narodenia bola duchovná klíma tohto 
regiónu charakteristická náboženským 
sentimentom inklinujúcim k mysticizmu, 
a  tiež postupne rastúcou otvorenosťou 
voči humanistickým myšlienkam. Tento 
budúci reformátor sa narodil do vskutku 
zaujímavých podmienok: jeho otec spra-
voval financie katedrálnej kapituly a v ro-
dine mal silnú autoritu, ktorá bola po-
trebná ako soľ pri výchove siedmich detí, 
ktoré pomerne skoro prišli o svoju matku. 
Podľa otcovho želania sa Ján rozhodol pre 
povolanie kňaza. Vďaka otcovým ekle-
ziastickým konexiám a z nich vyplývajú-
cim finančným benefitom bolo mladému 
Kalvínovi zabezpečené vzdelanie na tých 
najlepších parížskych inštitúciách. 

Duchovná klíma v hlavnom meste bola 
pestrá a  jedným z  jej hlavných činiteľov 
bolo nejednoznačné politické smerovanie 
francúzskeho monarchu, kráľa Františka 
I. Na jednej strane sa v roku 1515 kráľovi 
podarilo získať od pápeža právo vymenú-
vať biskupov, čo malo principiálne zname-
nať užšiu interakciu medzi monarchom 
a  katolíckou cirkvou. Na strane druhej 
však František I. podporoval protestant-
ské sily v  Nemecku, aby tak oslabil moc 
cisára Karla V. Kráľova nerozhodnosť sa 
prejavila aj v jeho počiatočných postojoch 
k  názorovej diverzite vo vlastnej monar-
chii. Miestami podporoval konzervatív-
cov na sorbonnskej teologickej fakulte, 
inokedy zasa humanistov ako napr. Eraz-
ma, učiteľov na Collège Royal, a  s nimi 
sympatizujúcu vlastnú sestru Margarétu 
Navarskú.

Ján Kalvín
Apoštol helvétskej 
reformácie

fundamentalista oceniť nechce, alebo 
nevie. Nie je tomu inak ani v  prípade 
švajčiarskeho reformátora Jána Kalvína. 
Niektorí kresťania takpovediac žijú z pre-
lomového diela a  v neposlednom rade aj 
z  obdivuhodných hrdinských životných 
príbehov reformátorov bez potreby hlbšej 
kritickej reflexie nad svojím súčasným sta-
vom vo svetle Písma (t. j. pravý opak po-
stoja, ktorý zaujali reformátori). Iní zasa 
štúdiom kresťanských dejín pohŕdajú, ako 

Peter Málik

Š 
túdium života snáď akejkoľvek his-
torickej postavy je spojené s  istou 
dávkou kontroverzie, prekvapenia, 

no aj sklamania. Korektné, kritické bá-
danie dejín zaručene prinesie „studenú 
sprchu“ idealistom a  hľadačom rozpráv-
kových hrdinov, taktiež však poukáže 
na prekvapivé pozitíva, ktoré úzkoprsý 
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Z kňaza právnik

V súlade s otcovým prianím sa v roku 
1523 vydal štrnásťročný Ján na štúdiá 
do Paríža. Niekoľko mesiacov strávil na 
Collège de la Marche, kde sa pod vedením 
učiteľa Marthurina Cordiera zoznámil 
s hlbokou formou zbožnosti s dôrazom na 
osobu Ježiša Krista. Cordier mal na Kal-
vína taký markantný vplyv, že mu v roku 
1552 reformátor venoval jeden zo svojich 
biblických komentárov. Na svoju ďalšiu 
vzdelávaciu inštitúciu, Collège Montaigu, 
kde štyri roky študoval slobodné umenia 
v  príprave na kňazské povolanie, Kalvín 
veľa dobrých spomienok nemal. Toto ko-
légium „vynikalo“ nielen prehnane strikt-
nou disciplínou pod vedením pedagógov 
ako Noël Bediér, ale aj dôrazom na úz-
koprsú dogmatickú ortodoxiu. Dôkazom 
podobného ultrakonzervatívneho postoja 
bolo aj viacero trestov smrti vynesených 
nad údajnými priaznivcami Martina Lut-
hera v  Paríži. Anti-reformačne naladení 
ľudia ako spomínaný Bediér s  otvorenou 
náručou vítali inkvizičnú aktivitu vy-
chádzajúcu z parížskej „bašty ortodoxie“, 
teologickej fakulty na Sorbonne. Vojna 
medzi konzervatívnym katolíckym kríd-
lom a  proreformnými humanistami za-
znamenala aj intenzívny konflikt, ktorý 
zúril v roku 1526 medzi rigidným Bedié-
rom a  slávnym Erazom Rotterdamským. 
V takejto, vskutku búrlivej, atmosfére 
sa Ján Kalvín štyri roky učil slobodným 
umeniam. 

V roku 1528 sa Kalvín presunul do 
mesta Orléans na popud svojho otca, ktorý 
sa po nezhodách s katedrálnou kapitulou 
rozhodol, že pre syna bude lepšia karié-
ra právnika než kňazské povolanie. Ján 
poslúchol a stal sa z neho horlivý študent 
práva pod vedením Pierra de l‘Estoile, ge-
nerálneho vikára orléanskej diecézy, ktorý 
zohral významnú úlohu v synode v Sens, 
kde boli vydané nariadenia za vnútornú 
reformu cirkvi ako aj proti Lutherovi.

Búrlivá duchovná klíma ani v  trid-
siatych rokoch šestnásteho storočia ne-
utíchala. V roku 1530 teologická fakulta 
v Sorbonne započala stíhanie proti viace-
rým učiteľom gréčtiny a hebrejčiny, ktorí 
boli „vinní“ z tvrdenia, že hlbšie vedecké 
poznanie pôvodných biblických jazykov je 
podstatné pre správny výklad Písma a že 
úplné spoliehanie sa na latinskú Vulgátu je 
neadekvátne. Spolu s ďalšími obvinenými 
z  „kryptoluteranizmu“ figurovala aj krá-
ľova sestra Margaréta, vďaka ktorej sa uni-
verzita v Bourges tešila veľkej akademickej 
slobode. Práve sem sa Kalvín presťahoval 
v tom istom roku. Nezotrval tu však dlho 
a po necelom roku sa vydal do nebezpeč-
nej destinácie – Paríža. V hlavnom meste 

sa dozvedel o  otcovom vážnom zdravot-
nom stave, a preto sa vrátil do svojho ro-
diska, aby pri otcovi strávil jeho posledné 
dni. Kalvínov otec zomrel v exkomuniká-
cii, ktorú naňho dva roky predtým uvrhla 
kapitula kvôli finančným nezrovnalos-
tiam. Rodina musela potupne vyjednávať 
s cirkevnými hodnostármi, aby sa zosnu-
lému dostalo cirkevného pohrebu. Opäť 
raz mladý Kalvín pocítil, ako správanie 
klerikov nasvedčovalo tomu, že neboli 
príliš schopní rozlišovať medzi svetskou 
a duchovnou mocou. 

Z právnika reformátor

V tomto období sa Kalvín začal zasa-
dzovať o slobodu svedomia kresťana a to-
leranciu zo strany panovníkov. Podobné 
dôrazy nachádzame aj v  jeho komentári 
na dielo De Clementia rímskeho filozofa 
Senecu. V tomto komentári mladý práv-
nik rozpracúva teóriu miernosti a toleran-
cie, ktorú by mal každý panovník (či už 
stoik alebo kresťan) uplatňovať pri výkone 
svojej vlády. Vskutku, panovník je služob-
níkom milostivého Boha, ktorý má zaručiť 
všeobecné blaho spoločnosti. Kalvínovo 
presvedčenie, že cirkev i štát potrebujú au-
tority hodné rešpektu, sa tiahlo celou jeho 
službou a je badateľné aj zo spôsobu, akým 
neskôr spravoval cirkevný zbor v Ženeve. 
Približne v tomto čase sa Kalvín zoznámil 
aj s  viacerými skupinami kresťanského 
disentu (napr. s anabaptistami). Jeho reak-
cia voči týmto „sektárom“ (ako ich nazval 
jeho starší nemecký kolega Luther) nebola 
priaznivá, keďže Kalvín veril, že Bibliu má 
interpretovať cirkev ako komunita na čele 
s Bohom určenými služobníkmi, ktorí sú 
na túto úlohu obdarovaní. Uprednostňo-

vanie individuálneho duchovného zážit-
ku, ako to bolo v prípade niektorých entu-
ziastických skupín (Lutherovo označenie 
„blúznivci“ hovorí za všetko), pred uče-
ním Písma bol z Kalvínovho pohľadu hru-
bý omyl znamenajúci reálnu hrozbu pre 
cirkev. Podobne ako jeho nemecký spolub-
rat, v súvislosti s anabaptistami dal Kalvín 
princípy slobody svedomia a  tolerancie 
akosi bokom. Jeho brožúra Psychopanny-
chia („O spánku duše“), kde konfrontuje 
učenie niektorých sektárskych skupín, 
ktoré tvrdili, že duša po smrti spí v oča-
kávaní súdneho dňa, je však dôkazom 
nesmiernych schopností a  rozsiahlych 

vedomostí mladého právnika, ktorý na 
každej stránke extenzívne cituje Starý aj 
Nový zákon, ale aj ranokresťanských au-
torov Irenea, Tertuliána či Augustína. Už 
v  tomto mladom veku vidíme teologickú 
zdatnosť, ktorú mu mohli závidieť mnohí 
o generáciu starší kolegovia. 

Konflikt medzi humanistami a  kon-
zervatívcami sa naďalej vyostroval. An-
ti-reformačne naladení konzervatívci ne-
ustále nadobúdali prevahu, až sa im na 
sklonku roku 1533 podarilo získať kráľovu 
priazeň natoľko, že nariadil úplné vy-
hladenie „tých prekliatych luteránskych 
siekt“. V  roku 1534 však vypukla ďalšia 
kríza, ktorá mala dosah na stav cirkvi, ale 
aj štátu. Antoine Marcourt, kazateľ a sym-
patizant Martina Luthera, začal otvorene 
kritizovať slávenie svätej omše a  robil to, 
okrem iného, aj formou verejne umiest-
nených nápisov a  plagátov. S novým im-
pulzom prišla aj nová vlna perzekúcie, 
pretože parlament spolu so sorbonnskými 
teológmi odporučil kráľovi udeliť hereti-
kom tie najtvrdšie možné tresty. Kalvín sa 
ocitol v  situácii, keď so svojimi postojmi 
musel v záujme vlastného bezpečia opustiť 
rodnú zem. 

V roku 1535 sa Kalvín stretol spolu 
s ďalšími reformistami v protestantsky na-
ladenom Bazileji. Toto mesto sa už v tom 
čase tešilo atmosfére zdravého pluralizmu, 
kde žili napríklad známy humanista Eraz-
mus a  bývalý Zwingliho spolupracovník 
Mykonius (ktorý sa snažil o  ekumenické 
vyznanie viery spoločné pre prívržencov 
Luthera aj Zwingliho). Kalvín počas svoj-
ho pobytu v Bazileji viac inklinoval k Lut-
herovým ako k  Zwingliho myšlienkam. 
Práve Luther inšpiroval prvé vydanie sláv-
nych Kalvínových Christianae Religio-
nis Institutio („Inštitúcia kresťanského 

náboženstva“) viac ako ktorákoľvek iná 
osobnosť reformácie. Tento legendárny 
teologický spis (ktorý prešiel početnými 
revíziami, pričom posledná latinská verzia 
bola päťnásobne dlhšia ako prvá) bol od 
samého začiatku bestsellerom a jeho pred-
slov tvoril, podľa Kalvínovho rozvinutého 
zmyslu pre kontroverziu, list adresovaný 
francúzskemu monarchovi. Celé dielo má 
pomerne silný a  vyprofilovaný anti-rím-
sky ráz a  obsahuje nejednu kritickú po-
známku na margo pápežstva. Kalvínova 
idea reformácie bola, opäť, v istých kontú-
rach podobná Lutherovej – hlavne v cieli 
reformovať cirkev ako takú, nie vytvoriť 
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Kristus všetko a vo všetkom
je srdcom Kalvínovej teológie.



vtedajšom stave do mierne ošemetnej po-
zície: „Ja, čo som tak známy svojím nepria-
teľstvom voči celibátu, ešte stále nie som 
ženatý a neviem, či vôbec niekedy budem. 
Ak sa ožením, bude to len preto, aby som 
venoval viac času Pánovi a menej každo-
denným starostiam.“ Kalvín sa napokon 
v roku 1540 oženil s Idelette de Bure, vdo-
vou po bývalom anabaptistovi, ktorá mala 
dve deti z  predchádzajúceho manželstva. 
Aj keď na základe vyššie uvedeného výro-
ku by niekto mohol pochybovať o Kalví-
novej vrúcnej manželskej láske, Kalvínov-
ci sa tešili veľmi peknému manželskému 
vzťahu. Po ich návrate do Ženevy sa im 
narodil synček, ktorý však skoro zomrel, 
a tak zostal veľký reformátor bez pokrvné-
ho potomstva. Po deviatich rokoch šťast-
ného manželstva napokon v  roku 1549 
zomrela aj Idelette, na čo Kalvín napísal: 
„Najlepší spoločník môjho života mi bol 
odňatý. Keby sa mi stalo čokoľvek vážne, 
bola by ochotná sprevádzať ma nielen do 
vyhnanstva a  chudoby, ale až po smrť. 
Kým žila, bola mi ozajstnou pomocou 
v mojom povolaní.” 

Druhou významnou skutočnosťou, 
ktorá poznačila Kalvínov pobyt v  Štras-
burgu, bola jeho účasť na viacerých teolo-
gických kolokviách, počas ktorých sa bliž-
šie zoznámil s  predstaviteľmi nemeckej 
reformácie. Tieto kolokviá mali dopomôcť 
k jednote cirkvi a v istých bodoch sa teoló-
gom darilo dosiahnuť zhodu, no Luthero-
ve odmietnutie dvojitého ospravedlnenia 
a nezhody ohľadom charakteru Kristovej 
prítomnosti v  elementoch Večere Páno-
vej viedli k  ultimátnemu neúspechu ra-
ného ekumenického pokusu. Kalvín bol 
už od samotného počiatku týchto dialó-
gov skeptický voči podobným pokusom 
o kompromis, preto kolokvium v Regens-
burgu opustil pomerne skoro. Veľkým be-
nefitom jeho účasti na týchto kolokviách 
však bolo osobné zoznámenie sa s  auto-
rom Augsburgského vyznania, Filipom 
Melanchtonom. Kalvín sa s  Lutherovým 
najbližším spolupracovníkom tešil celoži-
votnému vzájomnému rešpektu. Jediným 
nešťastným ohnivkom ich priateľského 
puta bolo snáď len to, že Melanchton ne-
doručil Lutherovi list od jeho helvétskeho 
obdivovateľa v  strachu z  jeho negatívnej 
reakcie na potenciálne kontroverzný ob-
sah korešpondencie.

 

Misia: Ženeva

Občania legendárnej Ženevy vložili do 
príchodu svojho (kedysi ohrdnutého, teraz 
vytúženého) reformátora obrovskú nádej. 
Tentokrát aj preukázali nemalú štedrosť, 
keď dali Kalvínovcom do užívania rodinný 

ženevská mestská rada nástojila na spôso-
be bohoslužieb bernskej cirkvi a Kalvín ani 
Farel neboli ochotní podvoliť sa vôli vede-
nia mesta, na jar roku 1538 boli obaja zo 
Ženevy vylúčení. 

„Exodus“

Ako dočasné útočisko poslúžil Kalví-
novi Štrasburg, kde dostal ponuku slúžiť 
ako pastor frankofónneho zboru. Kalvín 
ponuku prijal a služba na tomto mieste mu 
poskytla skvelé prostredie a mnoho príle-
žitostí na hlbšie teologické štúdium, ktoré 
prinieslo ovocie okrem iného aj v podobe 
druhej, rozšírenej revízie Inštitúcie. Kal-
vín však ani v  bezpečí a  komforte štras-
burgskej fary nezabudol na svoje ženevské 
stádočko, ktoré sa počas jeho absencie za-
čalo zmietať v  pochybnostiach ohľadom 
svojho duchovného smerovania. Kardinál 
Sadolet totiž poslal ženevským kresťanom 
list, v  ktorom ich adresuje, aby sa vráti-

li do „lona cirkvi“, t. j. do Ríma. Mnohí 
Ženevčania stratili istotu, ktorú nesporne 
potrebovali na systematickú reformáciu 
a  stabilný duchovný život. Sadoletov list 
poslali do Bazileja a z Bazileja do Štarsbur-
gu s prosbou, aby naň Kalvín odpovedal. 
Odpoveď na seba nenechala dlho čakať 
a prišla s pre Kalvína typickou teologickou 
erudíciou. Odmietol všetky obvinenia zo 
strany Ríma, že protestanti sú schizmatici, 
ktorí rozvracajú cirkev. To Rím vypove-
dal protestantov a jediné, čo v skutočnosti 
títo „oddelení“ reformovaní bratia hľada-
jú je skutočná jednota cirkvi založená na 
pravde evanjelia. Reformátorov prirovnal 
k  starozmluvným prorokom, ktorí boli 
poslaní s Božím posolstvom, aby priniesli 
reformu do radov izraelského ľudu, ktorý 
sa neraz vzdialil tak či onak od Božej vôle. 
Biskup musel po Kalvínovej zdrvujúcej 
odpovedi priznať prehru. Ženevskí kresťa-
nia nato svojho milovaného učiteľa zavola-
li naspäť domov. 

Počas štrasburgského „exodu“ sa však 
v  Kalvínovom živote objavili dve dôleži-
té skutočnosti, ktoré stoja za zmienku. V 
prvom rade sa Ján Kalvín oženil. Podob-
ne ako napríklad Luther, ani Kalvín ne-
bol spočiatku tejto myšlienke naklonený. 
Chcel totiž všetok svoj čas a  energiu ve-
novať reformácii cirkvi. Na druhej strane 
vehementne protestoval proti povinnému 
celibátu klerikov, čo ho dostalo v  jeho 

novú. Keďže v  cirkvi zostala pod nebla-
hým pápežským vedením pravda evanje-
lia v  deformovanom stave, celá cirkev sa 
potrebovala „obrátiť“, t. j. kajať sa a nasle-
dovať šľapaje ranej cirkvi smerom k Bohu 
vierou v Ježiša Krista. Inými slovami, Kal-
vín a reformátori nezakladali novú cirkev, 
to stará cirkev sa potrebovala stať cirkvou 
chodiacou v skutočnej pravde evanjelia. 

Kalvínovu teológiu tvoril komplexný, 
mnohovrstevný systém, postavený in toto 
na jednej základnej skutočnosti – zvrcho-
vanosti živého, milostivého, všemohúceho 
Boha, ktorý prostredníctvom vykupi-
teľského diela svojho Syna Ježiša Krista 
dokonal spasenie pre ľudstvo. Kristocen-
trizmus – „Kristus všetko a  vo všetkom“ 
(Kol 3,11) – je srdcom Kalvínovej teológie, 
ktorá bola tak citeľne odlišná od povera-
mi presiaknutých náboženských tradícií 
a  stredovekej scholastiky presadzovanej 
konzervatívnymi pro-rímskymi teológmi, 
že pozitívne reakcie z reformných kruhov 
nenechali na seba dlho čakať. 

Guillaume Farel, ktorý sa snažil za po-
moci mestskej rady (a čiastočne aj hrubej 
sily) viesť reformné snahy v  Ženeve, ne-
zvládal rastúce pnutie a  chaos v  meste, 
a  preto sa rozhodol požiadať o  pomoc 
samotného Kalvína, aby mu pomohol 
s neľahkou prácou vedenia tejto meniacej 
sa kresťanskej komunity. Ten s nemalým 
váhaním ponuku prijal a chopil sa úradu 
lektora Svätého Písma a  svoje pôsobenie 
začal prednáškami na Pavlove listy. 

Reputácia tohto dynamického reformá-
tora neustále rástla, no ani v  Ženeve ne-
zostal bez kontroverzie. V roku 1536 spísal 
„vyznanie viery“, ktoré malo spájať veria-
cich v Ženeve, ako aj artikuly – vieroučné 
články, ktoré zaväzovali komunitu k  slá-
veniu Večere Pánovej v  aspoň mesačnej 
frekvencii, a tá mala byť taktiež príležitos-
ťou pre spoločné vyznanie viery, kázanie 
a  chválenie Boha. Aj vďaka obligátnemu 
charakteru vyznania, ale aj kvôli frekven-
cii vysluhovania Večere Pánovej sa Kalvín 
stretol s odporom mestskej rady, čo násled-
ne vytvorilo priestor pre krízu v roku 1538, 
kedy došlo k  otvorenému rozkolu medzi 
mestskou radou a Kalvínom. Problematic-
kým bodom celej ženevskej reformy bolo 
prepojenie medzi cirkevnou a  mestskou 
(t. j. politickou) správou. Dejiny svedčia 
o hrozbách spájania náboženskej a štátnej 
moci, a aj v tomto prípade prepojenie tohto 
druhu prinieslo ťažké komplikácie. Keďže 
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Keď už nebol schopný fyzicky písať, 
svoje diela diktoval zapisovateľom.

dom, dobrú mzdu, ako aj iné výhody. Kal-
vín sa do milovaného mesta nevrátil s pre-
hnanými ideálmi. Nedržal však v sebe ani 
odpor a neodpustenie, keď mal slúžiť tým 
istým ľuďom, ktorí ho vypudili z mesta. Pri 
dohovoroch s  mestskou radou však zdô-
raznil, že nevyhnutne potrebuje jednotu 
pri formulovaní cirkevného poriadku. 

Podstatnou črtou novej cirkevnej 
štruktúry bolo pôsobenie štyroch zák-
ladných cirkevných úradov, a to pastorov, 
učiteľov, presbyterov a  diakonov. Cieľom 
služby pastorov bolo kázanie Božieho slo-
va a vysluhovanie sviatostí. Pastori sa mali 
pravidelne stretávať za účelom vzájomné-
ho budovania, štúdia Biblie a  bratského 
zdieľania (ktoré zahŕňalo aj kritické pre-
skúmanie osobného života každého slu-
žobníka). Aj v spôsobe nominácie pastorov 
vidíme prepojenie ekleziastickej a verejnej 
správy: mestská rada (so súhlasom kres-
ťanskej ženevskej komunity) navrhovala 
kandidátov na službu pastora, z  ktorých 
si kolégium pastorov následne vyberalo. 
Tento postup do istej miery odráža Kal-
vínovu preferenciu oligarchického mode-
lu správy, na štátnej aj cirkevnej úrovni. 
Teologické vzdelanie a vôbec akademickú 
prípravu budúcich pastorov mali na sta-
rosti učitelia, ktorých taktiež na tento post 
nominovala mestská rada. Vzdelávací 
program v meste neskôr Kalvín rozšíril na 
akadémiu, ktorá mala de facto univerzitnú 
štruktúru a teológia tak už viac nebola jej 
jediným študijným zameraním. V oblasti 
vzdelania dosiahol Kalvín nemalé úspe-
chy. Vytvoril dvojstupňový vzdelávací sys-
tém, počas ktorého žiaci získali potrebné 
zručnosti od písania a čítania, cez znalosť 
klasických jazykov, filozofie, slobodných 

umení, až po teologické vzdelanie. Fran-
cúzski, holandskí, nemeckí, ba aj výcho-
doeurópski študenti si chodili do Ženevy 
po prvotriedne vzdelanie, ktoré pomohlo 
sformovať európsku konfesijnú protes-
tantskú elitu. 

Dozor nad morálkou členov komunity 
mali na starosti dvanásti presbyteri. Spolu 
s  pastormi tvorili tzv. Konzistórium, na 
ktoré sa viazalo cirkevné, ako aj svetské 
vedenie Ženevy. Diakoni mali na starosti 
praktickú službu v komunite, hlavne sta-
rostlivosť o chorých, núdznych a starších, 

resp. opustených ľudí. Kalvín nebol ješitný 
muž, ktorý by potreboval za každú cenu 
meniť spoločnosť podľa svojich predstáv; 
chcel však vidieť pravdy Božieho slova 
v praxi – ako menia ľudí a s nimi celú spo-
ločnosť. Aj z tohto dôvodu zaviedol prísne 
morálne nariadenia, ktoré boli záväzné 
pre všetkých občanov Ženevy. Zakázaný 
bol prehnaný luxus, svoje brány museli 
zavrieť divadlá, obyvatelia sa museli vzdať 
tanca, opíjania a  vyzývavého šatstva. Tri 
základné hodnoty, ktorých sa Kalvín pri 
týchto reformách držal, boli povolanie, 
práca a blahobyt (v zmysle „prospech“, nie 
„luxus“). Veril, že keď každý bude vykoná-
vať svoje povolanie (cirkevné aj sekulárne) 
verne a usilovne a v intenciách biblických 
hodnôt, spoločnosť bude reflektovať hod-
noty Božieho kráľovstva.

Hoci Kalvín túžil po obnove pred-
konštantínovského módu života cirkvi, je 
otázne, či model štátnej, resp. metskej cir-
kvi bol správnou cestou. Na jednej strane 
tento model efektívne poslúžil v  oblasti 
sociálnej starostlivosti o znevýhodnených 
ženevských veriacich po vzore jeruzalem-
ského zboru. Na strane druhej však in-
tímne prepojenie cirkevného a mestského 
vedenia „poslúžilo“ aj k nejednému trestu 
smrti, prípadne mučeniu tých, ktorí sa 
nejakým spôsobom hrubo previnili proti, 
buď cirkevným alebo štátnym, záväzným 
nariadeniam. Za zmienku stojí dobre zná-
my prípad Michaela Serveta, ktorý dodnes 
na švajčiarskeho reformátora nevrhá to 
najpriaznivejšie svetlo. (Upozorňujeme, 
že ide o mimoriadne zjednodušenú verziu 
ináč komplikovaného prípadu.) Mi chael 
Servetus rozvíril vodu svojím kontro-
verzným učením o  sv. Trojici. Tvrdil, že 

Boh neexistuje v  troch rôznych osobách, 
ale v  troch „spôsoboch (módoch) bytia“ 
– pozícia, ktorá sa blížila sabelliánskemu 
modalizmu. Ján Kalvín ako klasický trini-
tarián videl v Servetovom učení smrtiaciu 
hrozbu pre cirkev. Keďže presne taký istý 
názor zastával už predtým inkvizičný súd 
v  (stále pro-rímskom) Lyone, vedenie že-
nevského zboru v tejto veci spolupracovalo 
s inkvíziou a v roku 1533 bol Michael Ser-
vetus upálený na hranici za Ženevou, a to 
s Kalvínovým súhlasom (dokonca na jeho 
popud). Servetovu popravu schválili aj iné 

osobnosti reformácie, medzi ktorými fi-
guroval aj známy Filip Melanchton. 

Je však potrebné dodať, že pri posudzo-
vaní Kalvínových postojov a  rozhodnutí 
nemôžeme ignorovať historický kontext 
a okolnosti, v ktorých sa tento reformátor 
nachádzal – napriek tomu, že tieto sku-
točnosti neobhajujú jeho omyly, s  ktorý-
mi nesúhlasili aj niektorí jeho súčasníci. 
V šestnástom storočí však spoločnosť ope-
rovala na iných princípoch a  trest smrti 
mal v tom čase (ako aj v časoch ranej cir-
kvi) omnoho širšie použitie ako v moder-
nej západnej spoločnosti, kde je udeľovaný 
– ak vôbec – iba za vraždu prvého stupňa 
(a aj to nekonzistentne). Taktiež sekulárne 
princípy odluky cirkvi od štátu boli v sú-
dobej Kalvínovej spoločnosti cudzie poj-
my. Aj z týchto dôvodov je dôležité vnímať 
Kalvínov život a dielo v kontexte celkovej 
trajektórie vývinu kresťanského myslenia 
a západnej spoločnosti. 

 

Až do konca

Posledná dekáda Kalvínovho života 
bola poznačená neustálymi bojmi v  ob-
lasti zdravia, ale aj veľkou produktivitou, 
hlavne čo sa týka tvorby teologickej litera-
túry. Keď už nebol schopný fyzicky písať, 
svoje diela diktoval zapisovateľom. Až do 
posledného dychu slúžil slovom; len v roz-
medzí rokov 1549 až 1564 ženevskí steno-
grafi prepísali približne dvetisíc Kalvíno-
vých kázní, ktoré prednášal ex tempore. 
Pre zaujímavosť uvedieme, že Corpus 
Reformatorum, kompletnú zbierku Kal-
vínových spisov, tvorí neuveriteľných 59 
zväzkov! Plodná existencia veľkého švaj-
čiarskeho reformátora sa schýlila ku kon-
cu na jar roku 1564, kedy početné choroby 
(a zrejme aj prepracovanosť) priviedli päť-
desiatštyri ročného Jána Kalvína do finále. 
Dvadsiateho siedmeho mája vydýchol na-
posledy so slovami: „Quosque, Domine?“ 
(Dokedy, Pane?)

Neprináleží nám odsudzovať tohto pre 
mnohých kontroverzného reformátora, 
ktorý bol napriek svojich chybám (pričom 
mnohé z  nich sám rozoznal a  pokorne 
oľutoval) jedným z  hlavných katalyzáto-
rov a  dejateľov protestantského kresťan-
stva vôbec. Jeho služba, hnaná radikál-
nym videním Božej zvrchovanosti, moci 
a milosrdenstva, mala ďalekosiahly dopad 
na celé generácie kresťanov v  Európe aj 
v  „Novej zemi“ za Atlantikom. Aj dnes, 
v  dobe, keď je tak ľahké stratiť správne 
životné smerovanie v spleti hektiky a ne-
stáleho hodnotového rebríčka spoločnosti, 
je nám Kalvínova nekompromisná odo-
vzdanosť nadčasovým príkladom hod-
ným nasledovania. 

Ján Kalvín | Z histórie
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Jeho služba, hnaná radikálnym 
videním Božej zvrchovanosti, moci 
a milosrdenstva, mala ďalekosiahly 
dopad na celé generácie kresťanov.



Rodina Taxovcov 
v našich zboroch

Jesús Tax je pastorom niekoľkotisícového zboru 
v meste Villahermosa v Mexiku a spolu so svojou 
rodinou prijal pozvanie na návštevu Slovenska a Čiech.

a o porážke diabla. Veľký dôraz kládol na 
Božie slovo, skrze ktoré prichádza viera 
do života človeka – viera k  uzdraveniu, 
viera k  oslobodeniu. Tiež skrze chválu 
a  uctievanie vie človek prijať uzdravenie, 
lebo chvála prináša slobodu a Boh sa po-
čas chvál hýbe a dotýka ľudí. A to, ako sa 
Boh dotýka svojou uzdravujúcou rukou 
ľudí počas chvál, sme mohli zažiť na vlast-
nej koži, pretože každý, kto trpel nejakou 
chorobou alebo bolesťou, mohol prísť do-
predu, kde stáli pastor Tax s  manželkou 
a  v  rytme chvál prijať uzdravenie. Boh 
oslobodil srdcia prítomných a  s  chválou 
a dynamikou Svätého Ducha mohol kaž-
dý prijať uzdravenie či oslobodenie od 

Očakávanie ich príchodu a služby bolo 
obrovské. Boh koná veľké dielo v  kraji-
nách Južnej Ameriky, a  preto sme aj my 
prichádzali na zhromaždenie s nádejou, že 
Boh bude v tento večer konať veľké skutky. 
A  skutočne tomu tak bolo. Počas káza-
nia pastora Taxa sa oslobodila atmosféra 
a  Duch Boží posilňoval vieru v  ľuďoch, 
ktorí očakávali, že sa v tento večer zbavia 
nemoci, ktorá ich doteraz trápila. Pastor 
Jesús na príklade života a  služby Pána 
Ježiša Krista ukázal to, že Boh nechce, 
aby niekto trpel bolesťami a  bol trápený 
chorobami, ale aby bol zdravý a  mal sa 
dobre. Hovoril o víťazstve skrze dokona-
lú obeť Pána Ježiša Krista na dreve kríža 

Alena Filipková

V 
priebehu niekoľkých dní navštívil 
zbory v niektorých českých a slo-
venských mestách. Vo štvrtok 23. 

júna bol hosťom evanjelizačného zhro-
maždenia v Banskej Bystrici. Cestoval nie-
koľko tisíc kilometrov, aby poslúžil ľuďom 
na starom kontinente slovom a  službou 
uzdravenia, do ktorej ho Boh pred sedem-
nástimi rokmi povolal. Spolu s ním sa na 
túto cestu vydali aj jeho manželka Virgi-
nia, dcéra Paola Virginia a syn Jose David, 
ktorí v  ich zbore Maranatha taktiež stoja 
v službe Pánovi.
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akéhokoľvek trápenia a  s  radosťou Mu 
za to vzdať chválu a  vďaku. Vďaka Bohu 
za takéto zhromaždenia a  takých Božích 
služobníkov, ako sú manželia Taxovci 
s rodinou.

Piatok 24. júna pokračovala šnúra 
zhromaždení na stretnutí mládeže v Ban-
skej Bystrici, kde sa prítomným prihovo-
ril Božím slovom Jesúsov syn Jose David 
Tax, ktorý je vedúcim práce s  mládežou 
v  ich zbore v  Mexiku. Bystrickú mládež 
povzbudil slovami apoštola Pavla z 1. listu 
Timoteovi 4. kapitoly, kde apoštol Pavol 
povzbudzuje mladého Timotea k  tomu, 
aby bol verný v  slove, príkladom v  láske, 
obcovaní, v duchu, vo viere a mravnej čis-
tote, aby nezanedbával dar milosti, ktorý 
mu bol daný a  aby jeho pokrok bol zrej-
mý vo všetkom. To sú slová, ktoré sú aj 
dnes aktuálne pre každého mladého člo-
veka, ktorý chce stáť v  službe Bohu. Jose 
povzbudil mládež k horlivosti a smelosti, 
čo sa týka kázania evanjelia a  vydávania 
svedectva o  tom, čo Ježiš urobil v  ich ži-
votoch. Povzbudil mladých slovami, že sú 
neoddeliteľnou súčasťou cirkvi, v  ktorej 
je obrovský potenciál pre napredovanie 
a rast zboru. Jose David je veľmi pomaza-
ný Boží muž a na záver zhromaždenia sa 
modlil za každého, kto chcel nabrať čer-
stvé pomazanie do ďalšej práce. Mládež to 
využila a každý mohol načerpať pomaza-
nie skrze modlitbu Jose Davida. 

V zboroch, v ktorých Taxovci 
slúžili, sme sa opýtali, ako 
hodnotia ich návštevu a čo 
považujú za jej prínos.

K 
oncom júna slúžil v  Košiciach 
29-ročný pastor mládeže José Dávid 

Tax z Mexika. Tento pomerne mladý, ale 
duchovne zrelý služobník dokázal zaujať 
prevažne starších poslucháčov, ktorí priš-
li s  očakávaním na liečenie. Bolo vidno 
rastúcu vieru, že aj oni budú uzdravení. 
Pred samotným liečením dal Dávid výzvu 
na spasenie, ktorú prijalo množstvo ľudí, 
za čo ďakujeme Pánovi. Samotné liečenie 
bolo sprevádzané službou oslobodenia. 
Krátko pred ukončením prišlo niekoľko 
ľudí s  poďakovaním za usporiadanie ta-
kejto akcie. Pre našu misijnú skupinu to 
bola predovšetkým možnosť zapojiť sa do 
práce na spasení ľudských duší. Veríme, že 
táto akcia prinesie nadšenie pri budovaní 
zboru a ľudia zo sveta budú dotknutí prav-
dou kázaného slova.

Slavomír Drlík, Košice

K 
eď u  nás slúžil brat José David Tax, 
zažili sme najpočetnejšie zhromažde-

nie za posledných niekoľko mesiacov. José 
dokázal spojiť kvalitnú a dobre pripravenú 
službu Slova s pôsobením „juhoamerické-
ho pomazania“, ktoré pre nás predstavova-
lo občerstvujúci Boží dotyk a povzbudenie 
do ďalšej práce. Ukázal nám, ako je možné 
veľmi ľahko slúžiť v Božej moci.

Daniel Šobr, Brezno

D 
ôležitý prínos sa uvidí z dlhodobého 
hľadiska. V krátkodobom horizon-

te vidieť povzbudenie a  nadšenie. Určite 
sú dôležité takéto návštevy, aby sme mali 
kontakt a  vplývali na nás ľudia, ktorí sa 
pohybujú v aktuálnom pomazaní a prebu-
dení. Boli aj príkladom v  kvalite služob-
níka – odvážni, silní, pomazaní, rozumní 
a pritom pokorní.

Rastislav Bravčok, 
Zvolen a Žiar nad Hronom

Z 
a najväčší prínos návštevy Taxových 
považujem uistenie, že naša práca na 

Slovensku nie je v  Pánovi márna. Bratia 
z  letnično-charizmatického hnutia v Me-
xiku, ktorí veria rovnako ako my, zažívajú 
veľké prebudenie, vznikajú megazbory, 
dejú sa divy a  zázraky. V  Mexiku nie sú 

obmedzovaní zákonmi a  môžu slobodne 
praktizovať a  rozširovať svoju vieru. Ve-
rím, že túto slobodu budeme raz zažívať 
aj na Slovensku, že budeme spravodlivo 
zaregistrovaní ako cirkev, že budeme za-
kladať školy a pôsobiť v médiách, tak ako 
je to bežné v demokratických štátoch. Ta-
xovci ma povzbudili v tom, že ideme dob-
rým smerom a  treba v  ňom pokračovať. 
Samotné zhromaždenie v Banskej Bystrici 
bolo vynikajúce.

Jaroslav Kříž, Banská Bystrica

Z 
a najväčší prínos služby Taxovcov pre 
náš zbor v Nitre považujem ich smelú 

vieru, ktorou nás povzbudili do ďalšej prá-
ce, ich pevné presvedčenie o pravde Božie-
ho slova a, samozrejme, ich mexický spô-
sob tanečného modlenia sa za ľudí. Bolo to 
veľmi zaujímavé, oslobodzujúce a  hlavne 
pomazané, všetci sme z toho boli nadšení 
a posilnení. A vďaka Bohu, viacero nových 
ľudí odovzdalo svoj život Ježišovi Kristo-
vi a prišli si aj po požehnanie, uzdravenie 
a oslobodenie službou vkladaním rúk.

Milan Dupan, Nitra

N 
ajväčšiu radosť som mal, keď som na 
výzvu na spasenie videl prísť mno-

ho nových ľudí, ktorí po prvýkrát vyznali 
Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa. 
Pri modlitbách za uzdravenie, vyslobo-
denie a  naplnenie potrieb sa Božia moc 
veľmi silne pohybovala a pomazanie evi-
dentne zostúpilo aj na niektorých ľudí, 
ktorí boli v cirkvi po prvýkrát. Zaujímavé 

bolo vidieť, že aj viaceré deti a mladší tí-
nedžeri išli na modlitbu a Duch Svätý sa 
ich mocne dotýkal. Obrovským povzbu-
dením bolo pre nás to, že aj v krajine veľmi 
uzavretej a  nepriateľskej pre evanjelium, 
akou Mexiko bez pochýb bolo, je možné 
vytrvalou prácou konanou v charizmatic-
kej sile nakoniec preraziť a  priniesť pre-
budenie. To nás samozrejme povzbudilo, 
aby sme vytrvalo pokračovali v  kázaní 
evanjelia a v spoločnej práci na charizma-
ticko-letničnom prebudení v našom náro-
de. Manželia Taxovci nás tiež povzbudili 
vo vernosti v  dávaní desiatkov a  darov, 
ak chceme vidieť prielomy vo financiách. 
V tomto smere bolo silné aj ich svedectvo, 
že hoci slúžia v jednej z najchudobnejších 
častí Mexika, Boh ich požehnal natoľko, 
že si môžu dovoliť kúpiť aj čas vo svetskom 
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Tí, ktorí prídu prvýkrát, 
sú vždy milo prekvapení, lebo vidia 
veľa hudby, chvály, veľa pohybu.



komerčnom rádiu, aby zasiahli evanjeliom 
čo najviac ľudí.

Mário Ovčar, Liptovský Mikuláš

J 
esús a Virginia sú veľmi milí a priro-
dzení ľudia. Svojou bezprostrednosťou 

si hneď vedeli získať priazeň celého zhro-
maždenia. Mňa zaujalo, že aj keď pochá-
dzajú z chudobnej časti Mexika, tak vedeli 
vo svojom zbore prelomiť prekážky chu-
doby premenou zmýšľania a vedeli do ľudí 
vložiť ochotu k podporovaniu rozhlasové-
ho a televízneho vysielania, ktorú si musia 
platiť. To vyjadruje veľkú sebavydanosť 
a zápal pre získavanie stratených. Zároveň 
jednou vetou Jesús vyjadril tajomstvo ich 
úspechu: „Nikdy sa nenechaj znechutiť!“

Peter Minárik, Poprad

S 
lužba Taxovcov zanechala príjemnú 
vôňu. Odkaz bol jednoduchý a zá-

roveň hlboký pre kresťanov aj pre náv-
števníkov. Aj tí, ktorí prišli prvýkrát, boli 
zasiahnutí posolstvom o krvi Kristovej 
a chápali dôsledky pre svoj pozemský 

Slovensko a Česká republika zažili 10 dní mexického Fuego 
de Dios – Božieho ohňa, ktorý prišiel s našimi hosťami – 
pastorom Jesúsom Taxom, jeho manželkou Virginiou a deťmi 
Paolou a José Davidom. Chodili po rôznych mestách a slúžili 
slovom a modlitbami. Viac sa o ich službe aj o Božej práci 
v Mexiku môžete dozvedieť z nasledujúceho rozhovoru.

Lucia Žaťková

Vitajte na Slovensku! Chcem sa opýtať na Božie hnutie v Me-
xiku, čo Boh koná v tomto období?

Jesús: V prvom rade sa chcem poďakovať za možnosť byť tu 
v Českej a Slovenskej republike. Prišli sme na to, aby sme vám 
priniesli Božie požehnanie z Mexika. Sme štvorčlenná rodina – 
môj syn José David, dcéra Paola Virginia a moja manželka Vir-
ginia. Všetci štyria kážeme evanjelium, Boh nás k tomu špeciál-
ne povolal. Už 16 rokov pracujeme ako pastori na juhovýchode 
Mexika v meste Villa Hermosa, naša cirkev má názov Maranata. 
Pracujeme v apoštolskom a prorockom pomazaní, v pomazaní 
na uzdravenia a zázraky. Máme aj vlastné rádio a televízny prog-
ram, skrze ktoré prinášame požehnanie mnohým jednotlivcom 
a rodinám.

Prosím, povedzte nám o  vašej práci, ako vyzerá váš bežný 
týždeň, kedy mávate zhromaždenia?

Jesús: Máme skutočne intenzívne pracovné nasadenie. Začína-
me pracovať v pondelok, kedy vyjdeme na ulice a evanjelizujeme. 

Veľa ľudí vtedy počuje evanjelium. Chodíme k nim domov a pý-
tame sa na ich potreby, za ktoré sa máme modliť. Týchto akcií sa 
zúčastňuje aj veľa mladých, s nimi pracujú moje deti José David 
a Paola. V utorok máme stretnutie vodcov, v stredu máme uzdra-
vujúce zhromaždenie, vo štvrtok upevňujeme to, čo sme zasia-
li v pondelok na evanjelizácii. V piatok máme domáce skupiny. 
V sobotu máme učenícku školu, školu služby a bohoslužby pre 
mladých, ktoré sú veľmi požehnané.

José David: V pondelok mladí chodia na ulice evanjelizovať, 
chodia do parkov, na námestia... veľa mladých ľudí tam uverí 
v Krista. Tak isto sa zúčastňujú zborových aktivít ako je tanec, 
chvála a  iné. V sobotu sú mládežnícke bohoslužby veľmi silné. 
Vidieť teenagerov, ako sú dotýkaní Svätým Duchom, je niečo, 
čo vami pohne. Mnohí mladí sú uzdravovaní, oslobodzovaní 
a obnovovaní.

Jesús: Každú nedeľu máme akoby veľkú záverečnú oslavu. 
Prichádzajú noví ľudia, ktorí sa obrátili počas uplynulého týždňa 
a sú to stretnutia plné tanca a chvály, skrze čo sa deje veľa záz-
rakov. Moju manželku a dcéru si Boh používa vo chválach. Cez 
prorockú chválu sa deje veľa zázrakov. 

Virginia: Áno, Božia nadprirodzená práca je niečo úžas-
né. Keď chválime Boha a  prehlasujeme Jeho slovo, vidíme, 
ako sa dotýka ľudí. Nikto na nich nekladie ruky, ale aj tak sú 
uzdravovaní, sú obnovované ich životy, ľudia sú oslobodzova-
ní a je to priama manifestácia Božej moci. Máme z toho veľkú 
radosť.

Paola: Je nádherné vidieť mladých, ako využívajú dary, kto-
ré im Boh dal. Používajú ich, namiesto toho, aby chodili po dis-
kotékach, aby pili, fajčili a brali drogy. Sú tu, slúžia Bohu a baví 
ich to. Máme v zbore napríklad tanečnú skupinu, máme vlajky 
a každý nástroj je zbraňou proti diablovi. Učíme mladých, ako sa 
tieto zbrane používajú, ako majú oni bojovať duchovný boj, pora-
ziť sily, ktoré ich tlačia, ktoré na nich útočia, odolať pokušeniam 
tohto života. 
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život. Účasť bola veľmi dobrá a taktiež 
atmosféra v sále. Slovo bolo potvrdzova-
né na životoch kresťanov aj návštevníkov 
v oboch polohách, tzn. bola prítomnosť 
Ducha Svätého, aj konfrontácia s démon-
mi. Smiech a uvoľnenie sa prejavilo na ži-
votoch ľudí, ktorí nie sú povahou smejko-
via. Taktiež vychádzali démoni spôsobom 
zriedkavo viditeľným.

Po skončení akcie zavládla zvláštna 
vôňa a spokojnosť usporiadateľov aj náv-
števníkov. Bola to odmena za všetku sna-
hu a obete. Oplatí sa pracovať na Božej 
vinici...

Ján Hudec, Prievidza

V 
Martine sme si opäť potvrdili, že 
všetky základné témy Biblie, ktoré sa 

kážu aj v Kresťanských spoločenstvách, 
ako sú napríklad proklamácia slova alebo 
radosť pred Pánom, prinášajú výsledky po 
celom svete. Boli sme svedkami presved-
čivého kázania spojeného s vierou v uz-
dravenie chorých.

Bohuš Šlichtík, Ľuboš Zachar, Martin

Jesús: Tí, ktorí prídu prvýkrát, sú vždy milo prekvapení, lebo 
vidia veľa hudby, chvály, veľa pohybu. Väčšinou dáme všetky sto-
ličky preč z miestnosti a sála sa premení akoby na tanečný salón, 
kde sa Duch Svätý začne prejavovať. Pán pracuje a ľudia vydáva-
jú svedectvá o tom, čo sa stalo. Počujeme svedectvá o uzdrave-
ní, o oslobodení od zlých duchov, aj svedectvá o posilnení viery. 
Učíme ľudí o Bohu, ktorý je milosrdný, ktorý nás miluje a kto-
rý je pripravený pomôcť nám v každom momente a na každom 
mieste. 

Teraz na Slovensku prebieha veľká vlna liečenia. Počuli sme, 
že pri vašej službe sa tiež dejú zázraky a uzdravenia. Môžete 
nám povedať nejaké svedectvá o uzdravení?

Jesús: Áno, máme napríklad svedectvo jedného pastora, kto-
rý prišiel na bohoslužby práve počas chvál. Prechádzal sa pred 
budovou, počúval piesne, potom vošiel do budovy a  zostal pri 
dverách. My sme zatiaľ mali bohoslužbu, hovorilo sa v jazykoch 
a Duch Svätý konal. Tento pastor, ktorý bol baptista, bol proti ho-
voreniu v jazykoch. Chcel odísť preč, ale Duch Svätý ho zadržal. 
Ako znela hudba, ľudia začali tancovať a podľa jeho vyučovania 
tanec nie je od Boha. Boh mu však povedal – počkaj ešte. Po-
tom sme začali vyučovať prorocké slovo o uzdravení a začali sme 
hovoriť o rôznych chorobách. Tento pastor bol chorý, mal určitý 
problém v hrdle a chcel opustiť svoju pastorskú službu. Vtedy na 
zhromaždení mu Boh povedal: presne pre toto som ťa sem za-
volal. On si kľakol na zem a začal sa triasť. Keď sa postavil, bol 
oslobodený od zlého ducha a bol uzdravený. Začal tiež hovoriť 
v jazykoch a neskôr dosvedčil, že v jeho živote sa stala zmena. Ďa-
koval Bohu, že sa ho dotkol a že ho naučil to, čo predtým nevedel. 
Aj na tomto môžeme vidieť, že Boh je Duch, hýbe sa tak, ako On 
chce a pracuje rôznymi spôsobmi. Nie tak, ako si to predstavuje 
človek, ale tak, ako to určí Boh.

Prišlo k nám veľa ľudí z katolíckej cirkvi, títo ľudia sú veľmi ot-
vorení počúvať, veriť a hýbať sa pri chválach. Podobný bol aj prípad 

jednej panej, ktorá prišla na naše bohoslužby. Mala viaceré zdra-
votné problémy. Keď začala hrať hudba a ona videla, že všetci sa 
hýbu, vstala zo stoličky a tiež začala tancovať, točiť sa a vtedy ju Pán 
uzdravil. Tak isto bola aj pokrstená Svätým Duchom. Keď úprimne 
otvoríme srdce Pánovi a sme pripravení veriť Ježišovi Kristovi, On 
v nás začne robiť svoju prácu. Poznáme veľa katolíkov, ktorí sa ob-
rátili skrze chválu a tanec. Katolíci veľmi radi tancujú! V našej cir-
kvi je veľa pastorov a vedúcich, ktorí pochádzajú z katolíckej cirkvi 
a slúžia Pánovi. Boh si našu cirkev používa, aby požehnal katolíkov 
a priniesol svetlo do života každého jedného z nich.

José: Sú aj ľudia, ktorí sú vyliečení z rakoviny, z AIDS. Pred 
pár týždňami som slúžil na zhromaždení a  dvaja ľudia boli 
uzdravení z rakoviny. Po tom, čo bola uzdravená jedna žena, sme 
videli, ako sa jej výraz zmenil. Prišla so smutnou tvárou, ale keď 
svedčila o uzdravení, bola veľmi šťastná a povedala: „Teraz idem 
k lekárovi, aby ma prezrel a aby videl, že som úplne zdravá a že už 
nemám rakovinu.“ Sláva Bohu za ňu.

Paola: Nie všetky problémy súvisia len s  telom. Je veľa ľudí, 
ktorí majú tlaky, depresie, sú smutní... Aj vtedy sa ich Boh dotýka 
a vidíme, že potom sú zmenení, radostní, sú úplne iní, ako keď 
prišli. 

Ďakujeme za rozhovor, posielame veľa pozdravov do 
Mexika.

My ďakujeme za pozvanie, že sme mohli byť v tejto nádhernej 
krajine, veríme, že toto je špeciálny Boží čas pre Slovensko. Prišli 
sme z diaľky s prorockým slovom, v prorockom hnutí a veríme, 
že toto je čas na duchovné prebudenie. V zboroch, v ktorých sme 
boli, sme videli Božiu prítomnosť a  toto duchovné prebudenie. 
Veríme, že Boh vylieva nové víno a že cirkev bude rásť. Boh vás 
používa s apoštolskou službou na požehnanie nielen tohto regió-
nu, tohto národa, ale aj iných národov. Takže veríme, že aj vy ste 
vo veľmi dôležitom Božom hnutí a budeme vidieť úžasné a veľké 
veci už v najbližších mesiacoch. Muchas gracias.

R 
odina Taxových nás dokázala po-
vzbudit do úplného „odevzdání“ se 

do chvály v radosti, do tance a děkování. 
Většina z přítomných prožila nadpřiroze-
nou radost z tance v Duchu Svatém a z no-
vého naplnění. Někteří prožili osvobození 
či uzdravení, jiní dostali slovo poznání, 
aby došli úspěchu. Někteří byli vedeni, aby 
se zbavili okultních předmětů, aby mohli 
být úplně uzdraveni. 

Povzbudili nás do duchovního boje za 
město a okolí. Taxovi kázali o tom, že Bůh 
může mocně jednat v  našich regionech 
skrze jednotu v církvi a mezi služebníky, 
když se začnou společně postit a modlit za 
neřešitelné situace.

Také nás velmi povzbudili příkladem, 
jak celá rodina v pokoře a v moci slouží, 
což se projevovalo při jejich další službě, 
především pak v modlitbách za uzdravení 
a vysvobození. Na shromážděních v Brně 
i v Prostějově přišla velká vlna radosti ve 
chvále, kdy jsme skoro všichni tančili, 
včetně hostů.

Marie Hasová, Prostějov
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výborné vysvedčenie, diplom alebo oce-
nenie. Ale nikdy to netrvalo dlho a rých-
lo bolo všetko fádne ako predtým. A  tak 
som sa usiloval o ďalší úspech, od ktorého 
som si sľuboval trvalé naplnenie. Bol som 
perfekcionalista. Určoval som si vysoké 
normy vo všetkom, čo som robil, a pritom 
som sa bál akéhokoľvek zlyhania. 

Honba za úspechom

Už v  priebehu štúdia prvého ročníka 
na Leteckej akadémii som cítil, že honba 
za úspechom a tlak, pod ktorým žijem, je 
na hranici únosnosti. Bol som otrávený, 
bezmocný a  prázdny. O  taký život som 
nestál. V  tom čase som začal chodiť me-
dzi kresťanov, ktorí pôsobili na akadémii. 
Stretávali sme sa každú sobotu. Medzi 
nimi som objavil niečo, čo som nikde inde 
nevnímal. Mali úplne inú radosť, akú som 
dovtedy poznal. A ešte pokoj! Ako veľmi 
som po ňom túžil! Raz sme si na takom 
stretnutí čítali z Biblie, z Jánovho evanjelia 
15,7-8: „Ak zostanete vo mne, a moje slová 
ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek 
chcete, a stane sa vám. Tým je oslávený môj 
Otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli 
mojimi učeníkmi.“ Vtedy som pocho-
pil, že Boh naozaj ponúka člove-
ku osobný a  dôverný 
vzťah. A  ja mám 
Bohu, kto-
rý ma 

Najdlhšia cesta 
môjho života

JaJamem s PaP trtricck DuD ttt on jr.
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zazararadedenýný ddo o vývýcvcvikiku u amamerericickýkýchch aaststroronanaututovov 

prpre e mimisisie e rarakeketotoplplánánovov.. DoDo vvesesmímíruru ssa a dodoststalal 

akako pipilolot t rarakeketotoplplánánu u DiDiscscovovereryy vv mmisisiiii yy

STSTS-13131. LLet začal 5. aprílala 22010100 a a smsmererovovalal 

k Medzinárodnen j vesmírnej stannici ISISS.S. TTrvrvalal 

15 dní, 2 hodiny, 47 minút, 10 sekúnd a prprešešlil  

10 030 159 km v 230 obletoch. Je ženatý a má 

4 synov. Je členom kresťanskej organizácie 

Officers Christian Fellowship, ktorá združuje 

veriacich vojakov americkej armády.

Bol som perfekcionalista. Odmalička 
som túžil stať sa astronautom. V  13 ro-
koch som napísal do Vesmírnej agentúry 
NASA, aby som sa dozvedel, ako by som 
to mohol dosiahnuť. Bola to moja túžba 
a neskôr aj cieľ, ktorému som prispôsobil 
celý svoj ďalší život. Začal som sa usilovať 
o úspech v štúdiu. Pritom som si vôbec ne-
uvedomoval, že sa moje sebavedomie 
stáva od toho závislé. Pocity šťastia 
a  vlastnej hodnoty ma za-
plavili vždy, keď som 
dostal dobrú 
známku, 

Jim Button

Pilot raketoplánu Discovery

Americký plukovník, letec, astro-
naut a pilot raketoplánu Discovery James 
P.  Dutton prežil začiatkom roku 2010 vo 
vesmíre a  na medzinárodnej vesmírnej 
stanici 15 dní. Počas letu obletel 238-krát 
našu Zem a preletel viac než 10 miliónov 
km. Napriek tomu hovorí, že najdlhšou 
cestou v  jeho živote nebol let do vesmí-
ru, ale cesta do vlastného srdca a k Bohu. 
Trvala niekoľko rokov.
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miluje, prinášať radosť. To je ono! Moje 
srde sa radovalo, keď som si tie slová zno-
va a znova čítal. Celé roky som bol hrdý na 
svoje úspechy, a pritom mi ani jeden z nich 
nepriniesol trvalú radosť a  pokoj, ktoré 
som hľadal. Konečne som pochopil, kde 
robím chybu. Ja som túžil žiť iba pre vlast-
nú slávu. Zakladal som si na nej a ignoro-
val som skutočný zámer, pre ktorý som bol 
stvorený – osobný vzťah s Bohom. 

Ťažké skúšky

Aj keď ma okolitý svet uznával a pova-
žoval za dobrého človeka, v Božích očiach 
som bol iba hriešnik na ceste sebeckej 
nezávislosti. Môj život bol sústredený iba 
na seba. Spoznal som, že výkony, úspe-
chy a sláva, ktoré ľudia tak milujú, dáva-
jú človeku iba chvíľkové uspokojenie, ale 
teraz mám nádej, že skrze Ježiša Krista 
môžem prijať odpustenie a  milosť. Hneď 
v  ten večer som prosil Ježiša Krista, aby 
mi odpustil všetky moje hriechy a  aby 
ma prijal. Viem, že v tej chvíli som sa stal 
kresťanom. Veľmi rád by som vyznal, že 
od tejto prvej modlitby všetky moje zápasy 
s hriechom skončili a že som už len verne 
slúžil Bohu, ale nebolo to tak. Moja ďal-
šia duchovná cesta bola plná turbulencií. 
Nebol som Bohu úplne oddaný. Moje am-
bície, návykový spôsob myslenia a zvody 
sveta nezmizli, aj keď som si to veľmi prial. 
Balansoval som medzi Bohom a svetským 
spôsobom života. Vždy keď som preží-
val úspech, zabúdal som na Boha. Potom 
prišli okamihy usvedčenia a ja som prosil 
o milosť. Môj vzťah s Bohom sa obnovoval 
vtedy, keď prišli ťažké skúšky a  neznesi-
t e ľ n é tlaky sveta. Po 

čase som si uvedomil, že tento životný štýl 
je pokrytecký – raz hore, raz dole – nemal 
som však silu to zmeniť. 

Ocitol som sa na dne

V roku 1992 som skončil základný le-
tecký výcvik. V tejto dobe armáda výraz-
ne znižovala počet zamestnancov americ-
kého letectva a  ja som zistil, že nebudem 
môcť lietať na bojových stíhačkách, ani sa 
nestanem astronautom. Môj sen bol ohro-
zený. Ocitol som sa na dne, totálne skla-
maný. Hodnotil som svoj život, hlavne po-
sledné 4 roky. Nedosiahol som ciele, ktoré 
som si predsavzal. Bolestne som vnímal aj 
svoju kresťanskú nedôslednosť. Uvedomil 
som si, že môj život je rozdvojený. Trápi-
lo ma, že neustále zarmucujem svojimi 
hriechmi Boha a som často voči Nemu ľa-
hostajný. Vtedy som znovu prišiel k Nemu 
– s  prázdnymi rukami a  zlomeným srd-
com. Úplne som sa Mu odovzdal. Prosil 
som: „Pane, sám vlastnou silou sa nedo-
kážem zmeniť, iba Ty ma dokážeš zmeniť 
a spôsobiť, aby som navždy žil taký život, 
ktorý sa páči Tebe, a aby som Ti prinášal 
ovocie a  slávu. Už nechcem byť človekom 
rozdvojených zámerov.“ Po modlitbe ma 
zaplavila úžasná radosť. Hneď v tej chví-
li som vedel, že ma Boh prijal ako otec 
márnotratného syna a  že Mu patrím 
úplne a  bez výhrad. Od toho dňa 
sa môj život zmenil. Môj rozum 
a moje srdce sú už v súlade s Bo-
žími zámermi. Samozrejme, 
že duchovné boje vediem aj 
naďalej, ako každý kresťan, 
ale sú už v Jeho sile. 
Po k u š e -

nie a  sebectvo budú stále klopať na moje 
srdce, ale ja chcem Bohu verne slúžiť. Pat-
rím iba Jemu, a to je pre mňa úžasné život-
né víťazstvo. 

Splnený sen

A  ako to dopadlo s  mojimi snami 
a  plánmi? Až keď som sa úplne vzdal 
svojich vlastných snov a ambícií a prestal 
o ne kŕčovito a  tvrdohlavo bojovať, začal 
Boh pracovať. Stal som sa pilotom stíha-
čiek a aj astronautom. Bol som vo vesmíre. 
Spoznal som veľa nových vecí. Nič mi však 
neprináša takú radosť a naplnenie ako môj 
každodenný osobný vzťah s Bohom a služ-
ba pre Neho. Dnes už lepšie rozumiem slo-
vám Pána Ježiša, ktoré ma začali duchov-
ne prebúdzať a premieňať pred mnohými 
rokmi: „Tým je oslávený môj Otec, aby ste 
niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeník-
mi.“ Skúsenosť úplného odovzdania sa 
Bohu prajem aj tebe. Je to najdôležitejšie 
rozhodnutie, aké v živote urobíš. 

Zdroj: 
Brnenská 

tisková misie

Pripravil: 
Rastislav Bravčok
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Skutoný príbeh



prekvapujúce, lebo odkaz Vykupiteľovej 
smrti na kríži a  zmŕtvychvstanie bolo 
v rímskom svete z každého hľadiska ne-
výhodné: Ježiš žil ako Žid a trpel v Judei, 
čo vôbec neznelo dobre antisemitisticky 
zaťaženej grécko-rímskej kultúre; ako 
nevinne odsúdeného zločinca Ho ukri-
žovali, čo bola najprísnejšia forma tres-
tu pre otroka, v  tele vstal z mŕtvych, čo 
sa prieči nielen skúsenostiam zdravého 
rozumu, ale nefigurovalo to dovtedy ani 
v  jednom filozofickom systéme. Vzťah 
raných kresťanov a štátu sa dá charakte-
rizovať len jedným slovom: a  to je úcta. 
Nová zmluva nerobí rozdiel medzi „dob-
rým“ a  „zlým“ cisárom, ale jednoducho 
vyhlasuje: „Každá duša nech sa podria-
ďuje vrchnostiam; ktoré ako také majú 
vyššiu moc; lebo niet vrchnosti, okrem 
od Boha, a vrchnosti, ktoré sú, zriadené 
sú od Boha.“ (Rim 13,1) 

Mocenské úrady sa spočiatku nezaobe-
rali kresťanskou odnožou vzniknutou zo 
židovstva. Vládny miestodržiteľ v Korinte, 
Gallio, správne odmietol žiadosť miest-
nych Židov, ktorí obvinili Pavla, lebo rím-
sky štát sa nemôže starať do vnútorných 
záležitostí uznaného náboženstva: „... ale 
ak sú to škriepky o slovo, o mená a o váš 
zákon, to si sami vybavte, lebo toho ja 
nechcem byť sudcom.“ (Sk 18,15)

Úplné rozdelenie židovstva a  kresťan-
stva, čo podľa niektorých nastalo koncom 
prvého storočia, ale zavŕšilo sa najneskôr 
do polovice druhého storočia, nespôsobilo 
len duchovné rozdelenie v cirkvi, ale malo 
aj jeden veľmi dôležitý právny následok. 

Cisár 
verzus 
Kristus

História 
prenasledovania 
kresťanov 
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podstatný vzťah medzi rímskym štátom 
a  rôznymi náboženstvami. V podstate je 
teda pravdivá tá skutočnosť, že v Rímskej 
ríši bola náboženská sloboda. Jej hranice 
boli dané potrebou spolupráce so štátom. 
To náboženstvo, ktoré bolo pripravené po-
dobať sa grécko-rímskemu náboženstvu, 
ďalej prijalo osobu cisára ako rovnú Bohu 
a  okrem tohto nepraktizovalo neľudské 
obrady (ako Púni alebo druidi), mohlo slo-
bodne fungovať. Z týchto podmienok do-
stalo výnimku jedine židovstvo. Židovské 
náboženstvo sa vo svojej podstate nemoh-
lo asimilovať ani ku grécko-rímskemu 
náboženstvu a ani k uctievaniu cisárstva, 
lebo by to znamenalo samotné zatrate-
nie. Počas Julia Cézara predsa len došlo 
k  jednej krehkej dohode medzi Riman-
mi a Židmi, čo im umožnilo na niekoľko 
storočí náboženskú slobodu. Za  odmenu 
chceli od nich, aby v Chráme v Jeruzaleme 
vykonali obeť za cisára a  aby sa modlilo 
za úspech vládcu. Prečo bola táto dohoda 
krehká? Lebo zbytočne ju potvrdil Au-
gustus, zakladateľ principátu, keď takmer 
pravidelne boli takí panovníci, ktorí práva 
židovského náboženstva porušili. Naprík-
lad šialený Caligula, ktorý sa rozhodol, že 
svoju gigantickú sochu postaví v  jeruza-
lemskom chráme.

Nepriateľ číslo jeden

Takmer polstoročie po smrti a vzkrie-
sení Ježiša sa kresťanstvo dostalo do 
každého kúta Rímskej ríše. Je to preto 

3. časť: 
Od Nera po 
Diokleciána 

László Répás „
 

Ó, Galilejský, Ty si zvíťazil!“: 
údajne týmito slovami sa lúčil 
so svojím životom cisár Ju-

lianus, ktorý sa zapísal do histórie ako 
apostata. Bol posledným pohanským pa-
novníkom, ktorý prenasledoval kresťa-
nov v Rímskej ríši. I keď v tomto období 
bolo kresťanstvo už polstoročie v rovno-
právnom postavení s ostatnými nábožen-
stvami, napriek tomu bol Julianus štedrý 
na muníciu, keď útočil proti kresťanstvu, 
keďže počas prvých troch storočí pano-
vania rímskeho cisárstva urobili všet-
ko preto, aby – buď zlikvidovali korene, 
alebo aspoň na svoj obraz preformovali 
a pretavili kresťanstvo. Kým prvé sa ne-
podarilo, druhé sa naplnilo úspešne.

„Rôzne náboženské kulty, ktoré sa ujali 
v Rímskej ríši, považoval ľud za rovnako 
pravdivé, filozofovia za rovnako faloš-
né a  štátni úradníci za rovnako užitoč-
né.“ Edward Gibbon v  tejto vete zhrnul 
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zákon môže trestať len skutky, ktoré idú 
proti zákonu. Takéto skutky ale nenašiel, 
veď kresťanstvo nebolo zakázané a samot-
ní kresťania, ako sám povedal, „prísahou 
sa zaväzujú nie na zločiny, ale na to, že 
nekradnú, nelúpia, nevykonávajú cudzo-
ložstvo, dodržia dohody, na nich uloženú 
povinnú mieru odvodu prostriedkov po 
výzve neodmietnu“. Plínius ani za pomo-
ci tajných agentov a anonymných udáva-
ní nevedel usvedčiť kresťanov z obvinení 
vznesených proti nim. Nakoniec ako „taj-
ným spolkom“ zakázal ich zhromažďo-
vania. O všetkom podrobne informoval 
Trajána, ktorý v odpovedi odobril všetky 
opatrenia, ale množstvo otázok nechal 
otvorených. Zarážajúcim faktom je, že 
magistráti, ktorí prenasledovali kresťanov 
(guvernéri, primátori) sa ešte v 3. storočí 
odvolávali na list Plínia, keď začali kona-
nie proti kresťanom.

Kresťanstvo v rímskom práve bolo do-
vtedy neznámou kategóriou: kým zločin-
cov odsúdili preto, čo v  minulosti vyko-
nali, tak na kresťanov za vyznanie viery 
v  okamihu obvinenia čakal vážny trest, 
čomu sa mohli vyhnúť verejným vyznaním 
popretia viery. Justín, ktorý neskôr zomrel 
mučeníckou smrťou, napísal svoj prvý list 
na obhájenie viery okolo roku 155 cisáro-
vi Antoninovi Piovi. Vo svojom diele dal 
dôraz na presvedčenie, že obvinenie nikto 
nemôže vzniesť proti kresťanom, keďže ich 
neťaží žiadny vykonaný kriminálny čin. 
Ich sudcovia pokladajú za najväčší hriech 
samotné kresťanské označenie, pričom 
Justín tu využil grécku slovnú hračku – že 
kristhos (Kristus) sa podobá na khréstos, 
čo znamená „užitočný“, a skutočne: kres-
ťania ani muche neškodia. „Aj medzi kres-
ťanmi sú zločinci,“ zdôrazňovali žalobco-
via. Justín na toto odpovedá: preskúmajte 
život obvineného, a  keď je možné niečo 
proti nemu vzniesť, tak ho odsúďte ako 
zločinca a nie ako kresťana; a keď ho oslo-
bodia, tak nech ho oslobodia ako kresťana, 

ktorý nevykonal žiadny skutok zločinu. 
„Neveria v  cisára, ale očakávajú iné krá-
ľovstvo tu na zemi,“ znelo obvinenie. Lenže 
toto kráľovstvo nevytvoria ľudia, odpove-
dá Justín, ale z nebies zostúpi na zem. Keby 
kresťania dúfali v nejaké pozemské kráľov-
stvo, viac by sa báli o svoj život a bojovali 
by oň. Ale takto sú pripravení vyznať svoju 
vieru aj napriek trestu smrti.

Lebo kresťanstvo tým, že sa stalo samos-
tatným náboženstvom, dostalo sa mimo 
ochranu, ktorá bola určená pre židovstvo. 
Nové náboženstvo sa ocitlo v takej zvlášt-
nej situácii, že aj keď ho do r. 250 nikto ne-
zakázal, tak ho z času na čas prenasledova-
li, pričom iné obvinenie ako to, že existuje, 
nevedeli proti nemu vzniesť. Cirkevný 
otec z 3. storočia Tertulián zhrnul príčiny 
prenasledovania takto: „Tento boj prebie-
ha proti menu.“ Proti „nepriateľovi číslo 
jeden“ rímskeho štátu vzniesli také smieš-
ne obvinenia, akože po bohoslužbách or-
ganizujú orgie s  hostinami, kde prebieha 
zneucťovanie krvi; predtým zabíjajú deti 
a ich krv vypijú; kresťanské ženy sú smil-
nice a cudzoložia s rodinnými príslušník-
mi; kresťania uctievajú hlavu somára atď. 
Tieto nikdy nikým nedokázané obvinenia 
rozširovali nielen „celebrity“ daného veku 
(takí spisovatelia ako Lukianos; filozo-
fi ako Kelsos alebo Prophurios), ale aj vo 
forme oficiálne odsúhlasených pamfletov, 
ktoré boli povinnými učebnými osnovami 
v škole (napr. v čase Septima Severa).

„Nerove fakle“

Prvou vládnucou dynastiou v Ríme bol 
rod Júlia-Claudia. Z nich Nová zmluva 
spomína troch: Ježiš Kristus sa skrze vy-
dané nariadenie Augusta o sčítaní narodil 
v Betleheme; verejná služba Jána Krstiteľa 
aj Ježiša spadala do obdobia vládnutia Ti-
beria; Claudius zasa vyhnal Židov z Ríma. 
Na to, že v  období Tiberia sa objavilo 
kresťanstvo v  Ríme, poukazujú zápisky 
rímskeho historika, ktorý napísal, že cisár 
vyhnal z mesta „Židov neustále vyvoláva-
júcich nepokoje pre Chrestusa“. Vedci sa 
jednoznačne zhodujú na tom, že je tu reč 
o kresťanoch, ktorí svedčia o Kristovi, kto-
rí, ako môžeme vidieť aj v Skutkoch apoš-
tolov, v  rámci pravidiel značne narušili 
pokoj synagógy v tom meste, kde sa obja-
vili. V tomto ranom období, päť desaťročí 
po smrti a vzkriesení Ježiša, rímska štát-
na moc ešte nerobila rozdiel medzi Židmi 
a kresťanmi a teda vyhnanie z Ríma sa tý-
kalo obidvoch skupín rovnako. 

Nie tak, ako to bolo v období Nera, kto-
rého Nová zmluva nespomína. (Tak isto 
mlčí aj o  vyššie spomenutom Caligulovi, 
ktorého senát, podobne ako Nera, odsúdil 
na zabudnutie.) Prvé prenasledovanie, kto-
ré sa týkalo len tých, ktorí nasledovali kres-
ťanstvo a nie Židov, pochádzalo od Nera. 
Tomuto predchádzalo ohrozenie spôso-
bené rozsiahlym požiarom v Ríme, ktorý 
trval päť a pol dňa v júli r. 64 a zo 14. častí 
mesta zostali nedotknuté požiarom len 4. 
(Klebetu, že požiar založil Nero sa nikdy 
nepodarilo dokázať.) Tacitus, ktorý takmer 

po 60. rokoch zaznamenal udalosti do aná-
lov, poznamenal, že Nero sa snažil vyvolať 
podozrenie o založení požiaru už v tej dobe 
dosť známymi kresťanmi. Ľudia, ktorí sa 
považovali za kresťanov, a  tých, ktorých 
udali, boli pochytaní po meste a následne 
ukrižovaní v Nerových záhradách, k tomu 
na nich ešte vyliali smolu a zapálili. Podľa 
tradície v tom istom prenasledovaní našiel 
smrť „apoštol pohanov“ Pavel, ktorému 
odťali hlavu za múrmi mesta; ako aj „apoš-
tol obrezaných“ Petra, ktorého v  aréne 
zvanej Cirkus Maximus na vlastnú žiadosť 
ukrižovali dole hlavou. Je vhodné pozna-
menať, že podľa Tacita v 60. rokoch v Ríme 
bolo už „veľké množstvo“ veriacich, ale nie 
je pravdepodobné, že patrili do strednej 
alebo vyššej vrstvy obyvateľstva, nakoľko 
trest ukrižovaním sa nedal aplikovať voči 
rímskemu obyvateľovi. 

Historici boli ešte dlho presvedčení, že 
Nero vydal aj nariadenie týkajúce sa pre-
nasledovania kresťanov (institutum Ne-
ronianum), ale doteraz sa o  tom nenašli 
žiadne dôkazy. Príklad cisára však mohli 
nasledovať jemu podriadení úradníci. 

List o kresťanoch

Po uplynutí ďalšieho polstoročia sa 
kresťanstvo natoľko posilnilo, že mla-
dý Plínius, ktorý vykonával dozor nad 
ekonomikou Bytínie, ležiacej na južnom 
brehu Čierneho mora, písal o nich osob-
nému priateľovi cisárovi Trajánovi takto: 
„Ľudia rôzneho veku, rôznej spoločenskej 
triedy, rovnako muži aj ženy, bývali a bý-
vajú obviňovaní. Nielen v mestách, ale aj 
po dedinách a  lazoch sa rozšírila chytľa-
vosť tejto povery.“ V rímskej histórii ešte 
nenapísali takýto list, ktorý by mal až ta-
kéto následky pre ďalšie obdobie. Prečo? 
Ako to vyplýva aj z  napísaného, Plínius 
obvinil bytínskych kresťanov. Lenže toto 
nebolo také jednoduché, keďže podľa rím-

skeho práva sa dá proti slobodným ľuďom 
viesť zákonný proces len tak, keď ich obvi-
nia. Ale aké obvinenie sa dá vzniesť proti 
kresťanom? Toto spôsobilo nemalé prob-
lémy aj skúsenému Plíniovi: „Vari samot-
né kresťanské meno treba trestať aj vtedy, 
keď dotyčný nevykonal žiadny hriech, 
alebo hriechy pripisované ku kresťanské-
mu menu?“ Plínius si bol vedomý toho, že 
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Takmer polstoročie po smrti 
a vzkriesení Ježiša sa kresťanstvo 
dostalo do každého kúta Rímskej ríše.



Niektorí nevydržali tlak a podľahli (tých-
to neskôr pomenovali v  cirkvi ako „po-
kĺznutí“); iní utiekli (ako biskup z Kart-
haga Cyprián); ale mnohí pre svoju vieru 
zomreli, čo vypôsobilo veľké sympatie 
v  kruhu pohanov a  takýmto spôsobom 
napokon cirkev aj v  období prenasledo-
vania mocnela.

Obdobie od 235-284 považujeme za 
krízu Rímskej ríše. Rýchlo po sebe sa vy-
striedalo dvadsať – dvadsaťpäť cisárov, čo 
znamenalo každý druhý, tretí rok inaugu-
ráciu nového cisára. S výnimkou dvoch, 
niekoľkých zavraždili, alebo padli v boji. 
Peniaze sa znehodnotili, dane sa vyšpl-
hali do závratných výšok, pohyb tovaru 
sa takmer zastavil a  zavládla neistota. 
V  tejto situácii zaviedol cisár Dioklecián 
reformy, ktoré sa dotýkali takmer každej 
oblasti, a k jeho menu sa viaže aj zavede-
nie „veľkého prenasledovania“. V r. 297 na 
žiadosť pohanského spolucisára Galeria 
oslovil kresťanských hodnostárov, aby 
obetovali pohanským bohom, alebo za-
nechali svoje zamestnanie. Keďže toto na-
riadenie nesplnilo účel, Dioklecián začal 
otvorené prenasledovanie. Dňa 23.2.303 
zničil kostol v Nicomedii a spálil tam náj-
dené sväté knihy. 

armáda v  r. 172 viedla vojnovú výpravu 
proti Markomanom a  Kvádom niekde 
na ďalekom severe na území dnešnej 
Českej republiky. Pri jednej príležitos-
ti jeho légiu obkľúčili barbari a keďže sa 
im už dávno minuli zásoby vody, začali 
rozmýšľať o kapitulácii. Ale vtedy sa pri 
modlitbe kresťanských vojakov začal liať 
dážď z  neba a  týmto unikli z  nastraže-
nej pasce. Podľa kresťanských autorov 
sa cisár listom poďakoval v Krista veria-
cim vojakom za zázrak s „dažďom“, čo aj 
zvečnil na jednom zo stĺpov postavených 
v Ríme. 

Nakoniec súboj pripomínajúci ťahanie 
lana na jednej strane kresťanmi a na dru-
hej strane rímskym štátom ukončil cisár 
pôvodom z Panónie, Decius, ktorý zabez-
pečil, že v celej Rímskej ríši bolo vyhlá-
sené prenasledovanie kresťanov. Nasle-
dovníkov Ježiša Krista nútil k tomu, aby 
vykonali obeť pre štátnych bohov a cisá-
ra. Ak to odmietli, postihol ich trest smr-
ti. Tí, ktorí predniesli obeť, dostali osved-
čenie potvrdené svedkami. (Toto sú tzv. 
Déciove osvedčenia, alebo libelli Deciani, 
z ktorých sa mnoho našlo v Egypte.) Bez 
tohto osvedčenia nebolo možné získať 
žiadne úradnícke miesto v  Rímskej ríši! 

Z dobových dokumentov:

Nerove ukrutnosti

„Aby skoncoval s týmito 
chýrmi Nero urobil iných hrieš-
nikmi, a  tými najotrasnejšími 
trestami potrestal tých, ktorých 
pre hriechy davov nenávidel 
a  nazýval ich christianmi, od 
Christa, ktorého Pontius Pila-
tus za vlády Tiberia popravil. 
No krátkodobo umlčaná pove-
ra prepukla znova a  to nielen 
v  Judei v  kolíske tejto nákazy, 
ale aj v  meste, kam sa všetky 
hrozivé a  hanlivé udalosti do-
stanú a  rozchýria sa. Najprv 
zajali tých, ktorí sa priznali, 
a  na základe tohto ich obvinili 
ani nie tak z  podpaľačstva ako 
skôr preto, že sa na nich zvalila 
všetka nenávisť ľudskej rasy. Ich 
poprava bola navyše dovŕšená aj 
posmechom tak, že ich navliekli 
do kože divých šeliem a nechali 
ich pre potešenie psov kmásať 
a hrýzť až na smrť. Niektorých 
ukrižovali a  keď sa zvečeri-
lo, zapálili ich, aby tak svietili 
vo tme. Nero pre toto divadlo 

prepožičal svoje záhrady, objed-
nal si cirkusové predstavenia. 
On sám sa obliekol do odevu 
pohoniča a  zamiešal sa medzi 
davy. Z tohto, hoci boli hriešnici 
a zaslúžili si tie najvyššie tresty, 
povstal súcit, pretože nezomreli 
v  záujme spoločnosti, ale kvôli 
krutostiam jedného človeka.“  
(Tacitus: Od skonu božského 
Augusta)

Trajánova odpoveď 
Plíniovi

„Drahý Sekundus, išiel si na 
to správne v tom, ako si posúdil 
prípady tých, ktorých obžalova-
li, že boli kresťania, lebo vskut-
ku nič nemôže byť dané do plat-
nosti ako všeobecné nariadenie 
zahrňujúce niečo ako fixné 
procedurálne konanie. Netreba 
ich vyhľadávať, ale ak sú obvi-
není a usvedčení, musia byť po-
trestaní, ale za podmienky, že 
by zaprel to, že je kresťan a jas-
ne túto skutočnosť dokáže svo-
jím konaním, to jest uctievaním 
našich bohov, bude omilostený 

kvôli tomu, že to oľutoval, nech 
už bolo jeho správanie v  mi-
nulosti akokoľvek podozrivé. 
Sťažnosti, ktoré prídu bez pod-
pisu, nebudú platné pri žiadnej 
žalobe, lebo sú veľmi zlým prík-
ladom a  nehodné nášho času.“ 
(Plinius, Listy, X.97)

Úryvok 
z Milánskeho ediktu

„… predovšetkým musíme 
preskúmať tie zákony, ktoré 
zabraňujú bohoslužbám, aby 
ako kresťania, tak všetci ostat-
ní dostali možnosť nasledovať 
náboženstvo, ktoré si zvolia. 
Naším cieľom je, aby Ten, kto-
rý tróni na nebesiach vo svojej 
moci, pozeral na nás a na tých, 
ktorí sú v našej moci, zmierlivo 
a s milosťou. Tak si myslíme, že 
si nemôžeme dovoliť nikomu 
zabrániť v  slobodnej voľbe. Kto 
ako sa rozhodne, komu odo-
vzdá svoju dušu, či kresťanom 
praktizovať vieru, alebo ktokoľ-
vek chce nasledovať akékoľvek 
náboženstvo, tak ako to vidí za 

najvhodnejšie pre svoj život. Aby 
najvyššie božstvo, ktoré uctieva-
me, nám zoslalo svoju podporu 
a požehnanie. Patrí sa teda, aby 
tvoje veličenstvo vedelo: zrušili 
sme niekoľko nariadení týka-
júcich sa kresťanov a  rozhodli 
sme sa zrušiť aj tie, ktoré boli 
úplne nesprávne a nemilosrdné, 
aby odteraz všetci, ktorí chcú žiť 
kresťanským životom, to mohli 
činiť slobodne a verejne, bez ru-
šenia a obťažovania.“

Obvinenia Rímu

„Sme tu krátko a naplnili sme 
už všetko, čo je vaše: mestá, os-
trovy, hrady, vidiecke usadlosti, 
trhoviská, samotnú armádu, 
sídliská, zámky a  kaštiele, se-
nát aj fórum, nechali sme vám 
jedine vaše chrámy“ – týmito 
slovami charakterizoval Ter-
tulián rozmáhanie kresťanstva 
začiatkom 3. storočia vo svojom 
dokumente Apologia XXXVII, 4 
a  pripísal k  tomu, že ak by na-
ozaj chceli získať moc, tak by sa 
v  jednej provincii postavilo do 

Od zázraku s dažďom 
po prenasledovanie

Prenasledovanie kresťanov pokračova-
lo aj v období takzvaných „dobrých cisá-
rov“. Svetoznámy filozof cisár Marcus Au-
relius napríklad žil v mylnej domnienke, že 
kresťania podstupujú mučenícku smrť len 
z odvážneho trucu: „Aká pompézna duša 
je toto, ktorá je pripravená, keď je potre-
ba sa oddeliť od tela: či zničiť, či zachovať. 
Ale táto potreba nech vznikne z osobného 
presvedčenia; a nie ako pri kresťanoch, len 
z  dôvodu odporu,“ píše vo svojom diele 
Úvahy. V tomto období v Rímskej ríši jeho 
hlava musela riešiť celý rad problémov: 
zemetrasenie, záplavy, malomocenstvo 
a  vpády barbarských kmeňov. V  takejto 
ubitej, trpkej nálade často odznel výkrik: 
„Kresťanov hodiť levom!“ A  miestodrži-
telia konali: v r. 166 obrancu viery Justína 
v Ríme, v r. 167 biskupa Polykarpa v Smyr-
ne, v r. 177 Blandinu so spoločníčkov v Ly-
one popravili v  aréne amfiteátra jedno-
ducho preto, lebo neboli ochotní priniesť 
obeť pred sochou cisára.

Pritom o  sile kresťanstva sa mo-
hol presvedčiť aj sám Marcus Aurelius. 
Viacero zdrojov uvádza, že cisárova 
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V nasledujúci deň vydal nasledovné 
nariadenie: „Kresťanské kostoly nech sú 
zbúrané, sväté knihy nech sa zničia, kres-
ťanské zhromaždenia nech sa viac neu-
skutočnia; kresťanov, ktorí sa hlásia ku 
svojej viere, môžu zbaviť zamestnania; 

kresťania, ktorí sa naďalej hlásia ku kres-
ťanstvu, stratia svoje občianke práva; 
prepustení kresťania nech sa predajú do 
otroctva, a kresťanskí otroci sa nikdy ne-
môžu oslobodiť; a  na záver: pri vyznaní 
viery sa môže kresťan trýzniť.“ Ale ani 
toto nedosiahlo požadovaný efekt. 

Totálnu vojnu vyhlásil nasledovníkom 
Krista: „Kresťanská bohoslužba nech sa 
viac neuskutoční!“ Dioklecián vtedy vy-
dal nariadenie, aby miestni magistráti 
veľmi rýchlo zajali kresťanov a  každým 
možným vymysleným spôsobom ich 
donútili k  tomu, aby urobili obetovanie 
pohanským bohom. Údajne v Nicodémii 
našlo smrť pri prenasledovaní 20 000 ľudí. 
Dvaja ďalší spolucisári: Galerius a Maxi-
mianus oduševnene nasledovali príklad 
Diokleciána a  popravili tisíce kresťanov; 
ale tretí z nich Constantius Chlorus zva-
žoval intenzitu prenasledovania na území 
pod jeho správou, len zbúrali niekoľko 

kostolov. Kým na západe vo veľkom 
prebiehalo prenasledovanie, nečakane 
1.  mája 305 odstúpil vážne chorý Dio-
klecián, neskôr sa presťahoval do svojej 
rodnej krajiny, do mesta Salonae (dneš-
ný Split v Chorvátsku), kde si vybudoval 
nádherný palác a  oddával sa radostiam 

záhradkárstva. Cisár ešte prežil pád svoj-
ho režimu, ktorý nebol ochotný zachrániť 
ani po viacnásobnom upozornení, ba čo 
viac, ešte aj strpel, keď nevďačný Konštan-
tín zbúral jeho sochy. Nakoniec v  r.  313 
spáchal samovraždu. Prenasledovanie 
bolo ukončené Milánskym ediktom vy-
daným v r. 313 Konštantínom a Liciniom, 
ktorý zrovnoprávnil niektoré nábožen-
stvá v Rímskej ríši. 

Preklad: Ján Mišovič, Juraj Potz, 
Zlatka Radnotyová 
Zdroj: Hetek 2011

šíku viac kresťanov, ako je počet 
celej rímskej armády. 

O tomto ale zatiaľ niet ani 
reči. Zatiaľ je to tak, že kresťa-
nia sú prenasledovaní, bez toho, 
aby si overili ich vinu. Tertulián, 
ktorý mal právnické vzdelanie 
– charizmatický biskup Kartága 
– „predstaviteľom Rímskej ríše“ 
chcel vo svojej písomnej obhajo-
be zboriť predsudky vyplývajúce 
z nevedomosti. Toto bolo dôleži-
té aj preto, lebo podľa zvykového 
zákona (nie písaného!) nebolo 
možné v záležitostiach kresťanov 
ani pátrať. Tertulián zhodnotil 
motívy „honu“ proti nim tak-
to: „Tento zápas prebieha proti 
Menu“. Najťažšie obvinenie proti 
kresťanstvu v 3. storočí bolo to, 
že vôbec existuje. Pritom sa bež-
ný rímsky občan mohol dozve-
dieť už aj z klebiet, kto vlastne sú: 
„nepriateľmi krajiny číslo jeden“. 
Je prekvapivé koľkí inteligentní 
ľudia Rímskej ríše verili týmto 
poverám plynúcim z  nevedo-
mosti a zlých motívov.

Tacitus, Juvenalis či Apole-
ius vo svojich dielach opisujú 
také obvinenia, podľa ktorých 

sú kresťania krvismilníci, uspo-
riadavajúci orgie; predtým ale 
vraždia deti a  vypijú ich krv; 
klaňajú sa hlave osla a  podob-
ne. Tertulián k  tomu dodáva: 
z  radov kresťanov takmer kaž-
dodenne povstali zradcovia, ne-
ustále, ešte aj počas bohoslužieb 
ich napádajú, ale niečo takéto 
v  ich kruhoch nikdy nikto ne-
zažil! No súdy pravdaže nevyná-
šajú tresty smrti na základe kle-
biet. V 3. storočí vydali tri hlavné 
body obvinení kresťanov:

1 Porušenie sviatosti 
(svätokrádež) a potu-

povanie náboženstva.
Neuctievajú bohov, čo v pra-

xi znamenalo, že nechodia do 
chrámu, neprinášajú obetné 
dary a  neslávia kultovné štátne 
sviatky. Na toto Tertulián od-
povedá, že takzvaní „bohovia“ 
ani neexistujú, že ide čiste o zo-
snulých ľudí, v  ktorých neveria 
ani pohania. Jedine kresťanom 
bránili v  slobodnom praktizo-
vaní viery, každý iný kult, ešte aj 
tá najhlúpejšia poverčivosť bola 
dovolená.

2Urážka výsosti a vlastizrada.
Kresťania ignorujú obe-

tovanie za cisárov a  ani ich 
neuctievajú ako bohov. Také-
to skutočne závažné obvine-
nie v  očiach Rimanov Tertu-
lián odmieta týmito slovami: 
„Každý kresťan považuje za 
základnú povinnosť modliť sa 
za v  moci postavených, podľa 
pokynov apoštola Pavla. Navy-
še ich modlitby aj stoja za niečo, 
nie tak ako obete pohanov, kto-
ré sú úplne zbytočné.“ 

3Ekonomické manipulácie.
Podľa obvinení sa kres-

ťania nezúčastňujú hospodár-
skeho života, neplatia chrámo-
vé dane, a preto klesajú daňové 
príjmy. Tertulián im ostro od-
povedal: „Uznávam, že kres-
ťania nechodia do kostola, ne-
zúčastňujú sa na sviatostiach, 
nenavštevujú zábavné podniky, 
no žijú takisto ako ostatní ľudia, 
čiže produkujú a  podnikajú.“ 
„Na neužitočnosť kresťanov sa 
sťažujú v  prvom rade: návštev-
níci verejných domov, pasáci, 
dohadzovači, nájomní vrahovia, 

výrobcovia drog, zvodcovia, ča-
rodejníci, veštci, vykladači zna-
mení a sliediči obetí. Koľko úžit-
ku znamenajú kresťania pre ríšu 
naproti týmto. Kresťania z  vás 
vyháňajú zlých duchov, práve 
oni sa za vás modlia k pravému 
Bohu, nemáte sa ich prečo báť“ 
– píše Tertulián. Pohania podvá-
dzajú a podávajú falošné daňové 
priznania, čo je v očiach kresťa-
nov rovné hriechu krádeže, tak-
že tam, kde kresťania neprináša-
jú peniaze štátu, vynahradia to 
iným spôsobom.“

Roky panovania 
jednotlivých cisárov 
Augustus  27 pred n. l. – 14 n. l.
Tiberius 14–37 n. l.
Caligula 37–41 n. l.
Claudius 37–54 n. l.
Nero 54–68 n. l.
Traján 98–117 n. l.
Antoninus Pius 138–161 n. l.
Marcus Aurelius 161–180 n. l.
Septimius Severus  193–211 n. l.
Decius 249–251 n. l.
Dioklecián 284–305 n. l.
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Ani skrze udavačov nedokázali 
obviniť kresťanov zo zločinov.
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Ostrava

D 
ne 30.6.2011 jsme v  Ostravě měli 
vzácného hosta Iana McCormacka. 

Když jsme se před měsícem od našeho 
pastora Petra Kuby dozvěděli, že v Ostravě 
uspořádáme evangelizační shromáždění 
s  Ianem McCormackem, byli jsme vel-
mi potěšeni a hned jsme se dali do práce. 
Nejprve bylo potřeba objednat sál. Našli 
jsme místo, které je pro lidi v Ostravě do-
bře známé, i když cena byla příliš vysoká, 
nepolevili jsme se svých nároků a nako-
nec se nám podařilo tuto místnost získat 
za méně než čtvrtinu komerční ceny. Poté 
jsme nechali vylepit plakáty a na několi-
ka pouličních evangelizacích s Mariánem 
Červeníkem jsme rozdali stovky pozvá-
nek. Také jsme povzbudili věřící, aby při-
vedli své přátele a známé.

A pak přišel dlouho očekávaný den. 
Bylo 18:00 hodin a sál byl cele zaplněn. 
Ani celodenní déšť nezabránil lidem, aby 
přišli a slyšeli svědectví muže, který se set-
kal s Bohem a jehož život byl tímto setká-
ním zcela  proměněn. 

Shromáždění jsme začali chválou 
a  uctíváním našeho požehnaného Boha, 

kterému patří veškerá úcta a sláva. V této 
bohulibé činnosti nás vedla chválící sku-
pina z Prostějova.

A pak přišel na scénu náš host Ian Mc-
Cormack se svou překladatelkou Pavlínou 
Prašilovou. Jeho poselství bylo jako vždy 
velmi působivé a ukazovalo na to, jak je 
náš Bůh velmi dobrý, milostivý a sklání 
se k  člověku, aby jej zachránil a přivedl 
do své přítomnosti. Na konci jsme se spo-
lu všichni modlili modlitbu přijetí Ježíše 
jako osobního Pána a Spasitele. Poté lidé 
přicházeli, aby se modlili osobně s Ianem 
McCormackem. Lidé z  tohoto shromáž-
dění odcházeli dojatí Boží přítomností 
a povzbuzeni následovat našeho Pána.

Akce se vydařila a věřím, že se to pro-
jeví i růstem misijní skupiny v  Ostravě. 
Nakonec bych chtěl poděkovat všem slu-
žebníkům z Prostějova, Žiliny, i Ostravy, 
kteří nám s celou akcí pomohli a povzbu-
dit vás všechny (čitatelé Logosu), že naše 
práce v Pánovi není zbytečná.

Petr Lakomý

Žiar nad Hronom

P 
o dlhšom čase opäť navštívil Ian Mc-
Cormack Žiar nad Hronom. V Di-

vadelnej sále Kultúrneho centra si prišlo 
jeho svedectvo vypočuť niekoľko desia-
tok hostí a  mnoho kresťanov nielen zo 
Žiaru. Úvod začal pre dopravné zápchy 
trochu s meškaním, ale nič to neuškodilo 
večeru. Práve naopak. Bol to jeden z naj-
lepších večerov s  Ianom, aký sme s ním 
zažili. Takmer hodinu a pol hovoril svo-
je svedectvo, ktoré už dôverne poznáme, 
napriek tomu sa zdalo, akoby ho hovoril 
prvý raz. Atmosféra sa dala krájať od Bo-
žej prítomnosti. Na záver, aj keď nie sme 
na to zvyknutí, viacero ľudí plakalo. Ani 
výzva nebola štandardná. Ian sám kľačal 

a pozval dopredu si kľaknúť tých, čo sa 
po prvýkrát chceli odovzdať Bohu alebo 
sa k Nemu navrátiť. Skutočne to bol jeden 
vynikajúci večer.

Rastislav Bravčok

Liptovský Mikuláš

U 
ž dlhší čas sme mali túžbu, aby aj 
naše mesto - Liptovský Mikuláš, 

navštívil Ian McCormack a mohol tu ká-
zať evanjelium. Počas niekoľkých rokov 
sme pri pouličných evanjelizáciách rozdá-
vali okrem iných materiálov aj DVD s jeho 
svedectvom. Dokonca na jednej strednej 
škole pozerali žiaci toto DVD v rámci vyu-
čovania. Takže týmto spôsobom sa príbeh 
„novozélandského potápača“ stal v našom 
regióne relatívne známym.

Naša túžba sa naplnila, keď sme 
30.  júna v Dome kultúry privítali tohto 
slávneho evanjelistu. Dali sme si zále-
žať na dobrej propagácii. Počas akcie sa 
Dom kultúry naplnil skoro do posled-
ného miesta. Prišlo takmer 500   ľudí, čo 
znamená, že okrem bratov a sestier prišlo 
asi 350 nových ľudí. Napínavé rozpráva-
nie Iana McCormacka malo na publikum 
priam „elektrizujúci“ vplyv. Na konci 
zhromaždenia bola daná možnosť, aby tí, 
ktorí chcú, mohli prijať od Boha odpuste-
nie svojich hriechov a večný život. Na túto 
výzvu zareagovalo veľa nových ľudí, ktorí 
si pred očami všetkých zúčastnených po-
kľakli pred Pánom na pódium a v modlit-
be spasenia odovzdali svoje životy Bohu. 
Ian sa potom osobne za každého z nich 
pomodlil a kladením rúk ich požehnal na 
začiatku nového života s Bohom. Potom 
sa modlil za uzdravenia chorých a napl-
nenie rôznych potrieb ľudí, ktorí požia-
dali o modlitbu.

Cirkev bola povzbudená do kázania 
evanjelia a vydávania svedectva o Pánovi, 
lebo pri rozprávaní Ianovho príbehu o jeho 
smrti, stretnutí so vzkrieseným Kristom 
a návrate do života sme si mohli nanovo 
veľmi silne uvedomiť skutočnosť reálnej 
existencie neba a pekla. Teraz sa modlíme 
za tých, ktorí odovzdali svoj život Pánovi, 
aby sa dali pokrstiť, stali sa Jeho učeníkmi 
a pridali sa k  cirkvi.

Celý priebeh zhromaždenia zazna-
menala redaktorka TV Markíza, ktorá je 
spravodajkyňou pre oblasť Liptova a Ora-
vy. Po ukončení zhromaždenia urobila 
s Ianom McCormackom krátky rozhovor, 
ktorý by mal byť už v najbližšej dobe od-
vysielaný v tejto televízii, ktorá patrí medzi 
najsledovanejšie média na Slovensku.

Mário Ovčar

Ian McCormack 
znovu v Čechách a na Slovensku 
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Zo života cirkvi

Tínedžerský tábor Krpáčovo 2011

 Letné prázdniny ešte len začali 
a naši tínedžeri už majú kopec zážitkov – 
strávili totiž v srdci Nízkych Tatier, verím, 
nezabudnuteľný týždeň.

 Prvý júlový týždeň sa konal tíne-
džerský tábor v hoteli Hydro v Krpáčove. 
Aj napriek spočiatku nepriaznivému poča-
siu sa organizátorom podarilo deti zaujať a 
vytvoriť program, ktorý lahodil nielen ich 
duši, ale aj duchu. Zdolávanie prekážok v 
lanovom parku Tarzánia, návšteva Jasky-
ne mŕtvych netopierov, množstvo športo-
vých aktivít, workshopy, niekoľko hodín 
strávených pri Božom slove, jednoducho 
štart prázdnin, ako má byť.

 Každé ráno sme posilnili svoje 
telá výdatnými raňajkami a taktiež svoj-
ho ducha niekoľkými pasážami z Božieho 
slova, ktoré mali za cieľ povzbudiť mla-
dých k lepšiemu vzťahu s  Bohom. ale aj 
lepším vzťahom k sebe navzájom. Potom 
nasledovali rôzne športové a nešportové 
aktivity, súťaže a možnosť umeleckého vy-
žitia vo forme batikovania, smaltovania, 
výroby odznakov, náramkov či náušníc. 
Večer taktiež patril stretnutiu pri chvá-
lach, modlitbe a Božom slove. Za zmienku 
stojí aj fakt, že tínedžeri vedeli rešpektovať 
stanovenú večierku, čím si vyslúžili obdiv 
svojich vedúcich.

 Záver tábora patril spoločnej 
opekačke a vynikajúci večer zaklincoval 
nočný pochod a posedenie pri ohni, kedy 
mladí skutočne stíchli a do ticha noci zneli 
životné príbehy veľkých Bo-
žích mužov ako bol David 
Wilkerson či Derek Prince. 
Skutočne vynikajúci týž-
deň a ešte lepší jeho záver.

Tínedžerský 
tábor Krpáčovo
Alena Filipková

N 
aši tínedžeri už majú veľa zážitkov 
– strávili totiž v srdci Nízkych Tatier, 
verím, nezabudnuteľný týždeň.

Prvý júlový týždeň sa konal tínedžerský tábor v hoteli 
Hydro v Krpáčove. Aj napriek spočiatku nepriaznivému 
počasiu sa organizátorom podarilo deti zaujať a vytvoriť 
program, ktorý lahodil nielen ich duši, ale aj duchu. 
Zdolávanie prekážok v lanovom parku Tarzánia, návšteva 
Jaskyne mŕtvych netopierov, množstvo športových 
aktivít, workshopy, niekoľko hodín strávených pri 
Božom slove, jednoducho štart prázdnin, ako má byť.

Každé ráno sme posilnili svoje telá výdatnými 
raňajkami a taktiež svojho ducha niekoľkými pasážami 
z Božieho slova, ktoré mali za cieľ povzbudiť mladých 
k lepšiemu vzťahu s Bohom, ale aj lepším vzťahom 
k sebe navzájom. Potom nasledovali rôzne športové 
a nešportové aktivity, súťaže a možnosť umeleckého vyžitia 
vo forme batikovania, smaltovania, výroby odznakov, 
náramkov či náušníc. Večer taktiež patril stretnutiu 
pri chválach, modlitbe a Božom slove. Za zmienku 
stojí aj fakt, že tínedžeri vedeli rešpektovať stanovenú 
večierku, čím si vyslúžili obdiv svojich vedúcich.

Záver tábora patril spoločnej opekačke a vynikajúci 
večer zaklincoval nočný pochod a posedenie pri ohni, kedy 
mladí skutočne stíchli a do ticha noci zneli životné príbehy 
veľkých Božích mužov ako bol David Wilkerson, či Derek 
Prince. Skutočne vynikajúci týždeň a ešte lepší jeho záver.
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veľkých Božích mužov ako bol David Wilkerson, či Derek 
Prince. Skutočne vynikajúci týždeň a ešte lepší jeho záver.

Smelý ako 
Daniel...
Viera Rajnohová

P 
rvý prázdninový týždeň  sa účastníci  nášho detského 
tábora v Bystrej vybrali spolu s Danielom na dobrodružnú 
výpravu do Babylona. Každé ráno deti absolvovali biblický 

maratón, kedy sa oboznámili s jednotlivými kapitolami knihy 
Daniel. Čítané slovo bolo umocnené akčnými a hodnovernými 
scénkami, ktoré deti sledovali vždy pred bohoslužbou. A tak 
mohli na vlastné oči okrem Daniela vidieť odvlečenie ľudu Izraela 
do Babylona, veľkého a pyšného kráľa Nabuchodonozora, troch 
mládencov a anjela v ohnivej peci a počas nočného pochodu aj 
levy, ktoré boli v jame s Danielom. Daniel (alias Daniel Šobr) 
vždy poukázal na prepojenie biblických príbehov s reálnym 
životom. Povzbudil deti, aby vždy mali vieru v Boha a nikdy 
sa za to nehanbili, aby sa nebáli žiadnych prekážok, ale tiež aby 
sa nedali zlákať na hriech, ani nikdy nezatvrdili svoje srdcia 
pýchou. Každé zhromaždenie končilo spoločnou modlitbou.

Počas  „babyloniády“ prešli účastníci tábora dobrodružnú 
trasu, na ktorej ich čakalo niekoľko úloh. Jeremiáš ich požehnal 
na ďalekú cestu, pisár im odovzdal odkaz, ktorý museli odniesť 
Danielovi do Babylona, čo nebolo ľahké, pretože cestou ich 
chcel okradnúť bandita. Stretli aj Červenú Čiapočku, ktorá 
prišla z ríše fantázie, aby sa informovala o Biblii – knihe, ktorá 
je pravdivá a reálna. Čakala ich aj žena, ktorá ich chcela priučiť 
čarom a astrológii, ale deti sa jej nedali zlákať. Pred samotným 
prechodom cez brány Babylona stráženými ozbrojenou strážou 
deti ešte museli preukázať svoju zdatnosť v športových disciplínach 
a potom im už nič nebránilo odovzdať odkaz Danielovi.

Počas pobytu v tábore na deti čakalo množstvo aktivít 
– lezenie v Tarzánii, návšteva jaskyne, metlový futbal, 
mažoretky, nakupovanie v kresťanskom supermarkete, šašo 
šow, súťaže, skákací hrad, dopravné ihrisko a dlho očakávané 
kúpanie vo welness centre Bystrá. Nezabudnuteľným zážitkom 
bol aj nácvik a natáčanie spoločného tanca pre Ježiša.

„Smelý ako Daniel, odvážne v pravde stáť, 
neboj sa mať jasný cieľ 
a Pána počúvať.“ 
Tieto slová budú ešte 
dlho znieť v ušiach 
účastníkov a veríme, 
že sa stanú realitou 
v ich každoden-
nom živote.

Zo života cirkvi



Peter Kuba 

P 
richádzajú správy o úžasných 
uzdraveniach, tak ako to vidíme 
v Skutkoch apoštolov – chromí 

chodia, hluchí počujú, miznú rakovinové 
nádory, ľudia sú uzdravovaní z rôznych 
chorôb. Je mnoho lekársky overených 
uzdravení. O týchto veciach  vás budeme 
informovať v sérii reportáží z rôznych 
miest. Nech je povzbudená viera Božieho 
ľudu, aby vzrástlo očakávanie, že uvidíme 
ešte väčšie veci. Vyzerá to tak, akoby sa 
napĺňalo jedno z ďalších Ježišových pro-
roctiev: „A toto evanjelium kráľovstva 
bude hlásané po celom svete na svedectvo 
všetkým národom a vtedy príde koniec.“ 
(Mt 24,14) 

Mnoho generácií kresťanov očakáva-
lo návrat Božej moci do cirkvi v podobe 
viditeľných zázrakov, uzdravení a vyzerá 
to tak, že práve v tomto období sa to na-
pĺňa pred našimi očami. Masové kázanie 
evanjelia spojené s uzdravovaním a oslo-
bodzovaním bolo príčinou enormného 
rastu prvej cirkvi v Skutkoch apoštolov, 
a aj v modernej histórii vidieť, že veľký 
rast a prebudenie sú vždy spojené s nad-
prirodzenými prejavmi Božej moci. Zdá 
sa, že bez uzdravovania nie je možné zís-
kať pozornosť širšej spoločnosti a pritom 
na masové prebudenie je to potrebné. 
Preto Boh skrze svoju cirkev a služobní-
kov začína robiť takéto znamenia. Jedna 
z najväčších potrieb, ktorú ľudia majú, 
bez ohľadu na svetonázor alebo spolo-
čenské postavenie, je zdravie. Práve sú-
časťou plného evanjelia je aj uzdravenie 

a vyslobodenie, to znamená, že plné 
evanjelium je stále najúčinnejší prostrie-
dok, ako získať pozornosť ľudí. „Lebo sa 
nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo 
je mocou Božou na spasenie každému 
veriacemu, Židovi predne i Grékovi.“ 
(Rim 1,16) Niektorí kresťania tvrdia, že 
zázraky skončili a nie sú už ani potrebné 
a pritom takýto názor nemá žiadny bib-
lický ani logický dôvod. Naopak Ježišove 
uzdravovanie mu získalo pozornosť a aj 
uzdravovanie apoštolov im zaistilo po-
zornosť ľudí (viď misijné cesty apoštola 
Pavla). Potom boli ľudia otvorení na po-
solstvo evanjelia. „A ja, keď som k vám 
prišiel, bratia, neprišiel som vo vzneše-
nosti slova alebo múdrosti zvestujúc vám 
svedectvo Božie. Lebo som nebol usúdil 
vedieť niečo iné medzi vami krome Ježiša 
Krista, a to toho ukrižovaného.  A ja som 
bol u vás v slabosti a v bázni a triasol 
som sa mnoho. A moja reč a moja ká-
zeň nezáležala v presviedčavých ľudskej 
múdrosti slovách, ale v dôkaze Ducha 
a moci, aby vaša viera nebola v ľudskej 
múdrosti, ale v moci Božej. (1 Kor 2,1-5) 
Z toho vyplýva, že nielenže ľudia uveria, 
ale takáto viera je aj pevná a naučí ľudí 
veriť Bohu, že môže kedykoľvek zasiah-
nuť do ich života a pozdvihnúť ich. 

Modlime sa, nech tieto uzdravujúce 
zhromaždenia začnú v každom meste 
v Čechách a na Slovensku a nech tisíce 
ľudí uveria a obrátia sa, nech je veľká žat-
va a nech je oslávené veľké meno Ježiš.

 
Pridávame konkrétne svedectvá ľudí, 

ktorí zažili uzdravenie na týchto zhro  - 
maždeniach.

Božia moc
zasiahla 
Slovensko

Na celom Slovensku a už aj v Českej 
republike prebiehajú uzdravujúce 
zhromaždenia, navštevované 
desiatkami a niekde i stovkami ľudí.

„Mala som kratšiu nohu. Stalo sa mi 
to po tom, čo ma zrazilo auto. Na celú 
pravú nohu, odhora dolu, mi dali sad-
ru, ktorú potom vymenili za dlahu a po 
čase  zase za sadru. Trvalo to dva me-
siace. Týmto pádom sa mi moja pravá 
noha skrátila. Prišla som teda vyskúšať, 
či mi pomôže toto Liečenie. Keď poveda-
li, že liečenie začína, išla som dopredu 
za nejakým pánom. On na mňa položil 
ruky. Zrazu mi začalo šponovať nohu, 
trochu ma to bolelo. Noha sa mi pred 
mojimi očami naťahovala. Naozaj som 
to videla a cítila. Keď prebehlo liečenie, 
keď som odchádzala od toho pána, zno-
vu som sa oprela o palicu, asi zo zvyku. 
Ale uvedomovala som si, že už nemusím 
ísť o palici. Povedala som si: „A načo mi 
je vlastne palica.“ Som šťastná, že som 
z tohto uzdravená. Ďakujem.“

Mária B., 65 rokov

Chcem sa   podeliť so skúsenosťou, 
ktorú som zažila pred pár týždňami, no 
môj príbeh začína už pred rokmi. Roky 
som žila s bolesťami chrbtice. Prichádza-
li náhle pri väčšej záťaži, no neskôr sa mi 
bolesti objavovali aj pri bežnej práci. Veľ-
mi mi to znepríjemňovalo život. Potom 
som nemohla ani ležať, ani sedieť, len sa 
prechádzať. Najhoršie to bolo v noci, keď 
som nemohla spávať, celé noci som bola 
hore. Predpísané lieky mi účinkovali len 
chvíľu a stále som bola unavená. Nedalo 
sa to už viac vydržať a začala ma z toho 
bolieť aj hlava. Ďalej som takto nevlá-
dala žiť a ono to stále pokračovalo a nič 
sa nemenilo. Začala som teda chodiť na 
rehabilitácie, no, žiaľ, ani tie nezaberali. 
Hovorila som si: „Kto mi už len pomôže 
od tej bolesti?“ Vtedy sa mi dostali do rúk 
noviny, a tam som si prečítala o akom-
si zázračnom Liečení. Neváhala som 
a hneď v  stredu som sa rozhodla ísť na 
toto Liečenie. Boli tam desiatky chorých 
ľudí. Na tomto stretnutí sa spýtali, že 
kto chce byť zdravý, nech príde dopredu. 
S veľkou nádejou, že budem uzdravená 
som reagovala a išla dopredu. Tam na 
mňa položili ruky a  ja som bola vylie-
čená. Naozaj takto. Necítila som bolesť, 
ani únavu, ale obrovskú úľavu a šťastie. 
Po bolesti a chorobe nebolo stopy. Všetky 
moje zdravotné problémy sú preč a od-
vtedy som uzdravená od každej bolesti. 
Môžem kľudne spávať, normálne cho-
diť, pracovať a  tešiť sa zo života. Preto 
odporúčam každému, kto má problémy 
a nevyliečiteľné choroby, aby prišiel. Som 
veľmi rada, že takéto niečo prišlo i do Ži-
liny. Z celého srdca ďakujem!“

Emília M., 48 rokov 
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Aktuálne

Svedectvo 
manželov Zahradníčkovcov

Je veľmi veľa toho, čo Boh urobil pre môj život. 
Patrí Mu za to chvála a veľká vďaka.

Jozef

V týchto niekoľkých riadkoch sa chcem 
s  vami podeliť s  niektorými situáciami 
a dôležitými okamihmi, ktoré určili sme-
rovanie môjho života.

Narodil som sa v úplne normálnej, bo-
hapustej rodine. Mal som šťastné detstvo 
aj napriek tomu, že moji rodičia v tom čase 
ešte nepoznali Boha. S návštevou kostola 
sa to u nás veľmi nepreháňalo (radili sme 
sa medzi tzv. vianočných kresťanov), a tak 
moje morálne hodnoty formovala najmä 
ulica. Takto tomu bolo asi do ôsmich ro-
kov. I keď to určite vyznie ako klišé, s mo-
jim starším bratom sme vždy inklinovali 
k problémovým kamarátom (vzorom), čo 
malo za dôsledok, že sa môj život začal 
uberať hriešnymi chodníčkami (a nemám 

tým na mysli tajné fajčiarske pokusy ne-
dohorených cigariet a podobné veci, kto-
rými prešiel asi každý). Teraz vidím, že 
sa Boh ku mne prihovoril práve vo chví-
li, keď som začal vstupovať do hriechov, 
o ktorých by som sa aj dnes hanbil hovo-

riť. Najskôr to bolo skrze nadprirodzené 
uzdravenie chrbtice môjho otca. To bola 
prvá skúsenosť, ktorá narušila mozaiku 
zatuchnutej a studenej predstavy o Bohu, 

vytvorenej z niekoľkých vianočných náv-
štev kostola. Otvorene musím priznať, že 
som Boha nehľadal. Niet sa čomu čudovať, 
veď v tom veku som len začínal objavovať 
svet ako taký a všetko bolo pre mňa nové 
a vzrušujúce. 

Po otcovom uzdravení začali v  príbe-
hoch na dobrú noc dominovať biblické prí-
behy nad dobrodružstvami „Toma Sawy-
era“. Oco nám rozprával o Bohu, o Ježišovi 
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Hriechy ma nejako neťažili, 
ale niekde v sebe som vedel, že je to 
správna vec odovzdať svoj život Bohu.



a  vysvetľoval, prečo musel Ježiš zomrieť. 
Raz nás (mňa a  brata) zobral na jedno 
stretnutie kresťanov, kde sme jednoduchou 
modlitbou odovzdali svoj život Bohu – pa-
mätám si tú situáciu úplne presne. V tom 
veku ma hriechy nejako neťažili, ale nie-
kde v sebe (nie v mysli) som vedel, že je to 
správna vec odovzdať svoj život Bohu. Pre-
to som súhlasil, keď sa ma spýtali, či chcem 
odovzdať svoj život Bohu. Aj napriek môj-
mu nízkemu veku som veľmi dobre roz-
umel, čo robím, aj  keď som si dôsledky 
toho nevedel vôbec predstaviť. Nepamä-
tám si, že by sa v  ten deň niečo zmenilo. 
Ale o niekoľko dní (ani nie týždeň) som si 
odrazu všimol zmenu. Ako keby sa vo mne 
posilnila schopnosť rozpoznávať  zlé skut-
ky. Zrazu mi bolo úplne jasné, čo je dobré 
a čo zlé – čím zarmucujem Boha. Boh ma 
začal postupne oddeľovať od mojich prob-
lémových kamarátstiev tak, že som si to 
ani nevšimol (len s odstupom času). 

Keďže som už vedel rozlíšiť medzi dob-
rým a zlým, v snahe zlegalizovať plánova-
né, hriešne skutky, som ako 12–ročný po-
ložil otcovi otázku: „Do akého veku bude 
Boh posudzovať dieťa za nevinné?“ Odpo-
veď ma vôbec nepotešila: „Ak si uvedomu-
ješ rozdiel medzi dobrými a  zlými skut-
kami, tak už si zodpovedný pred Bohom.“ 
Ako by to bolo dnes, tak konkrétne si spo-
mínam na ten okamih, v ktorom sa odo-
hrával boj medzi jemne sladkou túžbou 
zhrešiť a vnútorným hlasom usvedčujúcim 
ma Božím slovom. Pamätám si, ako som 
vo svojej mysli chcel nájsť ospravedlnenie 
pre hriešne skutky, ktoré som mal v pláne 
zrealizovať. Dnes som veľmi vďačný svoj-
mu pozemskému otcovi najmä za jeho 
modlitby, ktoré posilňovali moju vôľu odo-
lať hriechu, vzďaľovali pokušenie a umož-
nili sa v  tejto situácii (a  v jej podobných) 
správne rozhodnúť a  byť poslušný Božie-
mu slovu. Samozrejme, že som odvtedy 
veľakrát zhrešil – či už voči Bohu alebo 
ľuďom, ale „Keď vyznávame svoje hriechy, 
verný je a  spravodlivý, aby nám odpustil 
hriechy a očistil nás od každej neprávosti“ 
(1. list Jánov 1,9) – aj toto zažívam vždy, 
keď prosím Boha o odpustenie. Cítim, ako 
zo mňa razom odpadne ťažoba hriechu 
a prichádza radosť z odpustenia. 

Som Bohu vďačný aj za Svätého Ducha, 
ktorým ma naplnil za trošku kurióznych 
okolností. Celé sa to začalo na jednom 

mládežníckom stretnutí, ktoré som po 
odovzdaní svojho života Bohu navštevoval. 
Mal som veľkú túžbu hovoriť v  jazykoch, 
a tak sa za mňa moji spolu-mládežníci jed-
noduchou, krátkou modlitbou pomodlili, 
aby som prijal Svätého Ducha. Celé to trva-
lo asi 30 sekúnd. Po modlitbe mi len pove-
dali, že Svätý Duch ma naplní (nepovedali 
kedy) a začnem hovoriť jazykmi – to bolo 
celé. Nič konkrétne som vtedy nepocítil. 
Po tomto stretnutí som mal basketbalový 
tréning. Ako som tak počas tréningu be-
hal od jedného koša k druhému, zrazu ma 
naplnil Svätý Duch a ja som začal hovoriť 
v jazykoch. Bola to taká sila, že jediné slo-
vo, ktoré to presne vystihuje, je: „... prúdy 
živých vôd potečú z  jeho vnútra“ (Jn 7,38). 
A presne tento prúd z môjho vnútra mi dá-
val na jazyk slová – najskôr jedno, potom 
dve a ďalšie a ďalšie. Bolo to tak konkrétne 
a  zároveň nadprirodzené. Chvála Bohu, 
lebo Jeho slovo je verné a pravdivé.

Boh je proste úžasný! Nielenže vďaka 
Ježišovi vytrhol môj život z  pekelnej bu-
dúcnosti, za čo Mu patrí najväčšia chvála 
a vďaka, ale žehná môj život aj tu na zemi. 
Vďačím Mu aj za mnohé uzdravenia, 
z  ktorých v  krátkosti spomeniem to po-
sledné. Pred pár mesiacmi som dostal ov-
čie kiahne (ako malý som si tým neprešiel). 
Bola to streda, keď som celý deň nevedel 
vydržať v práci. Cítil som sa tak, akoby na 
mňa šla chrípka. Ja nebývam dlho chorý, 
a tak som večer „hodil“ do seba jeden acyl-
pyrín a  išiel sa vypotiť. Mal som teplotu 
vyše 39°C. Na druhý deň mi nebolo o nič 
lepšie (čo bolo nezvyklé), a tak som si dal 
dovolenku (myslel som, že to za deň prej-
de). No večer bolo zhromaždenie a  mne 
bolo úplne nanič. Je naozaj nadprirodzené 
to, že vždy, keď mi bolo takto zle a začali 
sme hrať chvály, za chvíľu prišlo posilne-
nie a akoby zmiernenie choroby. Po večer-
nej sprche som si všimol na tele podivné 
vyrážky. Až príliš nápadne sa podobali na 
vyrážky ovčích kiahní, ktorých obrázky 
som si vyhľadal na internete. Na druhý 
deň ráno bolo vyrážok ešte viac, a tak som 
navštívil doktorku, ktorá diagnózu potvr-
dila. S dvoj, až troj-týždennou liečbou som 
sa akosi nevedel vnútorne stotožniť, na čo 
som patrične zareagoval slovami: „Tak 
to hádam nie!?“ S  detským mentolovým 
púdrom a ešte nejakými liekmi som dora-
zil do bytu mojich rodičov, kde som sa mal 

liečiť (manželka už bola tehotná a nechceli 
sme riskovať, že sa odo mňa nakazí). Len 
čo som zavrel dvere na byte, hneď som sa 
išiel pomodliť. Asi v  dvoch-troch minú-
tach som zaviazal chorobu a  na základe 
Božieho slova prehlásil uzdravenie nad 
mojím telom. Verte alebo nie, ale na zá-
klade mojich pozorovaní mi odvtedy ne-
pribudla žiadna ďalšia vyrážka (tvár, nohy 
a  ruky som nemal skoro vôbec vyhádza-
né). Ak si dobre spomínam, tak hneď na 
nasledujúci deň mi ustúpila teplota a cítil 
som sa ako zdravý. Aby som niekoho ďal-
šieho nenakazil (údajne vyrážky prenášajú 
ochorenie), zostal som pre istotu doma asi 
týždeň, ale okrem ustupujúcich vyrážok 
mi nič nebolo. V piatok som išiel na pred-
časnú kontrolu k doktorke s tým, aby ma 
vypísala z PN a mohol som ísť do roboty. 
Pani doktorka bola prekvapená z toho, ako 
rýchlo som vyzdravel a hovorila o veľkom 
„šťastí“ (je naozaj šťastie, že máme Boha 
zázrakov !!!). Chvála Bohu za to !

Som Bohu vďačný, že mi pomohol vy-
študovať vysokú školu. Po škole mi dal 
perfektnú prácu s  perfektným platom, 
„náhodou“ som dostal plat určený pre 
niekoho úplne iného. Ani sám som po 
škole nevedel, v  akej oblasti IT chcem 
pracovať, ale Boh vedel, čo je pre mňa 
najlepšie. V tomto je Boh proste úžasný, 
lebo nás pozná lepšie ako my sami, napl-
ní naše potreby a dá nám žiadosti našich 
sŕdc. Boh ma učinil byť hodným služby vo 
chválach. Som veľmi vďačný, že ma obda-
ril hudobným talentom a  že Ho môžem 
chváliť hrou na bicie, aj  keď som neza-
čínal práve s bicími. Len „nepodareným 
experimentom“ by sa dala nazvať trojroč-
ná snaha výučby na husle, na ktorú ma 
prihlásili moji rodičia (a babka). Veľkým 
darom od Boha je moja manželka, ktorá 
mi je veľkým požehnaním. Verím, že ho-
vorím za oboch, keď poviem, že prežíva-
me rozprávkové manželstvo. Momentál-
ne očakávame prvý prírastok do rodiny, 
a tak sa s veľkou radosťou a očakávaním 
pripravujeme na rodičovstvo. Nech vás 
Boh požehná.

Lucka

Narodila som sa do veľmi zaujímavej 
rodiny. Mama znovuzrodená kresťanka 
a otec ateista. Keďže život malého dieťaťa 
sa odvíja od rozhodnutí svojich rodičov, 
ďakujem Bohu za to, že moja mama sa 
aj napriek nepriaznivým podmienkam 
rozhodla zobrať ma so sebou na každú 
bohoslužbu. Otec bol veľmi proti, neveril 
v Boha a nechcel, aby tomu verili jeho deti. 
Preňho to bola jednoducho sekta. Život 
nám však zjednodušil fakt, že pracoval 
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Boh je úžasný, lebo nás pozná lepšie 
ako my sami, naplní naše potreby 
a dá nám žiadosti našich sŕdc.

v zahraničí a my sme tak mohli v  tomto 
období v  pokoji chodiť do cirkvi. Pamä-
tám si na to, ako som chodila do besiedky, 
kde sme mali chvály, modlitby, trochu ká-
zaného slova na zaujímavú tému a rôzne 
hry. Doma sme mávali s mamou, sestrou 
a bratom domáce bohoslužby, kde sme si 
sami zahrali chvály, pomodlili sa a prečí-
tali si z Biblie. Toto mi dalo pevné základy 
a som za to veľmi vďačná. Boha som brala 
ako súčasť môjho života, nikdy som nepo-
chybovala, či je to všetko pravda. Všetké-
mu som verila a dokonca aj chápala. Ve-
dela som, že nestačí len chodiť do cirkvi 
a túžila som Ježiša prijať do svojho srdca. 
Potrebovala som mať istotu spasenia, už 
som pochopila, že sa nemôžem schovávať 
za svoju mamu. Lenže každú nedeľu, keď 
bola výzva na modlitbu za spasenie, som 
sa veľmi hanbila a v duchu som si vrave-
la, že som aj tak ešte malá a  spravím to, 
keď trochu vyrastiem. Vždy ma to však 

potom veľmi mrzelo. Keď som mala asi 
sedem rokov a vedela som už dobre čítať, 
dostala som prvú „dospelácku“ Bibliu. 
Bola to modrá gedeonka a  na poslednej 
strane bola modlitba hriešnika. Rozhodla 
som sa urobiť to hneď, ale vedela som, že 

potrebujem svedka. A tak som prišla za 
mamou a opakovala som slová modlitby 
po nej. Bola som šťastná, že mám odpus-
tené hriechy a že môj život ide správnym 
smerom. Nasledujúcu nedeľu som išla na 
bohoslužbu hrdo a v pokoji, pretože som 
už bola znovuzrodená. Zakrátko som za-
čala hovoriť v jazykoch a dala som sa po-
krstiť vo vode. 

Všetko sa začalo komplikovať, keď otec 
začal pracovať doma. Samozrejme, že som 
sa naňho aj veľmi tešila, veď ako dieťaťu 
mi chýbal, keď bol dlho preč. V  mojom 
živote nastalo obdobie, keď som sa ocitla 
ako medzi dvoma mlynskými kameňmi. 
Na jednej strane mama, ktorá ma k Bohu 
priviedla, na druhej strane otec, ktorý 
mi Boha zakázal. Obidvoch rodičov som 
mala rada, a  preto to bolo veľmi ťažké. 
Rozhodla som sa, že nech to bude stáť čo-
koľvek, Boha nikdy neopustím. Ani som 
si už nevedela predstaviť život bez Neho. 
Nasledovali trochu ťažké roky, no čím 
viac mi bolo zakazované chodiť do cir-
kvi, tým viac som si bola istá, že som sa 
rozhodla správne. Doma to už bolo veľmi 
zlé a stalo sa to, čoho som sa obávala – ro-
dičia sa rozviedli. Mala som vtedy asi 16 
rokov a veľmi ma to zasiahlo. Nejaký čas 
trvalo, kým som sa s  tým vyrovnala, no 
medzitým som prekonala obdobie vzdoru. 
Vďaka Bohu som nakoniec v čase puber-
ty obstála a  zostala som Bohu verná. Sa-
mozrejme, že som v živote spravila aj veľa 
zlého, na čo nie som hrdá, ale Boh mi od-
pustil a ochránil ma od mnohých ďalších 
hriechov. Napriek tomu, že som si neužila 
„radosti“ tohto sveta, nikdy ma to nemr-
zelo. Po čase sa zmenil môj vzťah s otcom 
k lepšiemu. To ma veľmi potešilo, lebo som 
chcela mať dobré vzťahy s oboma rodičmi. 
Bývala som s mamou, a tak sme sa už stre-
távali málokedy, väčšinou na sviatky ale-
bo na nedeľný obed. Keď videl, že sa mám 
dobre a že sa mi darí, bol spokojný a už mu 
nevadilo že chodím do „sekty“.

V tom čase som si začala uvedomovať, 
aká je rodina dôležitá. Odmalička som sa 
chcela vydať mladá a mať veľa detí. Túži-
la som mať rodinu, kde všetci budú slúžiť 
Bohu, kde bude láska, radosť a pokoj. Žiaľ, 
ako dieťa som niečo také nezažila, a preto 
som o  to viac chcela takú rodinu založiť. 
Boh naplnil moje túžby a dal mi oveľa viac, 
než som prosila a očakávala. Nahradil mi 
všetky tie ťažké roky. Dal mi úžasného 
manžela, ktorý slúži Bohu a naša domác-

nosť je radostná a  harmonická. Onedlho 
k  nám pribudne naše prvé dieťa a  spolu 
s  manželom sa tešíme na život, ktorý je 
pred nami. Nechcem ani myslieť na to, kde 
by som teraz bola bez Boha. Nikdy som ne-
oľutovala, že som sa rozhodla žiť pre Neho 
a som si istá, že to bolo najlepšie rozhodnu-
tie v mojom živote. Nezostáva mi nič iné, 
len za všetko čo mám, ďakovať Bohu.
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Skutoný príbeh

Rozhodla som sa, že nech to bude 
stáť čokoľvek, Boha nikdy neopustím. 
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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
Hlavná ulica 918/2 (1. posch.)

Streda   17:30 hod.

Sobota   16:00 hod.

HOLÍČ

Jedáleň u Križánka (býv. Kufris)
Kátovská 3000

Nedeľa 10:00 hod.

HUMENNÉ

Chemlonská 1 (2. posch.)

Štvrtok 17:00 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) 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

Pod Donátom 1/1245
býv. telekomunikácie

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.

PLZEŇ (Ekklesia)

SOU elektrotechnické
budova č. 8, veľký sál, 1. posch.
Vejprnická 56

Nedeľa 10:00 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:

Srdecne Vás pozývame

viac info na www.milost.sk

K R E S T A N S K É H O  S P O L O C E N S T V A
K O N F E R E N C I A

12. - 14. august 2011
ŠH Štiavnicky, Banská Bystrica

Program:

piatok I 18:00 I stretnutie mladých (Lazovná 72)

sobota I 10:00 I 

  18:00 I 

nedela I 10:00 I 

MILOSŤ TV


