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John Osteen

Božský prúd
Pán si túži použiť všetky svoje deti! Pán túži použiť vás!

Toľkokrát sa snažil použiť nás ako nádoby svojej moci, aby 
tak mohol priniesť svoje spasenie, uzdravujúcu milosť, ale 
my sme nepostrehli, ako sa jeho láskavá ruka jemne dotýka 
nášho života.

Jób povedal: „Prechádza popri mne, ja Ho však nevidím, keď 
ide okolo, ani Ho nezbadám.“ (Jób 9,11) Toto môžu zažívať 
tisíce kresťanov. Chcú, aby si ich Boh použil, ale 
nerozoznajú Jeho prítomnosť a vedenie, keď to príde. 
Pán je veľmi blízko, napriek tomu to nevnímajú. 

Vzácne zjavenie, ktoré nájdete v tejto knihe, 
môže zmeniť váš život…

34 strán
© COM SK s.r.o. 

Reinhard Bonnke

Čas sa kráti
Na zemi žije v súčasnosti viac stratených duší než kedykoľvek 

predtým. Situáciu komplikuje aj to, že dnes máme na záchranu 
týchto ľudí ešte menej času, ako tomu bolo v minulosti. Autor 

knihy Reinhard Bonnke, ktorý viac než tridsať rokov ohlasuje 
evanjelium po celej Afrike a v desiatkach krajín sveta, je jedným 

z najskúsenejších a najobdarovanejších evanjelistov v histórii. 
Kniha ponúka overené a efektívne spôsoby, ako osloviť stratených. 

Táto nadčasová kniha inšpiruje a povzbudzuje k evanjelizácii 
našich priateľov či známych. Čas sa naozaj kráti a na ťahu sú 
obyčajní veriaci ako ty a ja. Reinhard Bonnke však nepoukazuje len 
na urgenciu evanjelizácie, ale tiež objasňuje jej biblické princípy. 
Skutočnosť, že tieto princípy fungujú, jasne dokazujú výsledky jeho 
evanjelizačných kampaní. Počas troch rokov, keď kázal Božie slovo 
asi tridsaťjeden miliónom ľudí, sa viac ako dvadsať miliónov z nich 
rozhodlo pre Ježiša Krista.

208 strán + 16 strán farebnej prílohy

Reinhard Bonnke

Duch Svatý
zjevení a průlom
Je skutočný. Je mocný. Je tou tajnou dynamikou 
viery plného života. On, Duch Svätý, ktorý tu na zemi 
vykonáva Božiu agendu a ktorého vám Boh daroval. 

V tejto knihe vás evanjelista Bonnke pozýva, 
aby ste roztrhli svoje putá a stretli sa s významom 
a zázrakmi Ducha. Nečakajte – toto stretnutie zmení 
váš život a bude inšpiráciou pre vašu vieru. A čo je ešte 
dôležitejšie, uvoľní Ducha, aby skrze vás niesol svetu 
posolstvo Božej neuveriteľnej slávy 
a nekonečnej lásky.

171 strán, 16 strán farebných fotografických príloh
Vydavateľ: Křesťanské centrum Příbram
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Leto je takmer za nami, pričom mnohí si – právom – ani ne-
stihli uvedomiť, že nejaké bolo. Uplynulé obdobie bolo vskut-

ku zvláštne, a to ani zďaleka nielen vďaka tomuto, pre leto 
atypickému, počasiu. V priebehu uplynulých týždňov sme mohli 

sledovať otrasy a nestabilitu takmer na všetkých frontoch. Od 
fi nančnej nestability, cez nízke ratingy najsilnejších ekonomík, až 

po viac ako sedem desiatok nevinných životov, ktoré vyhasli v Nórsku 
pod taktovkou nemilosrdného (médiami nesprávne označovaného ako kresťanského fun-
damentalistu) Andersa Behringa Breivika. Za zmienu stojí hlavne táto tragédia, ktorá nám 
pripomína, že ani tá najvyššia životná úroveň či spoločenské blaho nedisponuje riešením pre 
kozmický problém zla a hriechu, vďaka ktorému sa tento svet zvíja v bolestiach. Samozrejme, 
nie je múdre pohŕdať vysokou životnou úrovňou a s ňou spojenými benefi tmi, ani zďaleka 
však nie je základom, na ktorom môžeme postaviť svoje životy. 

Tieto turbulencie pripomínajú zúfalý stav, v ktorom sa nachádzajú ľudia, ktorých život ne-
stojí na skale, ale na pominuteľných devízach tohto sveta. Nikto to nevyjadril trefnejšie ako 
sám Pán Ježiš na konci svojej kázne na vrchu: „Každého teda, kto čuje tieto moje slová a činí 
ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. A spustil sa lejak, a prišli 
rieky, a zaviali vetry a oborili sa na ten dom, a nepadol, pretože bol založený na skale. A každý, kto 
čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na 
piesku. A spustil sa lejak a prišli rieky, a zaviali vetry a zavadili o ten dom, a padol a jeho pád bol 
veliký. A stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, že žasli zástupy nad jeho učením, lebo ich učil ako 
taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci.“ (Mt 7,24-29) Aj v súčasnej situácii platí sta-
rá známa dualita: „Svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá naveky.“ (1Jn 2,17) 
Keď sa svet zmieta v úzkostiach a neistote, cirkev postavená na skale Božieho slova zaží-
va svoje najlepšie obdobie: každý týždeň vidíme, ako stovky ľudí zažívajú uzdravujúci Boží 
dotyk, ktorý doprevádza kázanie evanjelia. Práve teraz, keď Európe hrozí fi nančný kolaps 
a pomaly sa začína hovoriť o centrálnej vláde, prežívame dni mocného Božieho navštívenia 
a vízie veľkých vecí, ktoré nás čakajú. Na tejto skutočnosti je úžasné nielen to, že sa ako Božie 
deti nachádzame v bezpečí Pánovho „korábu“, cirkvi, ale aj poslanie, ktoré sa nám od Pána 
dostalo, a síce prizvať do Jeho bezpečia aj ľudí okolo nás. Áno, práve teraz, keď metropolami 
otriasajú nepriaznivé socio-ekonomické okolnosti, my tieto isté metropoly zasiahneme dob-
rou správou o záchrane v Ježišovi Kristovi. Prebudenie je pred nami!

Pokračujeme
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Dánsko obnovuje hraničné kontroly 

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.  

Zomrel následník Habsburgského trónu 

V bavorskom meste Pöcking zomrel 4. júla vo veku 98 rokov Otto von Habsburg, najstarší syn posledného 
právoplatne korunovaného rakúsko-uhorského panovníka. Jeho otec, arcivojvoda Karol, sa stal rakúskym cisá-
rom a zároveň uhorským kráľom v roku 1916, po smrti viac než polstoročie vládnúceho cisára Františka Jozefa I. 
V dôsledku porážky Rakúska-Uhorska v 1. svetovej vojne však boli Habsburgovci zbavení trónu a ich monarchia 
sa v roku 1918 defi nitívne rozpadla na nové nástupnícke štáty, vrátane Česko-Slovenska. Habsburgovci odišli 
do emigrácie, pričom Otto sa stal hlavou dynastie. Počas 2. svetovej vojny otvorene vystupoval proti nacizmu 
a proti pripojeniu Rakúska k Nemeckej ríši. Po vojne sa dlhodobo angažoval v Európskom parlamente. Habs-
burgská dynastia vládla našim krajinám takmer nepretržite od roku 1526. Za ten čas vytvorila z  monarchie 
v strednej Európe pomerne silnú a  fungujúcu mocnosť, v ktorej vedľa seba žili viaceré národy pod jedným 
panovníkom. Zlom nastal až v polovici 19. storočia, po nástupe silného maďarského a nemeckého nacionaliz-
mu, ktoré nakoniec zapríčinili rozpad monarchie. Pre viaceré menšie národy stratila Habsburgská monarchia 
defi nitívne svoju legitimitu v roku 1867, po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. František Jozef I. totiž svojich nema-
ďarských poddaných nijako neochránil pred nastupujúcou násilnou a agresívnou maďarizáciou. 

Teror v Nórsku

Nórsko zažilo 22. júla najtragickejšie udalosti od konca 2. svetovej vojny. Najprv explodovala silná nálož 
v obchodnej budove vedľa sídla vlády v Oslo. Explózia zabila sedem ľudí, ďalších zranila, pričom napáchala 
materiálne škody vo vzdialenosti jedného kilometra od centra výbuchu. Medzitým terorista Anders Breivik 
zaútočil na ostrove Utoya na tábor mladých prívržencov vládnej Robotníckej strany. Atentátnik chladnokrv-
nou paľbou z automatickej pušky zabil 76 bezbranných ľudí. Polícia dorazila na miesto činu až po polhodine, 
pričom terorista sa jej bez odporu vzdal. Svoj odporný čin ospravedlňoval bojom za európsku kresťanskú civi-
lizáciu, pričom pre tento účel napísal vyše 1500-stranový pamfl et, ktorý zverejnil na internete. Všetky nórske 
politické strany sa od neho dištancovali. Podľa vyšetrovateľov plánoval Breivik aj útok na kráľovský palác. Nór-
sko v dôsledku týchto tragických udalostí vyhlásilo v krajine štátny smútok.

Napätie na severe Kosova

Separatistická vláda v Prištine uvalila 21. júla embargo na dovoz srbských produktov do tejto odštiepenec-
kej srbskej provincie. Týmto krokom ohrozila najmä Srbov, žijúcich na severe provincie, ktorí sa od jednostran-
ného odtrhnutia Kosova vo februári 2008 odmietajú integrovať pod nelegálnu vládu Prištiny a za svoje hlavné 
mesto považujú stále Belehrad. Kosovská administratíva sa pokúsila presadiť embargo násilím aj na colných 
prechodoch kontrolovaných Srbmi, na čo Srbi zareagovali zriadením zátarasov na cestných ťahoch na severe 
Kosova. Napätú situáciu museli riešiť sily NATO, ktoré následne obsadili oba prechody na administratívnej línii, 
pričom Srbom sa podarilo presadiť, že sa albánske špeciálne jednotky stiahli späť do Prištiny. Jednotky NATO sú 
hlavným garantom bezpečnosti v Kosove, v rámci svojej operácie KFOR. V provincii sú prítomné od roku 1999, 
kedy ju opustili srbské vojská. Napriek prítomnosti medzinárodných jednotiek sa kosovskí Srbi obávajú, že Pri-
ština sa nevzdá svojho cieľa, ktorým je defi nitívne vyhnanie kosovských Srbov z provincie a vytvorenie etnicky 
čistého ďalšieho albánskeho štátu. Násilné obsadenie dvoch prechodov na administratívnej línii albánskymi 
špeciálnymi jednotkami mnohým kosovským Srbom pripomenulo pogrom z marca 2004, pri ktorom Albánci 
vyhnali z Kosova vyše 4 tisíc Srbov a zničili srbské náboženské a kultúrne objekty.

Vznik nového štátu

Dňa 9. júla vyhlásil svoju samostatnosť Južný Sudán, ktorý sa tak stal najnovšou krajinou sveta a následne 
aj najmladším členom OSN. Vyhlásenie nezávislosti predniesol pred zhromaždenými ľuďmi v novom hlavnom 
meste Džuba predseda parlamentu. Po slávnostnej ceremónii zložil prísahu prvý prezident Salva Kiir, ktorý 
potom symbolicky podpísal dočasnú ústavu. Chudobný, avšak na nerasty bohatý juh Sudánu sa osamostatnil 
na základe januárového referenda, v ktorom sa takmer 99 percent jeho obyvateľov rozhodlo pre samostatnosť. 
Predchádzala tomu dlhá občianska vojna medzi moslimskými Arabmi, ktorí sú väčšinovými obyvateľmi na seve-
re Sudánu, a černošským obyvateľstvom na juhu, kde prevláda kresťanstvo a pôvodné kmeňové náboženstvá. 
Občianska vojna si vyžiadala dva milióny obetí, pričom ju ukončilo až prímerie v roku 2005. Jednou z podmienok 
prímeria bola povinnosť, aby sudánska centrálna vláda v Chartúme umožnila juhu krajiny vyjadriť sa v referende 
o svojej vlastnej budúcnosti. Politické vedenie Južného Sudánu už po referende deklarovalo, že chce budovať 
demokratický režim s rešpektom pre náboženskú slobodu. Vznik nového štátu v Afrike síce prekreslí staré kolo-
niálne hranice, nemal by však byť hrozbou pre stabilitu na kontinente, keďže jeho samostatnosť bola dosiahnutá 
legitímnou cestou dohovoru s centrálnou vládou v Chartúme a nie jednostranne ako v prípade Kosova. 

Pripravil: Martin Bielik
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Mesiac v skratke

Jaroslav Kříž

Túžime po duchovných daroch?
 
Biblia hovorí, aby sme horlili o duchov-

né dary. „No, snažte sa horlivo o  lepšie 
dary milosti!“ (1Kor 12,30) Pritom je v tej-
to vete použité veľmi silné slovo zélute, čo 
znamená, že po duchovných daroch máme 
skutočne túžiť veľmi vrúcne. Príkaz horliť 
za duchovné dary je Božie slovo ako každé 
iné, rovnako platné ako požiadavka ne-
kradnúť či milovať blížneho. Problém je, 
že drvivá väčšina cirkvi o duchovné dary 
nestojí, neprahne po nich, v lepšom prípa-
de je voči nim pasívna a v horšom prípade, 
s ktorým sa stretávame častejšie, sa veriaci, 
ktorí sa z nejakého neznámeho dôvodu po-
važujú za pravoverných, rozhodli proti du-
chovným darom bojovať. Je podivuhodné, 
že ľudia, ktorí tvrdia, že veria v Boha, ktorý 
je nadprirodzený, nemajú o Jeho nadpriro-
dzené pôsobenie v životoch žiadny záujem. 
Asi veľmi nechcú, aby Boh do ich životov 
v skutočnosti zasahoval.

Nikto nemôže poprieť, že charizma-
ticko-letničné hnutie prežíva nepomerne 
väčšiu expanziu ako tradičnejšie cirkev-
né denominácie. Je to práve preto, lebo 

dovolili Všemohúcemu, aby sa prejavoval 
v ich životoch a na zhromaždeniach nad-
prirodzene. V praxi sa môžu prejavovať 
duchovné dary cez službu pomazaných 
Božích služobníkov. Musíme však priznať, 
že aj v tomto prúde kresťanstva došlo v ob-
lasti uvádzania duchovných darov do pra-

xe k mnohým chybám, omylom a nedoro-
zumeniam, špeciálne v našom regióne. 

Prečo letnično-charizmatické 
hnutie u nás malo doposiaľ 
taký malý úspech?

V spomínanej epištole Korinťanom sa 
dozvieme, že duchovné dary sú dávané 
na budovanie cirkvi, okrem jedného, a to 
je hovorenie v  jazykoch. Hovorenie v  ja-
zykoch je dané predovšetkým na osobné 
budovanie veriaceho. Ostatných osem 
duchovných darov, ktoré Pavol vymenú-
va, majú prispievať k  tomu, aby sa cirkvi 

upevňovali v Kristovi a rozrastali. Odpo-
veďou na otázku, prečo v  Čechách a  na 
Slovensku bol tento cieľ splnený v  takej 
malej miere je, že zrejme nešlo o duchov-
né dary, ale ich plagiáty, napodobeniny 
a v mnohých prípadoch o obyčajný nábo-
ženský podvod. V  skutočnosti v  prípade 

niektorých kruhov nejde o  charizma-
ticko-letničné hnutie, ale o  mysticizmus 
(myslené pejoratívne), ktorý v  mnohých 
prípadoch zabieha do okultizmu, čarova-
nia a klamstva. Pre tieto skupiny, ktoré sa 
nerozrastajú, je charakteristické, že sa špe-
cificky orientujú na prorokovanie, videnia 
a sny. Samozrejme, verím, že biblické prí-
behy, v ktorých Boh týmto spôsobom za-
sahoval do životov veriacich, sú pravdivé 
a taktiež verím, že Boh takto môže konať 
aj teraz. Problém však spočíva v  tom, že 
práve prorokovanie a  videnia je možné 
najľahšie sfalšovať. Stále dokola počuť: 
„Takto hovorí Pán…“ Hovorí sa, že sú to 
prorocké hnutia, len sa nikam nehýbu. 

Téma

Duchovné dary
Horlime zdravo
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Príkaz horliť za duchovné dary 
je Božie slovo ako každé iné.
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Zažili sme dokonca konferencie, kde kaž-
dému jednému nahrali Boží odkaz preňho 
osobne na kazetu, ktorú si potom mohol 
kúpiť. Zvláštne je, že nikomu neprekáža, 
keď sa tieto proroctvá nenaplnia. Nikto 
nerobí pokánie a  celá vec sa ospravedl-
ní tým, že sme ľudia, ktorí robia chyby, 
a tým, ktorí volajú po poctivom používaní 
duchovných darov, sa dostane obvinenie, 
že pohŕdajú proroctvami. To, že takáto 
„chyba“ zdeformuje človeka, ktorý faloš-
né proroctvo alebo videnie prijal, nikoho 
nevzrušuje. Takéto správanie nie je malý 
hriech. Páchatelia sa dopúšťajú klamstva, 
manipulácie a zneužívania Božieho mena. 
V tejto oblasti je bezbrehý priestor pre 
frustrovaných jedincov, ktorí nie sú úspeš-
ní v  žiadnej inej oblasti. Nemôžeme sa 
čudovať životaschopným jedincom, ktorí 
neprišli o triezvy úsudok, že sa k takýmto 
skupinám nechcú pripojiť. 

Dary, ktoré sa dajú 
ťažko sfalšovať

Podľa môjho názoru sú dva duchov-
né dary, ktoré je možné napodobniť len 
veľmi ťažko, a to je hovorenie v jazykoch 
a  dar uzdravovania. Nie je náhoda, že 
proti jazykom a  uzdravovaniu sú syste-
maticky vytvárané predsudky. Preto je 
správne tieto dary obhájiť a položiť na ne 
väčší dôraz. Snažíme sa, aby každý, kto 
sa obrátil, čím skôr začal hovoriť v  ja-
zykoch, a  neustále ponúkame modlitby 
za uzdravenie. Výsledkom je, že dochá-
dza k  ozdraveniu nášho chápania nad-
prirodzena, čo vyústi v  to, čo je cieľom 
duchovných darov, a  síce k  budovaniu, 
upevňovaniu a rastu cirkvi Božej. 

O jazykoch

Ako sme už spomenuli, hovorenie v ja-
zykoch je duchový dar, po ktorom má kaž-
dý veriaci túžiť. Musí ho chcieť, musí ho 
oceňovať. O požehnaniach, ktoré plynú 
pri správnom používaní jazykov, sme už 
na stránkach Logosu viackrát písali. Pla-
tí to stále. Modlitby v  jazykoch prinášajú 
veľké požehnanie. Hlavným dôvodom, 
prečo sa usilujeme o to, aby ľudia hovorili 
v jazykoch je, že je dôkazom o tom, že člo-
vek prijal Svätého Ducha. Pri tomto kon-
štatovaní však veľa ľudí pravdepodobne 
očervenie a  začne protestovať. Začnú ar-
gumentovať a úplne v rozpore so želaním 
Všemohúceho vymýšľajú dôvody, že hovo-
riť v jazykoch netreba, a tak sa dostávajú do 
opozície voči Bohu. Keď Peter počul poha-
nov hovoriť v jazykoch pri svojej návšteve 
Kornélia v prímorskej Cézarei, prehlásil, že 
sa im stalo to isté, čo sa stalo Židom v Je-
ruzaleme na Letnice. „Vtedy užasli všetci 
veriaci z obriezky, ktorí boli prišli s Pet-
rom, že i na pohanov je vyliaty dar Sväté-
ho Ducha; lebo ich počuli hovoriť jazykmi 
a velebiť Boha. Vtedy odpovedal Peter: Či 
potom môže niekto zabrániť vode, aby títo 
neboli pokrstení, ktorí prijali Svätého Du-
cha ako aj my?“ (Sk 10,45-47)

V rozsahu, ktorý dovoľuje článok, sa 
pokúsim vyvrátiť najčastejšie argumenty 
proti krstu vo Svätom Duchu a  hovore-
niu v jazykoch. Prvým je tvrdenie, že keď 
človek prijme Ježiša Krista, automatic-
ky prijíma Svätého Ducha. Toto tvrdenie 
môžeme veľmi ľahko vyvrátiť. Keď Pavol 
prišiel do Efezu, položil nasledujúcu otáz-
ku: „Či ste dostali Svätého Ducha, keď 
ste uverili?“ (Sk 19,2) Vieme, že neprijali 
vtedy, keď uverili, ale neskôr, keď sa s nimi 

modlil Pavol. Druhým je tvrdenie, že člo-
vek prijíma krst Svätým Duchom zároveň 
s vodným krstom. Aj toto je ľahko vyvrá-
titeľné. Práve pri zmienenej návšteve Petra 
u Kornélia došlo k tomu, že tí, ktorí počú-
vali a uverili, najprv prijali Svätého Ducha 
a hovorili v jazykoch a pokrstení vo vode 
boli až potom. Naopak, v  ôsmej kapitole 
Skutkov Filip tých, ktorí uverili v  Ježiša, 
pokrstil vo vode, ale Svätého Ducha prijali 
neskoršie, až keď prišli Peter a Ján z Jeru-
zalema: „... ktorí, keď tam zišli, modlili sa 
za nich, žeby dostali Svätého Ducha, lebo 
ešte nebol zostúpil na niktorého z  nich, 
a boli len pokrstení v meno Pána Ježiša.“ 
(Sk 8,15-16) Tretím argumentom proti 
jazykom je, že dôkazom prijatia Svätého 
Ducha je láska. Nepleťme sa. Láska nie je 
dar, ale ovocie. Prejaví sa až neskôr práve 
ako dôsledok prijatia Svätého Ducha. Ak 
nie je Svätý Duch, nie je ani láska, ale len 
akási napodobenina vo forme pretvárky. 
Ďalším častým argumentom je, že nad-
prirodzené znamenia netreba. Nuž, Biblia 
hovorí, že treba. A stále platí, že je lepšie 
počúvať Boha ako ľudí. S argumentom, že 
hovorenie v jazykoch pochádza od satana, 
sme sa stretávali skôr v  minulosti. Toto 
tvrdenie je nebezpečné a môže zachádzať 
až do rúhania sa Svätému Duchu. 

Uvedené tvrdenie najlepšie porazí-
me tak, že budeme jazyky veľa používať 
a  s  každým, kto prijme Ježiša Krista, sa 
budeme hneď modliť, aby prijal Svätého 
Ducha a hovoril v jazykoch. 

Nezabudnime: jazyky slúžia na budo-
vanie. „Ten, kto hovorí jazykom, vzdeláva 
sám seba.“ (1Kor 14,4) Ak budeme dbať na 
správne používanie tohto úžasného daru, 
budú zdravo zbudovaní nielen jednotlivci, 
ale celá cirkev.
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Usilujme sa budovať cirkev 
a Svätý Duch sám bude rozdeľovať 
dary a uvádzať ich do praxe.
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O uzdravovaní

Aj uzdravovanie je dôležité pre správ-
ne napredovanie cirkvi. Na rozdiel od 
vyššie zmieneného pseudocharizmatické-
ho hnutia, ktorého základom sú pokusy 
o  prorokovanie, videnia a  výklady snov, 
sa uzdravovanie dá veľmi ťažko sfalšovať. 
Verejnosť okamžite preverí, či bola mod-
litba za uzdravenie účinná a či bola chorá 
osoba uzdravená, prípadne sa jej uľavilo, 
alebo nie. Ľahko sa zistí, či modlitby za 
uzdravenie prinášajú ovocie, alebo nie. 
Ak nie, služobníci musia čestne a poctivo 
podľa Božieho slova skúmať, kde robia 
chybu, kde ich názory a teológia potrebujú 
poopraviť. Uplatňujú sa tu princípy, o kto-
rých Ježiš hovorí v  15. kapitole Jána: „… 
ja som ten pravý vinič, a môj Otec je vi-
nár. Každý letorast, ktorý nenesie na mne 
ovocia, odrezuje, a  každý, ktorý nesie 
ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia.“ 
(Jn 15,1-2) Pred niekoľkými mesiacmi sme 
začali usporadúvať uzdravujúce zhromaž-
denia a už teraz je jasné, že donášajú ovo-
cie. Ľudia sú zbavovaní svojich neduhov 
a získavame viacej učeníkov pre Ježiša ako 
v minulosti. Každý týždeň sa modlíme za 
takmer tisíc ľudí. Keď takto slúžime Pá-
novi, v praxi môžeme získať odpovede na 
neľahké otázky, ktoré sme si v  minulosti 
kládli bez toho, aby sme boli ochotní nie-
čo významné urobiť. Ujasňujeme si, akú 
úlohu hrá viera chorých a viera tých, ktorí 
sú prítomní, vrátane služobníka, ktorý sa 
modlí. Dostávame aj odpovede na otázku, 
kto sa má kedy modliť. Šestnásta kapito-
la Marka poukazuje na to, že klásť ruky 
a  modliť sa za chorých môže každý, kto 
uveril v Ježiša: „A uverivších budú sprevá-
dzať tieto znamenia… na chorých budú 
vkladať ruky, a budú sa mať dobre.“ (Mk 
16,17-19) Áno, na základe tohto slova sa 
môže každý veriaci modliť za chorých, pla-
tí to špeciálne pre jeho okolie, rodinných 
príslušníkov a ľudí, s ktorými sa spontán-
ne stretáva. Vtedy je vhodné rozumným, 
nie sektárskym spôsobom ponúknuť 
modlitbu za uzdravenie. Ďalšie slovo, kto-
ré hovorí o uzdravovaní, sa nachádza v Ja-
kubovi, a  to nám určuje poriadok, podľa 
ktorého majú prebiehať modlitby za cho-
rých členov cirkvi. „Je niekto nemocný 
medzi vami? Nech si zavolá starších zbo-
ru, a  nech sa modlia nad ním pomažúc 
ho olejom v mene Pánovom. A modlitba 
viery uzdraví chorého, a Pán ho pozdvih-
ne, a jestli urobil hriechy, odpustí sa mu.“ 
(Jak 5,14-15) V cirkvi majú slúžiť uzdrave-
ním preverení presbyteri a modlitba je tu 
spojená aj s  pastoračnou starostlivosťou, 
prípadne aj s  vyznaním hriechov. V sú-
časnosti skúmame, ako objaviť a uplatniť 
dary uzdravovania, o ktorých hovorí Prvý 

list Korinťanom, v  praxi. Po prvé, začí-
name vidieť, že pri niektorých služobní-
koch vidno viac uzdravení a  väčších ako 
pri iných. Po druhé, keď služobník prúdi 
v  tomto obdarovaní, vie prekonať rôzne 
stresové situácie a modlitby za uzdravenie 
ho nevyčerpajú. Podobne ako evanjelistu 
nevyčerpá, keď má hovoriť stále to isté po-
solstvo evanjelia. 

Znovu zdôrazňujem, že pri používaní 
duchovných darov treba preskúmať ovo-
cie. Nestačí robiť semináre o duchovných 
daroch, ale treba budovať cirkev. Keď 
cirkev nie je budovaná a nerastie, je úpl-
ne jedno, že členovia poznajú rozdelenie 
duchovných darov alebo že ich vedia vy-
menovať po grécky. Usilujme sa budovať 
cirkev a Svätý Duch sám bude rozdeľovať 
dary a uvádzať ich do praxe.

Teraz z iného súdka. Je to neuveriteľné, 
ale tak ako proti veľmi potrebnému daru 
hovorenia v  jazykoch, povstáva odpor aj 
proti uzdravovaniu. Už tento odpor nám 
hovorí o  tom, že tieto dve oblasti sú pre 
trvalé napredovanie cirkvi zvlášť dôle-
žité. Kritizovať liečenie a  uzdravovanie 
nemôžu normálni ľudia. Každý normálny 
človek chce byť zdravý, veď je to najčastej-
ším obsahom novoročných prianí. Nikto 
nechce chodiť po doktoroch, vyhadzovať 
peniaze za recepty, žiadny normálny člo-
vek nechce, aby jeho deti museli podstú-
piť operáciu alebo aby im zdravotný stav 
zabránil študovať či športovať. Choroba 
nie je dobrá na nič, je dôsledkom ľud-
ského hriechu rovnako ako smrť. Smrť 
je najväčší nepriateľ človeka a  ak niekto 
hovorí proti uzdravovaniu, je na strane 
smrti, chorôb a  diabla. Niekedy počuje-
me argument, že nás skrze chorobu chce 
Pán Boh niečo naučiť. Tí istí ľudia, ktorí 
to hovoria, však idú k  lekárovi, aby ich 
choroby zbavil. Môžeme sa spýtať, prečo 
utekajú z „osožnej Božej školy“? V minu-
losti (vďaka Bohu, predsa len sme sa už 
niekam posunuli) sme počuli argument, 
že choroba je kríž a poukazuje sa na verše: 
„Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: 
Ak chce niekto prísť za mnou, nech za-
prie sám seba a vezme svoj kríž a ide za 
mnou!“ (Mt 16,24) Ježiš tu jasne hovo-
rí o  tom, že nesenie kríža je dobrovoľná 
záležitosť – môžeš ho vziať alebo odložiť. 
Kríž je naša egoistická stará prirodzenosť 
a  my ju môžeme buď zaprieť, alebo jej 
dať priestor. Keby bola choroba krížom, 
znamenalo by to, že ju môžeme hocikedy 
odložiť. Napríklad, ak je niekto chromý 
alebo má rakovinu a chcel by vycestovať 
za rodinou, potom by na ten čas choro-
bu odložil. Absurdné, však? Taktiež voči 
tvrdeniu, že nie vždy chce Boh človeka 
uzdraviť, musíme byť skeptickí. Potom 
by bol Boh nevypočítateľný a  platilo by 

to aj na spasenie. Chce snáď Boh niekedy 
spasiť a  niekedy nie? A  potom, ako po-
znať, že Boh chce niekedy spasiť a niekedy 
uzdraviť, a inokedy zasa nie? A ešte jedna 
otázka – ak Boh nechce uzdravovať, pre-
čo máme chodiť k  lekárom? Nie sú snáď 
aj lekári a  veda Božím nástrojom? Nie, 
Boh nie je nevypočítateľný. Boh chce za-
chraňovať a  uzdravovať. To, že sa to tak 
nedeje vždy, nie je chybou na Jeho strane, 
ale na našej. Možno chýba viera alebo po-
znanie Boha. Jedno obdobie v živote prvej 
cirkvi muselo byť fantastické. Je napísané, 
že všetci boli uzdravení: „A schádzalo sa 
i množstvo z okolitých miest do Jeruza-
lema, ktorí niesli nemocných a  takých, 
ktorých trápili nečistí duchovia, a  boli 
všetci uzdravení.“ (Sk 5,16) Ak však vi-
díme, že sme to ešte nedosiahli, vidíme, 
že nie všetci sú uzdravení a stane sa aj to, 
že zomrú v mladom veku, malo by nás to 
viesť k tomu, že budeme ešte viacej hľadať 
Pána v tejto oblasti. To, že tieto udalosti sú 
živnou pôdou kritikov uzdravenia, je iba 
ich hanba. 

Niekoľko záverov

1 
Duchovné dary sú dobré a Biblia nám 
prikazuje, aby sme ich hľadali, túžili 

po nich a praktizovali ich. 

2 
Duchovné dary slúžia na budovanie 
a rozrastanie cirkvi a v prípade, že nie-

ktoré spoločenstvo tvrdí, že „prekypuje“ 
duchovnými darmi a pritom sa nerozrastá, 
skôr naopak, znamená to, že nejde o  du-
chovné dary, ale o náboženské podvody. 

3 
Najčastejšie sa falšuje prorokovanie, 
videnia, výklady snov, prípadne vý-

klad jazykov. Tvrdenia sú zamerané na bu-
dúcnosť, preto sú nepreskúmateľné a v bu-
dúcnosti sa preskúmavať zabudne. 

4 
Boh chce, aby každý veriaci hovoril 
v  jazykoch a  používal ich na vlastné 

budovanie.

5 
Choroba nie je dobrá na nič, je dobré 
sa modliť za uzdravenie, no ešte lepšie 

je byť zdravý a modlitbu nepotrebovať. 

6 
Ak vo svojich zboroch urobíte korek-
cie podľa vyššie uvedených myšlie-

nok, budete vidieť, že vaša cirkev ozdravie 
a začne sa rozrastať. 

7 
Upozorňujem, že korekcie v  uvede-
ných oblastiach sa nerobia ľahko. Kto 

je lapený do tejto pase, stratil schopnosť 
sebareflexie a realita je hodnotená cez za-
stretie a hmlu. 

Duchovné dary | Téma
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život. Toto „hnutie svätosti“, ako ho dnes 
väčšinou poznáme, bolo nielen najväčším 
prebudeneckým prúdom v  amerických 
dejinách od čias služby Georga Whitefiel-
da, ale aj priamym predkom moderného 
letničného hnutia, ku ktorému sa v dneš-
nej dobe hlási bezmála 600 miliónov veria-
cich. Považujeme teda za potrebné, aby aj 
kresťania žijúci v 21. storočí vedeli oceniť 
nesmierny význam služby svojich duchov-
ných predkov, ktorým v  mnohých ohľa-
doch vďačíme za veľa. Preto v nasledujú-
cich dvoch článkoch priblížime čitateľom 
hnutie svätosti a  jeho vzrušujúci príbeh 
od počiatkov v  bolestivom, frustrujúcom 
hľadaní Johna Wesleyho, cez rozmach 
metodizmu na americkom kontinente, 
až po nástup organizovaného hnutia svä-
tosti, ktoré bolo prekurzorom letničného 
prebudenia. 

John Wesley 
alias hľadač svätosti

Duchovným otcom hnutia svätosti ne-
bol nikto iný ako slávny anglický evanje-
lista a zakladateľ metodizmu, John Wesley. 
Na stránkach nášho časopisu sme sa tejto 
významnej osobnosti už neraz venovali 
a jeho životný príbeh je mnohým už dobre 
známy. Preto len čitateľom pripomenieme 
niektoré základné skutočnosti z jeho živo-
ta, ktoré súvisia s  našou problematikou. 
Podobne ako jeho otec, aj John Wesley sa 

prejav krstu v Duchu Svätom na Duchom 
zmocnené posolstvo o  Kristovi dopre-
vádzané divmi a zázrakmi, ale aj otvore-
nosťou voči moderným a nekonvenčným 
metódam pri šírení evanjelia. Na strane 
druhej však toto hnutie neprišlo štýlom 
ex nihilo, t. j. z ničoho. Treba mať na pamä-
ti, že ani slávni priekopníci plného evan-
jelia Parham a  Seymour neprišli obrábať 
pole neorané – naopak, čerstvo objavené 
biblické skutočnosti siali do dobre pripra-
venej pôdy, ktorá spätne priniesla úrodu 
nad očakávania aj tých najodvážnejších 
vizionárov. 

Amerikou v 18. a 19. storočí otriasli dve 
vlny kresťanského hnutia, ktorého pro-
ponenti kázali, verili a  zakúšali „druhú 
skúsenosť“ posvätenia, ktoré zmenilo ich 

Peter Málik

N 
iekedy máme tendenciu myslieť 
si, že skutočnosti, ktoré v  dneš-
nej (skutočne vzrušujúcej) dobe 

zažíva kresťanský svet, sú len vecou ne-
dávnej minulosti. Snáď najskorší dátum, 
na aký si letničný kresťan zvykne spome-
núť, je slávne prebudenie v  Azusa street 
z roku 1906. Samozrejme, posledných sto 
rokov kresťanských dejín predstavuje ne-
pochybne prelomovú éru. Nástup letnič-
ného hnutia zaznamenal nielen prínosy 
teologického či skúsenostného rázu, ale aj 
novú dynamiku v oblasti misie a evanjeli-
zácie. Letniční kresťania boli známi nie-
len dôrazom na hovorenie v jazykoch ako 
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On vás bude krstiť 
Duchom Svätým 
a ohňom... I.

Korene hnutia svätosti

„divochov“ nachádzajúcich sa v  neustá-
lom ozbrojenom konflikte s kolonistami. 
Wesley neuspel u  pôvodného obyvateľ-
stva, a  tak strávil väčšinu svojho pobytu 
v  Georgii medzi „belochmi“, ktorí však 
takisto neprejavili omnoho väčší záujem 
o jeho kázne o svätosti – zdali sa im príliš 
prísne a chladné. Wesley sa počas svojho 

pôsobenia v novej zemi stretol s mnohými 
ďalšími problémami a zlyhaniami, o kto-
rých nám rozsah a tematika tohto článku 
nedovoľujú hovoriť obšírnejšie. Môžeme 
však zhodnotiť, že Wesleyho misia bola 
neúspechom. Pri návrate do Anglicka vo 
februári 1738 sa so žiaľom v srdci vyjadril: 
„Išiel som do Ameriky obrátiť Indiánov, 
ale beda, kto obráti mňa?“ 

Obrátený a posvätený

Počas spiatočnej plavby však Wesley 
zažil stretnutie, ktoré viedlo k  jeho ne-
skoršej, vytúženej konverzii. Cez búrku, 
ktorá práve zúrila na mori, si s  údivom 
všímal pokoj, ktorý mali v  srdciach ve-
riaci z  radov Moravských bratov. Keďže 
vnímal, že nemal takú istotu spasenia ako 
oni, rozhodol sa, že sa bližšie oboznámi 
s  ich vierou. Wesleyho dlhá a  bolestivá 
konverzia tak bola zavŕšená 24. mája 1738 
na stretnutí týchto veriacich na Aldersga-
te street v  Londýne. Hoci na toto stret-
nutie šiel Wesley s pocitom „nezvyčajnej 
ľahostajnosti, otupenosti a  chladu“, pri 
čítaní Lutherovho úvodu k  listu Rima-
nom pocítil akési „čudesné teplo v srdci“. 
Takto opísal Wesley dnes už dobre zná-
mu skúsenosť svojho obrátenia. Pociťoval 

však, že konverziou sa jeho cesta za po-
svätením ešte neskončila, i  keď teraz už 
mal istotu spasenia, ktorá mu predtým 
očividne chýbala. V tomto bode došlo 
k  názorovému rozdielu medzi Wesleym 
a Moravskými bratmi, ktorí verili, že po-
svätenie je súčasťou jedinej skúsenosti 
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sprvu vydal na cestu klerika. Vzdelanie 
bakalára aj majstra slobodných umení 
získal na Oxfordskej univerzite, kde spo-
lu s bratom Charlesom založili tzv. „svätý 
spolok“ (angl. holy club), v rámci ktorého 
sa spolu s  ďalšími nadšencami vydali na 
cestu intenzívneho hľadania duchovnej 
hĺbky a  svätosti prostredníctvom syste-
matického štúdia Písma, devocionálnej li-
teratúry, intenzívnych modlitieb a služby. 
Aj vďaka Wesleyho duchovnému pozadiu 
sa nikdy nepripútal ku kontentinenálnej 
reformovanej tradícii (na rozdiel od ko-
legu Whitefielda). Napriek tomu, že čítal 
a  študoval veľa rôznej duchovnej litera-
túry (ako aj filozofie), boli to práve diela 
kresťanských mystikov, ktoré na mladom 
hľadačovi pravdy zanechali tie najhlbšie 
stopy. Wesleyho poňatie viery malo teda 
od začiatku skúsenostný ráz – túžil po 
„náboženstve srdca“. Medzi diela, ktoré 
Wesleyho najviac ovplyvnili, patrili knihy 
Williama Lawa Pojednanie o  kresťanskej 
dokonalosti (angl. Treatise on Christian 
Perfection) a  Vážna výzva k  zbožnému 
a  svätému životu (angl. Serious Call to 
a Devout and Holy Life). Pri čítaní Vážnej 
výzvy si Wesley uvedomil, aké dôležité je 
Lawovo posolstvo, že svätý a oddaný kres-
ťanský život sa týka všetkých veriacich 
(resp. laikov), napriek tomu, že historická 
cirkev po celé stáročia rezervovala túto 
požiadavku hlavne pre klerikov a  mníš-
ske stavy. Wesley sa teda vydal na cestu 
osobného hľadania svätosti, ktorá prame-
ní v srdci, nielen v dodržiavaní vonkajších 
zásad a nariadení. 

Práve toto urputné snaženie o  svätosť 
primälo Wesleyho k  tomu, aby sa v roku 
1735 vydal do americkej kolónie Georgia, 
kde sa mal stať misionárom v  indiánskej 
komunite. Pre mnohých je snáď až ne-
pochopiteľné, čo sám John Wesley pred, 
počas, aj po tejto ceste prežíval. Ešte pred 
odchodom z Anglicka v liste istému pria-
teľovi zmienil: „Môj hlavný motív, ktoré-
mu sú podriadené všetky ostatné, je nádej 
na spásu mojej vlastnej duše.“ Podobne 

ako mnohí iní, ktorí navštívili Georgiu 
v  tom čase, nenašiel tam ani spásu ani 
svätosť. Romantické ideály o  otvore-
ných srdciach domorodého obyvateľstva 
sa rýchlo rozplynuli – namiesto nevin-
ných, láskavých ľudí hladných po evan-
jeliu našiel agresívnych a  bojachtivých 

obrátenia, po ktorej nasleduje duchovný 
rast a s ním aj postupný nárast vplyvu Bo-
žieho kráľovstva na osobnú svätosť veria-
ceho. Tento teologický dôraz na „druhú 
skúsenosť“, ktorá nasleduje po obrátení, 
sa neskôr ukázal byť jedným z kľúčových 
aspektov pri formovaní a  vývine učenia 
hnutia svätosti ako aj náuky samotného 

letničného hnutia. Čo sa týka samotnej 
Wesleyho druhej skúsenosti, historici 
a učenci zaoberajúci sa Johnom Wesleym 
nedošli k úplnému konsenzu ohľadom jej 
datovania, mnohí ju však pripisujú dňu 
1. januára roku 1739 na základe nasledov-
nej Wesleyho výpovede: 

„Páni Hall, Kinchin, Ingham, White-
field, Hutchins a  môj brat boli prítomní 
na našom hode lásky vo Fetter-Lane, spo-
lu s  asi šesťdesiatimi bratmi. Okolo tretej 
ráno, ako sme tak zotrvávali na modlit-
bách, Božia moc na nás zostúpila tak, že 
mnohí vykrikovali od nesmiernej radosti 
a  mnohí padli na zem... Potom sme všet-
ci zvolali jedným hlasom: „Chválime ťa, 
ó, Bože! Vyznávame, že Ty si Pán!””

Ďalšia skutočnosť, ktorá nasvedču-
je tomu, že práve tento okamih môžeme 
bezpečne datovať ako Wesleyho „druhú 
skúsenosť“ je, že práve v  roku 1739 John 
Wesley uverejnil prvé vydanie (z mno-
hých) svojho slávneho pojednania Zrozu-
miteľný popis kresťanskej dokonalosti tak, 
ako jej verí a ako ju učí reverend pán John 
Wesley (angl. A Plain Account of Chris-
tian Perfection as Believed and Taught by 
the Reverend Mr. John Wesley). V tomto 
čase už boli Wesleyho teologické pozície 
zreteľne definované; vyučoval, že Boh má 
pre kresťana dve normatívne skúsenosti, 
a  to obrátenie, pri ktorom prijme spásu 
a  uistenie o  nej, a  posvätenie (alebo tiež 
„dokonalosť“, „zdokonalenie“, „svätosť“ 
- tieto pojmy Wesleyáni používali zámen-
ne). Prvá skúsenosť podľa Johna Wesleyho 
mala priniesť odpustenie hriechov, avšak 
vo veriacom aj po nej naďalej zostáva vro-
dený, dedičný hriech, s ktorým sa veriaci 
musí vysporiadať prostredníctvom druhej 
skúsenosti posvätenia. Wesley nikdy ne-
vyučoval (napriek mnohým obvineniam 
na adresu jeho i  jeho nasledovníkov), že 
kresťan na tomto svete môže dosiahnuť 
stav bezhriešnej dokonalosti; jeho učenie 
predstavovalo druhú skúsenosť ako zdo-
konalenie/posvätenie motívov a  túžob, 
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Wesley vyučoval, že Boh má pre 
kresťana dve základné skúsenosti: 
obrátenie a posvätenie.

Wesley sa vydal na cestu hľadania 
svätosti, ktorá pramení v srdci, nielen 
v dodržiavaní vonkajších zásad.



John Wesley 
o kresťanskej dokonalosti

„Dovoľte mi teda opýtať sa, prečo ste takí nahne-
vaní na tých, ktorí vyznávajú, že ju (t. j. kresťan-
skú dokonalosť, pozn. prekl.) dosiahli? A takí 
rozzúrení (neviem to pomenovať jemnejšie) na 
kresťanskú dokonalosť? Na ten najslávnejší dar, 
čo Boh dáva ľuďom na zemi? Pozorujte ju vo 
svetle predošlých bodov, ktoré som uviedol a po-
zrite sa, čo je na nej také odporné či odstrašujúce 
do takej miery, že by vzbudilo buď nenávisť 
alebo strach v každej rozumnej bytosti.

Akú racionálnu námietku môžete mať proti mi-
lovaniu Pána vášho Boha z celého srdca? Prečo 
by ste k tomu mali mať nejaký odpor? Prečo by 
ste sa toho mali báť? Azda by vás to nejako zrani-
lo? Umenšilo by to vaše šťastie – či už na tomto 
svete, alebo na svete, čo má prísť? Alebo čo máte 
proti milovaniu blížnych ako samého seba? Áno, 
proti takému milovaniu „ako Kristus miloval 
nás“? Toto vzbudzuje odpor? Je toto správny 
objekt nenávisti? Alebo je to tá najpríjemnejšia 
vec pod slnkom? Je správne odstrániť hrôzu? Nie 
je to náhodou tá najvytúženejšia vec? 

Prečo máte taký odpor voči tomu, aby ste v sebe 
mali úplnú myseľ Kristovu? Všetky náklonnosti, 
pocity a črty, ktoré boli v ňom, kým žil medzi 
ľuďmi? Prečo by ste sa tohto mali báť? Bolo by to 
snáď pre vás horšie, keby Boh vo vás vyformoval 
práve v tejto hodine myseľ, ktorá bola v ňom? 
Ak nie, prečo by ste mali zabraňovať iným, aby 
hľadali toto požehnanie? Alebo prečo ste mrzutí 
na tých, ktorí si myslia, že ho dosiahli? Je snáď 
niečo krajšie? Niečo, po čom by viac túžil každý 
človek?

Prečo máte taký odpor voči úplnému ovociu 
Ducha? Proti láske, radosti, pokoju, zhovieva-
vosti, dobrote, dobrotivosti, vernosti, krotkosti, 
zdržanlivosti? Prečo by ste sa mali báť toho, že 
všetko toto bude zasadené do najhlbších útrob 
vašej duše? Keďže „proti týmto niet zákona“, 
neexistuje ani žiadna rozumná námietka. Istotne 
nie je nič žiadúcejšie ako to, keď sa všetky tieto 
vlastnosti dostanú hlboko do vášho srdca. Áno, 
do sŕdc všetkých, ktorí volajú na meno Kristovo 
– ba čo viac, do sŕdc všetkých obyvateľov zeme. 

… Je dokonalosť, aby som pozmenil výraz (pred-
tým hovoril o svätosti, pozn. prekl), posvätenie 
na duchu, duši a tele? Ktorý z tých, čo milujú 
Boha a ľudí, môže mať k tomu odpor alebo pre-
chovávať voči tomu obavy? Netúžite vo svojich 
najlepších chvíľach po celistvosti, po úplnej vnú-
tornej súdržnosti? Všetka viera, všetka krotkosť, 
všetka láska? A dajme tomu, že ste už kedysi 
získali túto preslávnu slobodu... nechceli by ste 
v nej aj zotrvať? A zotrvať „nepoškrvenení až do 
príchodu nášho Pána Ježiša Krista?““
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ktoré malo ústiť do možného každoden-
ného víťazstva nad vedomým hriechom. 
Úplná bezhriešna dokonalosť mala, sa-
mozrejme, prísť až po smrti. Treba tiež 
dodať, že Wesley nebol v súvislosti s touto 
doktrínou žiadny utopista a tvrdil, že skú-
senosti posvätenia predchádza, ale ju aj 
nasleduje, postupný duchovný rast. 

So svätosťou do Ameriky

Nemožno tvrdiť, že by sa Wesleyho 
učenie o  kresťanskej dokonalosti stret-
lo s  univerzálnym prijatím. Dokonca aj 
v  rámci metodistických kruhov nebola 
nová doktrína prijatá unisono, hlavne 
medzi kalvinisticky ladenými veriacimi 
ako George Whitefield. Reakcie sa však 
rôznili; zatiaľ, čo ľudia ako Whitefield ju 
rovno zmietli zo stola, niektorí ju iba inak 
interpretovali, alebo jej dali iný názov. 
Wesleyho najvernejší poradca John Flet-
cher napríklad tvrdil, že druhá skúsenosť 
nebola v skutočnosti nič iné ako samotný 
krst v Duchu Svätom. Hoci John Wesley 
nesúhlasil s  touto formuláciou, bol to 
práve Fletcherov pohľad na vec, ktorý ne-
skôr získal prevahu a  pripravil cestu pre 
novodobé letničné učenie o  krste v  Du-
chu. V  roku 1784 bola formálne založe-
ná Americká metodistická cirkev (angl. 
American Methodist Church), ktorú 
viedli Francis Asbury, budúci vodca ame-
rického metodizmu, a  Richard Wright. 
Pred ich odchodom z Anglicka dostali od 
Wesleyho nasledovné inštrukcie, ktoré 
na konferencii predniesli v mene vedenia 
hnutia: „Veríme, že Božím zámerom pri 
povolávaní kazateľov zvaných metodisti 
v Amerike je reformovať tento kontinent 
a  rozšíriť po tejto zemi biblickú svätosť.“ 
Posvätenie sa teda stalo poznávacím zna-
kom metodizmu, a preto toto hnutie mož-
no bezpečne nazvať prvou cirkvou hnutia 
svätosti. 

Najsilnejšou baštou amerického me-
todizmu bola Brunswick County vo Vir-
ginii, kde slúžil reverend Devereaux Jar-
rat. Ten spolu s  ďalším metodistickým 
pastorom Robertom Williamsom začali 
usporadúvať prebudenecké zhromažde-
nia, ktorých priebeh bol vskutku pozo-
ruhodný: na každom z  nich zaznievali 
mocné posolstvá o  posvätení, a  službu 
slova doprevádzali javy, ktoré Jarrat veľmi 
farbisto opisuje ako „vzdychanie a stona-
nie po odpustení, zatiaľ čo iní prosili Boha 
so silným krikom a  slzami v  očiach, aby 
ich vyslobodil z posledných zvyškov vro-
deného hriechu, aby ich úplne posvätil...“ 
Ďalší miestny pozorovateľ dodáva: „Nie-
ktorých sa zmocnilo trasenie a v okamihu 
padali na zem ako mŕtvi, kým ostatní sa 

objímali, pričom z očí sa im rinuli potoky 
sĺz stekajúce po ich tvárach... a všetci boli 
unášaní úžasom, láskou a  chválou.“ Nie-
kedy dav zhromaždených prepukol v hlas-
nú chválu, takže ho bolo počuť až na ďale-
ké míle od miesta, kde boli zídení. Okolo 
roku 1776 bola polovica amerických me-
todistov sústredená vo Virgínii. Mnoho 
z opilstva, rozbrojov a drsného životného 
štýlu, ktoré boli pre túto kolóniu typické 
pred prebudením v  rokoch 1773-76, sa 
podľa miestnych obyvateľov zmenilo na 
„všadeprítomné modlitby, chvály a disku-
sie o veciach Božích“. 

Metodizmus bol po vzore jeho za-
kladateľa náboženstvom srdca. Niektorí 
historici jeho vzostup charakterizujú aj 
ako reakciu na prevládajúcu liturgickú 
strnulosť, rigídnosť, neflexibilitu a hlavne 
chlad inštitucionalizovaných nábožen-

ských systémov. Obrátení veriaci, ktorí 
zažili transformujúcu skúsenosť, ktorú, 
ako sme už uviedli, nazývali „posvätenie“ 
alebo „zdokonalenie“ (resp. dokonalosť), 
niesli posolstvo o  oslobodzujúcej Božej 
moci ďalej a robili to veľmi efektívne. Na 
rozdiel od tradičnejších denominácií, me-
todisti sa rozprávali s ľuďmi „po ľudsky“; 
nehovorili evanjelium umelým, učeným 
jazykom, ale boli známi svojou láska-
vosťou, empatiou a  jednoduchým posol-
stvom, ktoré s nadšením šírili ďalej. Veľ-
mi presne metodistov opisuje istý súdobý 
kongregacionistický kazateľ:

„Neustále sa plietli medzi ľuďmi, vstu-
povali do ich pocitov, prianí a túžob, a ich 
kázne boli na úrovni spôsobilosti poslu-
cháčov, adresované ich porozumeniu a po-
citom s tým, že priniesli vzrušujúci účinok, 
zatiaľ čo naše kázne prestrelili ponad ich 
hlavy, a  tak neboli dotknutí... Zasahujú 
veľkú skupinu ľudí, ktorú my zasiahnuť 
nevieme. Neuvedomelí, opilci a  svetáci 
počúvajú ich ľudové, no horlivé kázne.“

Začiatky stanovej misie

Medzi najslávnejšie kampane v  pre-
budeneckých dejinách patria stanové 
zhromaždenia v Cane Ridge z roku 1801. 
Prebudeneckú službu v  tejto oblasti za-
počali presbyteriánski kazatelia McGrea-
dy, Hodges a Rankin, a prebudenie v ich 
regióne trvalo viac ako rok. Hoci sme už 
spomenuli, že účastníci metodistických 
zhromaždení boli svedkami prejavov 

známych z  letnično-charizmatického 
kresťanstva, zhromaždenia v Cane Ridge 
boli v tomto ohľade viac než výnimočné. 
Sami organizátori zostali prekvapení, aké 
reakcie vyvoláva v  zhromaždených po-
solstvo o svätosti.

Keď prebudenie zaznamenávalo svoj 
vrchol, na zhromaždeniach sa zúčastňova-
li davy v počte od 10 do 25 tisíc ľudí. Pre-
javy, ktoré sprevádzali túto službu, sa do-
týkali všetkých prítomných – veriacich aj 
neveriacich, horliacich aj tých, čo prišli len 
zo zvedavosti. Pre mnohých, ktorí považu-
jú záchvaty smiechu na zhromaždeniach, 
trasenie, padanie a javy im podobné za vý-
plod novodobého pentekostalizmu, či cha-
rizmatického hnutia, bude prekvapením, 
že všetky vymenované prejavy sa diali aj 
na tomto (a mnohých iných) zhromaždení 
pred viac ako 200 rokmi! Z Kentucky sa 

oheň prebudenia rozšíril ďalej na juh až 
po Tennessee, Severnú a Južnú Karolínu, 
Západnú Virginiu a  Georgiu. V rokoch 
1800-01 zasiahlo prebudenie aj georgijskú 
univerzitu, kedy miestni študenti navští-
vili neďaleké poľné zhromaždenie:

„Odpadali do mdlôb a  celé hodiny le-
žali v  slame, pripravenej pre tých, ktorí 
padli pod Božou mocou. Niektorí sa pus-
tili zrazu do behu a padali rovno na zem, 
ako keby ich trafil ostreľovač. Iným zasa 
začalo šklbať zjavne každým svalom v ich 
tele až kým sa nezdalo, že ich to potrhá na 
márne kúsky alebo premení na mramor. 
Medzi niektorými bolo počuť, ako kričali 
a hovorili v neznámych jazykoch.“

Tieto riadky sú prekvapením aj pre 
tých, ktorí si myslia, že hovorenie v jazy-
koch sa pred nástupom letničného pre-
budenia neobjavovalo. Hoci je pravdou, 
že v hnutí svätosti nebolo tak bežné ako 
v  neskorších pentekostálnych a  chariz-
matických spoločenstvách, pramene 
svedčia o  tom, že tento jav ani prebude-
neckým kresťanom z dávnejších čias ne-
bol neznámy. Naopak, od začiatku de-
vätnásteho storočia hovorenie v jazykoch 
doprevádzalo v  rôznej miere prakticky 
každé väčšie prebudenie, bez ohľadu na 
denomináciu alebo doktrinárne pozície 
participantov. V amerických dejinách na 
začiatku devätnásteho storočia teda mô-
žeme jasne pozorovať zmenu duchovnej 
klímy a postupne sa pripravujúcu pôdu na 
druhú fázu prebudenia svätosti, z ktorého 
sa priamo vykľulo letničné hnutie.

On vás bude krsti Duchom Svätým a ohom... I.  | Z histórie
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Metodizmus bol po vzore jeho 
zakladateľa náboženstvom srdca. 



Preklad Biblie
Prvý list apoštola Pavla 

Timotejovi 
1. kapitola 

1 Pavol, apoštol Ježiša Krista z povere-
nia Boha, nášho Spasiteľa, a  Pána Ježiša 
Krista, našej nádeje, 2 Timotejovi, vlast-
nému dieťaťu vo viere: milosť, milosrden-
stvo a pokoj od Boha, nášho Otca, a Ježiša 
Krista, nášho Pána.

3 Keď som cestoval do Macedónska, 
požiadal som ťa, aby si zostal v Efeze a pri-
kázal niektorým nevyučovať iné učenie 
4 a nezaoberať sa bájkami a nekonečnými 
rodokmeňmi, čo vedie skôr k roztržkám, 
než k Božiemu budovaniu vo viere. 5 Cie-
ľom tohto príkazu je však láska z čistého 
srdca, dobrého svedomia a  nepokrytec-
kej viery. 6 Od tohto sa niektorí odchýlili 
a obrátili sa k prázdnym rečiam. 7 Chcú 
byť učiteľmi zákona, no nechápu, čo sami 
hovoria, ani to, na čom tak nástoja. 8 Vie-
me však, že zákon je dobrý, ak ho niekto 
používa zákonne 9 a  je si vedomý toho, 
že zákon nie je pre spravodlivého, ale 
vzťahuje sa na bezzákonných a  nepod-
dajných, na bezbožných a  hriešnikov, na 
nesvätých a svetských ľudí, na otcovrahov 
a  matkovrahov, na vrahov vôbec, 10 na 
smilníkov, mužov súložiacich s  mužmi, 
obchodníkov s  ľuďmi, klamárov, faloš-
ne prisahajúcich a  na čokoľvek iné, čo je 
v  rozpore so zdravým učením 11 podľa 
evanjelia slávy požehnaného Boha, ktoré 
mi bolo zverené.

12 Som vďačný tomu, ktorý ma posil-
nil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma 
uznal verným a  ustanovil ma do služby, 
13 hoci som bol predtým rúhačom, prena-
sledovateľom a  násilníkom – ale bol som 
omilostený, lebo som to robil z  nevedo-
mosti v nevere. 14 A tak sa prenesmierne 
rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a lás-
kou, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. 15 Tieto 
slová sú dôveryhodné1 1 a zaslúžia si úplné 
prijatie: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrá-
niť hriešnikov – z ktorých som ja prvý. 16 
Avšak práve preto sa mi dostalo zľutovania, 
aby na mne prvom ukázal Ježiš Kristus 
všetku zhovievavosť, ako príklad pre tých, 
čo uveria v Neho, aby mali večný život. 17 
A Kráľovi vekov, neporušiteľnému, nevidi-
teľnému, jedinému múdremu Bohu nech je 
česť a sláva na veky vekov! Amen.

1  gr. verné, spoľahlivé; tak aj vo v. 3,1 a 4,9

18 Toto ti prikazujem, dieťa moje Ti-
motej, v  súlade s  predchádzajúcimi pro-
roctvami o tebe, aby si podľa nich 2 bojo-
val dobrý boj, 19 ako ten, ktorý má vieru 
a  dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli 
a tak stroskotali ohľadom viery. 20 Takíto 
sú Hymeneus a  Alexander, ktorých som 
vydal satanovi, aby sa odnaučili rúhať.

2. kapitola 

1 Predovšetkým teda žiadam, aby sa 
konali prosby, modlitby, prihovárania 
a ďakovania za všetkých ľudí, 2 za kráľov 
a za všetkých vysokopostavených, aby sme 
mohli žiť tichý a  pokojný život, v  úplnej 
zbožnosti a dôstojnosti. 3 Lebo toto je dob-
ré a milé pred naším Spasiteľom Bohom, 
4 ktorý chce, aby boli zachránení všetci 
ľudia a došli k poznaniu pravdy. 5 Boh je 
totiž jeden a  jeden je aj prostredník me-
dzi Bohom a  ľuďmi, človek Kristus Ježiš, 
6 ktorý dal seba ako výkupné za všetkých, 
ako svedectvo v  správnom čase. 7 Na to 
som bol ustanovený ako kazateľ a apoštol 
– pravdu hovorím v Kristovi a neklamem 
– ako učiteľ pohanov vo viere a pravde. 

8 Chcem teda, aby sa muži modlili 
na každom mieste, dvíhajúc sväté ruky 
bez hnevu a  sváru. 9 Rovnako aj ženy – 
nech sa v slušnom odeve ozdobujú cudne 
a  zdržanlivo, nie spletenými vlasmi, nie 
zlatom, perlami a drahými šatami, 10 ale 
dobrými skutkami, ako sa sluší ženám, 
ktoré sa hlásia k  bohabojnosti. 11 Nech 
sa žena učí v tichosti a v úplnej podriade-
nosti. 12 Žene nedovoľujem vyučovať, ani 
ovládať muža, ale nech zostáva v  tichos-
ti. 13  Adam bol totiž vytvorený prvý, až 
potom Eva. 14 A nie Adam bol zvedený, 
ale žena sa dala zviesť a dopustila sa prie-
stupku, 15 bude však zachránená rodením 
detí, ak zotrvajú 3 vo viere, láske a posväte-
ní so zdržanlivosťou.

3. kapitola 

1 Tieto slová sú dôveryhodné: ak sa nie-
kto usiluje o službu dozorcu, túži po dob-
rej práci. 2 Dozorca má byť teda bezúhon-
ný, muž jednej ženy, striedmy 4, rozvážny 5, 

2 al. skrze ne; gr. v nich
3 vzťahuje sa na ženy
4 al. triezvy; tak aj vo v. 11
5 al. rozumný, zdržanlivý

korektný 6, pohostinný 7, schopný vyučo-
vať, 3 nie opilec, nie násilný 8, nie chamti-
vý, ale prístupný 9, nehašterivý, nie milov-
ník peňazí. 4 Má si dobre spravovať svoju 
domácnosť a udržiavať deti v poslušnosti 
s úplnou dôstojnosťou. 5 Ak niekto nevie 
spravovať svoju vlastnú domácnosť, ako 
sa bude starať o Božiu cirkev? 6 Nech nie 
je krátko zasadený v cirkvi, aby sa nenafu-
koval a neupadol do diablovho odsúdenia. 
7 A musí mať dobré svedectvo aj od tých, 
čo sú mimo cirkvi, aby nebol znevažovaný 
a neupadol do diablovej pasce. 

8 Podobne aj diakoni nech sú dôstoj-
ní 10, nie dvojakí v  reči, nech neholdujú 
vínu, nech nie sú chamtiví, 9 nech sa držia 
tajomstva viery s čistým svedomím. 10 Aj 
títo však nech sa najprv osvedčia a ak sú 
bezúhonní, nech potom slúžia ako dia-
koni. 11 Tak podobne aj ich ženy nech sú 
dôstojné, nie ohováračné 11, striedme, ver-
né vo všetkom. 12 Diakoni nech sú muž-
mi, ktorí majú jednu ženu a  dobre vedú 
svoje deti a svoje domácnosti. 13 Tí totiž, 
čo dobre slúžili, nadobúdajú si dobré po-
stavenie a veľkú smelosť vo viere, ktorá je 
v Kristovi Ježišovi.

14 Toto ti píšem, hoci mám nádej, že 
čoskoro prídem k tebe; 15 aby si vedel, ak 
sa aj oneskorím, ako sa správať v Božom 
dome, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp 
a základ pravdy. 16 A tajomstvo zbožnos-
ti je zaiste veľké: Boh bol zjavený v  tele, 
ospravedlnený v duchu, ukázaný anjelom, 
zvestovaný národom, uverili v  neho vo 
svete, bol vzatý hore v sláve.

4. kapitola 

1 Ale Duch výslovne hovorí, že v  ne-
skorších časoch niektorí odídu od viery, 
budú sa pridŕžať bludných duchov a  dé-
monických učení 2 pokryteckých klamá-
rov, ktorí majú na svojom svedomí vypá-
lený znak, 3 zabraňujú ženiť sa a požadujú 
zdržiavať sa pokrmov, ktoré stvoril Boh, 
aby ich s ďakovaním prijímali tí, ktorí ve-
ria a poznajú pravdu. 4 Veď všetko, čo Boh 
stvoril, je dobré a nič netreba zavrhovať, čo 
sa prijíma s ďakovaním: 5 posväcuje sa to-
tiž Božím slovom a modlitbou. 

6 Ak budeš toto pripomínať bratom, 
budeš dobrý služobník Ježiša Krista, žive-
ný slovami viery a dobrého učenia, ktoré si 
dôsledne nasledoval. 7 Svetské a babské reči 

6 al. poriadny, usporiadaný, poctivý, skrom-
ný, mravný, slušný
7 al. prívetivý k cudzím, k novým ľuďom
8 al. bitkár, svárlivý, vznetlivý, neznášanlivý
9 al. poddajný, tolerantný, mierny, prívetivý, 
vľúdny, láskavý
10 al. počestní; tak aj vo v. 11
11 gr. diabolské, obviňujúce druhých
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zavrhuj, radšej sa cvič v zbožnosti. 8 Telesné 
cvičenie totiž prináša malý osoh, ale zbož-
nosť prináša osoh vo všetkom, keďže má 
prísľub života, terajšieho aj budúceho. 9 Tie-
to slová sú dôveryhodné a zaslúžia si úplné 
prijatie. 10 Veď práve preto namáhavo pra-
cujeme a znášame urážky, lebo máme nádej 
v živom Bohu, ktorý je Spasiteľom všetkých 
ľudí, obzvlášť tých, čo veria. 

11 Toto prikazuj a  uč! 12 Nech nikto 
nepohŕda tvojou mladosťou, ale buď prík-
ladom veriacich: v reči 12, v spôsobe života, 
v láske, v duchu, vo viere, v čistote. 13 Kým 
neprídem, buď usilovný v čítaní 13, povzbu-
dzovaní 14 a  vyučovaní. 14 Nezanedbávaj 
dar milosti, ktorý je v  tebe a  bol ti odo-
vzdaný cez proroctvo, keď na teba starší 
kládli ruky. 15 O toto sa staraj a v tom zo-
trvaj, aby tvoje napredovanie bolo zjavné 
vo všetkom 15. 16 Dávaj pozor na seba a na 
učenie. Buď v týchto veciach vytrvalý, lebo 
ak ich budeš robiť, zachrániš aj sám seba, 
aj tých, čo ťa počúvajú.

5. kapitola 

1 Staršieho človeka nekarhaj tvrdo, 
ale ho napomínaj ako otca, mladších ako 
bratov, 2 staršie ženy ako matky, mlad-
šie ako sestry – v  úplnej mravnej čistote. 
3 Preukazuj úctu vdovám, ktoré sú naozaj 
vdovami 16. 4 Ale ak má niektorá vdova deti 
alebo vnúčatá, tie nech sa učia preukazovať 
zbožnosť predovšetkým vo vlastnej rodine: 
nech odplácajú starostlivosť rodičom a sta-
rým rodičom, lebo to je dobré a milé pred 
Bohom. 5 Ozajstná vdova, ktorá je osame-
lá, má nádej v Bohu a zotrváva v prosbách 
a modlitbách dňom aj nocou; 6 ale tá, čo 
žije hýrivým životom, je mŕtva, aj keď žije. 
7 A toto im prikazuj, aby boli bezúhonné. 
8 Ak sa niekto nestará o svojich vlastných, 
najmä o tých, čo žijú s ním v domácnosti, 
zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

9 Za vdovu nech je zapísaná nie me-
nej ako šesťdesiatročná, ktorá bola ženou 
jedného muža, 10 má svedectvo o  dob-
rých skutkoch; či už vychovala deti, alebo 
bola pohostinná, svätým umývala nohy, 
pomáhala trpiacim, zapájala sa do každej 

12 al. verných v slove
13 Ide o verejné čítanie Písma, napr. pri bo-
hoslužbe.
14 al. potešovaní, napomínaní 
15 al. bolo zjavné všetkým
16 Za ozajstné vdovy považovali v ranej cir-
kvi tie, ktoré spĺňali podmienky uvedené vo 
v. 9 a 10.

dobrej činnosti. 11 Mladšie vdovy však 
odmietni, lebo keď ich žiadostivosť posta-
ví proti Kristovi, chcú sa vydať 12 a majú 
odsúdenie, lebo porušili počiatočnú vie-
ru 17. 13  Zároveň sa naučia zaháľať, chodia 
z domu do domu, a nielenže sú lenivé, ale 
aj klebetné a všetečné a hovoria, čo netre-
ba. 14 Chcem teda, aby sa mladšie vdovy 
vydávali, rodili deti, spravovali si domác-
nosť a  nedávali protivníkovi dôvod na 
ohováranie. 15 Niektoré sa už totiž odvrá-
tili a  idú späť za satanom. 16 Ak má ne-
jaký veriaci alebo veriaca v rodine vdovy, 
nech ich zaopatruje, cirkev tak nebude 
zaťažená a bude môcť pomáhať ozajstným 
vdovám.

17 Starší, ktorí dobre spravujú cirkev, 
najmä tí, čo sa namáhajú v Slove a vyučo-
vaní, sú hodní dvojnásobnej odmeny 18. 
18 Lebo Písmo hovorí: „Nezaviažeš pysk 
volovi, keď mláti!“ a „Pracovník je hoden 
svojej mzdy!“. 19 Žalobu na staršieho ne-
prijímaj, iba ak na základe dvoch alebo 
troch svedkov. 20 Tých, čo hrešia, kar-
haj pred všetkými, aby sa aj ostatní báli. 
21 Zaväzujem ťa pred Bohom, pred Pánom 
Ježišom Kristom a pred vyvolenými anjel-
mi, aby si toto zachovával bez predsudkov 
a nerobil nič zo zaujatosti. 22 Na nikoho 
neklaď ruky unáhlene, nemaj účasť na 
cudzích hriechoch, seba zachovávaj čisté-
ho! 23 Nepi už len vodu, ale kvôli svojmu 
žalúdku a častým chorobám užívaj trochu 
vína. 24 Hriechy niektorých ľudí sú zjav-
né ešte prv, než dôjde k súdu, u iných však 
až potom. 25 Práve tak sú aj dobré skutky 
zjavné a tie, s ktorými je to inak, nemôžu 
zostať skryté. 

6. kapitola 

1 Všetci, ktorí sú pod jarmom ako ot-
roci, nech považujú svojich pánov za hod-
ných všetkej úcty, aby sa nikto nerúhal Bo-
žiemu menu a učeniu. 2 Tí však, čo majú 
veriacich pánov, nech ich nemajú v menšej 
vážnosti preto, že sú bratia, ale nech tým 
ochotnejšie slúžia, keďže tí, pre ktorých 
dobre pracujú, sú veriaci a milovaní. Toto 
uč a k tomu povzbudzuj 19. 3 Ak niekto učí 
inak a  nepridŕža sa zdravých slov nášho 

17 al. prvú vernosť. Jednoznačne tu však 
ide o vernosť voči Kristovi, a nie voči prvému 
manželovi, lebo to by odporovalo  iným mies-
tam Písma. 
18 al. dvojnásobnej cti, úcty. Kontext však 
poukazuje na to, že je tu reč o odmene.
19 al. to prikazuj, napomínaj, na to upozorňuj

Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré je v sú-
lade so zbožnosťou, 4 ten je nadutý, ničo-
mu nerozumie, ale má chorobný záujem 
o sporné otázky a hádky o slovách. Z toho 
potom vzniká závisť, zvady, rúhania, zlo-
myseľné upodozrievania 5 a  ustavičné 
trenice ľudí porušených na mysli a okrad-
nutých o pravdu, ktorí sa domnievajú, že 
zbožnosť je prostriedkom k zisku. Od ta-
kýchto sa vzdiaľ! 6 No zbožnosť so spokoj-
nosťou je skutočne veľkým prostriedkom 
k zisku; 7 veď sme si nič na svet nepriniesli 
a  je zrejmé, že si ani nič nemôžeme od-
niesť. 8 Ale ak máme pokrm a odev, buď-
me s  tým spokojní 20. 9 Tí však, čo chcú 
zbohatnúť, upadajú do pokušenia a pasce, 
aj do mnohých nerozumných a škodlivých 
žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a za-
tratenia. 10 Lebo koreňom všetkého zla 
je milovanie peňazí, po ktorých niektorí 
zatúžili a  tak zblúdili od viery a  sami sa 
prebodli mnohými bolesťami. 11 Ale ty – 
Boží človek, od tohto utekaj! Bež však za 
spravodlivosťou, zbožnosťou, vierou, lás-
kou, vytrvalosťou a miernosťou. 12 Bojuj 
dobrý boj viery, zmocni sa večného života, 
do ktorého si bol povolaný, keď si vyznal 
dobré vyznanie pred mnohými svedka-
mi. 13 Prikazujem ti pred Bohom, ktorý 
každému dáva život, a pred Kristom Ježi-
šom, ktorý dobrým vyznaním vydal sve-
dectvo pred Pontským Pilátom, 14 aby si 
tento príkaz zachoval nepoškvrnený a bez 
úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša 
Krista, 15 ktoré ukáže v správnom čase ten 
požehnaný a jediný Panovník, Kráľ kraľu-
júcich a  Pán panujúcich, 16 ktorý jediný 
má nesmrteľnosť a  býva v  neprístupnom 
svetle, ktorého nikto z  ľudí nevidel a  ani 
nemôže vidieť, ktorému patrí česť a večná 
moc! Amen.

17 Tým, ktorí sú bohatí v tomto veku, 
prikazuj, aby neboli namyslení a  nema-
li nádej v neistom bohatstve, ale v živom 
Bohu, ktorý nám bohato dáva všetko na 
to, aby sme si to užili. 18 Nech robia to, 
čo je dobré, bohatnú v dobrých skutkoch, 
nech sú štedrí a ochotní sa podeliť, 19 aby 
si zhromaždili dobrý základ do budúcnos-
ti a tak získali večný život. 

20 Timotej, zachovávaj, čo ti je zverené. 
Vyhýbaj sa prázdnym svetským rečiam 
a protirečeniam učení, ktoré sa falošne na-
zývajú poznaním, 21 ku ktorým sa niekto-
rí hlásia, čím sa odchýlili od viery. Milosť 
s tebou! Amen.

20 al. s tým dokážeme byť sebestační, nezá-
vislí, uspokojení

Prvý list apoštola Pavla Timotejovi   |   Preklad Biblie

Ak vám záleží na vzniku tohoto nového slovenského prekladu Písma, prosíme, podporte ho svojimi modlitbami 
a fi nančnými darmi na špeciálnom účte Slovenskej tlačovej misie: 2921826148/1100
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Medzník 
v tridsaťročnom 
zápase zboru Viery

Hit Gyülekezete sa dostal ako jediné 
letnično-charizmatické spoločenstvo 
do kategórie cirkví v Maďarsku

cirkevného štatútu. Iniciovaním tohto 
hlasovania si v  skutočnosti kopol Jobbik 
vlastný gól, keďže tým posilnil spoločen-
skú legitimitu Zboru viery. Takéto hlaso-
vanie v  súvislosti s  tým, či má byť dané 
spoločenstvo cirkvou alebo nie, prebehlo 
prvýkrát v maďarskej histórii. O niekoľko 
dní neskôr, v posledný deň letného zasa-
dania parlamentu, bola prednesená finál-
na verzia novely zákona o cirkvách. Mno-
hých poslancov prekvapilo, že táto verzia 
už neobsahovala tri cirkevné kategórie, 
ale len jedinú kategóriu, ktorá zahŕňala 
14 spoločenstiev. Poslanci mali 10 minút 
na oboznámenie sa s novelou, nasledovala 
parlamentná diskusia, počas ktorej sa Job-
bik snažil znepriateliť opozíciu a koalíciu 
výrokom, že „Fidesz je obeťou vydierania 
Zboru viery…“ Nasledovali antisemitské 
prejavy zo strany radikálov – poslanec 
Jobbiku spomenul, že nerozumie, „… 
prečo sa na zozname cirkví nachádzajú 
tri židovské inštitúcie, keď sa ich v  dru-
hej najväčšej európskej synagóge schádza 
v  sobotu len 35 členov“. Nato mu odpo-
vedal poslanec vládnej koalície, že „nech 
Židom nevyčíta, že ich je tak málo, keďže 
práve kvôli ‚duchovným vodcom‘ poslan-
ca Nováka je ich dnes o 600 tisíc menej“. 
Hladní a  unavení poslanci tesne pred 
obdobím letných dovoleniek odhlasovali 
po polnoci nový cirkevný zákon v pome-
re 254 za a 44 hlasov proti. Zbor viery sa 
týmto dostal ako jediné letnično-chariz-
matické spoločenstvo do kategórie cirkví. 
Hlasovanie však nedopadlo až tak priazni-
vo pre vyše 300 organizácií a cirkví, ktoré 
boli podľa predošlého zákona považované 

predtým schválený tesne po páde socia-
lizmu. Najprv sa hovorilo o  tom, že me-
dzi cirkvami je potrebné urobiť poriadok, 
neskôr zasa o tom, že je potrebné ukončiť 
činnosť „biznis“ cirkví a  súčasne upevniť 
pozíciu tých spoločenstiev, ktoré sa po-
dieľajú na skutočných spoločenských úlo-
hách. Pôvodná plánovaná koncepcia mala 
rozdeliť cirkvi do troch kategórií na zá-
klade definovaných kritérií. Strana Jobbik 
podala 15 návrhov na pozmenenie novely 
zákona a okrem toho sa snažila Zbor viery 
kriminalizovať svojimi prejavmi v  parla-
mente. Keďže postoje Jobbiku výbor ľud-
ských práv odmietol, vyžiadali si ústne 
hlasovanie, aby bol Zboru viery odňatý 
cirkevný štatút. Výsledkom bol Jobbik do-
slova zarazený: 86% poslancov hlasovalo 
proti tomu, aby bol Zbor viery pozbavený 

Martin Meliško

M 
aďarská vláda na poslednom 
letnom zasadaní schválila no-
velu zákona o  cirkvách, ktorá 

bola na poslednú chvíľu nečakane pozme-
nená. Podľa radikálnej pravicovej strany 
Jobbik, ktorej členovia počas zasadania 
vlády neustále osočovali Židov, sa Zboru 
viery podarilo vylobovať do kategórie cir-
kví, na druhej strane však členovia vládnej 
koalície tvrdili, že Zbor viery sa až teraz 
dostal na zaslúžené miesto v cirkevnej pa-
lete. Čo sa vlastne stalo?

Zákonodarcovia súčasne s  prípravou 
novej maďarskej ústavy začali pripravovať 
aj novú koncepciu zákona o náboženskej 
slobode a  slobode svedomia, ktorý bol 
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za cirkevné inštitúcie. Napríklad, do ka-
tegórie cirkví podľa novely zákona, ktorá 
nadobudne platnosť začiatkom budúce-
ho roka, nebudú patriť metodisti, letni-
čiari, svedkovia Jehovovi, Budhisti a  ani 
priaznivci islamu. Zákon síce umožňuje 
zaregistrovanie nových spoločenstiev, no 
nebude to ľahké, keďže o tom bude musieť 
na podnet ministra hlasovať parlament. 
Novelu zákona Zbor viery oslávil podu-
jatím s  názvom Purim, keďže nepriatelia 
zboru sa snažili zabrániť jeho existencii, 
podobne, ako chcel učiniť Háman Židom, 
no Pán obrátil situáciu v prospech Zboru 
viery. „To, že vedúci politici sa zastali zbo-
ru, je nóvum v našej histórii“ – odznelo na 
oslavných bohoslužbách. Dráha, ktorou 
prešiel Zbor viery – myslím, že nie je pre-
hnané povedať, najväčší letnično-chariz-
matický zbor v Európe – však nebola vždy 
ľahká a bezbolestná.

Počiatočná desaťročná činnosť Zboru 
viery prebiehala počas predchádzajúceho 
režimu v ilegalite. Po neúspešnom pokuse 
o emigráciu sa Sándor Németh zapísal ako 
civilný poslucháč na katolícky seminár. 
„Bojoval som medzi vierou a neverou oh-
ľadom vzkriesenia Ježiša Krista, chcel som 
byť úprimný veriaci katolík, pre ktorého 
nie je viera pretvárkou, ale životný štýl, 
rebríček hodnôt a svetonázor… Tam som 
sa prvýkrát dozvedel o katolíckom chariz-
matickom hnutí, prebiehajúcom vo Fran-
cúzsku. Ľudia tam písali o  osobnej skú-
senosti, ako sa stretli s  Bohom, aké mali 
skúsenosti s  naplnením sa Svätým Du-
chom. Toto vo mne vzbudilo záujem bliž-
šie spoznať charizmatické hnutie, vedome 
som s nimi hľadal vzťah… Obrátil a zno-
vuzrodil som sa v apríli roku 1976 na kvet-
nú nedeľu.“ Od roku 1979 sa manželia Né-
methovci s  menšou skupinkou veriacich 
s podobným zážitkom začali schádzať vo 
vinohradníckom domčeku, nachádzajú-

com sa pri cintoríne v mestečku Budaörs, 
neďaleko Budapešti. Názov spoločenstva 
„Zbor viery“ vznikol zo sympatie k „hnu-
tiu viery“, ktoré sa vytvorilo okolo služby 
amerického kazateľa Kennetha Hagina. 
V tom období sa manželia taktiež osobne 
zoznámili s  Derekom Princeom, stali sa 
jeho učeníkmi a  zostali nimi až do jeho 
smrti v roku 2003. V priebehu niekoľkých 
mesiacov boli pozvaní slúžiť v  maďar-
ských mestečkách Zalaegerszeg a Sopron, 
kde vznikli prvé vidiecke skupiny. V roku 
1980 Sándora a Judit ustanovili do služby 
v  americkom mestečku Fort Lauderdale 
na Floride v charizmatickom zbore Good 

News. Počiatočné aktivity zboru počas 
straníckeho štátu prebiehali pod neustá-
lym sledovaním tajných služieb. Prebie-
hali neprestajné razie, niektorých členov 
zboru vylúčili zo zamestnania, iným odo-
brali pasy. V  jednom prípade dokonca 
študentku vysokej školy jej rodičia doslo-
va uniesli a zavreli do domáceho väzenia, 
aby sa nestýkala so spolužiakmi, ktorí by 
ju „nakazili“. Jej ženíchovi sa ju napo-
kon dobrodružným spôsobom podarilo 
oslobodiť. V  tomto období bolo členstvo 
v zbore pre vtedajší politický systém totož-
né s opozičnou politickou činnosťou. Na-
priek tomu, že počas týchto desiatich ro-
kov bol pokus o registráciu zboru viackrát 
zmarený, a to aj kvôli nepriaznivému po-
stoju už registrovaných cirkví, ktoré svoj 
názor často vyjadrili skrze štátny úrad 
cirkevných záležitostí, narástol počet čle-
nov Zboru viery na vyše dvetisíc. Súčasne 
s postupným úpadkom socializmu sa zbor 

dostával z  kategórie prenasledovaných 
do pozície tolerovaných spoločenstiev 
a  súčasne začal budovať vzťah s  demok-
ratickou opozíciou, ktorá o  udalostiach 
informovala zahraničné fóra, ako napr. 
rozhlasovú stanicu Slobodná Európa ale-
bo BBC. Napokon, až v roku 1989 po revo-
lúcii uznal štát Zbor viery za cirkev a ešte 
v tom istom roku sa manželia Némethovci 
zúčastnili Konferencie rastu v zbore Paula 
Yonggi Choa v Soule, kde mal pastor Sán-
dor viackrát prejav. Zbor sa z budaörského 
domu presťahoval do prenajatej športo-
vej haly Vasas Folyandár. Pastor Németh 
následne založil časopis Új Exodus, ktorý 
bol prvým charizmatickým teologickým 
časopisom v  Maďarsku. V  nasledujúcom 

roku bola založená teologická vysoká 
škola s  názvom Stredovýchodná európ-
ska biblická škola a Ústav prípravy pasto-
rov. Táto inštitúcia so 450 študentmi bola 
v  roku 1999 premenovaná na Akadémiu 
sv. Pavla, ktorá má dnes  vyše 600 poslu-
cháčov a v súčasnosti je druhou najväčšou 
teologickou univerzitou v  krajine.  Viac 
ako desať percent študentov pochádza zo 
zahraničia. V rokoch 1995 až 1998 nasle-
dovalo dynamické obdobie rastu, neustále 
prebiehali konferencie v  najväčšej buda-
peštianskej športovej hale  a  regionálne 
podujatia na vidieku, následkom ktorých 
zbor v tomto období narástol na viac ako 
desaťtisíc aktívnych členov. Športová hala 
s  kapacitou 12 tisíc miest, bola takmer 
vždy plná. Konalo sa tam až stoosemdesiat 
prebudeneckých konferenčných podujatí. 
Už vtedy prichádzali hostia zo 60 krajín 
a  bohoslužby boli tlmočené do šiestich 
jazykov. 

Počiatky charitatívnej činnosti zboru 
siahajú do roku 1994, keď Zbor viery v spo-
lupráci s vtedajšou najväčšou súkromnou 
charitatívnou organizáciou Feed the Hun-
gry (Nakŕmte hladných) Lestera Sum-
mralla poslal 40-tonovú leteckú zásielku 
potravín a liekov do africkej Rwandy. So-
lidarita k chudobným a občanom v núdzi 
viedla k tomu, že zbor založil organizáciu 
s  názvom HAH – Sieť veriacich, ktorí sa 
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ktorých  kapacita na sedenie prekračova-
la tisíc miest, a to v mestách Pécs, Debre-
cen, Nyiregyháza a  Salgotarján.  V  tomto 
období bola publikovaná aj kniha namie-
rená na zničenie dobrého mena spoločen-
stva, ktorej autorom bol bývalý člen Bart 
László, s názvom Fesz Van (Napätie). 

Obrovský prínos pre Zbor viery,  mí-
ľový krok a takisto aj zahájenie novej éry 
v  živote spoločenstva prinieslo interak-
tívne živé televízne vysielanie Vidám Va-
sárnap (Radostná nedeľa) na televíznej 
stanici ATV. Program sa počas krátkej 
doby s  niekoľko stotisícovou pravidel-
nou sledovanosťou stal najpopulárnejším 
a  najsledovanejším náboženským vysie-
laním v  krajine. Po desiatich rokoch vy-
sielania sa podarilo v spoločnosti odbúrať 
predsudky, ktoré dovtedy existovali najmä 
kvôli mediálnej blokáde voči zboru, čo sa, 
samozrejme, odzrkadlilo aj pri spomína-
nom hlasovaní vlády.

V roku 2009 bol pastor Németh ocene-
ný Výborom pre kresťanských spojencov 
v  Knessete a  Židovským svetovým kon-
gresom. Toto ocenenie získa každý rok 
vplyvný kresťanský vodca. 

Zbor viery je dnes na základe 1%, ve-
novaného z  daní poplatníkov, štvrtou 
najväčšou cirkvou v krajine. Počet členov 
zboru sa odhaduje na viac ako 50 tisíc, 
no jeho spoločenský vplyv je stotisícový. 
Tridsaťročná služba Sándora Németha 
sa rozšírila aj do iných krajín, napríklad 
do Čiech, Slovenska, Nemecka, Rakúska, 
Švajčiarska, Rumunska, Ukrajiny, Kirgiz-
ska a Kambodže.      

  

Zdroj: 
Prvých 20 rokov – Hit Gyülekezete 1999. 
Rešpekt – Hetek, Rubrika cirkev a politika, 2011, 
28. vydanie
Foto: Somorjai László

s  kapacitou vyše 10-tisíc miest s  názvom 
Hit Park. Podujatia zahájili známi americ-
kí kazatelia Rodney Howard-Brown a Ma-
hesh Chavda. Tesne po presťahovaní odiš lo 
niekoľko presbyterov a členov, najmä kvôli 
osobným ambíciám a teologickým rozdie-
lom, čo však nezabránilo ďalšiemu rastu 
zboru. V nasledujúcom období bolo počas 
sústavných daňových a iných kontrol, me-
diálnych a iných útokov zo strany vládnej 
koalície v  krajine postavených 19 cirkev-
ných budov, medzi ktorými boli aj také, 

zdieľajú. Dnes táto služba zabezpečuje na 
mesačnej báze 1500-2000 kíl oblečenia 
tým, ktorí žijú v  núdzi, čím zaopatruje 
100-150 jednotlivcov a rodín. Organizácia 
doposiaľ poskytla pomoc viac ako 100 tisíc 
občanom. 

Najdôležitejšou udalosťou roku 1996 
bola konferencia v  Jeruzaleme, ktorej sa 
zúčastnilo vyše 5000 kresťanov z dvadsia-
tich európskych krajín, pričom maďarská 
delegácia bola reprezentovaná 2500 účast-
níkmi. Konferenciu zahájil jeruzalemský 
primátor Ehud Olmert, pričom táto uda-
losť zaujala pozornosť viacerých maďar-
ských médií. Pravicové médiá publikovali 
nezmyselné správy, že vycestovanie bolo 
financované peniazmi z  rozpredaného 
privatizovaného štátneho majetku, ktoré   
predseda vlády v kufríku prepašoval do Je-
ruzalema. Vtedajšie pravicové médiá písali 
o tom, že Zbor viery sa stal súčasťou „plá-
nu Židov na ovládnutie sveta“ a  súčasťou 
osi sprisahania „Paríž – New York – Tel 
Aviv“.  Ďalšie obdobie bolo charakterizo-
vané rozkvetom inštitúcií. V  máji roku 
1997 vznikla základná a stredná škola po-
menovaná po charizmatickom reformáto-
rovi Petrovi Bornemisszovi. Dnes sa táto 
škola stala najväčším vzdelávacím inštitú-
tom v Budapešti s viac ako 1800 študent-

mi. V celoštátnom meradle dnes prebieha 
výučba v 17 inštitučných jednotkách (ško-
ly, škôlky, jasle), ktoré poskytujú pravidel-
nú prácu až 600 občanom a  ktoré majú 
vyše tritisíc návštevníkov. Zakladanie in-
štitúcií pokračovalo zahájením vydávania 
spoločenského týždenníka s názvom He-
tek, ktorého hlavným redaktorom sa stal 
Sándor Németh. Po voľbách v  roku 1998 
nasledovala vlna útokov zo strany novej 
vlády Fidesz a KDMP (Kresťanskodemok-
ratická ľudová strana), ktorá však nevede-
la zabrániť tomu, aby sa zbor ešte v  sep-
tembri presťahoval do novopostaveného 
komplexu s  rozlohou 8 hektárov a  halou 
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Názor Sándora Németha, 
senior pastora Zboru viery, 
na nový cirkevný zákon

„Keď objektívne zhodnotíme udalosti, 
nie je prekvapujúce, že aj Zbor viery sa 
dostal do množiny štátom uznaných cirkví, 
veď spoločenská podpora tejto cirkvi je 
natoľko významná, že by nebolo úplne 
možné vynechať ju z okruhu uznaných 
cirkví,“ povedal Sándor Németh v programe 
„Priama reč“ televízie ATV. Podľa vedúceho 
pastora Zboru viery, práve prijatý zákon 
o cirkvi je medzníkom v tridsaťročnom 
zápase. Zákon upevní postavenie 
spoločenstva a bude mať dobrý vplyv na 
veriacich, uvoľní sa ešte viac síl na pozitívne 
ciele. Podľa Sándora Németha sa predmetom 
diskusie môže stať ešte otázka, či je správne, 
aby parlament rozhodoval o zápise cirkví, 
ale správnosť tohto rozhodnutia ukáže 
až prax. Cirkvi, ktoré sa nedostali do 
zoznamu štrnástich uznaných cirkví, 
môžu očakávať dlhú procedúru a súčasne 
si musia uvedomiť, že aj cirkvi súťažia 
o priazeň ľudí. Podľa názoru vedúceho 
pastora Zboru viery, členovia cirkvi by boli 
právom sklamaní, keby záverečné hlasovanie 
dopadlo ináč, lebo Zbor viery je stabilne 
štvrtá najväčšia cirkev v Maďarsku.       

Barbora a jej matka boli medzi prvými 
osobami, ktoré privítali vo Watoto. Keď 
v roku 1996 cestovala so speváckym zbo-
rom po svete, malo to na ňu veľký vplyv. 
Usilovnou prácou získala štipendium na 
univerzitu, ktorú tento rok ukončí. Už 
teraz vedie vo Watoto niektoré poľnohos-
podárske projekty a veľmi sa teší na svoju 
budúcnosť.

Alex ležala opustená na banánovej 
plantáži. Ako milión afrických detí s po-
dobným osudom nemala nádej na prežitie. 
Polícia ju do Watoto priniesla, keď mala 
približne 6 až 8 hodín. Teraz je jej budúc-
nosť svetlá. Má nádej a budúcnosť.

Godfrey žil sám s  mladšími bratmi 
a staršou sestrou, ktorá sa o nich starala, 
pretože rodičia museli ísť bojovať. O ne-
jaký čas im susedia oznámili, že ich ro-
dičia zahynuli. Sestra sa zľakla a ušla. Od 
tej doby ju Godfrey nevidel. Išiel s bratmi 
žobrať na ulicu, kde strávili štyri dni. Po-
tom ich polícia odviedla do zariadenia pre 
deti z ulice. Tam ho našli ľudia z Watoto, 
kde stretol svoju novú mamu, bratov a ses-
try. Má nových kamarátov a rád chodí do 
Watoto školy. Ako sám hovorí: „Projekt 
Watoto zmenil môj príbeh. Viem, že sa 
stanem tým, koho chce zo mňa mať Boh. 
A mám nádej pre svoju budúcnosť.“

Pripravila: Viera Rajnohová; Zdroj: Internet

Niekoľko príbehov:

Malú Lýdiu našli v  takom zúboženom 
stave, že ledva chodila. Obidvaja rodičia 
zomreli v dôsledku AIDS, takže sa nemal 
o  ňu kto starať. Všetko sa zmenilo, keď 
našla svoju novú rodinu. Teraz je šťast-
ná, behá a  v  budúcnosti by chcela hrať 
futbal.

Jozef stratil v bojoch obidvoch rodičov. 
Vychovávala ho stará žena, takže stále tr-
pel nedostatkom a  jedinou nádejou bola 
pre neho viera v  Ježiša a návšteva cirkvi. 
Do školy nemohol nastúpiť, čo sa však 
zmenilo, keď ho objavili ľudia z tímu Wa-
toto, ktorí hľadali opustené siroty a matky. 
Jeho príbeh sa úplne zmenil a  Jozef si to 
želá aj pre ostatných.

Watoto Children's Choir
Koncerty nádeje
D 

etský spevácky zbor Watoto Childreń s Choir cestuje po celom svete od roku 1994. Nám je známa ich spolupráca s Michaelom 
W. Smithom v piesni Nové Haleluja. Zbor a celý projekt vznikol na základe vízie pastora Gary Skinnera a jeho manželky 
Marilyn, ktorí sú pastormi prosperujúcej prebudeneckej cirkvi v hlavnom meste Ugandy v Kampale. Tieto deti sú advokátmi 

zvyšných odhadovaných 50 miliónov afrických detí, ktoré sú sirotami v dôsledku vírusu HIV, AIDS, vojny, chudoby a chorôb. 
Sprevádza ich tím dospelých. Spevácky zbor prezentuje víziu Watoto prostredníctvom ich príbehov, hudby a tanca. Watoto spevác-

ke zbory fungujú ako veľvyslanci, aby poukázali na zlú situáciu osirotených a bezbranných detí z Afriky. Podčiarknuté sú predovšet-
kým témy ako chudoba, AIDS, následky vojny a kríza detských vojakov v severnej Ugande.

Každé dieťa zo speváckeho zboru utrpelo stratu rodičov v dôsledku vojny alebo choroby. Bývajú vo Watoto detských dedinách. 
Skúsenosti dávajú deťom náhľad na iné kultúry a rozširujú ich pohľad na svet. Tiež im dodávajú sebavedomie a smelosť a pomáhajú 
im pozdvihnúť sa z ich zložitého položenia – smútku a beznádeje.

Watoto model je založený na základnej vízii zachrániť a obnoviť. Zahŕňa vybudovanie detských dediniek, ktoré zabezpečujú do-
máce prostredie, kde deti nachádzajú domov, oblečenie, jedlo, vzdelanie a duchovný pokrm, s plánom pripraviť ich a vyzbrojiť ako 
budúcich vodcov. Cieľom je zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre každé dieťa tak, aby sa každé stalo zodpovedným kresťanom 
a produktívnym občanom Ugandy a Afriky.
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Jaroslav Prašil

V 
našich kresťanských zboroch je 
veľa mladých ľudí, ktorí túžia po 
vzťahu, chcú si nájsť vhodného 

partnera, zamilovať sa a uzavrieť manžel-
stvo. Chcel by som týmto článkom osloviť 
tých mladých ľudí, ktorým sa už stalo, že 
sa zamilovali a  nevedia, aké sú hranice 
toho, čo sa môže alebo nemôže v intímnej 
oblasti pred manželstvom.

Nebojte sa, nechcem vám nalinkovať 
zákonnícke nariadenia typu môžeš, mô-
žeš, nesmieš, nesmieš. Chcem vám poradiť 

tak, ako som kedysi radil svojim dvom 
dcéram. Viem, že vy, mladí kresťania, to 
dnes nemáte ľahké. Každé ráno cestujem 
vlakom do práce a počúvam vašich kole-
gov študentov, ako žijú a aké sú ich názory 
na život. Nuž, nie som veľmi nadšený. Keď 
odfiltrujem z ich konverzácie vulgarizmy 
a  nadávky, ktoré tvoria asi 50% slovní-
ka, mám pocit, že hovoria iba o alkohole 
a sexe. Ty, mladý kresťan, žiješ v týchto ko-
lektívoch a možno si na smiech ostatným, 
lebo si iný. Neboj sa, si normálny. Nemusíš 
sa im vo všetkom prispôsobovať a už vô-
bec sa neprispôsobuj ich trendom v oblasti 
intímneho života.

Teraz nejde o  to, aby som napomínal 
a súdil mladých, zamilovaných kresťanov. 
Nie je nič zlé na tom, keď sa mladí ľudia 
spoznávajú a  nadväzujú blízke osobné 
vzťahy, veď ako inak by si našli svojho 
budúceho manžela alebo manželku? Ale 
treba si dávať pozor, aby ste mali pod kon-
trolou svoje fyzické sexuálne pudy. Preto-
že Boží Dekalogos stále platí, aj prikázanie 
nezosmilníš je stále platné. Nezabúdaj, že 
Boh dal toto prikázanie na ochranu tvojej 
šťastnej budúcnosti. 

Nadpisom tohto článku je rečnícka 
otázka: Kde sú mantinely? Moje skúsenosti 
sú také, že rodičia zvyčajne svoje dospieva-
júce deti vychovávajú v  otázke predman-
želského vzťahu v dvoch extrémoch.

1.) Liberálny extrém
Liberálny postoj k  predmanželskému 

intímnemu životu presadzuje názor, že 
zakazovať sex pred manželstvom je za-
starané, spiatočnícke. Keď sa majú dvaja 
ľudia zobrať, musia sa spoznať aj v sexuál-
nej oblasti a zistiť, či si budú rozumieť aj 
v sexe. Nesúhlasím s týmto názorom, lebo 
ženy si nemôžeš skúšať ako topánky v ob-
chode. Tento názor ignoruje fakt, že man-
želstvo je jediná platná forma intímneho 
spolužitia muža a  ženy. Podľa Božieho 
slova, ale aj podľa prirodzeného poriadku, 
patrí intimita do manželského spolužitia. 
Liberálny názor zdieľajú ateisti, ale tento 

Kde sú 
mantinely?

Aké sú hranice toho, čo sa môže 
alebo nemôže v intímnej oblasti 
pred manželstvom
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článok je napísaný pre kresťanov, preto 
vynechám apológiu manželstva a  man-
želského sexuálneho života. 

Chcem upozorniť na liberálny kres-
ťanský prístup k predmanželskej intimite, 
ktorý zle definuje sex. Je omyl pokladať za 
sex iba fyzické spojenie pohlavných orgá-
nov. Každé vedomé pohlavné vzrušenie 
a  všetky činnosti, ktoré smerujú ku po-
hlavnému vzrušeniu, treba považovať za 
sexuálny akt. Mýlia sa aj tí kresťania, ktorí 
si myslia, že pred manželstvom je zakázané 
iba priame spojenie pohlavných orgánov, 
ale ostatné formy pohlavného vzrušovania 
už hriechom nie sú. Podľa tejto teórie Bill 
Clinton a jeho stážistka nespáchali hriech 
smilstva, pretože k pohlavnému styku ne-
došlo. Chcem vás ubezpečiť, že smilstvo 
to bolo a podobne treba posudzovať nec-
king, petting a masturbáciu. Všetky tieto 
činnosti spôsobujú cielené vzrušenie, teda 
je to druh sexuálneho života. Možno mi 
povieš, že sa máte radi a Boh to vie, že to 
spolu myslíte úprimne, tak prečo to za-
kazovať. Neklamte však sami seba, dobre 
viete, že Ježiš povedal v  Matúšovi 5,28: 
„Ale ja vám hovorím, že každý, kto by po-
zrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj 
scudzoložil s ňou vo svojom srdci.“ Liberáli 
sa mýlia, keď si myslia, že Boh sa prispô-
sobí ich názorom. Ľudia nemajú vytvárať 
normy toho, čo je správne, ale sú povinní 
prispôsobiť sa Božím normám.

 
2.) Puritánsky, prudérny extrém

Tento postoj môžeme jednoducho 
zhrnúť do vyhlásenia, že nič nie je dovo-
lené a všetko je zakázané. Žiadne dotyky, 
žiadne držanie za ruky a dokonca žiadne 
rozhovory nie sú povolené. Do totálneho 
extrému sa dostalo moslimské nábožen-
stvo, kde musia byť ženy zahalené do bur-
ky a  hidžábu od hlavy až po päty, takže 
ani pohľady nie sú povolené. Ani tento 
extrém nepovažujem za správny. Ako si 
majú mladí kresťania nájsť svojho budúce-
ho životného partnera, keď sa nebudú na-
vzájom stretávať, rozprávať, spoznávať. 

Ako má snúbenecký vzťah 
vyzerať v praxi?

Zdôrazňujem, že tieto rady sú pre snú-
bencov, teda pre mladých ľudí, ktorí v do-
hľadnej dobe 3-4 mesiacov chcú uzavrieť 
manželstvo. Ak máš 15-16 a je jasné, že naj-
bližšie 3-4 roky sa nechceš vydávať alebo 
ženiť, nevyhľadávaj partnerský vzťah.

Je pravda, že sexualitu stvoril Boh, nie 
diabol, a stvoril ju pre ľudí. Ale hneď treba 
dodať, že Boh nám dal aj zdravý ro zum, 
ktorý je podporovaný Božím slovom. 
Škoda, že názory mladých ľudí namiesto 

Božieho slova formujú hviezdy show biz-
nisu, ktoré často žijú promiskuitne a  ne-
morálne. Kresťanský apologét Josh McDo-
wel povedal, že najdôležitejším sexuálnym 
orgánom je ľudský mozog. Ľudská myseľ 
je to miesto, kde sa vyhodnocujú podnety 
na sexuálne vzrušenie. Človek vie rozká-
zať mysli a ovládať svoj rozum, o tom píše 
aj Joyce Mayer v knihe Bojisko v mysli. Te-
raz odpoviem na otázku z  nadpisu tohto 
článku: Áno, je mantinel, ktorý sa nemá 
prekročiť. Nemal by si robiť veci, ktoré 
v  tvojom tele vyvolávajú sexuálnu túžbu 
a sexuálne vzrušenie. Keď sa ma pýtajú na 
mantinely toho, čo sa ešte môže, chcú od-
poveď v zmysle: za ruky sa môžete držať, 
alebo, bozk na rozlúčku je v  poriadku... 
Ja vám ale dávam túto radu: Ak nechceš 
prekročiť biblický mantinel povoleného, 
nedovoľ, aby sa tvoje telo sexuálne vzru-
šilo. Z toho vyplýva, že sám musíš poznať 

svoje telo, musíš vedieť, ako reagujú tvo-
je senzory vzrušenia a v pravej chvíli po-
vedať: „dosť, už prekračujem mantinel“. 
Každý človek má individuálnu hranicu 
a  musí vedieť, kde sa nachádzajú jeho 
mantinely. Možno, ak máš extrémne cit-
livé senzory na sexuálne vzrušenie a na to, 
aby sa v  tebe zobudili hriešne žiadosti, ti 
stačí partnerku držať pri prechádzke par-
kom za ruku, radšej ju za ruku nedrž. Ak 
ju držíš za ruku a je to pre teba len príjem-
né, nevzbudzuje to v  tebe sexuálne vzru-
šenie, nevidím dôvod, prečo by si ju dr-
žať nemohol. Zdôrazňujem, že tieto rady 
sú pre snúbencov, teda pre mladých ľudí, 
ktorí v dohľadnej dobe 3-4 mesiacov chcú 
uzavrieť manželstvo. To, čo platí pri drža-
ní za ruku, platí aj pre bozky na rozlúčku. 
V Maďarsku sa priatelia symbolicky boz-
kávajú líčko na líčko pri každom stretnutí 
a nie je v tom žiaden sexuálny podtón. Ak 
to tak berieš aj ty, nevidím dôvod, prečo by 
sa snúbenci nemohli symbolicky líčko na 
líčko pobozkať. A čo bozky na pery? Ťaž-
ko ma presvedčíš, že bozk na pery v tebe 
nič neevokuje, to by už bolo na zváženie, 
či si na manželstvo spôsobilý. Tento prin-
cíp platí aj pre ľahké objatia. Ale tu sa už 
k tomu mantinelu „STOP“ dostávaš veľmi 
blízko, a  preto odporúčam tento spôsob 
prejavovania priazne radšej vynechať.

Mantinel, kedy začína sexuálne vzruše-
nie, je teda veľmi individuálny, a musíš si 
ho stanoviť sám. Pri tom je potrebné, aby 

ste sa o tom so svojím snúbencom úprim-
ne porozprávali a  vzájomne sa rešpekto-
vali. Chceš dokázať svojej snúbenici, že si 
ľudsky a kresťansky zrelý na manželstvo? 
Dokáž to svojím zodpovedným správaním 
sa ku sebe a k partnerke. 

Dievčatá, nerobte častú chybu, ktorú 
dnes robí veľa mladých žien. Je to chyba 
nesprávneho a  nevhodného obliekania. 
Dievčatá chcú upútať pozornosť chlapcov 
tým, že sa vyzývavo obliekajú. Takto na 
seba upozorňujú svojimi fyzickými pred-
nosťami. Uvedomte si však, že takto sa 
prezentujete ako sexuálny objekt a to isté 
robia aj Arabely popri cestách a v nočných 
baroch. Snáď nechceš byť na ich úrovni..! 
Totiž, to dievča, ktoré láka nápadníkov 
na svoje telo, ponižuje seba na úroveň se-
xuálneho objektu, ktorý je dobrý len na 
uspokojenie sexuálnych potrieb. A akého 
manžela chce, takého aj dostane. Potom sa 

čuduje, že ju manžel vníma len ako telesný 
nástroj na telesné uspokojenie. Každá žena 
potrebuje k  šťastnému manželstvu viac 
ako len sex. Každá žena chce od manžela 
naplnenie duševných potrieb ako je potre-
ba spolupatričnosti, náklonnosti, ocene-
nia, potreba potvrdenia vlastnej hodnoty. 
Ak sa ženám tieto túžby nenaplnia sú ne-
šťastné, sťažujú sa, že manžel ich ponížil 
len na úroveň sexuálneho objektu, neváži 
si ju, uráža ju. Nečuduj sa, sama si si na 
vine, čo si chcela, to máš. Správala si sa 
vyzývavo a ponúkala si seba ako sexuálny 
objekt, toto je dôsledok tvojho nevhodné-
ho obliekania. 

Kresťanské dievčatá, neurobte podob-
nú chybu aj vy, hľadajte si životného a nie 
len sexuálneho partnera. Mladí muži, aj 
vy si uvedomte, že fyzická krása nie je je-
diné kritérium pre dobrú manželku. So 
svojou manželkou budete denne 24  ho-
dín, nie len 15 minút v  noci. Je dobré 
a správne spoznať charakterové vlastnos-
ti svojho budúceho životného partnera. 
Takto vie rásť vzájomná dôvera snúben-
cov, ktorá môže skončiť uzavretím man-
želskej zmluvy. Táto dôvera a  vzájomná 
náklonnosť sa buduje v  období zasnú-
benia a  je veľmi dobré, keď toto obdobie 
snúbenci prežijú bez sexuálnych hriechov. 
Vstúpiť do manželstva s čistým štítom, je 
veľmi dôležitý základ neskoršieho dobré-
ho manželstva. 

Kde sú mantinely? | Vyuovanie
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Musíš vedieť, ako reagujú tvoje senzory 
vzrušenia a v pravej chvíli povedať: 
„dosť, už prekračujem mantinel“.



„... a nebojte sa tých, ktorí vraždia telo 
a  ktorí nemôžu zavraždiť dušu; ale sa 
radšej bojte toho, ktorý môže i dušu i telo 
zatratiť v pekle.“

„... každého teda, kto mňa vyzná pred 
ľuďmi, vyznám i  ja pred svojím Otcom, 
ktorý je v nebesiach.“ (Mt 10. kapitola)

Majster aj jeho apoštoli realitu týchto 
slov spečatili vlastnými skutkami i  obe-
ťami, ale to isté možno povedať aj o sved-
koch a  martýroch z  druhého a  tretieho 
storočia, ktorí pretrpeli dlhšie či kratšie 
prenasledovania zo strany predstaviteľov 
Rímskej ríše.

Existuje množstvo zápisov z  týchto 
období, dokumenty o mučeníkoch a his-
tória ich utrpenia, ktoré sú z historického 
hľadiska vierohodné. Ale existujú aj také, 
ktoré boli počas stáročí skreslené a dopl-
nené, a slúžia ako podklad pre už neskor-
šiu ideológiu mučeníctva a kultu svätých. 
Pokúsime sa poskytnúť krátke nahliadnu-
tie do búrlivých období hrdinských bojov 
verných kresťanov rekonštrukciou hodno-
verných udalostí.

Svedkovia a mučeníci 
v druhom storočí
História 
prenasledovania 
kresťanov

strojenosti. Zdôrazňoval im, že Jeho 
svedkovia budú na tejto zemi šťastní 
vtedy, keď prenasledovanie pre pravdu 
a možno aj mučenícku smrť budú zná-
šať so zdvihnutými hlavami a  s rados-
ťou – ak to prinesie život. 

 
Keď Ježiš prvýkrát vyslal dvanástich 

apoštolov hlásať evanjelium, priam prog-
ramovo im vykreslil nielen ich osobnú 
službu, ale aj udalosti histórie cirkvi na 
nasledujúce tri storočia, ktoré sa potvrdili 
ako prorocké aj pre kresťanov v  neskor-
šom období.

„... hľa, ja vás posielam ako ovce me-
dzi vlkov. Teda buďte opatrní ako hadi 
a prostí ako holuby.“ 

„... vystríhajte sa ľudí, lebo vás budú 
vydávať stavajúc vás pred vysoké cirkev-
né rady a vo svojich synagógach vás budú 
bičovať, áno i pred vladárov i pred krá-
ľov budete vodení pre mňa, na svedectvo 
(ako mučeníci) im, aj pohanom.“

„... a  budete nenávidení od všetkých 
pre moje meno, ale ten, kto zotrvá do 
konca, bude spasený.“

4. časť: 
Nesmrteľní 
András Horváth, László Répás 

J 
ežiš nenamotával svojich nasle-
dovníkov ilúziami, keď im pre-
dostrel, aké „prijatie“ čaká Jeho 

verných a zaviazaných učeníkov zo stra-
ny okolia a  spoluobčanov, keď si budú 
plniť svoje poslanie. No aj to bolo od 
Neho na míle vzdialené, aby im týmto 
dal príčinu k sebaľútosti a náboženskej 
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si nevytýčil v  prvom rade pozemské cie-
le, ale želal si žiť v nádeji na vzkriesenie. 
„Nepriniesli sme si na tento svet nič a ani 
si nič neodnesieme,“ citoval apoštola Pavla 
a dávanie do zbierky považoval za vyššiu 
hodnotu, než zhromažďovanie si majetku 
a  ochotu rozdávať uprednostňoval pred 
lakomstvom. Bolo mu nad slnko jasnejšie, 
že nasledovanie Ježiša vyžaduje úplnú za-
viazanosť až po smrť. Bol pripravený aj na 
to, že vyznanie viery môže byť sprevádza-
né prenasledovaním a utrpením a koniec-
koncov aj umučením.

Polykarpovo martýrstvo

Polykarp sa dožil krásneho veku 90 ro-
kov, žil pravdepodobne do roku 167 n.  l., 
kedy v  Smyrnách začalo nemilosrdné, 
krvavé prenasledovanie kresťanov. Jeden 
zo zatknutých kresťanov počas verejné-
ho vypočúvania udrel prokonzula. Masa 
ľudu volala po pomste a zneli výkriky „Po-
lykarp!“. Jeho pomocníci ho prosili, aby 
nezostával v meste, preto strávil niekoľko 
dní na vidieku. Rimania však mučením 
donútili jedného sluhu, aby vyzradil mies-
to jeho prechodného azylu. Odvliekli ho 
na mestský štadión. Cestou sa stretli s vý-
znamnými známymi, ktorí sa ho pokú-
šali prehovoriť, aby zaprel Ježiša a vyznal 
Cézara ako svojho jediného pána. Keď to 
neurobil, zbili ho a zlámali mu nohy. Na 
štadión sa s ním dostavili večer, v  takom 
čase, kedy sa davy po krvavom divadle 
ešte nerozišli, ale zápas divej zveri, ktorá 
trhala aj členov jeho zboru na kusy, bol 
ukončený.

Rozbesnený dav stále vykrikoval jeho 
meno. Než ho zapálili na hranici, prokon-
zul sa ho znovu pokúsil prehovoriť, aby 
zaprel Krista, ale neurobil to.

„Očakávaj to, čo je nad časom“

Na začiatku druhého storočia Rimania 
zajali Ignácia, vedúceho zboru v  Antio-
chii, a zavliekli ho pred súdny tribunál do 
Ríma. Cestou napísal známym zborom 
niekoľko listov. V jednom z  nich svedčí 
o  svojej deportácii do Ríma takto: „Od 
Sýrie až po Rím, na súši i vo vode, v noci 
i vo dne, zápasím s divou zverou, súc pri-
viazaný k desiatim leopardom, to zname-
ná k  jednému vojenskému družstvu. Od 
množstva ich urážok sa stávam čoraz sil-
nejším učeníkom, ale nie pre toto budem 
ospravedlnený... Som Božou pšenicou, 
ktorú melú zuby divej zveri, aby som bol 
dokázaný ako Kristov čistý chlieb.“

Pred svojou mučeníckou smrťou po-
veril Ignácius Polykarpa, vedúceho zboru 
v Smyrne, aj vedením svojho zboru v An-
tiochii. Polykarp v prvej polovici druhého 
storočia, vtedy ako štyridsaťročný, mal 
na svojich pleciach vedenie početného 
a  vplyvného zboru v  Smyrne. Ignácius 
mu pred svojou smrťou napísal list s od-
kazom: „... očakávaj to, čo je nad časom, 
toho, ktorý je bez času, neviditeľného, kto-
rý sa stal viditeľným kvôli nám ..., ktorý 
trpel za nás, a všetko vytrpel až do konca 
...“ Polykarp počas obdobia takmer päťde-
siatich rokov viedol zbor v Smyrne, na čelo 
ktorého ho postavil ešte apoštol Ján.

Kozmopolitné mesto Smyrna (na ob-
rázku hore) s  vtedajším počtom obyva-
teľov dvestotisíc, sa nachádzalo na území 
dnešného tureckého mesta Izmír. 

Toto prístavné mesto, v  ktorom sa 
podľa niektorých zdrojov narodil aj Ho-
mér, ležalo medzi Efezom a Pergamonom 
a bolo klenotom Egejského mora. Svetoz-
námy zemepisec Strabón, vo svojom diele 
Geógrafika, predstavuje toto mesto ako 
najkrajšie v celej Malej Ázii. K telesnému 
aj duševnému blahobytu obyvateľov mesta 
prispeli aj známe kúpele, školy, knižnice, 
štadióny či gymnáziá.

Rozmach zvesti evanjelia v Smyrne bol 
pravdepodobne výsledkom činnosti apoš-
tola Pavla, no nemálo času v tomto meste 
strávil aj Ján. Polykarp sa narodil ako die-
ťa kresťanských rodičov, jeho materinský 
jazyk bola gréčtina a v mladosti patril do 
okruhu apoštola Jána. On sám zazname-
nal, že pri jednej príležitosti išli s  Jánom 
do mestských kúpeľov v  Efeze. Pisári ho 
jednoznačne opisujú ako človeka, ktorý 
aktívne praktizoval svoju vieru a  veľa sa 
modlieval za zbor, za obrátenie občanov 
mesta a za vývoj cirkvi.

Jeho slovo bolo vo vážnosti v rozhodo-
vaniach a  medzizborových sporoch. Pes-
toval vzťah s okolitými zbormi ako aj so 
zborom vo Filipách, v Ríme a v Antiochii. 
Zbory v  ázijskej provincii sa s  pastorom 
zboru v Smyrne, ktorého autoritu rešpek-
tovali v širokom okolí, často radili. Tí, ktorí 
sa s ním stretli, považovali za česť a výsa-
du byť s ním. Podľa zachovaných prame-
ňov to bol človek veľmi solídny, skromný 
a  trpezlivý. Napriek tomu, že bol solídny 
a trpezlivý, keď to bolo nutné, tvrdo obha-
joval pravdy evanjelia. V záujme ochrany 
viery a veriacich bol ochotný vojsť aj do ot-
vorených konfliktov. Pri jednej príležitosti 
sa stretol v Ríme s Markiónom, najvplyv-
nejším antikristovským a  antisemitským 
vodcom heretikov druhého storočia, ktorý 
sa ho opýtal, či ho spoznáva. Polykarp mu 
odpovedal: „Akoby som ťa nespoznal, ty 
Satanov prvorodený!“ 

Počas svojho pôsobenia obrátil k evan-
jeliu mnohých Markiónových učeníkov 
a  iných nasledovníkov gnostických maj-
strov, ktorým sa postavil čelom v neustá-
lom duchovnom a intelektuálnom zápase. 
Nikdy sa nedal odvrátiť od poznania apoš-
tolmi písanej a počutej pravdy. 

Zvláštny význam jeho pôsobenia nie 
je iba v tom, že vo svojich kázňach a lis-
toch citoval evanjelium, epištoly a knihu 
Skutkov apoštolov, ale myslel aj na to, aby 
tieto dokumenty odovzdal nepozmenené 
a  neskreslené nasledujúcim generáciám 
a  nasledovníkom, z  ktorých najznámej-
ší bol Ireneus, pastor zboru v  Lugdunu 
(dnešný Lyon).

V druhom storočí bolo najhlavnejším 
predmetom dohadov medzi kresťanstvom 
a gnosticizmom to, koho možno pokladať 
za Ježišovho vierohodného svedka: apoš-
tolov či očitých svedkov, alebo raných 
gnostikov, ktorí sa odvolávali na svoje ta-

jomné duchovné ezoterické poznanie. Po-
lykarp prišiel na to, že úspech kresťanstva 
je zaručený v  úplnej vernosti pôvodným 
písomným novozmluvným záznamom 
a  ich nesfalšovaným podaním ďalej. Pre-
svedčivo argumentoval tým, že Bohu je 
nutné slúžiť spôsobom, akým slúžili pro-
roci a apoštoli a že k tomuto dedičstvu ne-
možno nič pridať ani z neho odňať.

Vlastné kázne a  písané texty nepo-
kladal za rovnocenné s  textami inšpiro-
vanými Duchom Svätým, ktoré boli ne-
skôr kanonizované. Pozornosť čitateľov 
a  poslucháčov nasmeroval na Ježišove 
slová a  zvesť apoštolov. Z Polykarpovho 
listu zboru do Filíp vychádza najavo, že 

Socha Marca Aurélia

Ruiny Smyrny 
– dnešný Izmír, Turecko
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Už ledva dýchal, keď ho uvrhli do žalára 
a o dva dni tam zomrel.“

Ďalej sa tu píše o  istom Alexandro-
vi, očividne charizmatickej osobe: „Keď 
ich vypočúvali, istý Alexander, pôvodom 
z  Frýgie, povolaním lekár, ktorý žil dlhé 
obdobie v  Galii, a  takmer každý ho po-
znal pre jeho lásku k Bohu a úprimnosť, sa 
postavil pred súdny tribunál, vyznal, že je 
kresťanom a obecenstvu sa zdalo, že prí-
tomných sudcov sa zmocnili pôrodné bo-
lesti... Keď ho postavili pred guvernéra, ten 
sa ho opýtal, že kto je, odpovedal, že kres-
ťan. To guvernéra natoľko rozhnevalo, že 
ho sotil pred divé zvieratá. Na druhý deň 
bol postavený pred tribunál spolu s Atta-
lom... Po tom, ako na nich vyskúšali v am-
fiteátri všetky možné mučiace prostriedky, 
pričom mnoho vytrpeli, napokon ich za-
bili. Alexander ani nepovzdychol, nevydal 
ani hláska, ale sa vo svojom srdci rozprával 
s Bohom. Keď posadili na železný trón At-
tala, pričom ho už olizovali plamene ohňa 
a už sa šíril zápach páleného ľudského tela, 
prehovoril latinsky toto: ,Hľa, toto je jede-
nie ľudského tela, no my nejeme ľudí, ani 
nerobíme ničoho zlého!‘“

Mučeníci z Kartága

O niekoľko desaťročí neskôr okolo 
rokov 202-203 za vlády cisára Septimia 
Severa boli nútení aj kresťania zo severo-
afrického Kartága vysporiadať sa s  otáz-
kou vyznania viery alebo jej zapretia. Istá 
popredná rímska pani Vivia Perpetua, tiež 
otrokyňa Felicita a množstvo iných kres-
ťanov čakali vo väzení na vypočúvanie, 
následne na smrť umučením, toto všetko 
je zapísané v dejinách mučenia kresťanov. 
Pravdepodobne pre nich napísal Tertul-
lián, jeden z  najvýznamnejších kresťan-
ských spisovateľov tej doby, v  latinskom 
jazyku v diele Odkaz pre martýrov tieto 
povzbudzujúce slová: „Keď uvážime, že 
svet samotný je väzením, zisťujeme, že vy 
ste skôr vyšli z neho, než vošli do neho... 
Svet dáva ťažšie okovy, ktoré trýznia ľud-
ské duše. Svet dýcha nečistotou, v  ktorej 
sa ľudia kochajú. Na svete je omnoho viac 
hriešnikov v ľudskom pokolení. Napokon 
súd sa týka Boha a nie prokonzula. Preto 
vy, požehnaní, sa možno pozeráte sami 
na seba, ako na tých, ktorých z  väzenia 
odvádzajú do ochrany. Je tma, ale vy ste 
svetlom. Ste spútaní, ale už vás uvoľnili 
pre Boha. Je tam tesno, no vy ste sladkou 
vôňou. Sudcovia čakajú odsúdených, no 
ste to vy, ktorí budete súdiť sudcov.“

Preklad: Zlatka Radnotyová
Zdroj: Hetek 2011

epitafy ako napríklad odvážna formula: 
„kresťania kresťanom“ prakticky iba zo 
Strednej Frýgie, ktorá bola ochranným 
valom montanizmu. Na hroboch kresťa-
nov iných území tohoto obdobia používa-
li neutrálne texty,“ píše Henry Chadwick, 
jeden z významných odborníkov v oblasti 
histórie ranej cirkvi. Z jeho slov, ktoré po-
užil v  tejto správe, sa zdá, že toto hnutie 
vplývalo aj na lugdunských (lyonských) 
kresťanov, a  nie je vylúčené, že niektorí 
z  nich patrili k  charizmatickým monta-
nistom. Z prvých riadkov textu vychádza 
najavo, že lyonskí kresťania sa museli brá-
niť okrem iného proti obvineniam z ate-
izmu a bezbožnosti: „Vettiusa Epagathus-
ta…zaplavila veľká horlivosť pre Boha, 
vrel od Ducha... chcel na obranu svojich 
bratov povedať, že medzi nimi niet ani 
bezbožnosti ani nezbožnosti... Kresťania 
ho nazvali paraklétom (obhajcom), preto-
že nosil v sebe Parakléta, Ducha... Tohoto 
Ducha predstavil skrze plnosť lásky, pre-
tože radosť našiel v tom, že v záujme ob-
rany svojich bratov položí svoj život. Bol 
pravdivým Kristovým učeníkom.“

Potom nasleduje udalosť svedectva istej 
krehkej služobnice Blandiny. „Všetci sme 
sa obávali, že Blandina nebude schopná 
obstáť v boji pre svoju telesnú slabosť. No 
zaplavila ju taká sila, že tí, ktorí ju rôznymi 
spôsobmi týrali od rána do večera, pričom 
sa museli striedať, boli unavení a  skleslí, 
vyznali, že prehrali a už nevedia čo s ňou 
ďalej. Veľmi sa čudovali, že ešte žije, veď 
celé jej telo bolo utýrané a  rozkmásané. 
Títo vypovedali, že jediný z tých spôsobov 
týrania by postačoval k tomu, aby vypus-
tila dušu, a  nie také množstvo... Blandi-
na povedala žalobcom, ktorí obviňovali 
kresťanov z nemravností: ,Som kresťanka 
a nerobíme nič zlého.‘“ 

Vyznanie odvážnych kresťanov vypô-
sobilo zvrat aj v  tých, ktorí v  začiatkoch 
váhali a začali sa obhajovať proti obvine-
niam, v  tejto časti práve proti obvineniu 
z obetovania detí a ich konzumácie: „Bib-
lis je jednou z  tých, ktorá zaprela svoju 
vieru... uprostred týrania veriacich sa však 
spamätala, akoby sa zrazu prebudila z hl-
bokého spánku... a  tvrdila opak: ,Ako by 
mohli takíto ľudia jesť deti, ktorí nemôžu 
jesť ani krv bezvýznamných zvierat?‘ A od 
tej chvíle sa zaradila medzi vyznávajúcich 
kresťanov a martýrov.“

Praefectus Rusticus, vedúci pogromu, 
nebol milosrdný ani k staručkému bisku-
povi Potheniovi: „... mal už vyše deväťde-
siat rokov, telesne bol veľmi slabý a  hoci 
sa mu ťažko dýchalo, sila Ducha ho po-
silnila... Na otázku guvernéra, kto je Boh 
kresťanov, odpovedal: ,Ak si toho hoden, 
dozvieš sa.‘ Potom s ním nemilosrdne za-
obchádzali a  vytrpel si veľa trýznenia... 

Podľa evanjelií Ježiš Nazaretský odpo-
ručil svojim verným nasledovníkom, keď 
budú vydaní moci svojich žalobcov, aby 
sa nestarostili, ako sa budú vedieť obha-
jovať, pretože Duch Svätý im dá v tú ho-
dinu vyjadriť sa. Polykarp chcel svojimi 
poslednými slovami, ktoré prehovoril, 
presvedčiť poslucháčov, aby prijali zvesť 
evanjelia. Prv, než podpálili hranicu, 
hlásnik zareval doprostred davu arény 
dôvod jeho popravy: „Polykarp vyznal, že 
je kresťanom!“

Apoštol Ján po čase strávenom na os-
trove Patmos vo vyhnanstve, kde napísal 
Knihu Zjavenia, prišiel do Smyrny a  je 
možné, že Polykarp vtedy počul aj od 
neho osobne, že Ježiš sľúbil korunu živo-
ta kresťanom zo Smyrny, pokiaľ Mu budú 
verní až do smrti a tiež, že: „tomu, kto ví-
ťazí, neuškodí druhá smrť“. 

Lyonskí (lugdunskí) 
mučeníci a Duch Svätý

Ireneus, pôvodom tiež zo Smyrny, kto-
rý bol jedným z najznámejších učeníkov 
Polykarpa, po tom, ako sa vrátil z Malej 
Ázie do Ríma a následne do Gallie, poslal 
list zboru v Ríme, v ktorom opisoval pre-
nasledovanie kresťanov Lugduny a Vien-
ne. V liste je možné prečítať si svedectvá 
o  masakre, ktorú nariadil cisár filozof 
Marcus Aurélius v  roku 117. V pogrome 
vyliali svoju krv na svedectvo svojej viery 
nielen vodca kresťanov – staručký Pot-
heinos, ale aj veľké množstvo veriacich 
žijúcich v údolí Rhôny. Tieto skutočnos-
ti sú zaujímavé zvlášť z toho pohľadu, že 
galskí kresťania mali z historických dôvo-
dov úzke vzťahy s maloázijskými, a tak aj 
s  frýgijskými kresťanmi. V tomto obdo-
bí vzniklo vo Frýgii hnutie, v  ktorom sa 
zdôrazňovala osoba a  činnosť Parakléta 
– Ducha Svätého, bezprostredné inšpirá-
cie a prorokovania. Oni sami sa nazývali 
„Novým proroctvom“, spisy cirkevných 
dejín ich nazývajú montanistami, podľa 
vodcu Montana. Veľká väčšina vodcov 
konsolidujúcej sa katolíckej veľkocirkvi 
montanizmus zavrhuje a  dáva im pečať 
heretikov, kvôli niektorým, z  ich pohľa-
du, extrémnym znakom. Historickým 
faktom ale zostáva, že napriek tomu sa 
ešte po dlhé stáročia rozmáhali ich spo-
ločenstvá na mnohých územiach ríše. 
Napríklad v Tyatíre počas obdobia sto ro-
kov zostal každý člen zboru bez výnimky 
montanistom.

„Nápisy poukazujú na to, že montani-
sti boli v porovnaní s katolíckymi bratmi 
omnoho zásadovejší a že otvorene vyzná-
vali svoju vieru pred svetom. Z tretieho 
storočia zostali vyslovene kresťanské 
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Martin Petr

Od roku 2006 KS Milost pravidelně mi-
nimálně dvakrát za rok pořádá zájezdy do 
Izraele. Řada z nás jsme tuto cestu absol-
vovali již vícekrát a  návštěvu Jeruzaléma 
spojenou s  modlitbami, ale i  putováním 
po Izraeli od severu až k jihu jsme zařadili 
do svých každoročních plánů, vizí a cílů. 
Poprvé to byl splněný sen a s každou další 
návštěvou roste poznání nejen této krajiny 
spojené s  lepším uvědoměním si biblic-
kých reálií, ale i poznání Boha samotného 
spolu se změnami v osobním životě a s tím 
spojené požehnání. Věříme tomu, že kdo 
žehná Izrael, tak toho požehná Bůh. Stejně 
tak i  tomu, že kdo hledá Boží království 

na prvním místě, tak mu budou všechny 
ostatní věci přidány. (Mt 6,33) Možná by 
bylo dobré navštívit i další místa spojená 
s  biblickým místopisem, konkrétně pak 
především místa spojená s misijní činností 

apoštola Pavla. Tato místa se dnes nachází 
v  Turecku, Kypru, Řecku, Itálii a  samo-
zřejmě i v Izraeli. V tomto článku bychom 
vám rádi přiblížili některá z míst známých 

z  první a  částečně i  druhé misijní cesty 
apoštola Pavla. Tato místa se nachází na 
území dnešního Turecka na jeho jižní čás-
ti a ve vnitrozemí. Měli jsme tu možnost 
osobně navštívit 3 z míst, kterými bychom 
se chtěli zabývat. Chtěli bychom vám při-
blížit dojmy z těchto míst a místopisné reá-
lie i  to, jak je tomu dnes. V  Turecku do-
konce existuje pro fyzicky zdatné jedince 
značená pěší turistická stezka po stopách 
apoštola Pavla. Pokud byste měli chuť jí 
projít celou, tak doporučuji jarní měsíce, 
protože i když se částečně nachází na bře-
hu místních rozsáhlých jezer, tak v létě je 
přece jen příliš teplo a nějakých 500 km je 
docela dlouhá cesta a minimálně týden to 
zabere. Začíná v  Perge a  končí v  Yalvaci, 
severovýchodně od jezera Egirdir, v  bez-
prostřední blízkosti Antiochie Pisidské. 
Na cestě lze vidět kaňony, vodopády, lesy, 

jezera i mnoho malebných vesnic. My jsme 
vzhledem k  časovým možnostem zvolili 
jako dopravní prostředek auto, a  i tímto 
způsobem to vydalo celý den. 

Turecko 
PO STOPÁCH APOŠTOLA PAVLA

Místa známé z první a částečně 
i druhé misijní cesty apoštola Pavla
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Cesta začíná v Perge a končí v Yalvaci, 
severovýchodně od jezera Egirdir, 
v bezprostřední blízkosti Antiochie.



Nejprve si pojďme přiblížit celou 1. mi-
sijní cestu apoštola Pavla. Dle biblických 
záznamů ve Skutcích apoštolů učedníci 
v Antiochii Syrské poslali pomoc bratrům 
v  Judsku po Barnabášovi a  Saulovi (Sk 
11,29-30), poté co splnili svůj úkol a vrá-
tili se z Jeruzaléma zpět, tak jednoho dne, 
když uctívali Pána a postili se, Duch Svatý 

výslovně určil a povolal Saula a Barnabá-
še pro Boží dílo. Vedoucí poslechli hlas 
Ducha Svatého a oddělili je pro Boží dílo 
a  po půstu a  modlitbě na ně vložili ruce 
a propustili je. Nejprve přišli do Seleukie, 
odkud odpluli na Kypr do Salaminy, poté 
procestovali celý ostrov do Páfu a  odtud 
vypluli do Perge v  Pamfylii. V  Perge je 
opustil Jan a vrátil se do Jeruzaléma. Dále 
pak již pokračovali tedy sami Saul (apoš-
tol Pavel) a Barnabáš až dorazili do Antio-
chie Pisidské. Cesta musela trvat několik 
týdnů, protože vede poměrně hornatou 
krajinou a vzdálenost je zhruba 500 kilo-
metrů. Nedá se předpokládat, že by po-
spíchali jako my. Zde strávili minimálně 
týden a pro nás pohany je toto místo zcela 
výjimečné pro slova apoštola Pavla, která 
zde vyslovil pod pomazáním Ducha Sva-
tého ve 13. kapitole, 46. verši knihy Skut-
ků. Odtud byli vyhnáni do Ikonie, dnešní 
velké město Konya, které je i  na turecké 
poměry velmi ortodoxní a  neradno zde 
příliš dlouho pobývat. I zde jim hrozilo 
ukamenování, a  tak utekli do lykaon-
ských měst Lystry a  Derbe a  jejich okolí, 
kde šířili evangelium. Zde byli obyvatelé 
svědky uzdravení chromého od narození 
a Pavel s Barnabášem se stali téměř před-
mětem uctívání a  obětování. Nicméně 
poté, co dorazili Židé z Antiochie a Ikonie, 

se situace dramaticky zhoršila a opět byli 
vystaveni hrozbě kamenování a  nezbylo 
jim nic jiného než utéci. Na všech místech 
získali mnoho učedníků a  téměř stejnou 
cestou se vydali zpět do Antiochie Syrské, 
kde vyprávěli, co všechno skrze ně Bůh 
učinil. Zůstali zde delší čas než byli vyslá-
ni do Jeruzaléma na sněm, který rozhodl 
v otázce pohanů, což v té době byla velice 
složitá záležitost.

Zpět k  místům z  první misijní cesty. 
Nejprve krátce k místům, která jsme nena-
vštívili jednak z nedostatku času, ale i pro-
to, že na těchto místech dnes již v podstatě 
nic není nebo to není zatím archeology 
odhaleno. Města Lystra a  Derbe již nee-
xistují, nachází se zde již jen ruiny a pár 
kostelů či spíše jejich zbytků. Město Konya 
je muslimskou baštou, kde z období 1. sto-
letí nezůstalo nic. Attalie, dnes Antalya je 
dnes centrum Turecké riviéry s  letištěm 
a více než 800.000 obyvateli, kde rozhodně 
stojí za návštěvu místní muzeum.

Blíže tedy k vykopávkám v Perge a An-
tiochii Pisidské. První z  nich je poblíž 
města Antalya a  je to příjemné zpestření 
pobytu u moře. Vykopávky jsou poměrně 
rozsáhlé, i když se tam stále pracuje. Dru-
hé místo je z hlediska Bible významnější, 
nicméně se nachází hluboko ve vnitroze-
mí a cesta je dost dlouhá. Zde si uvědomí-
te, že Turecko je skutečně rozsáhlá a velice 
hornatá země. Ve skutečnosti je tedy cesta 
delší, než jak to na první pohled vypadá. 
Popravdě tomu odpovídá i poměrně velký 
nezájem ze strany turistů a  zřejmě i  tím 
způsobený nezájem i místních úřadů a ar-
cheologů. Zatímco v  Perge je poměrně 
živo a  je zde rušno vzhledem k  neustále 
přijíždějícím výpravám, tak v  Antiochii 
Pisidské nebyl skoro nikdo a tomu odpoví-
daly i turistické možnosti a servis. V Perge 
byly mapy, průvodce v několika jazycích, 
vstupné činí 15 TLR, naproti tomu v Anti-
ochii Pisidské není nic a cena je tomu od-
povídající – 5 TLR. Antiochie Pisidská je 
dnes v podstatě součástí městečka Yalvac, 
na jehož okraji se na úpatí vrchu nachází 
vlastní vykopávky. Nejzajímavější před-
měty z  vykopávek pak lze nalézt v  míst-
ním muzeu.

Perge

Kdysi přístavní město je dnes vzhledem 
k ustupujícímu moři již poměrně ve vni-
trozemí, podobně jako i další místa, jako 
například asi nejznámější z  nich – Efez. 
Perge je jedno z nejzachovanějších antic-
kých měst. Nachází se nedaleko Turecké 
riviéry. Nyní je již téměř součástí leto-
viska Antalye. Perge bylo jedním z  prv-
ních měst, kde bylo uznáno křesťanství. 

Perge 

▪ vstupní brána (nahoře)
▪ stadion (vlevo)
▪ věže (dole)
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Můžete zde spatřit krásná antická slou-
poví, divadlo, stadion, agoru, zkrátka vše, 
co bylo součástí velkých antických měst 
a o několik set let se posunout časem doza-
du. Stačí jen zavřít oči a představit si měs-
to na vrcholu krásy a rozkvětu. V dávných 
dobách to byl dokonce významný přístav, 
což docela zaráží, moře je totiž až pěkný 
kousek odtud. Lodní cesta byla v  průbě-
hu dějin zasypána, takže dnes zbylo sotva 
pár artefaktů poukazujících na tuto část 
historie. Mimo areál před pokladnou je 
velký stadion, do kterého je vstup volný 
a  vydržel z  větší části neporušen. O kus 
dál za silnicí je nepřístupný amfiteátr, 
který je zcela neprodyšně oplocen a  je ve 
fázi rekonstrukce. Vstup do města ozna-
čuje dvojice helénistických věží, stojících 
před nádvořím s  pramenem. Věže jsou 
v  současnosti oploceny, ale podél nich se 
dostanete na ulici s kolonádou. Na konci 
se nachází nymfeum (kdysi velká kašna 
s  tekoucí vodou), ze které vede několik 
vodních kanálů ústících v  jeden, který 
prochází středem hlavní ulice. Tento sys-
tém sloužil nejenom k  zavlažování, ale 
v  létě napomáhal k ochlazování vzduchu 
a způsoboval přijatelnější prostředí. Nale-
vo se nachází lázně s podzemním vytápě-
ním. Napravo pak agora s kolonádou. Zde 
je možno nalézt místo, kde byly provádě-
ny křty nově obrácených pohanů i  židů. 
Silná křesťanská komunita zde žila až do 
6. století n. l. Koneckonců apoštol Pavel 
tudy procházel minimálně dvakrát okolo 
roku 46 n. l. na své 1. misijní cestě. Město 
se vyvinulo do jednoho z  nejkrásnějších, 
a to nejen v Pamfylii, ale v celém Turecku. 
Perge leželo na řece Kestros (dnešní Aksu) 
a  patřilo k  bohatým městům. V první 
polovině čtvrtého století, za vlády Kon-
stantina Velikého (324-337) se Perge stalo 
důležitým centrem křesťanství. Vzhledem 
k  častým povstáním a  nájezdům Arabů 
Perge ztratilo své zbývající síly v polovině 
sedmého století a  většina obyvatel města 
se přestěhovala do blízké Antalye. Poté zů-
stalo město zcela opuštěno. Pohled na něj 
je však i dnes velkolepý. Faktem je, ostat-
ně jako i v Antiochii Pisidské, že ačkoli na 
vykopávkách se pracuje od roku 1946, tak 
stále nejsou dokončeny. 

Antiochie Pisidská

Kdysi velice významné místo, kde apoš-
tol Pavel byl minimálně čtyřikrát na svých 
třech misijních cestách. Rozvaliny tohoto 
kdysi slavného a  významného města za-
hrnují baziliku sv. Pavla a synagogu, řím-
ské divadlo, lázně a  úchvatný akvadukt. 
Na vykopávkách se stále se svolením Tu-
recké vlády pracuje a lze předpokládat, že 

větší část města je stále skryta. Měli jsme 
tu možnost potkat americké archeology 
a sledovat je při práci a vidět, jak se histo-
rie otevírá přímo před námi. Část vykopá-
vek byla odhalena, na dalších se pracovalo 
a někde ještě není zcela jisté, co je pod zemí 
skryto. Toto město bylo opuštěné po vpá-
du Arabů v 8. století n. l. Od brány vede 
vzhůru do kopce římská cesta kolem zá-
kladů triumfálního oblouku, která se stáčí 
doprava k divadlu. Dále pokračuje na plo-
ché prostranství, kde stávala hlavní sva-
tyně. Jsou zde vidět oblouky akvaduktu, 
pozůstatky římských lázní. Bylo zde vyko-
páno i několik místností a zůstala zacho-
vána i velká část stropů. Nejzajímavějším 
místem pro nás jsou samozřejmě základy 
baziliky svatého Pavla vystavěné na místě 
synagogy. Pavlovo kázání zde způsobilo 
takové pozdvižení, že byl spolu s  Barna-
bášem vyhnán z města. Pro nás pohany je 
zcela stěžejní díky slovu povzbuzení, které 
promluvil v místní synagoze. Tato synago-
ga je i dnes na svém místě a právě zde vy-
hlásil Pavel svůj celoživotní program a stal 
se díky svým skutkům známým po celém 
světě jako „apoštol pohanů“! Ve 46. verši 
odpověděl židům na jejich rouhání, že oni 
měli slyšet Boží slovo jako první, ale pro-
tože jím pohrdli, tak se obrací k pohanům: 
Pavel a Barnabáš jim směle odpověděli: „Vy 
jste měli Boží slovo slyšet jako první. Pro-
tože ho však odmítáte, a považujete se tak 
za nehodné věčného života, hle, obracíme 
se k  pohanům! Tak nám to totiž přikázal 
Hospodin: „Učinil jsem tě světlem národů, 

abys dal spásu celému světu.“ Když to po-
hané uslyšeli, začali se radovat a oslavovat 
Pánovo slovo a všichni, kdo byli předurčeni 
k  věčnému životu, uvěřili. (Skutky 13,46-
48, B21) Toto je až do dnešních časů dů-
vodem k  radosti a  vděčnosti. Připomněli 
jsme si to přečtením celého tohoto úseku 
přímo na tomto místě. Doporučuji všem, 
kteří se zajímají o biblickou historii návště-
vu těchto, ale i dalších míst, o kterých se 
můžeme dočíst v knize Skutků.

Antiochie Pisidská

- bazilika (nahoře)
- obydlí (vpravo)
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Skutočný príbeh 
Svedectvo manželov Troškovcov

Úsmev na tvári mi žiaril, pretože som zažil a pochopil, 
čo znamená mať istotu spasenia, radosť z večného života.

Stanislav

Odmala som bol hokejistom a  keďže 
som odovzdal tomu celé detstvo, pláno-
val som sa hokejom živiť. Ako mládežník 
som bol dvakrát reprezentovať Slovensko 
v Amerike. Po dovŕšení 18-tich rokov som 
si urobil licenciu trénera a stavil aj na kar-
tu mať osobného coacha (trénera). Tré-
noval som niekoľko rokov s  niektorými 
hráčmi, ktorí hrávajú na majstrovstvách 
sveta alebo na olympiáde. Hokej bol môj 
život. Všetky tieto nádeje sa v  mladom 
mužskom veku zrazu rozplynuli, keď som 
bol nečakane operovaný na kostný nádor 
v hlave. Operácia dopadla úspešne, avšak 
viacmesačné vypadnutie z tréningov moju 

psychiku a fyzickú silu doviedlo k rozhod-
nutiu ukončiť profesionálnu kariéru. Spo-
mínam si, ako som vtedy so žiaľom a pla-
čom v srdci volal o pomoc a zázrak. Volal 
som na Boha: Čo budem ďalej robiť...??? 
Nevedel som nič poriadne, okrem hokeja. 
Uvedomil som si aj fakt, že celá snaha mo-
jich rodičov za to športové detstvo je aj pre 
nich žiaľom. „Hľadajte Hospodina a  jeho 
silu; hľadajte jeho tvár ustavične!“ (Ž 105,4) 
Žalmista nás upozorňuje, že Boha je po-
trebné hľadať pravidelne a úprimne a nie-
len občasnou depresiou. Vtedy som urobil 
veľkú chybu, žiaľ. Rozhodol som odo-
vzdať práci – podnikaniu celý svoj čas, 
chcel som zažívať úspech, aby som zahojil 
vnútornú „krvácajúcu“ ranu. Prestal som 

hľadať Pána. Síce nie vedome, ale nebolo 
času, veľa práce, možno niekedy nabudú-
ce. Boha som skutočne veľmi zarmucoval. 
Ako keď sa dieťa prestane zaujímať o svoj-
ho otca. Začali prichádzať úspechy, ale za 
nimi nečakané pády, krach v  podnikaní, 
začatie nového a opäť krach. Vznikli mi dl-
žoby. A tak mi to nedalo a rozhodol som sa 
ešte viac sa ponoriť do zaneprázd nenosti. 
Povedal som si – prekonám to, nájdem 
v sebe vôľu, ktorá vydrží každú prekážku. 
Začal som vyhľadávať a venovať sa pracov-
nému a osobnostnému rastu. Prešiel som 
viacerými seminármi, školeniami a  tré-
ningami, ktoré stáli veľa peňazí, až som sa 
dostal k jednému, ktorý bol vyvrcholením 
tejto cesty do „neznáma“. Po absolvovaní 
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daného tréningu som bol uchvátený rados-
ťou, až som bojoval o to pomáhať pri ďal-
šom tréningu ako asistent. Keďže tréning 
býval len 2-3 krát za rok, konal sa na via-
cerých miestach sveta, jeho majiteľ bol cu-
dzinec, ktorý prichádzal na tréning z USA, 
bolo nás viacero, čo sa usilovali o organi-
záciu daného nadnárodného tréningu. Po 
čase som získal pozíciu Sales Manager pre 
firmu, ktorá tréning uskutočňovala. A tak 
som následne ďalšie tréningy na Sloven-
sku a v Čechách organizoval a odovzdával 

know-how novým absolventom. Finishom 
2-3 dňového tréningu bolo prejsť štyri met-
re po žeravých uhlíkoch vybraných priamo 
z pahreby, ktoré mali zhruba 800 °C, čo sa 
mi viackrát v roku 2007 podarilo a nič sa 
mi nestalo. Aspoň navonok. Ale v duchov-
nom svete sa začali diať a hýbať obrovské 
sily. Celý tréning je navonok zameraný na 
pozdvihnutie a povzbudenie človeka, ktorý 
si vytvorí vlastnú víziu, začne mať omnoho 
vyššie sebavedomie či v práci, alebo v osob-
nom živote. Človek si povie: „Prešiel som 
po žeravých uhlíkoch, dokážem čokoľvek.“ 
Tréning je navonok motivačná záležitosť 
zahraná na emócie človeka. Za krátky čas 
emócie vyprchajú. Na otázku: „A čo ďalej?“ 
tréner odpovedá: „Treba ísť znova na tré-
ning alebo aspoň na pravidelné stretnutia 
s  trénerom (coaching).“ Najhoršie a  naj-
podstatnejšie z celej opisovanej udalosti je 
to, že som ubližoval sebe a zarmucoval tým 
nášho živého Pána. Keď som po prvýkrát 
započul podobné znenie viet, neveril som 
vlastným ušiam, ale rozhodol som sa hľa-
dať Pravdu. Mnohokrát som sa v súkromí 
zamýšľal nad istými momentmi počas Po-
wer Trainingu, ktoré boli pre mňa zvlášt-
ne. Momenty, ktoré boli nadprirodzené. 
Vtedy som ešte nepoznal pravdu evanjelia, 
nepoznal som Pána, preto som ich neriešil 
a  nevedel si vysvetliť. Boli rôzne situácie, 
kedy sme sa dostávali do iného „stavu“, 
na niečo alebo niekoho sa napájali. Sa-
mozrejme, že tréneri to vysvetlili kladne 
a rozumovo. Vrcholom bolo, keď som stál 
na koberci pred uhlíkmi (2 dni intenzívnej 
prípravy), čakať na moment – dotyk – silu, 
ktorá sa ma dotkne, a  tým budem vedieť, 
že bezpečne prejdem niekoľko metrov po 
uhlíkoch. A to sa aj stalo. Po nejakej chvíli 
čakania na koberci prišiel „dotyk“, ktorý 
ma zobral v  oblasti okolo srdca a  zrazu 
som už kráčal. Na konci, druhom koberci, 
po uhlíkoch ma ten „dotyk“ zreteľne pustil. 
Bolo to také živé, ako keď vás niekto chytí 

za ruku a ťahá. S tým rozdielom, že jeho vi-
díte a na pokožke cítite. Túto osobu som 
nevidel, ale som vedel jasne v duchu v ob-
lasti srdca, kedy ma chytila a ťahala. Nie je 
normálne a bežné, aby sám človek kráčal 
po uhlíkoch. Je to napájanie sa na duchov-
ný svet a  využívanie jeho síl. Dnes, keď 
poznám Pána a Bibliu, viem, že sa reál ne 
jedná o živé temné bytosti (duchov), ktoré 
nepatria Bohu, ale diablovi. Klamú člove-
ka, vedia oklamať jeho zmysly, city a telo. 
Sú silnejšie ako viditeľný a materiálny svet. 

Preto sa mi nič nestalo. Poručili telu a zá-
roveň oklamali moju myseľ a dali mi prí-
jemné pocity. Bol som, ako hovorí Izaiáš: 
„Nevedia ani nechápu, lebo zaslepil ich oči, 
aby nevideli, ich srdcia, aby nerozumeli.“ 
Bolo to viac ako vážne, bola to služba diab-
lovi, ktorý je vrahom od počiatku a je ot-
com klamstva. 

Vyrastal som v tradičnej cirkvi, odmala 
som chodil do kostola a niekde vo vnútri 
som tušil, že Boh existuje. Ale nikdy som 
sa s  Ním osobne nestretol a  nemal som 
ani istotu spasenia a  v  období s  uhlíkmi 
som mal viac a viac potrebu zamýšľania sa, 
kam pôjdem, keď zomriem. Zvláštne však 
bolo, že som mal väčší strach zo smrti. 
„Čo myslíte, odkiaľ tie myšlienky prichá-
dzali?“ Predsa Boh, ktorý je Láska, ne-
bude desiť, prebúdzať človeka, vnášať mu 
hrozivý chvejúci strach z  budúcnosti ale-
bo neistotu zo života po živote. To určite 
nie. Keď som stál pred uhlíkmi a cítil ich 
páľavu, mal som desivý, až  hrôzostrašný 
strach. Tie pocity som si nechcel priznať. 
Nepoznal som Pravdu z Biblie. Vtedy som 
nevedel, či vlastne diabol žije a aký je. Bib-
lia nás upozorňuje, že ten, kto nemá spase-
nie, nemá Pána Ježiša, jeho duch cíti nad 

svojím životom prítomnosť pekla. Ako 
som sa začal stretávať s Bibliou, cítil som 
niekde hlboko vo vnútri, ako ma usvied-
ča, ako má pravdu. Na vedenie (Duchom 
Božím) treba mať kontakt – osobný vzťah 
s Ním. Myslel som si, že to nie je potreb-
né, veď predsa na to sú len vybraní ľudia 
z  náboženstva, ktorých si treba vypočuť 

a všetko je v poriadku. Pravda je však iná! 
Boha skrze nejakého vedúceho duchov-
ného nenájdeme. Ani skrze tradíciu či ri-
tuály, alebo liturgie: „... lebo litera zabíja, 
ale Duch Boží oživuje.“ (2 Kor 3,6) Taktiež 
Ho nenájdeme ani v chrámoch (kostoloch 
a pod.) „Boh, ktorý učinil svet a všetko, čo je 
na ňom, súc Pánom Nebies a Zeme Nebýva 
v chrámoch, učinených rukou.“ (Sk 17,24) 
A  nenájdeme ho ani v  rôznych moti-
vačných seminároch, tréningoch, škole-
niach, skrze ktoré si vytvárame a  plníme 
sny, domnievajúc sa, že nám ich toleruje 
a  podporuje. Boh, prirodzene ako každý 
otec, tak aj On ako Nebeský Otec chce 
mať s dieťaťom vzťah tak osobný, na zákla-
de ktorého sa poznajú obe strany a ktorý 
nás (ľud) oprávňuje, aby sme po smrti žili 
večne s Ním v Jeho kráľovstve. Začal som 
chápať, že Boh si nemôže zobrať do Neba 
niekoho, kto Mu nepatrí, kto nemá istotu 
spasenia, zmierenia s  Ním. Prichádzalo 
uvedomenie si vecí, ktoré som robieval 
v živote. Začal som chápať, ako v mnohých 
situáciách som Boha pokúšal, mysliac si, že 
je to v poriadku. Ako som si sám vytváral 
predstavu o Ňom, ako mi praje a ako keď 
vidí, že hreším, ako mi to ospravedlňuje. 
Prichádzali myšlienky plného uvedo-
movania si, ako som mnohokrát pokúšal 
a pokúšal. Ľutoval som, čo som to všetko 
robil. Ako som sa cez dni a  večery stále 
stretával so Slovom Božím, nevedel som 
zaspať. Dlho do noci a rána som premýš-
ľal, myslel na Boha a  v  srdci volal. Prišlo 
oslovenie a pozvanie do osobného vzťahu 
s Ním. Cítil som Ho v mojej prítomnosti. 
Bol všade, bol pri mne, bol v  miestnosti. 
Vnímal som Ho tak intenzívne, že som ve-
del, že nie som v ten večer sám. Prišiel a ča-
kal. Klopal mi na srdce a dával najavo, ako 
chce mať so mnou spoločenstvo. Ukázal 
mi v Písme, prečo sa za mňa obetoval a zo-
mrel: „Lebo tak miloval Boh svet, že svoj-
ho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto 
verí v Neho, nezahynul, ale mal Večný Ži-
vot.“ Rozhodnutie, skutok k Nemu bol na 

mne. Avšak až husia koža mi naskakovala 
z  jasnej prítomnosti Jeho moci. Nechápal 
som, odkiaľ to prichádza, ale nechcel som, 
aby to odišlo, bolo mi pri Ňom Úžasne. 
Neskôr som pochopil, že ako dieťa svojho 
nadprirodzeného otca som sa pri Stvori-
teľskej moci cítil ako doma. Príjemný čas 
plný Lásky a Bázne voči Nemu. Okamih 
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Človek si povie: Prešiel som po 
žeravých uhlíkoch, dokážem čokoľvek.

Mocou Božou som bol vyzdvihnutý 
v tú chvíľu z postele a padol na kolená, 
činil pokánie z doterajšieho života.



obrátenia a zistenia, čo sa so mnou práve 
deje, prišiel Slovom z Biblie:  „A Ježiš od-
povedal a riekol: Amen, amen ti hovorím. 
Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže vidieť 
kráľovstvo Božie.“ Mocou Božou som bol 
vyzdvihnutý v tú chvíľu z postele a padol 
na kolená, činil pokánie (ľútosť) z  dote-
rajšieho života,  prosil o  Jeho odpustenie 
a  následné vedenie. Prišla láska! Bol som 
Ním úplne preplnený. Jeho prítomnosť 
by sa dala krájať. Vedel som, že číta všetky 
moje myšlienky, vidí do hlbín môjho srd-
ca a komunikuje so mnou, pretože som sa 
podriadil. Bolo ticho a bol pokoj. Úsmev 
na tvári mi žiaril, pretože som zažil a po-
chopil, čo znamená mať istotu spasenia, 
radosť z  večného života. „Sám ten Duch 
spolu Svedčí s naším duchom, že sme deť-
mi Božími.“ Stal som sa znovuzrodeným 
kresťanom, tak ako hovorí Písmo. Popri 
hokejovej kariére a  do obrátenia som žil 
hriešnym spôsobom života, jazykom mi 
vychádzali rôzne „smeti“, miestami občas 
vchádzali drogy. Zažíval som prázdnotu, 
ktorú si človek nechce priznať. Hľadá rôz-
ne náhrady, rôznych vymyslených bohov 
a  snaží sa presvedčiť, že to je práve jeho 
zmysel života. Ani náboženstvo a  ani nič 
hmotné, viditeľné, materiálne, alebo či už 
sláva človeka a úspech nás nezmieri s Bo-
hom, neurobí nás šťastnými! Teraz je to 
skvelý čas, čo poznávam Pána. Mám isto-
tu spasenia a viem, že keby som aj zomrel, 
pôjdem priamo k  Nemu. Jeho dokonalá 
obeť ma zmierila s Bohom – Otcom a pre-
niesla ma zo smrti do večného života. Pán 
ma veľmi požehnáva, poslal mi prekrásny 
a  vzácny dar – manželku, Terezku, ktorá 

je plná Svätého Ducha a zapálená pre náš-
ho Stvoriteľa. Už od svojich 16-tich sa 
rozhodla odovzdať život Bohu, čo je sku-
točne vidieť v  pôsobení v  našom vzťahu. 
Som nadšený a Bohu vďačný za Terezku, 
aj za nášho synka Matouška, ktorý je aj 
v doslovnom preklade mena Matouš – Bo-
žím darom. Vďaka za všetko. Je radosťou 
nájsť plnohodnotný a skutočný zmysel ži-
vota, žiť s hodnotami, pre ktoré sa oplatí 
žiť. Vzdávam Mu všetku chválu, že žijeme 
v čase, v akom žijeme a spoločne môžeme 
hľadať Pánovu vôľu. 

Tereza 

Zlom v mém životě nastal v roce 2003, 
bylo mi 16 let a měla jsem tu milost obje-
vit pravdu. Do té doby jsem věděla, že Bůh 
existuje, ale byl pro mne jen vzdáleným 
pojmem. Obtěžovalo mě chodit v  neděli 
do kostela a  zpívat písně o  Ježíši. Pama-
tuji si ale, že jsme s mým starším bratrem 
často uvažovali o  smrti – jestli je možné, 
aby člověk už nikdy nic necítil. Připadalo 
nám to nemožné, zamýšleli jsme se nad 
posmrtným životem. Na střední škole 
jsem potkala člověka, skrze kterého Bůh 
změnil můj život. Tato dívka se stala mou 
dobrou přítelkyní a  já jsem se v  její pří-
tomnosti cítila velmi dobře. Proudila od 
ní radost, která jakoby neměla meze. I dří-
ve jsem poznala silná přátelství, ale tento 
vztah byl jiný, ona byla jiná. V době, kdy 
se mí rodiče rozváděli, jsem díky našemu 
přátelství neprožívala nijak těžké chvíle. 
Uvědomovala jsem si, že v její přítomnosti 

lehce zapomínám na to, co se děje doma. 
Ale proč tomu tak je, to jsem nedokázala 
vysvětlit. Když mě a naši další kamarádku 
pozvala na letní křesťanský festival, s  ra-
dostí jsem pozvání přijala. Těšila jsem se, 
že spolu strávíme celý týden. Tomu, že se 
jedná o  křesťanský hudební festival jsem 
nevěnovala pozornost. Program se skládal 
z různých seminářů, workshopů a koncer-
tů, tam všude účinkovali křesťané. Každý 
večer probíhaly v  hlavním stanu boho-
služby. Očekávala jsem klasickou kostelní 
mši a počítala s tím, že si to nějak „odse-
dím“. Ale to, co se již první večer odehrá-
lo, mě zvedlo ze židle. Zaujaly mě příběhy 
mladých lidí, kteří mluvili otevřeně o tom, 
že je Bůh vysvobodil či dokonce uzdravil. 
To mě překvapilo, nikdy dříve jsem nesly-
šela, že by Bůh někoho z něčeho vysvobo-
dil. Mluvilo se tam také o osobním vztahu 
s Bohem. Mé dosavadní představy o Bohu 
a o křesťanech se rozcházely s tím, co jsem 
viděla - šťastní lidé, kteří normálně studují 
střední a vysoké školy a zároveň se nesty-
dí za jméno jejich spasitele Ježíše Krista. 
Když začali uctívat Boha písněmi, posta-
vila jsem se spolu s ostatními a  rozhodla 
se, že jestli je Bůh opravdu takový, chci ho 
poznat. Přiznala jsem si, že Boha hledám 
a potřebuji. V tu chvíli jsem prožila silné 
dojetí. Bůh se mně dotkl, cítila jsem Jeho 
přítomnost – bylo to něco tak nádherné-
ho, že jsem nechtěla, aby to kdy skončilo. 
Jakoby mi někdo otevřel oči a  já viděla 
realitu toho, že Ježíš umíral i  za mne, že 
mne miluje a je živý! To, co se stalo přes-
ně vystihuje slovo jednoho pastora o ob-
rácení. Význam tkví v  tom, že se z cesty, 
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Som nadšený a Bohu 
vďačný za Terezku, 
aj za nášho synka Matouška

kterou jdeme, obrátíme směrem domů. 
Obrátila jsem se z nijakého směru života, 
který jsem často já sama neřídila. Obrátila 
jsem se směrem ke svému Stvořiteli, přišla 
jistota, odešel strach. Uvědomila jsem si, 
že jde o osobu. Osobu, která nás stvořila 
a touží mít s námi vztah. A především jde 
o  Osobu, která je všemocná, začala jsem 
se stydět za své hříšné myšlenky a postoje. 
Všechno jsem tedy hned na místě vyznala 
Bohu a vím, že mi odpustil! Od té chvíle se 
můj život radikálně změnil. Toužila jsem 
Boha poznávat stále víc. Když jsem se pak 
dozvěděla, že se za nás naše přítelkyně 
celou tu dobu předtím modlila, abychom 
poznaly a přijaly Ježíše, došlo mi, proč mi 
s ní vždy bylo tak dobře. Po návratu domů 
jsme se často scházely po škole a společně 
se modlily. Bůh začal pracovat v mém ži-
votě, posléze jsem si koupila Bibli a přiš-
lo úžasné zjištění, že to vše co prožívám, 
je tam přesně popsáno. „Vyznáš-li svými 
ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho 
Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“ Ne-
dělní shromáždění se stala součástí mého 

života. Věnovala jsem se dvěma dramatic-
kým kroužkum a snila o své herecké kari-
éře. Věděla jsem, že existuje dokonalá Boží 
vůle pro můj život a  také jsem ji hledala, 
nicméně jsem si do ní promítala své tou-
hy, které mi zbyly z předešlého života. Ve 

čtvrtém ročníku na střední škole jsem se 
doslechla o církvi v Olomouci, kde má pří-
telkyně přijala křest Duchem Svatým. Do 
té doby bych si nepomyslela, že tento dar 
má Bůh i pro mne, ovšem jejím svědectvím 
ke mně promluvil Duch Svatý a já jsem za-
toužila po duchovních darech. Když jsem 
se nedostala na divadelní fakultu v Praze, 
rozhodla jsem se pro teoretické studium 
divadla a  filmu v  Olomouci, začala jsem 
tam navštěvovat shromáždění Křesťan-
ského společenství Milost. Překvapilo mě, 
jak se Duch Svatý projevuje na každém ta-
kovém shromáždění. Lidé jsou dotýkáni, 
v průběhu bohoslužby se například smějí. 
Co jsem cítila z prvních shromáždění, byla 
obrovská radost a  svoboda. Bůh se zde 
projevuje ve své moci. Některé mé dřívější 
postoje byly často náboženské – představy 
o tom, jak přesně by měla vypadat boho-
služba a  jak by se měl člověk chovat. To 
vše jsem opustila, pochopila jsem, že pra-
vá bohoslužba je především v rukou Du-
cha Svatého, kterému je třeba dát prostor. 
V této církvi se očekává na Ducha Svatého, 

proto jsou lidé dotýkání a  osvobozováni. 
Při kázání pastora jsem často zažila, jak 
skrze něj mluví Bůh přímo do mé aktuální 
situace. Sbor žije velice dynamicky, něko-
likrát týdně se lidé scházejí ke společným 
modlitbám a  také probíhají evangelizace. 

Díky poznání, které je v církvi, jsem mohla 
lépe uchopit smysl duchovního boje. Křes-
ťan může být jedním úspěšným člověkem, 
který vyhrává v různých oblastech života. 
Nejde tedy jen o  to, že žijeme s  Bohem, 
ale je třeba také bojovat s ďáblem, který je 
stejně reálný. K tomu nám dal Bůh tu nej-
větší zbraň a to je jméno Ježíše Krista, před 
kterým se jednou skloní každé koleno. Po-
chopila jsem také další důležitou věc. A to, 
že jsem dědicem Abrahamova požehnání! 
Že mohu být úspěšná, zdravá a  radostná 
v každé oblasti svého života. I po obrácení 
jsem totiž zažívala těžké chvíle a nevěděla, 
jak se s  nimi vyrovnat. Dala jsem Bohu 
celé své srdce, což znamená i veškeré své 
dřívější touhy. Můj dřívější sen o herecké 
kariéře už přestal být mou touhou. Byl 
to můj dřívější pokus o útěk z  reality, ze 
které teď už utíkat nepotřebuji. Byl by to 
pro mne život plný kompromisů a  dnes 
už vím, že takový život nechci. Mnohem 
cennější je žít pro Boha, protože ve služ-
bě pro Něj vidím opravdový smysl. Když 
si uvědomím, že jde o to, kde mí přátelé, 
rodina a známí stráví svoji věčnost. Jsem 
rozhodnutá udělat vše pro to, aby mohli 
poznat Boha. Aby poznali tu jistotu, kte-
rou mi dává už celých osm let. Jsem Bohu 
vděčná, že se mi dal poznat už v  útlém 
věku a žiji v manželství postaveném pře-
devším na Božím slově, vzájemné úctě 
a lásce. Jsem vděčná za mého muže, který 
je mi oporou v každé situaci a za našeho 
syna, který má možnost vyrůstat ve zno-
vuzrozené rodině. „Já jsem ta cesta, pravda 
a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází 
k Otci než skrze mne.“

UZATVÁRANIE BALKÓNOV

ZASKLIEVANIE

BALKÓNOVZASKLIEVANIE

BALKÓNOV

Kontakt:

www.zaluzie-matus.szm.skwww.zaluzie-matus.szm.sk

0905 767 7770905 767 777

REKONŠTRUKCIA

Profesionálne odstraňovanie bytovej 
plesne s dlhotrvajúcim účinkom

0903 254 808

BYTOV

Prestavba bytových jadier
+
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KÁZNE NA CD  1,65 € / ks

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

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

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

DVD 1ks za 3,30 €, 2ks za 4,- € 

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

MP3 3,30 € / ks

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

KNIHY

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

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

BANSKÁ BYSTRICA

Lazovná 72

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

BANSKÁ ŠTIAVNICA

Dolná 18 (bud. Šindlerky, 2. p.)

Streda 18:00 hod.

BRATISLAVA

DK Ružinov ( č. dverí 271 / 275) 

Utorok 18:00 hod.

Nedeľa 17:00 hod.

BREZNO

ČSA 2

Utorok 17:30 hod.

Nedeľa 9:00 hod.

ČADCA

Autoškola Sinex, 
Kukučínova 960

Piatok 18:00 hod.

DETVA

ZŠ J. J. Thurzu

Utorok 18:30 hod.

GALANTA

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:

MILOSŤ TV

B

milost

Dr. Bill Moore
30.8. Bratislava      31.8. Prievidza      1.9. Banská Bystrica

2.9. Nitra      3.9. Martin      4.9. Liptovský Mikuláš

Dr. Anne Moore
30.8. Žiar nad Hronom      31.8. Galanta      3.9. Košice      4.9. Poprad

Pastor J. C. Church
2.9. Brno      3.9. Olomouc      4.9. Žilina


