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Tak zase je za nami jeden rok. Ak ho mám zhodnotiť, konštatu-
jem, že to bol rok dobrý, požehnaný. Bez väčších prekážok sme 

mohli slúžiť Pánovi, obišli nás väčšie prírodné katastrofy alebo 
vojnový konfl ikt. Samozrejme, ani tento rok nebol bez napätí, ale 

tak to už v pozemskom živote býva. Každopádne, v roku 2011 pre-
vážili veci dobré.

Na medzinárodnej scéne boli turbulencie, za ktorými sme mohli zreteľne vidieť duchovné 
sily, ktoré pohýňajú udalosti smerom k  naplneniu biblických proroctiev. Politické zmeny 
v  arabských štátoch, pre ktoré sa vžil názov „arabská jar“, žiaľ, vyústili v  to, čoho sme sa 
obávali, a  síce, že moc berú do rúk predstavitelia militantného islamu – čo pravdaže robí 
veľké starosti Izraelu. Skončilo dlhoročné obdobie, kedy tieto národy viedli diktátori, ktorí 
boli skorumpovaní a zlí, ale boli vypočítateľní. Boli určite menšou hrozbou než moslimské 
bratstvo. Ešte stále napäto čakáme, ako Izrael zareaguje na iránsky jadrový program. Druhou 
dôležitou oblasťou, kde môžeme sledovať, ako sa naplňujú Písma, je Európska únia, ktorá sa 
otriasa v samotných základoch. Súčasná únia totiž ešte nezodpovedá biblickým proroctvám, 
podľa ktorých sa musí vyformovať zväz desiatich najsilnejších hráčov. Budeme pozorovať, čo 
sa bude diať a samozrejme, aj sa modliť. 

Pre našu cirkev bol rok 2011 asi najlepší zo všetkých. Dobre napredujú mladé misijné skupi-
ny aj zbory, ktoré už majú dlhšiu históriu. Jednoznačne najväčším fenoménom roku 2011, 
ktorý spôsobil oživenie, boli (a sú) uzdravujúce zhromaždenia, ktoré sme propagovali pod 
názvom Liečenie. Prekvapilo nás, aké je jednoduché zhromaždiť zástupy ľudí a  koľkí sú 
uzdravovaní. Rozhodne budeme pokračovať v týchto zhromaždeniach aj v roku 2012.

V  uplynulom roku spoločnosť venovala o  trochu väčší záujem letnično-charizmatickému 
hnutiu, v televízii sa dokonca objavili diskusie na tému hovorenia v jazykoch, uzdravovania 
a prejavov Božej moci, ako je padanie. Isteže, telesný človek nemôže chápať veci ducha, ne-
môže tieto javy dobre zhodnotiť, ale nech nás to neznepokojí. Každá takáto debata, aj keď sú 
v nej vyslovené úplne hlúpe názory, získava pozornosť pre Božiu prácu a výsledkom je nutne 
to, že viac ľudí bude hovoriť v jazykoch a napĺňať sa Svätým Duchom. Nedá sa tomu zabrániť 
a úplne tu platí, že aj negatívna reklama je reklamou. Nech sa v budúcom roku viac hovorí 
o Ježišovi, nech sa viac káže evanjelium, nech sa viac prejavuje Božia moc v spoločnosti. 

Všetkým prajem krásne prežitie vianočných sviatkov a dobrý vstup do nového roka.

Jaroslav Kříž   |   pastor

Pokračujeme
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Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili 
a postrádajú slávy Božej.“ (Rimanom 3,23)

Sláva

Jaroslav Kříž

Je zaujímavé, ako Boh vidí dôsledok 
pádu do hriechu. Z hľadiska človeka 
je tragédiou, že kvôli hriechu končí 

jeho život smrťou fyzickou a následne več-
nosť strávi v pekle, eventuálne v ohnivom 
jazere. To, že sa tam človek dostane, však 
spôsobuje práve to, že stratil slávu. Opač-
ne povedané, keby človek slávu nestratil, 
chránila by ho od smrti, chorôb a  neko-
nečného množstva ďalších problémov, 
s ktorými sa stretáva. Čo to vlastne sláva 
je a ako ju získať späť?

Čo je sláva (hebr. kávód)?

Slávu nie je jednoduché definovať, a to 
práve preto, že sme ju stratili. Nemáme 
o  nej dobrú predstavu a  často dochádza 
k tomu, že to, čo Boh považuje za slávne 
a  dobré, človek považuje za zlé. Všetku 
slávu má Boh – Jemu sú vlastné absolútne 
hodnoty, je prameňom všetkého dobrého, 
nemení sa a  je večný. Božia sláva je nad-
prirodzená, spirituálna, ale vie sa prejaviť 
vo viditeľnom svete a  aj v  živote človeka 
(vie sa zmaterializovať, zjaviť, stať sa vi-
diteľnou, ukázať sa v podobe ovocia). Aké 

hodnoty prináša Božia sláva do viditeľné-
ho sveta? 

1 So slávou je spojená večnosť, život, 
neporušiteľnosť, nemennosť. Keď sa 

sláva stratí, všetko speje k zániku, stráca sa 
život, prichádza rozpad, smrť. 

2 Sláva je spojená s  mocou, schop-
nosťou konať, poraziť nepriateľov. 

Sláva prináša slobodu. Boh má absolútnu 
moc. Keby Mu v  akejkoľvek oblasti chý-
bala moc, bol by premožený a  už by ne-
bol Bohom. Preto strata slávy pre človeka 
znamená otroctvo a  neschopnosť poraziť 
satana, keďže človeku chýba moc a sila. 

3 Pôsobenie slávy v  živote človeka 
je spojené s  takými pojmami ako 

rešpekt, česť, dobré meno, úcta, dobrá 
povesť a  pod. Keď Boh povolal Abrahá-
ma, sľúbil mu pozdvihnutie, ochranu jeho 
mena a veľkosť. 

4 Sláva prináša bohatstvo, majetok. 
Keď Jozef poslal bratov, aby porozprá-

vali o jeho postavení v Egypte, o majetku 
a spoločensko-politickom postavení, pove-
dal: „A povedzte môjmu otcovi o všetkej 
mojej SLÁVE tu v Egypte a o všetkom, čo 
ste videli.“ (1Mojžišova 45,13)

5 Sláva znamená tiež dobré postave-
nie v rámci spoločnosti, dobrú rodi-

nu a priateľov. 

6 V cirkvi sláva spôsobí lásku k Bohu, 
horlivosť pre Jeho prácu, rozrasta-

nie cirkvi, uzdravenia a oslobodenia.

Po prečítaní tejto definície slávy sa 
pravdepodobne v  mnohých čitateľoch 
čosi vzbúri. Pritom každý rozumný čitateľ 
musí uznať, že všetko, čo sláva donáša a je 
vyššie uvedené, sú vlastne veci, ktoré chce 
v  živote dosiahnuť a  túži po nich. Prečo 
potom to pobúrenie? Je to preto, lebo ná-
boženstvo urobilo jednu fatálnu chybu, 
a síce, že stratu slávy zamenilo za pokoru. 
Netreba sa klamať, porážka nie je pokora. 
Myslím, že mám oprávnenie takto písať, 
keďže som pre vieru v meno Pána Ježiša 
Krista musel podstúpiť slušné prenasle-
dovanie – prišiel som o postavenie v ar-
máde, o možnosť zotrvať vo vrcholovom 
športe a možnosť študovať. Moja životná 
úroveň niekoľkonásobne klesla, ale  uro-
bil by som to znovu práve preto, aby som 
získal Božiu slávu. Momentálne však ne-
žijeme v takej dobe, preto by sme nemali 
trvať na tom, že chudoba, dlžoby, choro-
ba, rozpad vzťahov alebo zmenšujúca sa 
cirkev sú znakmi pravosti a pokory. Pavol 
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rozlišuje slávu viditeľného a neviditeľné-
ho sveta. Špecifikom je človek, v ktorom 
sú tieto dve oblasti spojené. 

Sláva vo viditeľnom svete

„Nebesia rozprávajú slávu silného 
Boha, a dielo jeho rúk oznamuje obloha.“ 
(Žalm 19,2) Viditeľný svet, slnko, hviezdy 
ako aj príroda so svojou neskutočnou roz-
manitosťou vydávajú svedectvo (hovoria) 
o svojom Autorovi, ktorým je všemohúci 

Boh. Hovoria o  Jeho veľkosti, kreativite, 
aj o  umeleckom cítení. Musíme si však 
uvedomiť, že skutočná Božia sláva však 
v prírode nie je, iba o nej svedčí – tak ako 
obraz, ktorý namaľoval nejaký umelec, nie 
je samotným umelcom, ale hovorí o ňom, 
o jeho schopnostiach a kvalitách. Samoz-
rejme, Boh je všadeprítomný, no nie všade 
zjavuje svoju prítomnosť. V  Starom zá-
kone čítame, že bolo veľmi zreteľné, kedy 
Boh osobne vstúpil do viditeľného sveta. 
Keď sa priblížil k  vrchu Sinaj, všetko sa 
triaslo, kamene vrchu začali horieť. Ale aj 
bez toho, že sa Boh v prirodzenom svete 
osobne zjaví (vtedy hovoríme o epifánii), 
človek má podľa stvoreného sveta dôjsť 
k  poznaniu Božej suverenity: „… pre-
tože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im 
zjavné, pretože im to Boh zjavil. Lebo 
jeho, len zmyslom duše pochopiteľné ne-
viditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po 
učinených veciach, totiž jeho večnú moc 
a  jeho božstvo, aby boli bez výhovorky.“ 
(Rimanom  1,19-20) Príroda totiž naučí 
človeka to, čo ho nenaučí žiaden televízny 

program. Starostlivý pozorovateľ objaví 
v  prírode také javy, ktoré v  ňom nutne 
vyvolajú úžas. Marxovi nasledovníci síce 
tvrdia, že raz sa všetko vysvetlí, no v sku-
točnosti sa objavujú stále nové a nové zá-
hady. K človeku tiež veľmi silno hovorí 
smrť a  narodenie. Pri týchto udalostiach 
prežije niečo metafyzické. Už aj dieťa pre-
cíti pri uhynutí milovaného zvieratka, že 
existujú záhadné sily, ktoré sú za tým, čo 
nám dovoľujú vidieť naše oči. Je určite 
lepšie dovoliť dieťaťu domáce zvieratká 
namiesto počítačových hier, ktoré v nich 

úplne oslepia intuitívne schopnosti vní-
mať nadprirodzený svet. 

Sláva človeka

„Hospodine, náš Pane, aké slávne 
je tvoje meno na celej zemi, ktorý si dal 
svoje veličenstvo na nebesiach! Z úst ne-
mluvniat a  tých, ktorí požívajú prsia, 
pripravil si moc pre svojich protivníkov, 
aby si umlčal nepriateľa a  pomstiaceho 
sa. Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich 
prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si posta-
vil, myslím si: Čo je smrteľný človek, že 
pamätáš na neho, a  syn človeka, že ho 
navštevuješ! Učinil si ho málo menším 
než je Boh; korunoval si ho slávou a cťou. 
Učinil si ho vládcom nad dielami svojich 
rúk; všetko si položil pod jeho nohy: ovce, 
voly, to všetko, áno, ešte i divú zver poľnú, 
nebeské vtáctvo a morské ryby – čo cho-
dí stezkami mora. Hospodine, náš Pane, 
aké slávne je tvoje meno na celej zemi!“ 
(Žalm 8,2-10)

Otázka, čo je človek, je na mieste. Dá-
vid ho jasne oddeľuje od zvyšku stvore-
ného sveta. Konštatuje, že Boh učinil člo-
veka pánom nad dielom Jeho rúk. A ako 
sme spomenuli, on je spojnicou medzi 
viditeľným a  neviditeľným svetom. Jeho 
telo bolo sformované z prachu a do jeho 
nozdier Boh vdýchol dych života. Človek 
bol stvorený pre Božiu slávu. Vplyvom 
hriechu o ňu však prišiel – prišiel o tú časť 
slávy, ktorá umožňuje víťazstvo a nesmr-
teľnosť, prišiel o úzke spoločenstvo s Bo-
hom. To ale neznamená, že človek spolo-
čenstvo s Bohom a slávu nemá hľadať a že 
pádom do hriechu prišiel o  svoju výni-
močnosť, vyplývajúcu z podstaty a dôvo-
du jeho stvorenia. Už v 9. kapitole 1. kni-
hy Mojžišovej dal Boh Noachovi príkazy 
(platia dodnes), v ktorých jasne oddeľuje 
človeka od zvieraťa. Prikazuje ľuďom, aby 
zvieratá zabíjali a jedli. Zviera nie je s člo-
vekov na rovnakej úrovni, preto volania 
po náprave ľudskej spoločnosti prostred-
níctvom návratu k  prírode sú úplne po-
mýlené. Človek nemá hľadať zmysel svojej 
existencie v prírode, ale v Bohu. Treba sa 
navrátiť k  Bohu a  vtedy budeme vedieť 
rozumne panovať aj nad prírodou. 

V 9. kapitole tiež nájdeme, že Boh dal 
ochranu na ľudský život a v tomto kontex-
te môžeme potom pochopiť, prečo jedno 
zo základných vyučovaní Ježiša Krista 
hovorí o požiadavke milovať svojho blíž-
neho. Je to preto, že človek je špecifická, 
úžasná bytosť a  cieľom jeho stvorenia je 
odrážať Božiu prirodzenosť a  nosiť Jeho 
slávu. Preto podľa Biblie musia byť dola-
pení všetci vrahovia a potrestaní tí, ktorí 
ubližujú druhým ľuďom. 

Keďže je človek dôstojná bytosť, mal by 
o sebe tak aj uvažovať – mal by to odrážať 
jeho vzhľad, správanie, držanie tela, hy-
giena a  pod. Volanie po prírodnej kráse 
znamená pre človeka premenu na Gada-
réna. Zviera zostane krásne aj bez ľudskej 
opatery, v prírode sa dožije dlhšieho veku 
a celkovo sa mu darí lepšie. Človek nie. Na 
to, aby zostal dôstojnou bytosťou, musí 
vynakladať námahu. Biblia je toho plná. 
Skôr než sa Izraelci postavili pred Boha, 
museli zo svojho tela odstrániť znaky ľud-
ského pádu a oprať šaty. Preto každý, kto 
chce prijať Božiu slávu pre svoj život, musí 
rozmýšľať rovnako, má obľubovať čistotu 
a dbať na príjemný vzhľad. Niektoré kres-
ťanské kruhy považujú príjemný vzhľad 
za prejav svetáckosti a nesúhlasia s  tým, 
aby sa ženy maľovali alebo obliekali v sú-
lade s módnymi trendmi. Po niekoľkých 
desaťročiach však vidno, že nezískali via-
cej Božej slávy, naopak, zdá sa, že nezadr-
žateľne padajú do undergroundu. Neboj-
me sa pekných vecí, kvalitné veci nás od 
Boha neodtrhnú.ot
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Nebesia rozprávajú slávu silného Boha, 
a dielo jeho rúk oznamuje obloha.

Uzdravenia svedčia
o Božej sláve

Sláva | Téma



Dôležité je zachovať svoju dôstojnosť 
aj v  tlaku. V  6. kapitole 2. knihy Kráľov 
je popísaný príbeh, ako dve ženy v  dobe 
hladu začali jesť vlastné deti. Nie nadarmo 
sa Písmo zmieňuje, že išlo o  prostitútky. 
Človek, ktorý sa nesnaží dodržiavať Božie 
slovo a zachovať ľudskú dôstojnosť v bež-
nom živote, sa v tlaku zmení na zviera, po-
dobne ako spomínané ženy. Nech nám dá 
Boh milosť nezmeniť sa ani tvárou v tvár 
prenasledovaniu alebo smrti. Zoberme si 
za príklad nášho Pána Ježiša Krista, ktorý 
zachoval ľudskú dôstojnosť až do konca. 
Nežobronil o  milosť, ale statočne znášal 
utrpenie a zostal verný Otcovi. Takéto po-
stoje sú skutočne hodné slávy (slávne). 

Sláva Ježiša Krista

Musíme si uvedomiť, že Boží Syn mal 
pred svojím vtelením u  Otca plnú slávu, 
nepotreboval nič – nepotreboval si ani 
nič dokazovať. To pre nás nepochopiteľná 
láska Ho viedla k tomu, aby svoj majestát 
odložil a  prijal podobu človeka. Prečo? 
„Lebo mu svedčalo, pre ktorého všetko 
a  skrze ktorého všetko, ktorý doviedol 
mnoho synov do slávy, veľvodcu ich spa-
senia dokonalým učiniť utrpením.“ (Ži-
dom 2,10) Úžasné. Všetko, čo Ježiš vyko-
nal, vykonal kvôli nám – aby sme slávu, 
ktorú stratil Adam, mohli znovu dostať. 
Keď sa Ježiš vracal k  Otcovi, modlil sa: 
„A  teraz ma osláv ty, Otče, sám u  seba 

slávou, ktorú som mal u teba, prv ako bol 
svet.“ (Ján 17,5) Je dôležité mať správnu 
predstavu o  oslávenom Ježišovi Kristovi. 
Tradícia neustále oslavuje udalosti, ktoré 
už prebehli, ako je narodenie, ukrižovanie 
a zmŕtvychvstanie. Cieľom týchto udalostí 
je však sláva, preto máme upierať zrak na 
Ježiša Krista, dokonalého Božieho Syna 
a  dokonalého človeka, ktorý je oslávený. 
Návrat do slávy spôsobil s  Ježišom takú 
zmenu, že jeho najlepší priateľ Ján bol 
zhrozený, keď Ho videl. „A obrátil som sa, 
aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. 
A keď som sa obrátil, videl som sedem zla-
tých svietnikov a v prostredku medzi sied-
mimi svietnikmi som videl podobného 
Synovi človeka, oblečeného v  dlhom rú-
chu až po nohy a prepásaného na prsiach 
zlatým pásom. A jeho hlava a jeho vlasy 
boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho 
oči boli ako plameň ohňa, a jeho nohy 
boli podobné mosadzi, ako rozžeravenej 

v peci, a jeho hlas bol ako hlas mnohých 
vôd. A  vo svojej pravej ruke mal sedem 
hviezd, a z jeho úst vychádzal ostrý dvoj-
sečný meč, a jeho tvár bola ako slnko, keď 
svieti vo svojej moci. A keď som ho uvidel, 
padol som k jeho nohám ako mŕtvy, a po-
ložil na mňa svoju pravú ruku a povedal 
mi: Neboj sa! Ja som prvý a posledný a ten 
Živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý 
na veky vekov. Amen. A mám kľúče pekla 
i smrti.“ (Zj. Jána 1,12-18)

Návrat človeka (cirkvi) do slávy

Najdôležitejším predpokladom pre 
oslávenie človeka je oslávenie Ježiša Kris-
ta, ktoré nastalo po tom, čo Boží Syn za-
nechal slávu v nebi, prijal podobu človeka, 
zomrel za hriech ľudstva, bol vzkriesený, 
vystúpil do neba a bol oslávený – teraz už 
nie iba ako Syn Boží, ale aj ako Syn člo-
veka. Preto opätovné získanie slávy, ktorú 
človek stratil, je bez Mesiáša úplne vylúče-
né. A keď nie je sláva, potom je vylúčený 
vstup do Božieho kráľovstva a zostáva iba 
trest a zahynutie.

Druhým konštatovaním je, že to, čo 
Nazaretský Ježiš pre človeka vykonal, 
reali zuje v životoch ľudí Duch Svätý. Pre-
to všetky podozrievania a predsudky voči 
Duchu Svätému, alebo presnejšie voči 
práci Svätého Ducha – proti naplneniu, 
manifestácii Jeho moci – sú vlastne snahy 
odrezať človeka od Božej slávy. 

Prvým a najdôležitejším krokom, ktorý 
by mal urobiť každý človek bez výnim-
ky, je znovuzrodenie. Toto prebehne tak, 
že srdce človeka je dotknuté slovami ká-
zaného evanjelia a  človek na tento dotyk 
(klopanie) reaguje tým, že vieru, ktorá sa 
vytvorila v jeho srdci, vyjadrí svojimi ús-
tami a  prehlási, že Ježiš Kristus sa stáva 
jeho Pánom a  Spasiteľom. Svoje rozhod-
nutie potom potvrdí tým, že sa dá pokrstiť 
na meno Pána Ježiša. 

Druhým krokom je naplnenie Svätým 
Duchom. Znovuzrodený človek sa stal 
vhodnou nádobou na to, aby v ňom pre-
býval Svätý Duch. On človeka premieňa, 
oslobodzuje a uschopňuje a takto ho uvá-
dza do slávy. 

Tretím krokom je pôsobenie Božieho 
slova, „aby ju [Ježiš] posvätil očistiac ju 
kúpeľom vody, slovom, aby si ju postavil 
pred seba slávnu, cirkev, nemajúcu škvr-
ny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale 

aby bola svätá a  bezvadná.“ (Efežanom 
5,26-27) Pravidelné štúdium Božieho slo-
va spolu s pravidelným počúvaním káza-
ného slova človeka obmýva, očisťuje, a vý-
sledkom tohto procesu je slávna cirkev, 
slávni ľudia.

Ďalším krokom sú skutky. Niektoré 
kresťanské kruhy kladú na znovuzrode-
nie taký dôraz, až sa potom zdá, že skut-
ky nie sú dôležité. Nie. Skutky dôležité sú 
– a mali by sme konať také skutky, ktoré 
sú hodné Pána, ktoré sú slávne. To, aké 
sú skutky človeka, nakoniec samozrejme 
zhodnotí Pán, ale už tu na zemi môže 
dôjsť k  posúdeniu činov jednotlivca. Už 
aj ľudia vidia, či sú skutky mrzké, hodné 
pohŕdania, alebo či sú také, že nevzbudia 
u  nikoho pozornosť. Môžu byť však aj 
skutky slávne, veľké. V minulých dobách 
ľudia takúto túžbu mali. Chceli urobiť 
niečo mimoriadne, významné, áno, sláv-
ne. Nemali by sme sa uspokojiť s priemer-
ným životom ako šedé myši. Nech sa po 
mestách hovorí, že tu je Boží ľud, a nech 
sa hovorí, čo dobré koná. Nech sa hovo-
rí o tom, že Boh zmenil životy mnohých 
ľudí, nech sa hovorí o vyslobodení z nar-
kománie, poviazaností, z  chorôb, áno, 
nech sa hovorí aj o  tom, že niekto vstal 
z mŕtvych. Nech je cirkev preslávená tým, 
že vie podať pomocnú ruku núdznym, 
nech sú naše deti dobre vychované a vô-
bec nech je slávny spôsob, akým žijeme. 
To všetko sú skutky, ktorými ozdobujeme 
svoj život a ktoré prispievajú k sláve našej 
osobnosti.

Definitívne víťazstvo a  oslávenie však 
nastane až vtedy, keď bude vymenené 
naše telo. Pokiaľ sme v ňom, tak je pôso-
benie slávy obmedzené. „Tak aj vzkriese-
nie mŕtvych. Seje sa v porušenosti, vstane 
v neporušiteľnosti; seje sa v nečesti, vsta-
ne v sláve; seje sa v slabosti, vstane v moci; 
seje sa duševné telo zmyselné, vstane du-
chovné telo. (Ak) je duševné telo, je i du-
chovné telo. Tak je aj napísané: Prvý člo-
vek, Adam, stal sa živou dušou, posledný 
Adam oživujúcim duchom. Ale nie prv 
duchovné, ale duševné, potom duchovné. 
Prvý človek zo zeme zemský, z hliny, dru-
hý človek – Pán z neba. Aký bol ten zem-
ský, takí aj všetci zemskí, a aký ten nebes-
ký, takí aj všetci nebeskí. A ako sme niesli 
obraz zemského, tak ponesieme aj obraz 
nebeského.“ (1Korinťanom 15,42-49) Nie-
ktorí zažijú premenu tela zo zemského na 
slávne nebeské až po smrti, no posledná 
generácia smrť neokúsi a razom bude telo 
človeka premenené pri vytrhnutí. 

Je to úžasné, je to slávne. Je dobré, že 
Boh po tom, ako človek slávu stratil, 
dal mu možnosť sa do nej vrátiť. Vďaka 
Bohu.
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Mali by sme konať také skutky, 
ktoré sú hodné Pána, ktoré sú slávne.

Sláva | Téma

1. Čarovanie spôsobí, že telesné 
je povýšené nad duchovné.

Ako príklad môžeme uviesť dvoch bratov, synov Abrahámo-
vých, Izmaela a Izáka. Izák sa narodil na základe Božích zasľú-
bení, Izmael prirodzene, keď Abrahám so Sárou chceli „pomôcť“ 
Bohu pri naplnení zasľúbenia. Pre človeka je to typické. Je preňho 
bližšie telesné riešenie, niečo, čomu rozumie, na čo sa môže po-
zrieť a čo môže ovplyvniť. Preto vznikajú náboženstvá, ktoré kla-
dú dôraz na pompu, stavby, obrady, ceremónie a umelecké diela 
vytvorené človekom. Ide o telesnú snahu priblížiť sa Bohu. Ježiš 
však hovorí, že Boha treba uctievať v duchu a v pravde. Boh je 
neviditeľný a kto s Ním chce mať spirituálny vzťah, musí sa po-
noriť do Božieho slova a modlitby namiesto toho, aby sa zúčastnil 
predpísaného psychického rituálu. Vytvoriť skutočný vzťah je, 
samozrejme, náročnejšie. Čarovanie spôsobuje, že tí, ktorí sa pri-
bližujú k Bohu telesnou formou, vždy prenasledovali tých, ktorí 
sa usilujú o skutočný vzťah v duchu. JK

2. Čarovanie stavia teológiu 
nad zjavenie.

„Čarodejníctvo vytvára teológiu a stavia ju nad zjavenie. Toto 
je jeden z najväčších problémov cirkvi. Otvorene by som povedal, 
že mnohé dnešné teologické semináre produkujú služobníkov sa-
tana. Je to šokujúce, no pravdivé vyhlásenie. Najviac problémov 
v  cirkvi pochádza z  povýšenia ľudského myslenia nad božské 
zjavenie. Isteže to nie je pravda o všetkých seminároch, podľa môj-
ho názoru je to však pravda o mnohých.“ DP

3. Čarodejníctvo v cirkvi povyšuje vzdelanie 
nad činenie učeníkov.

Vo všeobecnosti sa preceňuje vplyv akademického sveta na 
cirkev. Ježiš jasne hovorí, že máme donášať ovocie, a to je práve 
to, čo akademickej sfére v našej krajine chýba. Nemôže predsa 
dochádzať k tomu, že sa množí v cirkvách percento ľudí s teolo-
gickými titulmi a popritom cirkev vymiera. Niečo nie je v po-
riadku. Ak chýba ovocie v podobe množenia učeníkov, spochyb-
ňuje to správnosť a dôrazy prítomnej teológie. V našej cirkvi sme 
prijali princíp, že každý, kto študuje teológiu, musí zároveň slúžiť 
v praxi a hlavne donášať ovocie. Nielenže sa tak preverí teológia, 
ale zabráni sa aj pýche, povýšenectvu a nafúkanosti, lebo „zná-
mosť nadúva, ale láska vzdeláva“. (1Korinťanom 8,1) JK

4. Čarodejníctvo povyšuje psychológiu 
nad rozsudzovanie.

Pri vedení cirkvi, pastorácii a  snahe o riešenie problémov 
musíme brať do úvahy aj duchovné pozadie. Neznižujeme prácu 
psychológov a psychiatrov (veď sú aj v našej cirkvi), no berieme 
vážne aj posolstvo Biblie, ktoré hovorí o nadprirodzených silách, 
ako sú démoni, kliatby alebo vplyv hriechov. Čarovanie spôso-
bí, že kresťanské poradenstvo zostane iba na úrovni psychickej 
a prehliada stránku duchovnú, ktorá je však rozhodujúca. JK

5. Čarodejníctvo povyšuje programy 
nad nadprirodzené vedenie.

„Čarodejníctvo povyšuje programy nad nadprirodzené vede-
nie. Apoštoli nikdy neprišli s programom na zevanjelizovanie Jud-
ska. Oni boli jednoducho vyslaní Svätým Duchom. Nebol žiaden 
program na vyslanie Filipa do Samárie. On sa tam jednoducho 
ocitol. A výsledky sa dostavili.“ DP

6. Čarodejníctvo povyšuje výrečnosť 
nad nadprirodzenú moc.

„Čarodejníctvo povyšuje výrečnosť nad nadprirodzenú moc. 
Ježiš nikdy svojim učeníkom nedal výcvik v homiletike (v spôsobe, 
ako si pripraviť a odovzdať poslucháčom kázeň). Charles Finney 
raz povedal: ‚Celá výučba homiletiky, ktorú som kedy videl, mala 
jeden cieľ – naučiť ľudí rozprávať tak, akoby vážne mysleli to, čo 
hovoria.‘ Apoštol Pavol bol vysoko vzdelaný muž, a predsa pove-
dal: A ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vo vzneše-
nosti slova alebo múdrosti zvestujúc vám svedectvo Božie. Lebo 
som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami okrem Ježiša Kris-
ta, a Toho ukrižovaného.“ (1Korinťanom 2,1-2) DP

7. Čarodejníctvo povyšuje intelekt nad vieru.

„Čarodejníctvo povyšuje intelekt nad chodenie vo viere. Boh 
nás nevedie intelektom; vedie nás krok za krokom v  chodení vo 
viere. Tak, ako jednal s Abrahámom, jedná aj s nami. Nehovorí 
nám celý plán toho, kam ideme alebo čo sa stane. On jednoducho 
hovorí: ‚Toto je ďalší krok.‘ Keď chodíme vo viere, sprevádza nás 
nadprirodzené potvrdenie Ducha Svätého. Ak sa spoliehame na 
náš vlastný intelekt (rozum), všetko, čo získame, je to, čo dokáže 
naša myseľ vyprodukovať.“ DP

Derek Prince

Lucifer odhalený
Diablov plán na 
zničenie tvojho života

Dostala sa mi do ruky knižka od D. Princea Lucifer odhalený. Sú v nej známe myšlienky 
o satanovom pôsobení na svet skrze kúzelníctvo a čarovanie. Vyučovania od Dereka Princea 
sa medzičasom stali základom letnično-charizmatickej teológie. V knižke je jedna časť 
o tom, aké zmeny nastávajú pod vplyvom čarovania v cirkvi. Pozrime sa na to. 

Jaroslav Kříž

myšlienky 
ereka Princea 

dna časť 

cena

€
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i mimo tyto původní letniční denomina-
ce, kterými jsou Assemblies of God (u nás 
známá jako Apoštolská církev) či Church 
of God, a  začala se projevovat i  v jiných 
denominacích, ve kterých vznikala tzv. 
hnutí charismatické obnovy, a začaly také 
vznikat nezávislá charismatická společen-
ství a  sbory. Název „charismatický“ má 
svůj původ ve slově „charismata“, jenž je 
označením pro duchovní dary, projevující 
se v životě člověka po jeho naplnění Du-
chem Svatým. Toto organizačně pestré ale 
teologií a  praxí poměrně jednotné hnutí 
označujeme jako letničně-charismatické 
hnutí. Pro celý tento fenomén v  rámci 
křesťanství se používá také termín pen-
tekostalismus (z anglického výrazu pro 
letniční hnutí – pentecostal movement). 
Podle předního výzkumníka a misiologa 
Davida Barretta je pentekostalismus nej-
úspěšnějším společenským hnutím uply-
nulého století a na celém světě ho v sou-
časnosti reprezentuje minimálně 500 
miliónů věřících. Jedná se o jednu čtvrti-
nu světové křesťanské populace, která čítá 
přibližně 2 miliardy lidí. 

Nový fenomén 
v americké politice

V současnosti se v  americké politi-
ce objevuje fenomén, který byl dlouho 
mimo pozornosti většiny politických 
analytiků a  komentátorů. Toto hnutí se 
na scéně neobjevilo z ničeho nic, ale po-
stupně a nenápadně se formovalo, aby se 
objevilo na politické scéně s  nabídkou 
množství kvalitních kandidátů se širo-
kou podporou veřejnosti. Mezi letnič-
ně-charismatickými křesťany v  USA se 
skutečně objevil rostoucí zájem o  ovliv-
ňování „věcí veřejných“ této veliké země 
s významným vlivem na celosvětové dění. 
Tato nová politická síla nepřetržitě narůs-
tá a začíná se diskutovat o jejím potenciálu 
změnit celý národ. Donald Miller, profe-
sor teologie na University of Southern Ca-
rolina konstatoval, že „Pentekostalismus 
mění podobu křesťanství“. Zdá se však, že 
mění také podobu americké politiky, v níž 
je představitelem důležité části širšího 
hnutí, snažícího se navrátit Ameriku zpět 
k judeo-křesťanským hodnotám.

Daniel Šobr

Co je to letničně-charismatické 
hnutí a pentekostalismus

Ú 
vodem mi dovolte, abych vy-
světlil několik pojmů, které se 
v  tomto textu objeví a  člověku 

neznalému problematiky by mohly být 
nesrozumitelné. Letničně – charismatické 
či pentekostální křesťanství reprezentuje 
významný proud evagelikální (protes-
tantské) větve křesťanství. Skládá se z let-
ničních denominací vzniklých začátkem 
20. století v  důsledku duchovního pro-
buzení v USA, které velice rychle zasáhlo 
celý svět. Toto probuzení bylo charakte-
ristické letniční zkušeností, kterou jed-
notlivci zakoušeli jako naplnění Duchem 
Svatým, spojené s  mluvením v  jazycích 
a dalšími projevy Boží moci, kterými byla 
například zázračná uzdravení a vysvobo-
zení lidí z moci hříšných návyků a obrá-
cení množství nevěřících ke Kristu. Tato 
zkušenost se během 20. století rozšířila 

O vzrůstajícím vlivu 
letničně-charismatického 
hnutí na politiku 
Spojených států 
amerických

PŘICHÁZÍ
PŘÍLIV

Navzdory skutečnosti, že v Čechách a na Slovensku je letničně-charismatické hnutí poměrně aktivní a rychle ros-
toucí částí křesťanstva, z hlediska svého vlivu na společnost a politiku však stále ještě zůstává okrajovou skupinou. 
V mnohých zemích světa je tomu však jinak. Například v Jižní Koreji jsou letniční a charismatičtí křesťané velice 
vlivnou skupinou, v Brazílii tvoří dokonce 25% populace a ve Spojených státech amerických v posledních letech 

zaznamenávají vzrůstající vliv ve společnosti i v politice a právě tomuto jevu je věnován následující článek.
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Postoje 
letničně-charismatického hnutí 
k politice v minulosti a dnes

Podle Světové křesťanské databáze 
(World Christian Database) patří k  let-
ničně-charismatickému hnutí v  USA 
okolo 80 milionů věřících, kteří z hledis-
ka možných voličských hlasů představují 
významnou sílu, kterou si nemůže dovolit 
ignorovat žádný z  případných uchazečů 
o funkci prezidenta nebo o místo v Kon-
gresu. Historicky však byli letniční křes-
ťané orientováni spíše na osobní zbožnost 
než na zájem o politiku. Zaměřovali se na 
velká probuzenecká shromáždění a kam-
paně, církevní život a duchovní dary. Byli 
přesvědčeni, že do „záležitostí tohoto svě-
ta“, mezi které řadili i politiku, by se vůbec  
neměli zaplétat. Tento trend byl zjevný 
zejména v období první světové války, bě-
hem níž byla většina letničních pacifisty. 
Po mnoho let nebylo veřejné vystupování 
v otázkách politiky a státu mezi jejich pri-
oritami. Dokonce ani v 50. letech se nepři-
pojili k  veřejné debatě o  nukleárním od-
zbrojení. Zůstalo pouze u toho, že mnozí 
kazatelé „směle“ kázali o tom, že si nemá-
me zahrávat s blížícím se Dnem Páně.

Na přelomu 70. a 80. let se mezi věřící-
mi objevilo hnutí, které se stalo známým 
pod částečně pejorativním označením 
„náboženská pravice“. Toto hnutí tvořili 
především evangelikální křesťané, kteří 
si uvědomili, že už nemohou nadále mlčet 
a v rekordním počtu povstali proti morál-
nímu úpadku, který tehdy probíhal v ná-
rodě. Přesvědčení, které do té doby sdíleli: 
že politické záležitosti jsou nečisté a církev 
by se do nich neměla míchat, vzalo za své. 
Nahradilo ho uvědomění, že povinností 
věřícího člověka je plně se angažovat při 
ovlivňování stavu tohoto světa. Z toho-
to hnutí, které velice ovlivnily myšlenky 
a spisy Francise Schaefera, povstali osob-
nosti jako baptistický pastor Jerry Falwell, 
presbyteriánský pastor D. James Kennedy 
a  metodistický duchovní Don Wildmon, 
které se v 80. letech snažily ovlivnit své ná-
sledovníky a povzbudit je k  tomu, aby se 
více angažovali v kultuře a politice.

Pat Robertson

První významnou osobností let-
ničně-charismatického hnutí, která se 
objevila v  politice, byl Pat Robertson. 

Michele Bachmannová, 
Mitt Romney a Rick Perry 

možní republikánští kandidáti 
na post prezidenta USA

Tento původem baptista přijal letniční uče-
ní o Duchu Svatém a stal se samozřejmě též 
praktikujícím charismatikem. Na začátku 
80. let založil celoamerickou organizaci 
Freedom Council (Rada slobody) sdružu-
jící křesťany, kteří byli zároveň také uvě-
domělými občany. Ve svých knihách a le-
tácích používal citáty „Otců Zakladatelů“, 
osobností, které byly při zrodu Spojených 
států, a  snažil se pozdvihnout politickou 
uvědomělost letničně-charismatických 
křesťanů. V roce 1986 Robertson oznámil 
svou kandidaturu na úřad amerického 
prezidenta.

Protože je Pat Robertson mediálně 
známou osobností – je prezidentem po-
pulární křesťanské televize CBN (Chris-
tian Broadcasting Network) – jeho kandi-
datura sklidila úspěch mezi charismatiky, 
kteří s nadšením projevili podporu „své-
mu člověku“. V roce 1987 se stal vítězem 
předvolebního průzkumu ve státě Iowa, 
v  němž porazil Boba Dolea a  Goerge 
H.  W. Bushe, kteří skončili na druhém 
a  třetím místě, což šokovalo vedení Re-
publikánské strany a naplnilo titulky ce-
lostátního zpravodajství. Robertson však 
nevyužil této chvíle a  v roce 1988, ještě 
před primárkami, svou kampaň ukončil. 
Krátce nato si najal mladého dynamické-
ho politického aktivistu jménem Ralph 
Reed, aby vedl novou organizaci jménem 
Christian Coalition (křesťanská koali-
ce). Tato skupina využívala síť lidí, kteří 
se angažovali v  Robertsonově kampani 
a vytvořila celonárodní organizaci, která 
se v moderní americké politice stala nej-
důležitější silou motivující křesťany k an-
gažovanosti v  místní stranické politice. 

Tato organizace dnes nese název Christi-
an Coalition of America a je poměrně sla-
bá a  rozdrobená. Více než deset let však 
byla velmi vlivnou skupinou, jejímž pro-
střednictvím začali letničně-charismatič-
tí křesťané ovlivňovat politické dění.

Bude mít Amerika 
prezidenta reprezentujícího 
letničně-charismatické hnutí?

Jako charismatik byl Pat Robertson při-
rozenou volbou pro ty, kteří sdíleli stejnou 
víru. Letničně-charismatičtí křesťané však 
dokázali, že jsou ochotni podpořit i kandi-
dáty, kteří sice nepatří do jejich hnutí, ale 
projevují mu úctu a  porozumění. Důvo-
dem je, že si zvykli na to, že bývají světem 
marginalizováni a dokáží projevit podpo-
ru kandidátovi, který jim projeví oprav-
dové přátelství. Taková podpora mnohdy 
dosahuje robustních rozměrů. Máme-li 
charismatiky nějak charakterizovat, jsou 
to lidé, kteří neskrývají své emoce, a to ani 
pokud jde o politiku. Pokud se cítí motivo-
váni k podpoře nějakého kandidáta, doká-
ží tomu věnovat enormní množství času, 
peněz i energie.

Příklady takových kandidátů jsou 
kongresmanka Michele Bachmannová 
a texaský guvernér Rick Perry. Bachman-
nová je luteránka a Perry je metodista, oba 
jsou však charismatiky milováni a  pod-
porováni pro svůj otevřený a  přátelský 
přístup, který k nim mají. Bachmannová 
je absolventkou Oral Roberts University 
a má charismatické kořeny (více se dočte-
te v rozhovoru, který následuje po tomto 
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článku). Je zajímavé, že právě ona zvítězila 
ve stejném předvolebním průzkumu veřej-
ného mínění ve státě Iowa, který před 24 
lety vyhrál i Pat Robertson.

Letničně-charismatičtí křesťané se-
hráli důležitou roli v  prudkém nárůstu 
popularity Sarah Palinové před poslední-
mi americkými prezidentskými volbami. 
Jakmile byla vybrána jako kandidátka na 
viceprezidentku po boku senátora Johna 
McCaina, křesťanskou komunitu nadchla 
informace, že vyrůstala ve sboru Assemb-
lies of God ve Wasille na Aljašce.

Charismatici rovněž sehráli důle-
žitou úlohu při startu kampaně Ricka 
Perryho jako přední osoby republikán-
ské prezidentské kandidátky. Byli jeho 
partnery při organizování akce s názvem 
The Response (Odpověď), která se konala 
v  srpnu tohoto roku. Byl to den modlit-
by a  půstu, jehož se zúčastnilo více než 
30 000 křesťanů. Toto obrovské shromáž-
dění vyvrcholilo, když se senátor Perry 
veřejně modlil a  četl z  Písma. Akci The 
Response podpořilo množství osobností 
letničně-charismatického hnutí.

Perry a  Bachmanová jsou typickými 
představiteli kandidátů, kteří přitahují 
podporu charismatických křesťanů. Na 
základě pozorování se zdá, že letničně-
-charismaticky orientovaní voliči mají 

v oblibě autoritativní kandidáty, kteří ho-
voří k lidem se stejnou autoritou a zápalem 
jako tradiční letniční kazatelé. Líbí se jim 
lidé, kteří odrážejí dynamickou přiroze-
nost letniční formy bohoslužby.

Zdá se, že charismatici jsou oproti 
ostatním segmentům křesťanstva daleko 
otevřenější pro kandidáty menšin, včetně 
žen, Hispánců a  Afroameričanů. Tento 
jev může být částečně způsoben tím, že 
mnohé charismatické sbory dovolují že-
nám zastávat úřad pastora a být ve vede-
ní společenství. Většina protestantských 
křesťanů mezi Hispánci je charismatická 
a černošská církev v Americe je nedílnou 
součástí letničně-charismatického hnutí 
od jeho samotného počátku.

Letniční křesťané mají tendenci být 
politicky konzervativní, a  to především 
pokud jde o morální a sociální otázky. V 
důsledku toho se většinou registrují jako 
republikáni. Výjimku tvoří pouze čer-
nošská letniční církev, která je povětšinou 
loajální prezidentovi Barackovi Obamovi. 
V církvi Church of God in Christ (jedna 
z  hlavních černošských letničních deno-
minací) je většina jejích členů registrova-
nými demokraty, a  to i  navzdory tomu, 
že jsou proti manželstvím homosexuálů 
a potratům, které vláda prezidenta Obamy 
podporuje.

Podle posledních průzkumů jsou 
hispánští charismatici většinou republiká-
ni. Je to způsobeno především tím, že se 
identifikují s  postoji bílých evangelikál-
ních republikánů v morálních a etických 
otázkách. Od konzervativních republiká-
nů se však radikálně odlišují v otázce imi-
grační politiky.

Vliv stále vzrůstá

Tak jako rostou letničně-charismatic-
ké sbory, roste i  množství lidí, kteří jsou 
ochotni udělat něco pro změnu své země. 
Duchem Svatým naplnění křesťané už 
více neodmítají angažovanost v  záleži-
tostech tohoto světa a jsou ochotni stát se 
nejen aktivními voliči, ale také být voleni 
jako kandidáti a alternativa k ateistickým 
levicovým či pravicovým silám. Osmde-
sát milionů amerických charismatiků se 
pomalu probouzí a politici ze žádného tá-
bora si už více nemohou dovolit ignorovat 
tuto sílu.

Letničně-charismatické 
osobnosti vstupující do politiky

V posledních deseti letech se objevilo 
množství osobností z  letničně-charisma-
tického hnutí, kteří chtějí být aktivní v po-
litice. Zde jsou někteří z nich.

MICHELE 
BACHMANNOVÁ 
HOVOŘÍ O SVÉ VÍŘE 
Rozhovor s kongresmankou a možnou 
kandidátkou na post prezidenta USA

Tento rozhovor je úryvkem z rozsáhlejšího rozhovoru uveřej-
něném v časopise Charisma, který vyšel v listopadu 2011.

Jak jste uvěřila a odevzdala svůj život Pánovi?
Narodila jsem se v  luteránské rodině a  naši rodiče nás pra-

videlně každý týden brávali do shromáždění. Byli v  tom věrní. 
V kostele se samozřejmě kázalo evangelium, ale já jsem ho nepři-
jímala. Viděla jsem pouze tradici a víře jsem vůbec nerozuměla. 
Na střední škole jsem začala navštěvovat modlitební shromáždě-
ní, kde moji přátelé zjistili, že jsem ještě osobně Pána nepřijala. 
Byla jsem slušné děvče, ale na tom nezáleželo, jednoduše jsem 
neznala Pána. Mé srdce bylo zlé a já jsem Ho potřebovala. Proto 
jsem 1. listopadu 1972 poklekla k modlitbě spolu se svými třemi 
přáteli. Duch Svatý nás vedl a my jsme vyznávali před Pánem své 
hříchy a rozhodli jsme se změnit svůj život – a bylo to. Toho ve-
čera jsem přišla domů a řekla jsem Pánovi: „Nevím, co se stalo, 
ale jsem úplně novým člověkem. A čímkoli jsem se nyní stala, 
znamená to, že se radikálně odvrátím od svého sobectví a budu 
svůj život žít pro Tebe a pro Tvůj plán.“

Jste první kandidátkou na prezidenta, která vystudovala 
právnickou fakultu na Oral Roberts University. Jak je možné, 
že luteránské děvče z Minnesoty skončilo na universitě, která je 
jedním ze symbolů charismatického hnutí?

Já a  můj manžel jsme Duchem Svatým naplnění křesťané 
a chodili jsme do charismatického sboru. Shodli jsme se, že je dů-
ležité získat právnické vzdělání, které má křesťanské pozadí. Ne-
mohli jsme však najít žádnou takovou školu. Během studia jsme 
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Samuel 
Rodriguez

Jedna z vedou-
cích osobností 
mezi hispánskými 
věřícími v USA. 
Je ordinovaným 
služebníkem 
v Assemblies 
of God a pasto-

rem výrazně charismatického sboru. 
Spolupracuje s republikány i demo-
kraty. Dokonce se stal i poradcem 
prezidenta Obamy. Nepochybně se 
jedná o nejvlivnějšího současného 
charismatického politika v Americe.

Biskup 
Harry Jackson

Starší pas-
tor sboru Hope 
Christian Church 
ve Washingtonu, 
D.C. je zářným 
příkladem toho, 
jak víra a politika 
mohou fungovat 

ruku v ruce. Je všeobecně přijímán jak 
v charismatických, tak i v necharismatic-
kých kruzích. Otevřeně hovoří proti man-
želství osob stejného pohlaví a potratům.

Lou Engle
Založil celoná-

rodní modlitební 
hnutí. V mnohých 
městech se mu 
podařilo shro-
máždit tisíce lidí 
na modlitebních 
shromážděních, 
jejichž účast-

níci se modlili za aktuální problémy 
společnosti, činili pokání ze zabíje-
ní nenarozených dětí a modlili se za 
změnu v americké potratové politice.

Rick Joyner
V roce 2009 

založil The 
Oak Initiati-
ve, organizaci, 
která sama sebe 
charakterizuje 
jako „mezideno-
minační hnutí, 
které mobilizuje 

tisíce křesťanů k tomu, aby se aktivně 
zapojili do řešení velkých problémů 
dnešní doby a byli tím, k čemu byli 
povoláni: solí a světlem“. K tomuto 
hnutí se připojilo množství vedou-
cích charismatických osobností.

Jim Garlow
Je považován za 

jednoho z před-
ních křesťanských 
aktivistů a pro-
pagátorů změny 
v USA. V roce 
2008 v Kalifor-
nii zmobilizoval 
síť několika 

tisíc pastorů, kteří bojovali za podporu 
dodatku k ústavě, který by konstatoval, 
že manželství je možné výhradně mezi 
mužem a ženou. Tento dodatek, zná-
mý také jako Proposition 8 byl nako-
nec schválen s rozdílem 5% hlasů, což 
znamenalo velké vítězství pro konzer-
vativní křesťanské síly v Kalifornii.

Rod Parsley
Ohnivý charis-

matický kazatel 
s baptistickými 
kořeny, který je 
prezidentem orga-
nizace The Center 
for Moral Clarity 
(Centrum pro 
morální čistotu). 

V posledních prezidentských volbách vedl 
aktivní kampaň pro Johna McCaina.

viděli seriál Dr. Francisa Schaeffera, který nás povzbudil k tomu, 
abychom zastávali biblický pohled na svět. Uvědomili jsme si, že 
Bůh je Bohem celého stvoření a On je také Bohem každého oboru 
a vědní disciplíny – což zahrnuje i právo. Právě se zakládala práv-
nická fakulta Oral Roberts University. Tato škola měla vyučovat 
na základě biblického světonázoru, a proto jsem na ni nastoupila. 
Škola neměla žádnou akreditaci, a proto studium na ní bylo kro-
kem víry, který jsem učinila, protože mi záleželo na tom, abych 
získala dobré vzdělání a biblický pohled na otázky práva. Bylo to 
fenomenální studium. Naši profesoři byli naprosto vydaní Pánu 
a já jsem byla nadšená z toho, že jsem se rozhodla pro studium na 
této škole. Škola se nakonec přetransformovala na Regent School 
of Law. Myslím, že jsem první členkou Kongresu, která promo-
vala na této škole.

Příliš často nemáme příležitost klást prezidentským kan-
didátům takové otázky, ale: Jakým způsobem k  Vám Bůh 
mluví?

Hluboce věřím v  moc modlitby. Modlitba je jednoduchou 
formou komunikace s Pánem. Jde o vylévání našeho srdce, naší 
duše Pánovi a následné naslouchání tomu, co On nám chce říci. 
Během svého života jsem zjistila, že Bůh je věrný a jsem Mu za 
to vděčná. Proto si myslím, že modlitba je základní věcí, jejímž 
prostřednictvím zůstáváme ve spojení s Bohem a komunikujeme 
s ním.

Co Vám Bůh říká během tohoto tolik důležitého a jedinečné-
ho období Vašeho života?

Abych byla upřímná, když jsem nastoupila do Kongresu, po-
třebovala jsem se nejen pokořit, ale zůstávat v nepřetržitém sta-
vu vyznávání hříchů před Pánem. Denně před ním vyznávám 
své hříchy. Také se aktivně odvracím od hříchu jako takového. 
A s Boží pomocí je to jediný způsob, jak mohu obstát. Boží moc 
a jeho ruka mě podepírají a pomáhají mi zůstat na cestě, kterou 
On vyvolil.

Nepřipadá Vám někdy Vaše povolání příliš náročné?
Příliš náročná se nám může zdát jakákoliv životní výzva. In-

telektuálně nejnáročnější věcí, kterou jsem kdy zažila, bylo to, 
když jsem zůstala doma jako matka. Myslím, že neexistuje nic 
tak mocného a věčného jako být rodičem. Všech pět našich bio-
logických dětí zná Pána. Pokud jde o mne a mého manžela, tak 
neexistuje lepší dědictví, než vychovat děti tak, aby znali Pána 
a chodili po Jeho cestách.

Co by jste vzkázala matce, která je doma s dětmi, prodavači 
v obchodě nebo studentovi, který chce změnit svět?

Povím to znovu: je to o tom, abyste byli věrní tam, kde právě 
jste. Jste-li věrní v mále, Bůh vám svěří více. Pevně věřím tomu, 
že bychom nikdy neměli pohrdat malými začátky. Bůh velice 
moudře tvoří výzvy, kterým čelíme. Jsou to jeho dary, protože 
jejich prostřednictvím formuje náš charakter. Jsme-li věrní, má 
Bůh pro nás vždycky něco více.

Zdroj informací: Charisma Magazine, Listopad 2011
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Peter Málik

P 

očas tohto roku sme už niekoľkokrát upriamili pozornosť 
čitateľov na fenomén hnutia svätosti, ktoré je priamym 
predkom letničného hnutia. John Wesley a  jeho odkaz 

o  druhej skúsenosti posvätenia, sa stal základným stavebným 
kameňom „dvojstupňovej“ teológie, ktorá sa stala akýmsi pozná-
vacím znamením letnično-charizmatického kresťanstva. Ovocie, 
ktoré toto hnutie po sebe zanechalo, v  podobe „prebudeneckej 
kultúry“ stanových kampaní a hlavne desaťtisícov znovuzrode-
ných kresťanov, stojí za povšimnutie a pozornosť každého kres-
ťana, ktorý si myslí, že dejiny začali jeho obrátením. Dejiny nás 
učia, slovami apoštola Pavla, „podržať dobré“ a „všetkého zlého sa 
vystríhať“. V dnešnom článku stručne predstavíme život a služ-
bu legendárneho metodistického kazateľa svätosti Johna Inskipa, 
o ktorom sa v našom regióne veľa nevie, pričom jeho služba patrí 
medzi najvzrušujúcejšie kapitoly kresťanstva v 19. storočí.  

Misia vo vyhni

John Inskip sa narodil v  roku 1816 v  Anglicku, do rodiny 
s nejednoznačnou náboženskou identitou. Kým jeho matka bola 
pobožná žena, Johnovho otca nezaujímalo nič súvisiace s  Bo-
hom. Keď mal chlapec päť rokov, Inskipovci sa presťahovali do 
Wilmingtonu, v americkom štáte Delaware, kde (ako mnohí iní 
Európania) odišli za lepším životom v  „Novej zemi“. Výsledky 
vplyvu revivalizmom presiaknutej americkej kultúry nenechali 

na seba dlho čakať – jedna z  Johnových starších sestier prežila 
osobné obrátenie ku Kristovi. Keďže pán Inskip pohŕdal kres-
ťanstvom a vôbec všeobecne duchovnými záležitosťami, sestrinu 
konverziu nasledovali vyhrážky o vyhodení z domu a pod. Keď 
vyhrážky nezabrali, otec napokon zmiernil svoj hnev a od plá-
nových represií upustil. Keď však záujem o cirkev prejavil malý 
John, okamžite sa stretol s vehementným zákazom.

Napriek tejto skutočnosti však mladý Inskip nezabudol na to, 
ako sa ho dotkla sestrina konverzia. Vo veku štrnásť rokov raz zo 
zvedavosti navštívil metodistické zhromaždenie v Marshalltone, 
v štáte Pennsylvánia (kde sa medzitým Inskipovci presťahovali). 
Reverend Levi Scott urgentne kázal posolstvo evanjelia zdôraz-
ňujúc potrebu osobného obrátenia a potrebu Spasiteľa. Keď za-
znela výzva na spasenie, John nenechal na seba dlho čakať a ute-
kal dopredu s obrovskou túžbou prijať najvzácnejší dar večného 
života. Štrnásťročný John sa následne pripojil k cirkvi a od začiat-
ku bol jej aktívnym členom. Keď sa však o svojom presvedčení 
zveril rodičom, bol už vopred pripravený na to, že bude musieť 
odísť z domu (dokonca si už predtým zadovážil ubytovanie s jed-
ným členom svojho zboru). Nestalo sa tak. Matka si pomyslela, 
že John je príliš mladý na to, aby mu toto nadšenie vydržalo a, na 
veľké prekvapenie, otec nepovedal ani slovo. 

O novonájdenej viere mladého Johna Inskipa sa v rodine nie-
koľko mesiacov vôbec nehovorilo. Ticho pred búrkou mu však 
nezabránilo naplno praktizovať svoju vieru a deliť sa o ňu s os-
tatnými: „Od samého začiatku som začal silno prežívať, že bolo 
mojou povinnosťou nabádať hriešnikov, aby ušli pred nastáva-
júcim hnevom…“ Hneď prvé týždne jeho duchovného detstva 
svedčia o  tom, že nešlo len o prázdne frázy. Jedného dňa John 
obedoval s istým sedlárom, ktorého sa už nejaký čas snažil pri-
viesť k Pánovi. Ako tak jedli, ďalší muž prišiel k dverám úpenlivo 
prosiac Johna, aby mu pomohol nájsť úľavu od spaľujúcej viny 
a nepokoja, ktorý prežíval. Už len táto skutočnosť svedčí o tom, 
že štrnásťročného Inskipa predbehla jeho vlastná reputácia Bo-
žieho muža. John zavolal sedlárovu matku a dcéru, ktoré boli obe 
veriace, a  zamkol vchodové dvere s  tým, že nepôjdu von, kým 
sa sedlár a  onen hľadajúci muž neobrátia. Prítomní sa modlili 
a spievali Bohu niekoľko hodín, načo zrazu obaja muži začali vo-
lať na Pána so zázračne vnuknutou vierou v srdci. Presvedčenie 
a  smelosť, ktoré mal John už v  týchto raných začiatkoch svojej 
služby, boli preňho charakteristické počas celých 52 rokov nasle-
dovnej služby. 

Ďalším míľnikom v  živote Johna Inskipa bolo prvé stanové 
zhromaždenie, ktorého sa zúčastnil toho istého roku. Spriate-
lil sa tam s ďalšími dvomi mladíkmi, ktorí sa na zhromaždení 
obrátili, a tak spolu sformovali modlitebnú skupinu. S otcovým 
súhlasom poriadal modlitebné stretnutia v jeho kováčskej dielni. 
Zhromaždenia netrpeli núdzou o ďalších nadšencov a v priebehu 
niekoľkých týždňov viacerí z nich vyznali vieru v Ježiša Krista. 
Na jar v roku 1834, keď mal Inskip len 16 rokov, jeho malá me-
todistická spoločnosť v meste roznietila oheň prebudenia. Ľudia 
zo všetkých sfér a vekových skupín sa s nadšením stretávali v In-
skipovej kováčskej dielni, aby počúvali dobrú správu o odpustení 
hriechov vierou v Ježiša Krista. 

Prebudenecké nadšenie či davy obrátených a  obracajúcich 
sa neprispievali k dobrej nálade Johnovho otca – človeka, ktorý 
akoukoľvek formou náboženského entuziazmu hlboko pohŕdal. 
V istom bode si povedal dosť a požiadal mestské zriadenie, aby 
zakázalo činnosť metodistickej spoločnosti a rozhodol sa, že syn 
už viac nebude mať miesto v rodičovskom dome. Ani matka sa 
mladého Johna nezastala, keďže v metodizme videla nebezpečen-
stvo pre svoje dcéry. Pohanenie pre Krista nebolo pre Johna nija-
ko odstrašujúce, naopak, zaradoval sa, že môže trpieť pre Pána 
podobne ako prví učeníci. Keď sa však na druhý deň zastavil 
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„doma“, aby si zobral posledné náležitosti, otcov postoj sa zmenil 
na nepoznanie. Boh totiž v jeho živote už predtým pracoval cez 
to, čo videl v živote svojho syna, čomu sa nevyhli vnútorné kon-
flikty a osobné hľadanie. Poprosil Johna, aby zostal doma a ve-
čer viedol rodinné modlitby. Tieto modlitby trvali niekoľko dní, 
až kým pán Inskip neurobil pokánie a neprijal Ježiša do svojho 
srdca. Nielenže odvtedy John mohol používať otcovu dielňu na 
misijné účely, ale dokonca ju aj rozšíril a vybudoval spoločenskú 
miestnosť, kde sa mohlo súčasne stretávať 60 členov metodistic-
kej spoločnosti. 

Posvätený k službe

Jedným z najdôležitejších momentov Inskipovho života a služ-
by bolo uzavretie manželstva s Marthou, s ktorou zdieľal život-
nú cestu nasledujúcich 48 rokov, až do svojej smrti. Hoci to v ich 
dobe nebolo bežné, od začiatku slúžili spolu ako pár. Martha ne-
bola len akýmsi druhotriednym jednoúčelným príveskom (ako 
to bolo nezriedka vidno v nejednej vtedajšej rodine), ale dôležitou 
oporou a stimulom v Inskipovej službe pastora a evanjelistu. Keď 
bol John z nejakého dôvodu odcestovaný, posielala mu láskyplné 
listy, v ktorých ho uisťovala o jeho povolaní a Božom zmocnení 
k službe. Ich manželské puto bolo natoľko silné, že citlivý Inskip 
neznášal dobre odlúčenia zapríčinené jeho častými misijnými 
cestami. Jeden z jeho súdobých životopiscov (pomerne prehnane) 
opísal ich manželstvo nasledovne: „Nikdy predtým neboli dve 
srdcia tak úzko späté a nikdy predtým žiaden pár nespolupraco-
val na Božom diele tak harmonicky ako oni. Bol nesmierne ne-
šťastný v jej neprítomnosti a naopak nesmierne spokojný a šťas-
tný vtedy, keď bola s ním.“ 

Spolu s Marthou sa teda stali celoživotnými partnermi v služ-
be, ktorá síce začala, no neskončila miestnymi zhromaždeniami 
v kováčskej dielni. V roku 1835 Inskip získal kazateľské opráv-
nenie a päť rokov nato bol ordinovaný za staršieho v službe pod 
hlavičkou filadelfskej metodistickej konferencie. Ako pastor bol 
veľmi úspešný; viedol viac ako tucet zborov v rôznych štátoch Vý-
chodného pobrežia, pričom každý zbor zažíval počas jeho pôso-
benia rozkvet a rast. Inskipovo kázanie bolo charakteristické rov-
nakou ohnivou horlivosťou, akou oplýval krátko po obrátení. 

Ako služobník disponoval veľkou dávkou kreativity a  jedi-
nečnosti, pričom sa nebál nahlas vysloviť nepohodlné názory. 
Jeho negatívny postoj voči vojne s Mexikom viedol k osočovaniu 
a klamlivým dezinterpretáciám Inskipových výrokov zo strany 
sekulárnej tlače (jedno z falošných obvinení bolo napríklad tvr-
denie, že Inskip v kázni odsúdil všetkých padlých vojakov k več-
nému zatrateniu). Keď však bola publikovaná samotná inkrimi-
novaná kázeň vcelku a čitatelia tak mohli na vlastné oči vidieť, čo 
reálne vyšlo z Inskipových úst, škandál stratil všetku slaň. Ďal-
šou zaujímavou „kontroverziou“ bolo zavedenie nového „rodin-
ného“ zasadacieho poriadku v zborovej budove v Daytone, v štáte 
Ohio. Napriek dlhoročnej protestantskej zvyklosti usádzať mu-
žov na jednej strane modlitebne a ženy na druhej, Inskip si „opo-
vážlivo“ dovolil posadiť manželky s deťmi k manželom. Za tento 
inovantívny skutok si John Inskip vyslúžil nemalú dávku poha-
ny zo strany konzervatívnych súkmeňovcov, no dejiny so svojím 
zmyslom pre humor svedčia o tom, kto mal nakoniec pravdu. 

Napriek nemalým kazateľským úspechom sa Inskip stále 
zmietal vo vnútorných zápasoch a  depresiách. John Inskip bol 
človek ako každý iný a mal svoje slabé miesta. Jeho citlivá, intros-
pektívna povaha bola živnou pôdou pre pochybnosti o  kvalite 
svojej práce ako aj o sebe samom. Bola to práve Martha, ktorá 
ho v takýchto chvíľach dvíhala povzbudeniami z Božieho slova 
a pripomínala mu Boží dar a povolanie, ktoré je na ňom. Tieto 
„slabé“ chvíle však vyústili do omnoho radostnejšieho a dôleži-
tejšieho obdobia v živote Inskipovcov. Keďže počas sebareflexie 
(a niekedy žiaľ aj sebaľútosti) Inskip vážne pochyboval o svojej 
oddanosti Bohu, obnovila sa v jeho srdci túžba po „hlbšej zbož-
nosti“, ktorú prebudenecký metodizmus tradične považoval za 
následok druhej skúsenosti „posvätenia“. Preto John a  Martha 
začali volať k Bohu po druhej skúsenosti, čerstvom posväcujú-
com naplnení Božím Duchom.

Po istom čase obaja túto skúsenosť prijali. Najprv Martha (na 
istom stanovom zhromaždení) a potom John (počas zhromažde-
nia, kde dal výzvu, na ktorú sám išiel a zažil Boží dotyk). Inskip 
prežíval novú radosť, vnútornú silu a zmocnenie ku kázaniu evan-
jelia. Miestny zbor zažíval prebudenie a rast ako nikdy predtým. 
Rekordné počty ľudí vydávali svedectvo o osobnom obrátení a po-
svätení. Celé mesto bolo zapálené pre evanjelium a Božie dielo. 
John Inskip však vedel, že povolanie, v ktorom mal teraz jasnejšie 
ako kedykoľvek predtým, ďaleko presahovalo jeho súčasnú službu 
v danej miestnej cirkvi. Boh volal Inskipa ďalej, aby mnohí ďalší 
mohli počuť dobrú správu kázanú v moci a v autorite. 

Kampane svätosti

Duchovná klíma utrpela občianskou vojnou vážne zranenia. 
Entuziastické kampane svätosti, ktoré dávali nádej, že perfek-
cionizmus môže presiahnuť osobnú duchovnú sféru smerom 
k širšej spoločnosti a následným pozitívnym zmenám, nasledo-
vali roky, kedy povstával „brat proti bratovi“ v  jednej z najtra-
gickejších kapitol amerických dejín. Dezilúzia, pokles morálnych 
hodnôt a klerici s liberálnym vzdelaním neboli zrovna najlepším 
indikátorom duchovnej revolúcie. Stanové zhromaždenia sa stali 
starožitnosťou, ktorú len-len že metodistická konferencia úplne 
nevyradila z prevádzky. Skalopevní, rokmi zocelení prebudenec-

kí metodisti však neprestali dúfať a veriť, že hnutie Božej svätosti 
a Ducha Svätého ešte môže zachvátiť Novú zem. Mnohí z týchto 
nadšencov tvrdili, že jediné, čo môže vymierajúcemu prebude-
neckému kresťanstvu v  Amerike pomôcť, sú stanové prebude-
necké kampane. 

Medzi proponentov tejto myšlienky patril Rev. William Os-
born, ktorý vediac, že Boh položil veľmi jedinečné povolanie 
na Inskipovu službu, sa naňho obrátil s nápadom zorganizovať 
práve takéto stanové zhromaždenie. Po modlitbách a  hľadaní 
Božej vôle zostali obaja presvedčení, že je to naozaj Božia vôľa 
a začali vo veci náležite konať. Nakoľko získali podporu ďalších 
trinástich metodistických kazateľov, rozhodli sa usporiadať sta-
nové prebudenecké zhromaždenia 17. - 26. júla, 1867 vo Vin-
lande, v štáte New Jersey. Keď nadišiel deň „D“ a začala vlastná 
séria zhromaždení, organizátori mali v pláne spísať presný počet 
tých, ktorí sa obrátili. Zakrátko sa ukázalo, že je to nesplniteľný 
cieľ – obrovské davy hriešnikov sa hnali dopredu (bez ohľadu na 
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Od roku 1871 bol John Inskip evanjelistom na plný úväzok 
a takmer celá Amerika bola zaplavovaná kampaňou za kampaňou.



známy svojou veľkou horlivosťou a men-
talitou služobníka. Často sa spomína 
udalosť, kedy bolo potrebné premiestniť 
tri lavice do novej zborovej budovy. Jeho 
spolupracovník navrhol vyhľadať brata, 
ktorý by to urobil, na čo pastor Hoover 
odpovedal: A kto sme my? Zobral lavicu 
na plece a sám ju odniesol na miesto.

Jeho odovzdanosť Božiemu dielu 
vidno aj v jednej z jeho posledných 
modlitieb, ktorá znela nasledovne:  „Pane, 
daj nám ďalšie prebudenie, také, ako si 
nám dal, ale bez tých chýb a bláznovs-
tiev, ktoré ho sprevádzali teraz. V kaž-
dom prípade, daj ďalšie prebudenie.“

Začiatkom 20. storočia sa šírila vlna 
pomazania a obnovy po viacerých 
miestach vo svete. Pastora Hoovera 
motivovali správy o krste Duchom 
Svätým v Spojených štátoch, Škandi-
návii, Južnej Afrike a Indii a rozhodol 
sa pýtať ho od Boha aj pre Chile.

Zo začiatočnej etapy prebudenia, 
okolo roku 1909, existujú fascinujú-
ce a inšpirujúce svedectvá. Toto je 
historický záznam jedného z nich:

V tých dňoch jeden brat, zamestna-
ný ako nočný strážnik, prišiel za pas-
torom a povedal mu: Pastor, bol som 
doma a spal som, keď ku mne prišiel 
Pán a povedal mi: Vstaň, chcem s tebou 
hovoriť. Odpovedal som: Dobre, Pane. 
On mi povedal: Choď za svojím pastorom 
a povedz mu, aby zavolal ďalších služob-
níkov, aby sa neprestajne horlivo modlili, 
pretože ich chcem pokrstiť ohnivými 
jazykmi a použiť ich na svoje dielo. 
Odvetil som: Dobre, Pane, môžem byť 
jedným z nich? Jeho odpoveď bola „áno“, 
a tak som okamžite vstal a bežal sem.

„Spomínam si na ten deň,“ napísal 
pastor Hoover, „uvedomili sme si, že 

Lucia Žaťková 

P 

rebudenie sa začalo v Baptistickej 
cirkvi vo Valparaíso v Chile cez 
pastora Hoovera. Pastor Willis 

C. Hoover sa narodil v roku 1858 v štáte 
Illinois. Pochádzal z váženej kresťanskej 
metodistickej rodiny a bol vychovaný 
medzi uznávanými učiteľmi. Vyštudo-
val medicínu a chirurgiu na univerzite 
v Chicagu. Tomuto odboru sa venoval 
šesť rokov, keď začal prežívať Božie po-
volanie pre Jeho prácu. Uprostred svojich 
najlepších rokov, s plným uvedomením si 
svojej profesionálnej spôsobilosti a zá-
videniahodného spoločenského posta-
venia, neváhal odsunúť svoju kariéru 
bokom a rozhodol sa priniesť do Chile 
posolstvo oslobodenia a vykúpenia.

Spolu so svojou manželkou Mary 
Anne Hilton vybudovali školu a štyri 
kresťanské centrá. Pastor Hoover bol 

„poriadok“ a  „dôstojnosť“), aby prija-
li odpustenie hriechov. Bez okolkov 
usporiadatelia vyhlásili kampaň za 
nesmierne úspešnú, a  tak spustili mo-
mentum, ktoré sa od tej doby de facto 
nezastavilo (keďže letničné prebudenie 
vyrástlo priamo spomedzi neskorších 
protagonistov hnutia svätosti). Od 
roku 1871 bol John Inskip evanjelis-
tom na plný úväzok a prakticky celá 
Amerika bola zaplavovaná kampa-
ňou za kampaňou. Každé význam-
né mesto rezonovalo vášnivými, 
horlivými kázňami, v ktorých dokázal 
vykresliť Božiu dobrotu tak láskyplne, 
že každý zdrteného ducha mohol zažiť 
úplnú obnovu a radosť zo spasenia; Boží 
súd však vedel opísať tak živo a farbisto, 
že hriešnici a vlažní kresťania v húfoch 
utekali dopredu prosiť Boha o  zľuto-
vanie. V  Inskipovom prípade vôbec 
nešlo o  manipuláciu alebo čistú réto-
riku; Inskip spoznal Boha tak osobne, 
že zjavenie, ktoré bolo v  jeho kázňach 
apelovalo na ľudské srdcia efektívnejšie 
ako naučené a duchoprázdne frázy nie-
ktorých jeho kolegov. 

Jeho životopisci McDonald a Searles 
takto opisujú jeden (pomerne typic-
ký) rok Inskipovej služby: „Počas toho 
roka pán Inskip precestoval viac ako 
20000 míľ, viedol asi 600 zhromažde-
ní, videl, ako viac než 700 kazateľov (!) 
a 3000 zúčastnených vyznalo, že zakú-
sili požehnanie úplnej spásy (t. j. dru-
há skúsenosť posvätenia, pozn. auto-
ra), k  čomu treba pridať obrátenie asi 
12000 duší.“ Takto vyzeral prakticky 
každý rok Inskipovho evanjelizačné-
ho pôsobenia. Keď vezmeme do úvahy 
historický kontext, stav dopravy a  iné 
faktory, údiv z  tohto takmer nadľuds-
kého výkonu sa ešte znásobí. 

Vrcholom služby manželov Inski-
povcov bola evanjelizačná kampaň 
„okolo sveta“. Plánovaná trasa kampane 
mala začať v Anglicku naprieč Európou, 
do Indie a napokon do Austrálie. Breh 
britských ostrovov Inskipovci zazreli 
v júni 1880 a domov na americký kon-
tinent sa vrátili presne rok nato, v júni 
1881. Prebudeneckí kresťania po celom 
svete hovorili o  úžasnej službe a  tisíc-
kach zachránených ľudí všade, kde boli 
usporiadané zhromaždenia. Zo strany 
manželov Inskipovcov išlo o veľkú obeť, 
keďže John už bol dávno za hranicou 
stredného veku a  neustále bojoval so 
svojím chatrným zdravím. Po návrate 
z  celoročnej evanjelizačnej kampane 
John Inskip slúžil ešte štyri roky, a  to 
v maximálnom nasadení až do posled-
ného dňa. Jeho posledné slová boli: „Ví-
ťazstvo! Triumf! Triumf!“  

V roku 2009 sa naplnilo 100 rokov letničného 
prebudenia v Chile. Celé sa to začalo v meste 

Valparaíso pôsobením Willisa C. Hoovera, pastora 
zo Severnej Ameriky. Vďaka tomuto prebudeniu 

sa vybudovali silné a vplyvné letničné cirkvi, ktoré ovplyvnili 
a premenili Chile na požehnaný a stabilný štát.

Pastor Willis C. Hoover
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Oheň Ducha Svätého 
v Južnej Amerike

N 
ielen Chile zažívalo v 20. storočí 
veľké Božie navštívenie, ale 
aj ostatné časti sveta. Počnúc 

svetoznámym prebudením na Azu-
sa Street v Los Angeles sa vlna Ducha 
Svätého rozliala do celej Južnej Ameriky. 
Atmosféru týchto vzrušujúcich časov 
zachytáva Boží služobník, autor viacerých 
kníh, pastor Fernando Sosa z Mexika:

„Prvé správy z diania na Azusa Street 
boli senzačné. Dokonca aj sekulárna 
tlač informovala o žartovnej a povzne-
senej nálade v spoločnosti. Bolo to ako 
za čias Ježiša Krista. Démoni vychá-
dzali, chorí boli uzdravovaní, mnohí 
boli slávne zachránení, obnovení a po-
krstení Duchom Svätým a mocou.

Formovali sa hrdinovia viery, slabí boli 
posilňovaní v Pánovi, srdcia boli skúšané. 
Bol to zvláštny, hrozný čas preskúšava-
nia, nielen skutkov, ale aj vnútorných 
a tajných motívov. Nič nemohlo ujsť pred 
prenikavým Božím okom. Uctievalo sa 
Ježišovo meno, vyvyšovala sa Jeho krv 
a ctil sa Duch Svätý. Všade boli veľké 

prejavy moci, ktorá spôsobovala, že aj 
silní muži padali na zem a dlhé hodiny 
zostávali pod úžasnou Božou mocou.

Bolo isté, že prebudenie bude mať 
celosvetový dopad. Mnohí, keď poču-
li správy o navštívení Ducha Svätého, 
rozmýšľali a pochybovali, či je to na-
ozaj od Boha. Ja som pevne uveril, že 
je a že tento oheň zapáli celú Latinskú 
Ameriku. Každú hodinu odovzdalo 
svoj život Bohu približne 400 ľudí. 

Prišli šesťdesiate roky. Veľmi sa ma do-

týkalo, že som mohol žiť medzi tými ľuď-
mi, rozprávať sa s nimi, vidieť smäd a hlad 
po Bohu. Uzdravenia a zázraky sa diali 
jeden za druhým, krst Duchom Svätým 
s hovorením v cudzích jazykoch sa rozší-
ril ako oheň. Toto spôsobilo neuveriteľný 
hlad po Božom slove. Najviac sa rozšíril 
z hlavného mesta Mexika, Mexico City.

Ľudia sa začali venovať Slovu, ich 
oči sa začali otvárať a uvideli, že mno-
hé veci, ktoré robili, neboli dobré. Na 

Ohe Ducha Svätého v Južnej Amerike | Zo sveta

je to Božia odpoveď na naše modlitby 
a začiatok niečoho veľkého. Od toho dňa 
sme sa s ďalšími piatimi služobníkmi 
začali stretávať každý deň o piatej hodine 
poobede a volali sme k Bohu o prielom.“

Postupne počet ľudí túžiacich po 
Duchu Svätom začal narastať. Z piatich 
na tridsať, potom na sto a nakoniec až 
na dvestopäťdesiat osôb, ktoré sa každo-
denne stretávali, boli pokrstení Duchom 
Svätým a hovorili novými jazykmi. 
Vtedy začali do cirkvi prichádzať davy 
ľudí hladných a smädných po Bohu. 
Obrovský nárast veriacich po celom štáte 
prekvapil aj samotných priekopníkov 
tohoto prebudenia. Bolo tam obrovské 
požehnanie, ale zároveň aj veľké pre-
nasledovanie. Vodcovia a pastori boli 
zadržiavaní políciou a často zatváraní 
do väzení, no v celách spievali, tanco-
vali, hovorili v jazykoch a prorokovali 
strážnikom. Boli prenasledovaní zo 
všetkých strán – vyhadzovali ich z meto-
distických zborov, lebo metodisti nechceli 
akceptovať takúto formu prebudenia. 

Počas tejto takzvanej „letničnej expló-
zie“ uverili v Krista takmer tri milióny 
ľudí a bolo to mocné znamenie Božej in-
tervencie.  Istý historický zápis to opisuje 
nasledovne: Bola to prekvapujúca scéna, 
aká sa nikdy predtým v Chile nevidela. 
Ľudia tancovali od radosti, mali duchov-
né vízie, hovorili anjelskými jazykmi 
a prorokovali o tomto veľkom prebudení.

Desať rokov od začiatku prebudenia 
mala Baptistická cirkev zbory po celom 
štáte a spolu asi 10 000 registrovaných 
členov. Počas ďalších päťdesiatich 
rokov počet členov narástol na takmer 
400 000.  Teraz, 100 rokov od začiatku 
prebudenia je v Chile asi 14 000 
zborov s tromi miliónmi členov, čo je 
15% z celkového počtu obyvateľstva. 
Letničná cirkev je veľká a silná, a to 
nielen počtom veriacich a pastorov, ale 
aj svojou duchovnou mocou a plnosťou 
Ducha Svätého. Na bohoslužbách sa 
dejú uzdravenia, zázraky, manifestácie 
Božej moci a prejavujú sa duchovné dary. 
Boh hovorí k národu cez svoje Slovo 
a cirkev. Ďalším ovocím, ktoré dokazuje 
vitalitu a dynamizmus cirkvi sú veľké 
projekty – množstvá nových cirkevných 
budov, výstavby škôl a založenie prvej 
kresťanskej univerzity v krajine. 

základe tohoto veriaci otvárali svoje 
domy a vytvárali sa skupiny na štúdium 
Biblie, ktoré sa začali enormne rozras-
tať a vznikli z nich päť až desaťtisícové 
mega zbory, ktoré doteraz existujú.

Otvárali sa kresťanské kaviarne, ľudia 
sa stretávali v domoch a sprevádzaní gi-
tarami spievali nové a svieže chválospevy. 
Väčšina ich pochádzala z Kalifornie od 
skupín mladých, ktorí sa obrátili z pro-
stredia drog a hippies. Božia prítom-
nosť bola nádherná, a preto sa niektorí 
kresťania z tradičných cirkví oddelili 
a začali navštevovať domáce skupiny. 
Tradičné cirkvi začali kvôli tomu závidieť 
a kritizovať toto nové hnutie, ktoré so 
sebou nieslo krst v Duchu Svätom.

Boli to dojemné časy pre celý národ. 
Bolo to ako malý plameň, ktorý každým 
dňom rastie a pohlcuje všetko. Vzni-
kala nová hudba, nové chvály, ktoré 
sa čoskoro dostali za hranice Mexika 
a najviac sa hrali v osemdesiatych rokoch. 

V deväťdesiatych rokoch znovu silno 
zafúkal vietor Ducha Svätého. V Ko-
lumbii bol obrovský hlad a chudoba, 
a v takom prostredí začali vyrastať nové 

veľké cirkvi. V Argentíne sa dialo to isté. 
V Salvadore zbory nezvyčajne vyrást-
li z menších skupín. V Kostarike bolo 
tiež silné hnutie Ducha Svätého, cez 
televízne vysielanie zasahovali dvad-
saťdva štátov Latinskej Ameriky.“

Zdroj:
alexsalgadocentenariopentecostal.blogspot.com
reformadoreformandome.wordpress.com
www.angelfi re.com
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V Chile je asi 14 000 zborov 
s tromi miliónmi členov, čo je 15% 
z celkového počtu obyvateľstva.

Na bohoslužbách sa dejú uzdravenia, 
zázraky, manifestácie Božej moci...



Manželstvo
Inštitúcia manželstva je jednou z najstarších ustanovizní, 
za pomoci ktorej ľudstvo funguje celú svoju históriu a drží sa pri živote. 
Patrí medzi drahokamy biblického, hodnotocentrického svetonázoru.

Rastislav Bravčok 

V 
nasledujúcom článku sa pokú-
sime vyjadriť základné pravdy 
o manželstve. Jeho podstatu, fun-

govanie, ciele, ale aj vnútorné pnutia a ich 
riešenia. Olovnicou nám v tom bude Božie 
slovo, ktoré je zárukou fungovania jedno-
ty medzi dvomi zložitými osobnosťami 
muža a ženy.

Od raja

Od raja Boh ustanovil manželstvo me-
dzi mužom a  ženou. „Preto opustí muž 
svojho otca a  svoju mať a  bude ľnúť ku 
svojej žene, a  budú jedno telo.“ (Gen 
2,24) Tu nie je len zakotvená monoga-
mia, ale aj orientácia. Zvlášť dnes je tre-
ba podčiarkovať pôvodný vzor manžels-
tva – muž a  žena. Súčasné povstávajúce 
hlasy za jednopohlavné manželstvá sú 
vážnym útokom nielen proti konzervati-
vizmu, ale hlavne proti základom rodiny, 

rozmnožovaniu, životu. Sodomizovanie 
spoločnosti pod rúškom základných ľud-
ských práv signalizuje jej blízky krach. 
Dnešná morálka je žatvou sexuálnej revo-
lúcie z druhej polovice minulého storočia. 
Jej protagonisti robili výskumy sexuálne-
ho správania nie na bežnej vzorke ľudí, 
ale vo väzniciach. Ich závery určili vývoj 
sexuológie a pohľadu na sexuálne správa-
nie. Nečudo, že v nedávnej minulosti bolo 
manželstvo ctené a nemorálnosť na okra-
ji spoločnosti. Dnes sa pozície vymenili. 
Napriek tomu podčiarkujme – od raja 
Boh ustanovil muža a ženu k spoločnému 
životu.

Po páde

Pádom človeka do hriechu nezosta-
la neporušená ani inštitúcia manželstva. 
Prejavilo sa to na viacerých úrovniach. 
Ak dovtedy vedeli harmonicky fungo-
vať, po páde nastali vážne ťažkosti. Tým, 
že hlavným tónom stavu duše človeka sa 
stala vzbura, tak aj fungovanie hierarchie 

sa stalo problémovým. „Potom ešte pove-
dal žene: Veľmi rozmnožím tvoju bolesť 
a tvoje tehotenstvo; v bolesti budeš rodiť 
deti, a  tvoja túžba sa ponesie k  tvojmu 
mužovi, a  on bude panovať nad tebou. 
A Adamovi povedal: Preto, že si poslú-
chol hlas svojej ženy a  jedol si zo stro-
mu, o  ktorom som ti prikázal a  riekol: 
Nebudeš jesť z neho, zlorečená bude zem 
pre teba; s  bolesťou budeš z  nej jesť po 
všetky dni svojho života. Tŕnie a bodľač 
ti bude rodiť a budeš jesť poľnú bylinu.“ 
(Gen 3,16-18) Skraty v psychike vážne na-
rušili a narušujú harmóniu medzi mužom 
a  ženou. Z týchto dôvodov je potrebné 
opakovane sa zaoberať témami, ako sú od-
pustenie, krvná zmluva, milovanie blížne-
ho. Na základe Slova sa obnovuje videnie, 
čím sa upevní stabilita nielen manželstva, 
ale aj jednotlivcov.

Manželská zmluva

V starom svete ľudia oveľa lepšie roz-
umeli významu a  dodržiavaniu zmlúv. 
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V Biblii čítame viacero príbehov ustano-
venia zmluvy. Napríklad ešte v  dnešnej 
dobe podnikatelia z Izraela tvrdia, že me-
dzi nimi funguje aj ústna zmluva. Ak ju 
niekto poruší, stráca kredit a nabudúce si 
dajú ostatní pozor, či s ním budú podni-
kať. V našich regiónoch sú zmluvy nereš-
pektované, menené, obchádzané. To vplý-
va aj na manželstvá. Popritom manželská 
zmluva nie je len papier podpísaný na 
úrade. Ide o niečo viac. V knihe Genesis 
v 15. kapitole je opísané uzatvorenie zmlu-
vy medzi Bohom a Abrahámom. „A stalo 
sa, keď zašlo slnce, že nastala hustá tma, 
a  hľa, zjavila sa dymiaca pec a  horiaca 
fakľa, ktorá prešla pomedzi tie rozťaté 
diely. Toho dňa učinil Hospodin zmluvu 
s Abramom.“ (Gen 15,17-18) Boh tu použil 
príklad zrozumiteľný pre Abraháma, lebo 
v tom čase sa takto uzatvárali zmluvy. Dve 
strany sa stretli, zabili obeť, rozpoltili ju 
a  polovičky postavili oproti sebe. Potom 
jeden aj druhý prešli stredom. To symbo-
lizovalo postoj zaviazania sa zmluve a ru-
čenie vlastným životom. V našom prípade 
sám Boh cez horiacu fakľu a  pec prešiel 

stredom, čím komunikoval k Abrahámo-
vi, že On je ručiteľom tejto zmluvy. Aj do 
manželstva človek vstupuje, alebo by mal, 
s vydanosťou na život a na smrť. Možno to 
znie pateticky, ale Boh myslí vážne man-
želskú zmluvu. 

Na život a na smrť

Ako sme už povedali, manželská zmlu-
va je závažná vec. Dnešok profiluje ľudí 
v egoistov. „Ale to vedz, že v posledných 
dňoch nastanú nebezpečné časy. Lebo to 
budú ľudia, ktorí budú milovať seba...“ 
(2 Tim 3,1-2)

Vzťahy sa vyznačujú iba braním bez 
dávania. Oveľa lepšie by fungovali, keby sa 
vedeli manželia jeden za druhého viac obe-
tovať. Už v uvedenom príbehu uzatvorenia 
zmluvy medzi Bohom a  Abrahámom vi-
díme ďalší rozmer ako uchovať, ochrániť 
zmluvu. Akonáhle Abrahám priniesol 
obeť, tak sa zatiahlo a  prišli dravé vtáky 
a musel ich odháňať. Odkazom pre našu 
tému je nutnosť modlitieb a duchovného 
boja za manželstvá. Ako na úrovni osob-
nej, tak aj za druhých, keď vidíme krachy, 
odcudzenia a pod. Často za komplikácia-
mi v manželstve stoja démonické sily. Ak 
nebudú vyhnané, zostane manželstvo pod 
ustavičným napádaním z ich strany. Hlav-
nými textami pre oslobodenie je Matúš 
16,19, kde je popísaný princíp zväzovania 
a rozväzovania a u Marka 16,17, ktorý po-
ukazuje na vyháňanie démonov.

Hľadanie symfónie

Osobnosť človeka sa podobá orchestru. 
Spôsob myslenia, chápania, výchovy, ci-
tov, skúseností, vzdelania, vplyvu rôznych 
ľudí určuje našu povahu a tá často neladí 
sama so sebou, o  čo skôr, keď sa stretnú 
dva takéto svety. Preto fungujúci vzťah 
dvoch ľudí je umením zosúladiť, zharmo-
nizovať, zjednotiť. Slovo hovorí: „...a budú 
jedno telo.“ (Gen 2,24)

Jednota medzi mužom a  ženou sa 
neudeje svadobným obradom. To je len 
štartovacia čiara. Jednota v  láske je jed-
ným z najvyšších a niekedy aj najťažších 
cieľov. Tu skratky neexistujú. Len malé 
percento manželstiev vie hneď bez prá-
ce dosiahnuť dokonalosť. „A preto, že 
bude rozmnožená neprávosť, ochladne 

láska mnohých.“ (Mt 24,12) Ak sa obi-
dve strany pridŕžajú Pána, je veľká šanca 
k úspešnému manželstvu. Ale aj v prípa-
de zlyhania, ťažkostí, nedorozumení vie 
jedna či druhá strana čerpať silu od Pána. 
Odpustiť, dať milosť. „...motúz, splete-
ný vo troje, nepretrhne sa tak rýchle.“ 
(Kaz 4,12) 

O úlohách

Nový zákon hovorí o niekoľkých hlav-
ných úlohách muža a ženy. Nezaoberá sa 
detailami, kto má čo robiť v domácnosti, 
ale základnými princípmi. Tie sú napísane 
v  liste Efežanom, v  prvom liste Timotea, 
v Kološanoch a v Títovi. V liste Efežanom 
Duch Svätý vytyčuje pre mužov cieľ – mi-
lovať svoje manželky. „Vy, muži, milujte 
svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev 
a  vydal sám seba za ňu.“ (Ef 5,25) Dalo 
by sa to zjednodušiť na to, aby manžel 
bol džentlmen, ktorý je ochotný sa starať, 
brániť, zaopatrovať svoju polovičku. „Vy, 
muži, tak podobne, spolubývajte s  nimi 
podľa rozumu ako so slabšou nádobou 
ženskou preukazujúc im úctu ako tiež 
spoludedičom milosti života, aby vaše 
modlitby nemali prekážky.“ (1 Pt 3,7) 

Ženám je tiež vytýčený cieľ: „... staršie 
ženy aby učili mladé ženy rozumu, aby 
milovali svojich mužov, aby milovali svo-
je deti, aby boli rozumné, cudné, opatru-
júce domácnosť, dobré, podriaďujúce sa 
vlastným mužom, aby sa nerúhali slovu 

Božiemu.“ (Tít 2,4-5) Múdry muž bude 
vnímavý na potreby svojej manželky. Na-
opak múdra žena dá úctu a rešpekt svojmu 
mužovi. To vie posilniť obidve strany. Ak 
je veľa kritiky a výčitiek, tak sa spália, zni-
čia aj tie kvality medzi dvomi ľuďmi, ktoré 
tam boli v úvode vzťahu.

Úcta a rešpekt

Biblia viackrát poukazuje na to, že muž 
má hlavné slovo, prvenstvo v manželstve. 
Popritom určite nemá na mysli model de-
spotu, ktorý má pravdu, aj keď ju nemá. 
Prvotný vzťah sa vyznačoval výrokom – 
„A Hospodin Boh riekol: Nie je dobre byť 
človekovi samotnému; učiním mu pomoc, 
ktorá by bola jemu roveň.“ (Gen 2,18) 
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Preto opustí muž svojho otca 
a svoju mať a bude ľnúť ku 
svojej žene, a budú jedno telo.

Manželstvo | Vyuovanie



Pri tomto spomeňme Pavlove inštruk-
cie Timoteovi pre vedenie efezského 
zboru. Píše mu, že nedovoľuje žene učiť 
a panovať nad mužom. Musíme pochopiť 
atmosféru a kultúru Efezu, aby sme správ-
ne vyložili tieto Pavlove odporúčania. Efez 
bolo pútnické miesto, kde masy ľudí z ce-
lej Rímskej ríše prichádzali do blízkeho 
chrámového komplexu, kde bolo svetové 
centrum bohyne Diany (Artemis). Tu bola 
vážna okultná, pohanská sila, ktorá sa vy-
značovala ženskou dominanciou. Takže 
Pavel musí zaštepiť zbor proti tejto sile, 
ktorú odhaľuje Slovo ako ducha Jezábeľ. 
To je sila potláčajúca mužnosť, infantili-
zuje, panuje. Proti tomuto hovorí apoštol, 
nie proti ženám, veď si treba spomenúť na 
Priscilu a Akvilu, ktorí boli poprední du-
chovní slúžiaci a prvá je menovaná Prisci-
la, pričom Slovo vždy používa pri meno-
vaní postupnosť – kto je prvý menovaný, 
je dôležitejší. Takže z toho možno vyvodiť 
to, že pokiaľ je žena pod autoritou, môže 
vyučovať, respektíve mať duchovnú služ-
bu. Dôležitá je tá druhá časť, aby sa vzdala 
panovačnosti, tvrdohlavosti a  nutkania 
mať posledné slovo.

Zabrzdi hádky

Jeden z  najťažších momentov v  man-
želstve je zvládanie napäťových situácií. 
V  hre môžu byť deti, peniaze, názory, 
svokry atď. V knihe Prísloví je múd-
re ponaučenie. „Počiatok zvady je, ako 
keď pretŕha voda hať; preto prv, ako by 
sa rozmohol, nechaj spor.“ (Pr 17,14) Tu 
Šalamún dáva radu, aby sme sa strmhlav 
nepúšťali do hádok a kriku, lebo to nepri-
nesie riešenie, ale naopak, také pretrhnu-
tia, ktoré sa ťažko naprávajú. Pretrhnutá 

priehrada narobí množstvo škody. Tak 
isto aj manželské zvady, ak sa včas man-
želia nezastavia, vedia prerásť za hranice 
normálu. Potom partnerov aj mrzí, že po-
vedali to či ono. Na veľmi nízkej úrovni 
sú tí, ktorí ešte aj ako kresťania použijú 
vulgárne nadávky na svojho manželské-
ho partnera. To je neprípustné. K mužom 
je odkaz: „Vy, muži, milujte svoje ženy 
a nerozhorčujte sa na ne.“ (Kol 3,19) Pre 
ženy je upozornenie v  Prísloviach, aby 
muži od nich neutekali: „Lepšie je bývať 
v kúte na streche, ako so svárlivou ženou 
v spoločnom dome.“ (Pr 21,9) 

Tri oblasti investícií

Edwin Cole napísal knihu Komuni-
kácia, sex, peniaze. Práve v  týchto troch 
oblastiach potrebujú manželia uvedome-
lo investovať. Podľa niektorých štatistík 
najviac hádok v rodinách vzniká kvôli fi-
nanciám. Ako muž, tak aj žena by sa mali 
podieľať na financovaní rodiny. Isteže sú 
výnimky, napríklad ak je niekto invalid, 
tak je šľachetné, ak jeho manželský partner 

podporuje rodinu. Sú obdobia, keď niekto 
príde o prácu a hľadá zamestnanie. Ale ak 
niekto má príjmy a nie je ochotný investo-
vať do domácnosti, detí či manželky, tak to 
nie je správne. „Ale ak sa niekto nestará 
o svojich vlastných a najmä o domácich, 
zaprel vieru a  je horší ako neveriaci.“ (1 
Tim 5,8) Druhou oblasťou je komunikácia. 
Muž a žena si potrebujú nájsť čas spolu sa 
rozprávať. Častokrát jeden alebo druhý 
je doslova neochotný počúvať toho dru-
hého. Radšej telefonuje, pozerá televízor 

či internet. Poprípade sa vyhovorí, že je 
unavený a nechce sa mu ani rozprávať, ani 
počúvať. V tomto bode vznikne priepasť 
a duševný deficit. Do dobrej komunikácie 
spadajú aj spoločné modlitby manželov. 
Hlavne modlitby v jazykoch, ako aj pastor 
Jardo spomínal na konferencii, môžu po-
sunúť ako jednotlivcov, tak aj manželov.

Tretia oblasť

Treťou oblasťou je sex. Ten je legitímny 
iba v manželstve. O tom hovorí už Desa-
toro. V siedmej kapitole prvého listu Ko-
rinťanom musí Pavel riešiť problémy v dis-
harmónii v  intímnej oblasti. „Muž nech 
preukazuje žene povinnú dobroprajnosť 
a  podobne aj žena mužovi. Žena nemá 
v  moci svojho vlastného tela, ale muž; 
a podobne ani muž nemá v moci svojho 
vlastného tela, ale žena. Neukracujte sa 
navzájom, iba ak čo z obapolného súhla-
su na čas, aby ste stihli na pôst a na mod-
litbu, a zase sa vedno zíďte, aby vás ne-
pokúšal satan pre vašu nezdržanlivosť.“ 
(1 Kor 7,3-5) Tradičné náboženstvo dalo 
ťažký kameň na túto oblasť. Popritom Boh 
stvoril človeka aj so sexuálnym pudom. 
Omylom je tvrdenie, že tento pud má cieľ 
iba plodenie detí. Sexualita sa démonizo-
vala a všetko s ňou spojené sa považovalo 
za hriešne. Tým sa do svedomia dostali 
falošné predsudky častokrát ničiace vzťah 
muža a ženy. Pavel upozorňuje na odopie-
ranie tejto prirodzenej túžby v  manžel-
stve, ako možný zdroj vážnych pokušení 
a  napádania zo strany satana. Ľahostaj-
nosť v tejto oblasti vie deformovať duševné 
zdravie jedného či druhého partnera.  

Cesta – agapé

Agapé, nepodmienečná láska je ces-
tou k zdravým vzťahom. Boh nechce, aby 
sa ľudia zničili, vyhoreli, zahorkli. Duch 
Svätý vie vliať do srdca novú silu, za po-
moci ktorej sa potrhajú všetky poviazania. 
„Milovaní, milujme jedni druhých, pre-
tože láska je z Boha, a každý, kto miluje, 
narodil sa z  Boha a  zná Boha. Ten, kto 
nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh 
je láska.“ (1 Jn 4,7-8) Písmo na viacerých 
miestach povzbudzuje, aby si manželia 
užívali svoj vzťah. „Nech je tvoj prameň 
požehnaný, a raduj sa zo ženy svojej mla-
dosti.“ (Pr 5,18)

Na záver citát z  listu Rimanom, ktorý 
sa určite vzťahuje aj pre našu tému. „Lebo 
každý, kto bude volať na pomoc meno Pá-
novo, bude zachránený.“ (Rim 10,13)
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Ľahostajnosť v sexuálnej oblasti vie 
deformovať duševné zdravie jedného 
či druhého partnera.

Manželstvo | Vyuovanie

Kenneth E.Hagin

J 
edna z  najčastejšie kladených otá-
zok počas moje služby bola otáz-
ka, ako získať svojich blízkych pre 

Pána.
Po prvé, uvedomte si, že Otec ťahá ľudí 

skrze Ducha Svätého. Keď sa káže Božie 
Slovo, Duch Svätý usvedčuje ľudí skrze 
Slovo. Ježiš povedal: „Nikto nemôže prísť 
ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý 
ma poslal a  ja ho vzkriesim v  posledný 
deň.“ (Jn 6,44)

Po druhé, modlite sa, aby Boh niekoho 
poslal vašim nespaseným príbuzným do 
cesty. Ježiš v Mt 9,38 povedal: „Teda proste 
Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svo-
jej žatvy.“ Neverím však tomu, že existujú 
nejaké pravidlá, ktoré si môžete stanoviť 
pri získavaní duší, ktoré by fungovali pre 
každého. Boh môže jedného človeka viesť 
jedným spôsobom a  druhého zasa inak. 
Vždy musíme mať na mysli rozhodujúcu 
prácu Ducha Svätého pri vedení ľudí ku 
Kristovi. 

Niekedy sú členovia vašej rodiny naj-
ťažšou skupinou ľudí, s  ktorými máte 

jednať. Veľmi často vás nebudú počúvať. 
Všeobecne povedané, lepšie pre vás bude, 
keď sa nebudete snažiť s nimi jednať. Teraz 
ma nechápte zle – niekedy vás Duch Boží 
môže viesť inak. Teraz len kladiem niekto-
ré všeobecné inštrukcie. 

Ako sa obrátila moja rodina

Bol som dospievajúci chlapec, keď som 
sa znovuzrodil. Niektorí z  mojej rodiny 
boli tzv. formálni kresťania. Vedeli, že 
Ježiš je ich Spasiteľ, ale okrem toho viac 
nevedeli. Pokiaľ ide o  nespasených čle-
nov mojej rodiny – a to zahŕňa ostatných 
príbuzných, ako tety, strýkov, bratrancov 
a  sesternice, Duch Boží ma viedol, aby 
som im nikdy nič nehovoril o  spasení. 
Jeden spôsob ako nás Duch Boží vedie je 
skrze vnútorné svedectvo alebo vnútorné 
presvedčenie. Mal som vo svojom duchu 
presvedčenie, že ak moji blízki uvidia rea-
litu Ježiša Krista v mojom živote, všetci to 
budú chcieť. (To platí aj v prirodzenej ob-
lasti. Ak napríklad vieš, že niekto má dob-
rý recept, chceš ho.)

Podľa Božieho Slova:„Telesné cvičenie 
je na málo užitočné, ale pobožnosť je 
na všetko užitočná...“ (1Tim 4,8) „Uži-
točná“ znamená, že sa to oplatí. Pavol po-
kračoval vo verši 15: „Na to maj starosť, 
v  tom buď, aby tvoj pokrok bol zrejmý 
vo všetkom.“ 

Nikdy som nepovedal ani jednu vec 
o Pánovi nikomu z mojich blízkych prí-
buzných a nikdy som nikoho z nich ne-
požiadal, aby sa obrátili. Začal som kázať 
ako 17-ročný chlapec, ale nikdy som ich 
nepožiadal, aby ma prišli počúvať, ako 
kážem. Prišli, ale nikdy som ich o to ne-
žiadal. Nikdy som nikomu z nich nepo-
vedal ani slovo o spasení. Bol som takto 
vedený. Vedel som vo svojom duchu, že 
nemám hovoriť. 

Nenaliehaj

Ak naliehaš na svoju nespasenú rodi-
nu, nebudú chcieť byť v  tvojej blízkosti. 
Predtým, ako som bol spasený a začal som 
kázať, moja rodina sa nikdy pri stole ne-
modlila, ale potom ma vždy požiadali, aby 
som sa modlil pri jedle. Nikdy som im ne-
povedal nič iné. Avšak v priebehu rokov sa 
všetci obrátili!

Všimol som si dve bežné chyby, ktoré 
ľudia robia, keď jednajú so svojou rodinou: 
Prvá chyba je, že sa snažia byť radikálne 
duchovní a druhá chyba je, že to preháňa-
jú so svedectvom. 

Áno, Biblia učí o svedectve, ale spomeň-
te si na staré príslovie: „Slová napomínajú, 

Ako získať 
svojich blízkych 
pre Pána

Toto je moja rada 
podložená Božím Slovom
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Vyuovanie



vždy modlili: „Bože, zachráň stratených. 
Bože, zachráň stratených. Bože, zachráň 
stratených.“ Ale nikde v Biblii som nena-
šiel, kde by sa hovorilo: „Modli sa, aby Boh 
zachránil hriešnikov.“ 

Namiesto toho som našiel miesto, kde 
Ježiš povedal: „Proste Pána žatvy, aby 
vyslal robotníkov do svojej žatvy.“ Žatva 
je tu, len čaká, aby sa zožalo! Jednodu-
cho potrebujeme robotníkov, aby zožali 
úrodu. 

Je niekto, kto môže hovoriť k  tvojim 
príbuzným, keď ty nemôžeš. Musíš si to 
uvedomiť. 

Úloha modlitby

Avšak veriť, že príde nejaký robotník 
do cesty tvojim milovaným nespaseným 
nie je jediná cesta, ako ich zachrániť. Po-
trebuješ počúvať na inštrukcie svojho du-
cha, ako tú osobu zasiahnuť. Niečo ti bude 
fungovať. Jedna vec, ktorú môžeš robiť, je 
prihovárať sa za nich. 

Často, keď sa modlíme sa svojich ne-
spasených príbuzných plačeme, alebo sa 
len modlíme v Duchu. Viac alebo menej sa 
to snažíme urobiť sami v tele. Snažíme sa 
prinútiť Boha, aby niečo urobil. Snažíme 
sa niečo prinútiť, aby sa to stalo. 

To, čo potrebujeme urobiť, je študovať 
Slovo a závisieť od neho a dôverovať Du-
chu Božiemu, že spôsobí, aby naši milo-
vaní mali skúsenosť spasenia. Musíme dať 
prednosť najprv Slovu. Žiadny modlitebný 
život nebude úspešný, ak nie je založený 
na Božom Slove.

Uvedom si, že získanie odpovede môže 
závisieť od teba. Manifestácia môže prísť 
rýchlejšie, ak je v  tebe silne zakorenené 
Slovo Božie.  Biblia hovorí: „Viera prichá-
dza z  počutia a  počutie skrze Slovo Bo-
žie.“ (Rim 10,17) Inými slovami, tvoja vie-
ra je silnejšia, ak máš v sebe veľa Slova. 

To je dôvod, prečo sa za niektoré veci 
nemodlím niekoľko dní, až pokiaľ poriad-
ne nepreskúmam Slovo na danú tému. 
(Naliehavé prípady sú iné). Ak je tu tá si-
tuácia celé roky a  nezmenila sa, bude tu 
aj niekoľko dní, a ty máš čas študovať, čo 
o tom hovorí Slovo. Neprestaň ho skúmať. 
Neprestaň nad ním premýšľať. 

Niekedy som aj celé dni premýšľal len 
nad jednou vecou. Po troch alebo štyroch 
dňoch som zistil, že viera je vo mne taká 
silná, že by som nemohol pochybovať, 
ani keby som chcel. Slovo vo mne niečo 
vybudovalo. 

Ježiš povedal v Jn 15,7: „Ak zostávate vo 
mne a moje slová zostávajú vo vás, proste 
čo chcete a stane sa vám.“ Vidíš, potom, 
ako sa Božie Slovo dostane do teba, vtedy 
si schopný efektívne sa modliť. 

Hlas zo zadného sedadla v  aute pove-
dal: „ Nuž, to je to, čo sa snažím urobiť.“ 
Bolo to tak jasné, že som sa pozrel dozadu, 
aby som videl, či sa tam niekto vzadu ne-
skryl! Hneď potom som niečo vedel: Már-
nil som čas modlením sa takej modlitby 
za spasenie toho človeka, lebo Boh sa ho 
snažil zachrániť po celý jeho život.“ 

Modli sa za robotníkov

Mysľou mi prebehlo Písmo. Ježiš pove-
dal v  Mt 9,38: „Teda proste Pána žatvy, 
aby vyslal robotníkov do svojej žatvy.“ 

Autom som zastavil pri ceste. Sklonil 
som hlavu a modlil sa: „Drahý Pane, viem, 
že by nebolo veľmi dobré ísť a  hovoriť 
s tým mužom, pretože viem, že by ma ne-
počúval. Ale musí byť niekto, koho bude 
počúvať. Neviem, kto je ten človek, ale ty 
vieš. Pošli mu niekoho do cesty, aby mu 
svedčil.“ 

Pätnásť rokov modlenia sa: „Bože, za-
chráň toho a toho...“ nefungovalo. Raz som 
sa modlil k Bohu, aby mu poslal robotníka 
do cesty a v priebehu dvoch týždňov mu 
niekto prišiel do cesty, modlil sa s  ním 
a ovplyvnil ho. Mama mi povedala, že si 
kúpil Bibliu a začal chodiť do cirkvi. 

Potom, ako som mal takú nezvyčajnú 
skúsenosť, začal som skúmať Písmo. Vo 
vtedajších cirkevných kruhoch sme sa 

príklady tiahnu.“ To znamená, že čo ozaj 
hlasno hovoríš, ľudia príliš často nepo-
čúvajú, čo hovoríš. Toto je obzvlášť prav-
da vtedy, keď to, čo robíš, nie je v súlade 
s  tým, čo hovoríš. Inými slovami, ľudia, 
ktorí veľa hovoria, nemusia mať dostatoč-
ný spôsob života, ktorý by podporil ich 
svedectvo. 

Len som nechal, nech môj život svedčí 
mojim drahým, ktorí boli nespasení a oni 
videli niečo na mojom živote, čo chceli. 
Myslím, že toto je vlastne najväčšie sve-
dectvo. Tvoj život môže ovplyvniť tvojho 
partnera, deti a iných príbuzných. 

Hoci som nesvedčil svojim príbuzným, 
naozaj som sa za nich roky modlil. Ob-
zvlášť som sa modlil za jedného príbuz-
ného, ktorý prechádzal ťažkými skúškami 
súvisiacimi s jeho rodinou. 

Raz som bol obchodne v  mojom rod-
nom meste a zdalo sa mi, že vidím ísť po 
ulici známu postavu. Chôdza tohto člo-
veka mi pripomenula toho dotyčného 
príbuzného. Avšak ako som autom zastal 
pri tom mužovi, zdalo sa mi, že je to iný 
človek a išiel som ďalej.

Ako som prešiel niekoľko blokov, zrazu 
ma napadlo: Mama povedala, že ten prí-
buzný schudol asi 50 libier a už by som ho 
viac nespoznal. Nespoznal som ho, tak bol 
strhaný. 

Rýchlo som nahlas povedal: „Drahý 
Bože, zachráň toho človeka.“ 
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Teda proste Pána 
žatvy, aby vyslal 
robotníkov do 
svojej žatvy.

Pretože Duch Boží, nie my, vie, koho 
sa môže dotknúť, môže ťa viesť prihovárať 
sa za ľudí, ktorých sotva poznáš, namies-
to tvojich nespasených milovaných alebo 
priateľov. Ak sa budeš takto modliť, po 
určitom období zistíš, že sa modlitebné 
bremeno pozdvihlo a duch ľahkosti bude 
prevládať. Niekedy sa ľudia začnú smiať. 
Veľakrát som sa smial alebo spieval v Du-
chu. Prečo? Keď bremeno odíde, to zna-
mená, že odpoveď je istá, hoci sa to ešte 
neprejavilo. 

 Pred niekoľkými rokmi som študoval, 
čo hovorí Nový zákon o autorite veriace-
ho. Nemyslel som vtedy na mojich nespa-
sených príbuzných. Avšak zatiaľ čo som 
čítal 2. Korinťanom 4,4, pochopil som, že 
Pavol povedal, ako boh tohto sveta satan 
oslepil myseľ tých, ktorí sú stratení. Niečo 
som začal chápať. 

Je potrebné zlomiť diablovu moc nad 
našimi nespasenými príbuznými, pretože 
diabol zaslepil ich myseľ. 

Keď som uvidel túto pravdu, uvažoval 
som, že ak je to pravda (a vedel som, že je, 
lebo je to Božie Slovo) – že ak to môžem 
aplikovať na môjho brata Duba – potom to 
môže fungovať u každého, lebo on je „čier-
na ovca“ rodiny. Je v  nej veľa hriešnikov, 
ale on je ten najhorší prípad. Ak to bude 
účinkovať pre neho, bude to účinkovať pre 
každého!

Pozdvihol svoj svoju Bibliu do jednej 
ruky, zodvihol som svoju druhú ruku do 
neba a povedal: „V mene Pána Ježiša Kris-
ta lámem diablovu moc nad životom môj-
ho brata Duba a vyhlasujem Dubove vy-
slobodenie. To znamená vyslobodenie od 
diabla a plné spasenie v Ježišovom mene. 
Amen.“ 

Modlil som sa a  príležitostne som sa 
postil za Duba počas 15-tich rokov. Zdalo 
sa, že nič z toho neúčinkovalo. Vlastne to 
vyzeralo, že sa to zhoršuje. Ale akonáhle 
som sa modlil tú modlitbu, zlomiac diab-
lovu moc nad Dubovým životom, bolo to 

vyriešené. Ani som sa ďalej toho nedot-
kol vo svojich myšlienkach, ani som na to 
nemyslel. 

Prešiel asi týždeň. Potom ma napadlo: 
„Ale, no tak. Hádam neveríš, že starec Dub 
bude dakedy spasený, či áno?“

Začal som premýšľať nad situáciou. 
A  toto je rozhodujúci bod v  spasení, vo 

viere a v prijatí čohokoľvek, čo potrebuješ 
od Boha. Pokiaľ ťa diabol môže držať v ob-
lasti rozumu, vždy ti naloží, v každej bitke, 
v  každej vojne. Ale ak ho ty budeš držať 
v oblasti viery, vždy ho porazíš!

Na chvíľu som začal o  tom premýšľať. 
Potom som už o tom nepremýšľal. (Môžeš 
sa trénovať takto to robiť, ale žiada si to čas 
a vytrvalosť).

Z môjho vnútra, v mojom duchu zača-
lo niečo bublať. Vychádzalo to cez moje 
ústa a začal som sa smiať – rovno z môjho 
vnútra. 

Povedal som: „Nie, nie, ja si nemys-
lím, že Dub bude spasený. Ja to viem. 
Vidíš, satan, zobral som meno Ježiš, zlo-
mil som tvoju moc nad Dubom a vyhlá-
sil jeho vyslobodenie od teba a  jeho plné 
spasenie.“

Keby ma diabol prinútiť rozmýšľať: 
„Nuž, dúfam, že bude spasený, neviem, či 
bude, alebo nie … možno bude,“ bol by ma 
porazil. Ale ja som v  tomto vypol myseľ 
a odmietol som na to myslieť. 

V  priebehu dvoch týždňov bol Dub 
spasený. 

Toto je len jeden spôsob modlenia sa 
za spasenie svojich blízkych. Za iného prí-
buzného som sa modlil inak, ako ma Pán 
viedol modliť sa. 

Všetko sa vracia späť k Slovu a k Du-
chu. Každý kresťan sa potrebuje dostať do 
Slova a študovať, čo Biblia hovorí na danú 
tému prihovárania sa za stratených. 

Ľudia sa často modlia nesprávne a ot-
várajú dvere diablovi. Modlia sa: „Pane, 
pritiahni ich za každú cenu.“ Ale Ježiš 
Kristus už zaplatil cenu! Ľudia budú o nie-
kom hovoriť: „Nuž, Boh si použil tragédiu, 
aby ho priviedol k  spaseniu.“ Ale takéto 
zmýšľanie nie je v súlade s Bibliou.  

Ľudia boli spasení v časoch vojny, keď 
padali bomby, ale to nebol Boží spôsob, 
ako ich pritiahnuť k  sebe. Samozrejme, 
On je tu, keď sa ľudia obrátia k Nemu, ale 
nemusíš sa modliť, aby na nich prišli tra-
gédie, aby sa obrátili k Bohu!

Tiež musíš byť závislý od Ducha Božie-
ho a  musíš použiť múdrosť, aby si vedel, 
kedy máš hovoriť svojim blízkym nespase-
ným a kedy mať ústa zavreté. Samozrejme, 
stále sa máš za nich modliť.  

Ja som nikdy nepochyboval, že moja 
blízka rodina bude spasená. Moja žena 
bola spasená, keď sme sa zobrali a neskôr 

sme mali dve deti. Nikdy ma ani nenapad-
lo, že by moje deti neboli spasené. Vedel 
som, že budú. 

Boh naozaj jedná s  rodinami a  človek 
by sa mal ujať iniciatívy. Väčšinou manžel, 
keď sa stane kresťanom, chodí s  Bohom, 
je hlavou vo svojom dome, modlí sa a ve-
die rodinné modlitby, a  rodina ho bude 
nasledovať. 

Pokiaľ sa rodičia „domáhajú“ svojej ro-
diny, musia urobiť nejaké veci. Musia vy-
trénovať dieťa cestou, ktorou by malo ísť 
(Prísl. 22,6). Musia ho vychovávať v kázni 
a napomínaní Pánovom (Ef ), vyučujúc ho 
Slovu. 

Mladí ľudia, ktorí sa snažia slúžiť svo-
jim nespaseným rodičom, tiež potrebujú 
byť vedení Duchom Svätým. Poznám deti 
a  tínedžerov, ktorí sú spasení, a  potom 
viedli svojich rodičov k Pánovi. Na druhej 
strane poznám tínedžerov, ktorí získali 
spasenie a  spôsobili rozdelenie medzi se-
bou a svojimi rodičmi, pretože tlačili veci 
príliš rýchlo a boli príliš tvrdí pri vydávaní 
svedectva. 

Môžeš sa zaujímať o iných a mať breme-
no za nich, ale nemôžeš položiť panciero-
vé pravidlá a povedať: „Ja môžem vyhlásiť 
spasenie niekoho“ len preto, že chceš, aby 
boli spasení. Samozrejme, chceme, aby 
bol každý zachránený, ale ten dotyčný 
má s tým niečo dočinenia. Slobodná vôľa 
človeka je v tom zahrnutá, či prijme, alebo 
odmietne Krista.  

Len čo je nad ľuďmi zlomená diablova 
moc, ak sú slobodní rozhodnúť sa, zvyčaj-
ne urobia správne rozhodnutie. Samoz-
rejme, ak je ich myseľ zaslepená, nemôžu 
urobiť správne rozhodnutie. Ale zvyčajne 
je to tak, že len čo sa satanova moc nad 
nimi zlomí, prídu k Pánovi. Nemôžeš po-
vedať, že sa to na 100% deje, pretože nie-
ktorí ľudia zámerne nebudú nasledovať 
Pána.

Naozaj máme inštrukcie a väčšinou ich 
môžeš objaviť pri štúdiu Slova. Kde nie sú 
inštrukcie, musíš byť závislý od toho, čo ti 
Duch Svätý povie, že máš urobiť. 

Nech Pán pošle tvojim milovaným 
nespaseným do cesty koho On chce. Ty 
chceš, aby sa obrátili a chodili do určitého 
typu cirkvi, ale oni sa môžu obrátiť a cho-
diť do inej cirkvi. Hlavná vec je, aby sa ľu-
dia obrátili a dostali sa do neba!

Či sa už ľudia uzdravia, alebo nie, či ho-
voria v jazykoch – ak sú zachránení, môžu 
ísť do neba. Inými slovami, môžeš ísť do 
neba s chorým telom, ale nemôžeš ísť do 
neba s  duchom napadnutým hriechom. 
Keď si spasený, môžeš ísť do neba, či už 
máš alebo nemáš krst Duchom Svätým. 

Spasenie je najdôležitejšia vec. 

Preklad: Mária Kupčiová
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Musíš použiť múdrosť, aby si vedel, 
kedy máš hovoriť svojim blízkym 
nespaseným a kedy mať ústa zavreté.

Ako získa svojich blízkych pre Pána | Vyuovanie



7. časť: 
Štát a moc – 
príbehy z pre-
nasledovania 
kresťanov 

Árpád Kulcsár – historik 

Pádom Západorímskej ríše sa neskon-
čil, ba dokonca sa posilnil konflikt medzi 
štátnym náboženstvom a veriacimi, ktorí 
sa verne pridŕžali ozajstného kresťanstva. 
Namiesto ríše sa vytvoril pápežský štát 
a následníci cisára sa stali „Kristovými zá-
stupcami“. Tí, ktorí tento nový poriadok 
neprijali, si tým odopreli aj možnosť nazý-
vať sa kresťanmi a boli vylúčení z cirkvi, 

čím sa – už viacero storočí pred inkvizí-
ciou – stali exkomunikovanými a prena-
sledovanými. Rímska cirkev, uchvacujúca 
cirkevnú, politickú a zároveň právnu au-
toritu, sa čoraz viac stávala mocenským 
činiteľom a čoraz menej vystupovala ako 
morálno-duchovná inštitúcia. Vtedajší 
vznikajúci model štátnej cirkvi predurčil 
obraz Európy minimálne na tisíc rokov. 
Jeho obete niekoľkonásobne presiah-
li počet obetí v  krvavých spisoch Nera 
a iných rímskych cisárov prenasledujúcich 
kresťanstvo. 

Konštantín Veľký k  posilneniu štátu 
prijal také kresťanské štátne náboženstvo, 
ktoré cisárovi umožnilo zasahovať do 
otázok cirkvi, ktoré si však od panovníka 
nebude nárokovať napĺňanie ani len naj-
základnejších morálnych a  duchovných 
požiadaviek.  

Konštantín, tak ako všetci rímski 
cisári počnúc od Júlia Caesara, niesol 
pomenovanie Pontifex maximus (doslo-
va pripravovateľ veľkého mosta), ktoré 
predstavovalo najvyššiu riadiacu pozíciu 

v  pohanskom štátnom náboženstve. Po 
údajnom obrátení sa v roku 312 si neza-
choval len toto pohanské pomenovanie 
najvyššieho kňaza, ale nárokoval si aj 
riadiacu funkciu v kresťanskej cirkvi. Už 
v roku 316 vystupoval ako Najvyšší sud-
ca pri rôznych sporoch v rámci kresťan-
ských prúdov a  sám seba nazval Bisku-
pom vonkajších záležitostí cirkvi.   

Charakter formujúceho sa štátneho ná-
boženstva presne vykreslil Prvý všeobecný 
Nicejský koncil z roku 325. Toto cirkevné 
zhromaždenie zvolal Konštantín. Mies-
tom konania bol Nicejský cisársky palác 
a viacerým zasadaniam predsedal on sám. 
220 biskupov, ktorí sa zišli zo všetkých 
oblastí ríše, prijalo túto mocenskú pozíciu 
cisára aj napriek tomu, že z biblického hľa-
diska ho nebolo možné považovať za kres-
ťana, pretože do toho času nebol ani len 
pokrstený. Okrem toho nechal vystavať 
viacero pohanských chrámov a len krátko 
pred Nicejským koncilom vydal naria-
denie o  svätení nedele ako celoríšskeho 
sviatku. Odôvodnením jeho rozhodnutia 
bolo, že tento deň bude sviatkom nepre-
možiteľného boha Slnka, Sol Invictus, 
a preto sa bude sláviť po celej ríši.  

Vedúcu cirkevnú pozíciu Konštantí-
na neohrozilo ani to, že dal zabiť svojho 
prvorodeného syna Crispa a svoju druhú 
manželku Faustu. Najvyšších biskupov 
oficiálnej cirkvi nerozrušovalo ani to, že 
deň znovuvybudovania hlavného mesta 
Konštantínopolu si dal vypočítať astrológ-
mi na 11. mája 330, že dal v meste postaviť 
sochu Kybeli, bohyne zvanej „Veľká mat-
ka“ a že na začiatku slávností volali o po-
moc miestneho ducha.

Cisári a pápeži

Katolícke kresťanstvo, ktoré si počas 
vlády Konštantína Veľkého užívalo mno-
ho výhod a materiálnu podporu, sa stalo 
oficiálnou štátnou cirkvou za vlády The-
odosia Veľkého. Cisár vydal v  roku 380 
tzv. nariadenie „Cunctos populos“. V tom 
období bolo už hlavným východiskovým 
bodom oficiálneho kresťanstva pápe-
žom reprezentované katolícke chápanie. 
Stojí za zamyslenie, že ako bolo možné 
zaobchádzať podľa uvedeného nariade-
nia s  kresťanskými spoločenstvami od-
kláňajúcimi sa od Ríma v  jednotlivých 
európskych krajinách počas dlhých sto-
ročí – a na mnohých miestach až dodnes – 
s úplnou štátnou právoplatnosťou aj vtedy, 
keď dokázateľne ani len nepoznali obsah 
dokumentu vydaného v  4. storočí. Rím-
ska cirkev, podobne ako Theodosius, sa 
naďalej snažila nekatolíkov vyobraziť ako 
„bláznov a  ľudí bez rozumu“, odopierali 

Tiene 
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im i pomenovanie kresťana, ich cirkevný 
status a snažili sa na nich poukazovať po-
mocou propagandy, ktorá mala za cieľ za-
hanbovať ich. Vylúčením (exkomunikácia) 
a  prekliatím (anathéma) si najskôr priali 
vydať ich „božiemu hnevu“, no neskôr sa 
štátna moc postarala aj o potrestanie.     

Theodosiom ustanovené výhradné 
štátne náboženstvo malo podiel na nespo-
četných výsadách, z ktorých boli vylúčené 
všetky ostatné kresťanské spoločenstvá. 
Biskupi oficiálnej cirkvi a majetky cirkvi 
boli oslobodené od daní, poplatkov a ve-
rejných bremien. Biskupstvo vymanili 
spod svetských zákonov. Kléru zabezpeči-
li funkcionárske pozície pri riadení štátu 
a  umožnili im, aby na znamenie svojho 
postavenia nosili rímski štátni úradníci 
svoje oblečenie, ktoré by ich oddeľovalo od 
ostatných ľudí. Toto je vysvetlením toho, 
že hoci Rímska ríša zanikla, ošatenie so 
symbolom štátnej moci naďalej existuje 
medzi niektorými kňazskými rúchami 
pre katolícke liturgie. Najvyšší obhajca 
a hlava ríšskej cirkvi bola považovaná za 
odvekého panovníka. Tento model sa na-
trvalo zachoval naďalej v jednotlivých eu-
rópskych krajinách.

Prinúťte ich vojsť! 

Zatiaľ, čo vo východnej časti ríše vybu-
doval cisár pre zabezpečenie svojej moci 
nad cirkvou cézaropapizmus, v  západnej 
časti ríše sa oveľa viac posilnil vplyv ofi-
ciálnej cirkvi na v  moci postavených. Vo 
vytvorení takéhoto vzťahu svojho druhu 
zohrával dôležitú úlohu svätý Ambróz, 
milánsky biskup, jeden zo štyroch veľkých 
učiteľov cirkvi. V početných prípadoch 
mal priamy vplyv osobne alebo využitím 
prostriedku cirkevného vyhrážania na to, 
aby dotlačil cisára k  vytvoreniu zvýhod-

nenej politiky voči oficiálnej cirkvi, ako aj 
k zmenám v zaobchádzaní so znevýhod-
nenými. Toto slúžilo aj v  nasledujúcich 
storočiach ako príklad pre predstaviteľov 
katolíckych záujmov. 

Jeden zo známych príbehov z roku 388 
hovorí o tom, ako v jednom meste zvanom 
Callinicum, ležiacom na rieke Eufrat, po 
podnecujúcej kázni jedného katolíckeho 
kňaza, zástup zbúral a  podpálil miestnu 
synagógu. Židovská obec v  tom meste 

žiadala cisára o potrestanie bezdôvodného 
zničenia synagógy. Theodosius po preskú-
maní celej záležitosti nariadil pre zacho-
vanie spoločenského poriadku, aby všetci 
tí, ktorí sa na tomto čine podieľali, boli po-
trestaní a  biskupi museli na vlastné nák-
lady dať znovu vystavať synagógu. Ako 
sa o tomto rozhodnutí dozvedel Ambróz, 
zaslal cisárovi list, v ktorom vyjadril svoje 
pohoršenie a žiadal v ňom, aby cisár toto 
nariadenie stiahol späť. „Čo je dôležitej-
šie,“ pýtal sa v liste, „svojhlavý trest alebo 
veci cirkevné? Dodržiavanie občianskych 
zákonov je druhoradé vzhľadom na záuj-
my cirkvi,“ – zdôrazňoval. Keď videl, že 
nedosiahol svoj cieľ, osobne vycestoval na 

cisársky dvor, kde si napokon vyhrážaním 
odopretia Večeri Pánovej  vynútil odvola-
nie daného nariadenia.   

Ambróz vypracoval ranú katolícku 
úvahu o  vzťahu štátu a  cirkvi. Podľa nej 
je povinnosťou kresťanského štátu využí-
vať prostriedky štátnej moci v  prospech 
cieľov cirkvi, vyhovejúc pokynom cirkvi. 
Oficiálna cirkev využívala prostriedky 
štátnej moci aj na umlčanie kresťanských 
rivalov. V tomto zohrával vzorovú úlohu 
svätý Augustín, biskup z Hippa, najvplyv-
nejší katolícky teológ stredoveku. Jedna 
z rozhodujúcich udalostí sa udiala v roku 
411 počas známeho Kartágskeho sporu 
o  viere. Tu sa popasoval s  donátistami, 
ktorí mali v  mnohých otázkach názory 
v rozpore s ním. Odmietli úzke prepojenie 
štátu a  cirkvi, pridŕžali sa toho, že kres-
ťanskí vodcovia musia vyhovieť duchov-
ným a  morálnym požiadavkám Biblie 
a odmietali krst nemluvniat. Augustín sa 

márne pokúšal odhovoriť ich svojimi te-
ologickými argumentami od ich biblické-
ho postoja, a preto sa pre štátom vynesený 
rozsudok tohoto sporu obrátil na úradné-
ho sudcu a stal sa známym vďaka svojmu 
výroku: „Cogite intrare,“ čiže „donúťte 
ich vojsť“. Augustín tieto slová vyzdvihol 
z Lukášovho evanjelia, úplne pozmenil ich 
pôvodný význam a  predstaviteľa štátnej 
moci žiadal o  uplatňovanie násilia. Táto 
žiadosť nezostala bez odpovede. Vrchnosti 

zbavili donátistov ich občianskych práv, 
pod trestom smrti zakázali ich zhromaž-
ďovanie, donátsky klér rozohnali a veria-
cich potrestali finančnými sankciami.  

„Niektorých oslepili“ 

V prospech účinného využívania štát-
nej moci bol Augustín ten, ktorý inicioval 
katolícke učenie o násilnom pokresťančo-
vaní. K tomu sa však museli postaviť zo-
či-voči všetkým pravdám evanjelia, ako 
aj vtedajšej cirkevnej tradícii, keďže Nová 
zmluva nikde nevyučuje o násilnom šírení 
viery. Práve naopak, Pavol apoštol písal: 
„Sektárskeho človeka po jednom a  po 
druhom upravení odbi.” (list Títovi 3,10) 
Na inom mieste zdôrazňuje, že správne 
koná ten, kto „v krotkej tichosti karhá 
tých, ktorí sa protivia, ak by im azda Boh 
dal pokánie poznať pravdu.“ (2. list Ti-
moteovi 2,25)   

Kresťanskí učitelia prvých storočí jed-
nohlasne odmietali uplatňovanie násilia. 
Tento istý postoj zdôrazňoval aj Lactan-
tius, Origenés, svätý Hilarius ako aj Túrsky 
svätý Martin. Augustínovo vyučovanie 
o  uplatňovaní násilia koncom 6. storočia 
bližšie rozvinul pápež Gregor Veľký I. 
akosi s väčšou mierou praktickosti. Tento 
pápež považoval za prípustné akékoľvek 
fyzické násilie a  týranie. Následne sa tie-
to spôsoby stali prijateľné pre katolícku 
cirkev. Potom už nie je prekvapením, že 
o niekoľko storočí neskôr, okolo roku 1009, 
keď jeden vedúci výpravy z obdobia vlády 
(svätého) Štefana I. – Bruno Querfurti 
s  radosťou oboznamoval nemecko-rím-
skeho cisára, že teraz už zástupy Maďarov 
chodia do kostola a o uplatňovanom pros-
triedku napísal: „naši niektorých oslepili“. 

Tiene štátnej cirkvi | Z histórie
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Dodržiavanie občianskych zákonov 
je druhoradé vzhľadom na záujmy 
cirkvi – zdôrazňoval Ambróz.



Medzi ne patril vodný krst, a teda otáz-
ka znovuzrodenia. Biblia považuje krst 
z viery za jeho neoddeliteľnú súčasť. To je 
to, čo oslabuje hriech v živote človeka, toto 
nám zabezpečuje stotožnenie sa s Ježišom 
Kristom, a prostredníctvom neho sa v ži-
vote kresťana zrodí nový človek, bez ktoré-
ho nie je možné dosiahnuť živé obecenstvo 
s Bohom. Počas prvých dvoch storočí pre-
vládal jednohlasný názor, že vodný krst sa 
musí udiať jedine z viery, lebo to nám zais-
ťuje uplatnenie zasľúbení z evanjelia, ktoré 
súvisia s týmto aktom. Na začiatku 3. sto-
ročia však Origenés krst nemluvniat ozna-
čil za prijateľný, ale jeho názor ľudia nepri-
jímali. Tak ešte v druhej polovici 4. storočia 
bol vodný krst z  viery vo všeobecnosti 
uznávaný úkon v oficiálnych kresťanských 
kruhoch. To nám odhaľuje, že všetky sláv-
ne katolícke osobnosti zo 4. storočia sa dali 
pokrstiť až v dospelosti.     

Prvýkrát kázal v 4. storočí o krste ne-
mluvniat svätý Ambróz, ale až jeho učeník 
– svätý Augustín, bol ten, ktorému sa ten-
to úkon podarilo uplatniť v Rímskej ríši. 
Svätý Augustín sa v tomto prípade musel 
postaviť navzdory nielen voči Písmu svä-
tému, ale aj voči dovtedajším cirkevným 
tradíciám. V Biblii nenájdeme žiadny prí-
klad krstu nemluvniat. Sú však takí, čo sa 
odvolávajú na tie pasáže z Novej zmluvy, 
kde sa píše, že tí, čo uverili, sa dali pokrstiť 
a aj celý ich dom. Možno však pozname-
nať, že dokázateľne sa v  1. storočí medzi 
domácich nepočítali nemluvňatá.  

Augustín musel veľa diskutovať so svo-
jimi rovesníkmi. Mimo štátnej cirkvi sa 
snažil donátistov umlčať prenasledovaním 
a iných zase polemickými staťami z Písma. 
Vo svojom spise proti Pelagiovi odmie-
tajúcemu krst nemluvniat zastával také 
extrémne názory, podľa ktorých „sa do 
večného zatratenia dostanú dokonca aj ne-
mluvňatá už od Adamovských čias. Ak ne-
jakej láskavej matke zomrie dieťa predtým, 
ako by ho stihli pokrstiť, určite bude zatra-
tené, pokiaľ je dieťaťom Kristovho nepria-
teľa, ak bude pokrstené, bude spasené.“ 

Po tom, ako sa počas 6. storočia po-
mocou vplyvnej štátnej podpory poda-
rilo zaviesť v  kresťanských kruhoch krst 
nemluvniat ako bežnú súčasť cirkevného 
života, vyhlásili to za „svätú apoštolskú 
tradíciu“, zatiaľ čo pôvodný biblický krst 
dospelých bol považovaný za odpadlícky 
skutok hodný smrti. Táto vážna, dodnes 
uznávaná deformácia, spôsobila, že na 
mnohých miestach považovali za sektár-
ske ešte aj koncom 20. storočia, keď niekto 
odmietol krst nemluvniat a dal sa pokrstiť 
v dospelosti z viery.     

Preklad: Lýdia Takácsová
Zdroj: Hetek 2011

nespochybniteľnosť vlády ríšskej cirkvi. 
Karol Veľký sa aj z náboženského hľadiska 
považoval za následníka rímskych cisárov 
a so svojím najvyšším cirkevným radcom, 
s Alcuinom znovu sformuloval ideál kres-
ťanskej vlády. Značnú časť toho tvorilo, že 
musí bojovať za záujmy katolíckej cirkvi, 
musí sa boriť s odpadlíkmi a musí napo-
máhať šíreniu viery. Panovníka pomeno-
vali defenzorom, resp. obrancom cirkvi, 
ako aj najvyšším svetským vodcom, re-
ktorom, ba dokonca aj praedicatorom, 
čiže kazateľom Božieho slova. Karolom 
Veľkým reprezentovaný typ panovníka 
a ríšsky cirkevný model, boli rozhodujúci-
mi vzormi pre európske štáty, ktoré sa vy-
formovali počas stredoveku, medzi inými 
aj pre maďarského panovníka Štefana I.    

Pápežský štát, vytvorený v  roku 756 
mal vážne mocenské ambície za podporo-
vaním Frankov. Toto potvrdzuje aj listina 
zvaná Konštantínovský darovací list (Do-
natio Constantini), ktorá v skutočnosti ne-

pochádza od Konštantína, bol to iba akýsi 
falzifikát z druhej polovice 8. storočia. Po-
čas storočí v stredoveku však bol považo-
vaný za oficiálny dokument a tvoril základ 
pre všetko pápežské úsilie. Tento falzifikát 
predstavuje pápeža ako najvyššieho pána 
sveta, ktorému je podriadená každá svet-
ská moc a celá všeobecná cirkev patrí pod 
jeho zvrchovanosť. 

Keď pápež Leo III. korunoval Karola 
Veľkého za cisára (800), snažil sa tým naz-
načiť, že pápež je okrem iného zdrojom 
cisárskej moci.

Prekrútený vodný krst 

Štátnym náboženstvom ustanovené 
kresťanstvo sa v období Rímskej ríše po-
stupne odkláňalo od základov evanjelií, ba 
dokonca sa začali zamieňať biblické prav-
dy novými učeniami, ktoré boli v rozpore 
s  Bibliou. Rozvinul sa taký proces, ktorý 
sa v rôznych aspektoch podobal výrokom 
apoštola Petra: „Budú medzi vami falošní 
učitelia, ktorí postranne uvedú sekty za-
tratenia... A mnohí budú nasledovať ich 
prostopaše, pre ktorých sa budú rúhať 
ceste pravdy.“ (2. Petrov list 2,1-2) Tie-
to nové učenia napádali najmä základné 
pravdy kresťanstva, ktoré sú kľúčové pre 
vplyvný a úspešný kresťanský život.  

Toto nebola nejaká miestna zvláštnosť, ale 
praktizovanie myšlienky pokresťančova-
nia pochádzajúcej od svätého Augustína 
a svätého Gregora Veľkého. 

Sfalšovaný darovací list 

Pre cirkev, užívajúcu si pozíciu štátne-
ho náboženstva v rámci Rímskej ríše, boli 
vlny sťahovania národov veľkou výzvou. 
Germánske národy, ktoré útočili na ríšu, 
boli buď pohanské alebo árijské, ktoré po-
pierali božskú prirodzenosť Ježiša Krista 
a  Božiu trojjedinosť, čím sa z  nábožen-
ského hľadiska ostro stavali proti Rímu. 
V roku 476 sa na základe rozhodnutia Zá-
padorímskej ríše z dovtedy privilegovanej 
cirkvi stalo porazené náboženstvo pora-
zenej ríše. Hlavnou otázkou pre ňu zostá-
valo, ako sa môže opäť stať výhradným 
štátnym náboženstvom uprostred nepria-
teľských národov s neznámymi rečami.   

Cesta za vytúženým cieľom vied-
la k  spoliehaniu sa na pomoc zo strany 
Frankov. Po neúspešnom ponúkaní svo-
jich služieb Reimského biskupa, svätého 
Remígia, pohanskému franskému kráľovi 
Chlodvigovi, sa spolu s  burgundským 
biskupom, svätým Avitusom, pustil do 
odvážnej akcie. Ich zámerom bolo, aby po 
boku panovníka stála katolícka manželka. 
Ich snaživé úsilie napokon korunovalo 
víťazstvo, keď mladého pohanského krá-
ľa zosobášili s katolíčkou – burgundskou 
princeznou. Napriek tomu však ešte trva-
lo dlhé roky, kým sa napokon po vytrvalej 
snaživosti jeho manželky dal franský pa-
novník v roku 498 pokrstiť, spolu s tritisíc 
ďalšími obyvateľmi svojho dvora. 

Tým katolicizmus opäť vystúpil ako 
štátne náboženstvo a  vzhľadom na jeho 
podstatu mohlo naďalej pokračovať fun-
govanie modelu ríšskej cirkvi, ktorý sa 
vytvoril v Ríme. Tomu zodpovedajúc dal 
Chlodvig zvolať prvý franský všeobecný 
koncil. Na ňom zrodené nariadenia schva-
ľoval panovník, a  zároveň ho požiadali, 
aby zabezpečil „plnenie takého veľkého 
množstva biskupských nariadení“.

Čoraz viac sa vzmáhajúca Franská 
ríša sa do obdobia vlády Karola Veľké-
ho (768–814) rozprestierala z  veľkej čas-
ti na území západnej Európy a  všade 
dohliadala pomocou štátnej moci na 
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Krst nemluvniat vyhlásili za apoštolskú 
tradíciu a krst dospelých bol považovaný 
za odpadlícky skutok hodný smrti.

K 
oniec roka sa blíži, predvianočný zhon 
je už v plnom prúde, no aj napriek 
týmto okolnostiam si veriaci našli čas 

a zúčastnili sa poslednej konferencie v tomto 
roku, ktorá sa konala 2.-4. decembra 2011. 
Bola ako obyčajne vynikajúca a každý sa 
mohol občerstviť, priblížiť Bohu a načerpať 
nových síl do nasledujúceho obdobia.

Štart konferencie patril piatkovému stretnutiu 
mládeže. Mladým sa prihovoril požehnaný Boží  
služobník Daniel Šobr. Rozprával veľmi pútavo 
o duchu rastu a zrelosti a Božie slovo veľmi reálne 
zakomponoval do rôznych životných situácií, 
v ktorých sa môže mladý človek ocitnúť.

Hlavným dejiskom konferencie Kresťanského 
spoločenstva bola opäť Športová hala na 
Štiavničkách v Banskej Bystrici. Hlavným rečníkom 
bol senior pastor Jaroslav Kříž. Počas sobotného 
ranného zhromaždenia otvoril tému Jeruzalema 
a hovoril o dôležitosti Jeruzalema, o Božích 
plánoch s týmto mestom, o spojení Jeruzalema 
s významnými Božími služobníkmi, ako boli 
Abrahám, Dávid alebo Šalamún, a so samotným 
Ježišom Kristom. Témou večerného zhromaždenia 
bola sláva. Pastor rozprával o dvoch druhoch 
slávy – pozemskej a nebeskej, o tom, ako Mesiáš 
priniesol slávu na zem a ako sa človek vie do Božej 
slávy navrátiť. Počas nedeľného zhromaždenia 
pokračoval v tejto téme a hovoril o dôvodoch, 
prečo Boh zjavuje svoju slávu a ako by mohla 
Božia sláva prísť do života človeka. Na záver 
konferencie všetci prítomní spoločne pristúpili 
k Večeri Pánovej a pastori sa modlili za veriacich.

Počas konferencie sa konali aj krsty ľudí, ktorí 
sa v priebehu posledných týždňov obrátili k Bohu. 
Je to znakom toho, že dielo Božie rastie aj v našom 
regióne. Stretneme sa na konferencii v roku 2012.

Alena Filipková

Decembrová 
konferencia

Foto: Peter Prachař
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Lenka Dunajská

Z 

a posledné týždne a  mesiace bola 
otázka Izraela a Palestíny častou té-
mou mediálnych správ. Ľudia na ne 

reagujú rôzne, a to v závislosti od informá-
cií, ktoré sa im dostanú do uší. Kvôli níz-
kej informovanosti väčšina zaujíma postoj 
proti Izraelu. Vďaka Bohu, v zahraničí i na 
Slovensku existujú organizácie, ktoré poz-
dvihujú svoj hlas na podporu Izraela. 

Zasľúbená zem je častou témou aj na na-
šich zhromaždeniach. V  Banskej Bystrici 
sme 9. decembra mali možnosť zúčastniť 
sa spoločenského „Večera pre Izrael“, kto-
rý zorganizovalo Kresťanské spoločenstvo. 
S prednáškou o  dianí v  Palestíne na ňom 
vystúpil hosť PhDr. Ivo Samson, Ph.D., 
analytik Výskumného centra Slovenskej 
spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorý 
sa špecializuje na otázky bezpečnostnej po-
litiky a terorizmu.

Večer pre Izrael
S hosťom 
Ivom Samsonom

„Večer pre Izrael“ otvorila izraelskými 
piesňami skupina Olivy. Úvodné slovo 
patrilo pastorovi Jaroslavovi Křížovi, kto-
rý priniesol biblický pohľad na túto zem. 
Vysvetlil, že vzťah k Izraelu je kľúčový pre 
veriacich i neveriacich. Upozornil, že spo-
jenie „vyvolený národ“ nie je presné, pre-
tože Boh si nevyvolil národ, ale jednotlivca 
– Abraháma, z ktorého tento národ vzišiel. 
Tiež povedal, že celý konflikt je sporom 
o  dedičstvo, ktorý má svoje korene už vo 
vzťahu dvoch Abrahámových synov Izáka 
a  Izmaela. Podľa  Biblie Boh spomínanú 
zasľúbenú zem daroval Abrahámovi a ne-
skôr určil za dediča mladšieho Izáka, ktorý 
sa podľa zasľúbenia narodil z Abrahámo-
vej manželky Sáry. Božie požehnanie po 
Izákovi zdedil Jákob, z ktorého pochádza 
dvanásť izraelských kmeňov. Ak veríme 
v Boha Biblie, tak veríme v Boha Abrahá-
ma, Izáka a Jákoba a ako kresťania teda ne-
môžeme byť antisemiti.
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aj rok 1967, kedy Izrael v Šesťdňovej vojne 
odrazil pripravovaný útok koalície oko-
litých arabských štátov a získal nové úze-
mia. V roku 1993 boli v nórskom hlavnom 
meste podpísané tzv. Dohody z Osla, podľa 
ktorých mal popri izraelskom vzniknúť aj 
palestínsky štát. Podmienky vyplývajúce 
z týchto dohôd boli pre Palestínčanov na-
koniec nevyhovujúce a  neboli naplnené, 
k vytvoreniu palestínskeho štátu teda do-
dnes nedošlo. 

Spor pretrváva nielen ohľadom hraníc, 
ale najmä kvôli Jeruzalemu (arabsky Al-
Kuds). Pre Židov je to „nedeliteľné hlavné 
mesto Izraela“, pre moslimov po Mekke 
a  Medine tretie najsvätejšie mesto islamu, 
z  ktorého vraj prorok Mohamed vystúpil 
do neba. Zaujímavé je, že moslimov toto 
mesto zaujalo prvýkrát až po vyhlásení kri-
žiackeho kráľovstva a o jeho dôležitej úlohe 
v islamskom náboženstve začali hovoriť až 
v  19. storočí, keď do Palestíny prichádzali 
prvé vlny židovských sionistov. 

Arabsko-izraelský konflikt je teda his-
torického,  politického, etnického a nábo-
ženského rázu. Jeho riešenie sa doteraz 
nepodarilo nájsť ani dvom zúčastneným 
stranám, ani politikom a  diplomatom 
zvonku, ktorí sa snažia dosiahnuť mier na 
Blízkom východe. Palestínčania túžbu po 
vlastnom štáte v septembri vyjadrili aj na 
pôde OSN, čím obišli mierové rokovania 
s Izraelom. Pán Samson vypichol dve kon-
troverzné vyhlásenia z príhovoru Mahmú-
da Abbása pred Valným zhromaždením 
OSN: Abbás hovoril o 63-ročnej okupácii 
Palestíny, čím poprel Dohody z Osla, a zá-
roveň odsúdil vykopávky vo Východnom 
Jeruzaleme, ktoré mimochodom potvr-
dzujú židovskú históriu mesta a pravdivosť 
Biblie. Na záver sa pán Samson vyjadril 
i  na adresu  Európskej únie, ktorá sa vraj 
nachádza na rázcestí. Izrael nepodporu-
je, hoci s ním obchoduje. On jej zas vyčí-
ta, že kapitulovala pred arabskou ropou 
a terorizmom. 

Po ukončení prednášky dostali prítom-
ní priestor na otázky. Pán Samson ochotne 
odpovedal a odpoveďami aj trochu prekva-
pil. Irán podľa neho jadrovú zbraň určite 
získa, ale nesplní svoje hrozby zničiť Izrael, 
naopak, stane sa zástancom nešírenia jad-
rových zbraní, podobne ako Čína. Turecko, 
ktoré sa navonok prezentuje prozápadne, sa 
vo vnútri výrazne radikalizuje, no pravde-
podobne sa dostane do konfliktu nie s Izra-
elom, ale s arabskými krajinami. 

Bol to veľmi zaujímavý večer, ktorého 
cieľom bolo viac informovať širšiu verejnosť 
a bratov i  sestry o otázke Izraela a  situácii 
na Blízkom východe. Ďakujeme pánovi 
Ivovi Samsonovi za jeho prednášku, aj pas-
torovi Křížovi za predstavenie biblického 
pohľadu.

Prednášku o  tejto problematike z  poh-
ľadu medzinárodných vzťahov začal pán 
Samson vznikom moderného Izraela a tým, 
čo sa vlastne pod „Palestínou“ rozumie. 
Pred založením židovského štátu sa s týmto 
pomenovaním stotožňovali aj samotní Ži-
dia, ktorí sa sem pred vyše storočím začali 
vracať, hoci podľa jeho slov toto pomeno-
vanie vychádza z  mena historického ne-
priateľa židovského kráľovstva – Filištíncov 
(Pelištejcov). Dnes sa pod „palestínskymi“ 
územiami rozumejú tri oblasti: Jordánsko 
(75% obyvateľov sa hlási k palestínskej iden-
tite), Západný breh (historické Judsko a Sa-
mária) a Pásmo Gazy. K zasľúbenej zemi sa 
v minulosti rátali ešte časti dnešných štátov 
Libanonu a Sýrie, hoci hranice neboli jasne 
definované.

Pán Samson spomenul, že podľa Biblie 
Boh toto územie prisľúbil Abrahámovi, 
ako už povedal pastor Kříž. Na tomto bib-
lickom základe stavia kresťanský sioniz-
mus, ktorý má svoje korene v USA, ktoré sú 
dlhoročným spojencom Izraela. Upozornil 
na zaujímavý fakt, že pri svojom vzniku 
v  roku 1948 našiel židovský štát spojenca 
prekvapivo v Sovietskom zväze. Česko-slo-
vensko v  rámci vtedajšieho zväzu dodalo 
Izraelcom ťažké zbrane a  niektorí z  nich 
sú vraj dodnes presvedčení, že práve toto 
ich štát zachránilo. História izraelského 
štátu je odvtedy preplnená bojmi a vojna-
mi, ako aj množstvom rôznych rezolúcií a 
dohôd. Po roku 1948 je veľmi významným 
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Vitaj, milý 
Mikuláš

V nedeľu 11. decembra 2011 bolo 
zhromaždenie v Banskej Bystrici 
trošku nezvyčajné. Ani tohto roku 
totiž nezabudol Mikuláš na deti 
z banskobystrického zboru a prišiel aj so 
svojimi pomocníkmi – huňatým levom 
a snehovou vločkou – potešiť našich 
najmenších nejakou tou sladkosťou.

A deti ho veru už netrpezlivo 
očakávali a poctivo sa na jeho 
príchod pripravovali. Naučili sa 
nejednu básničku a nacvičili nejednu 
pesničku. Pripravili pre Mikuláša 
skutočne vynikajúce predstavenie. 
Okrem pesničiek a básničiek aj čo 
to zatancovali a v rytmoch country 
rozhýbali aj samotného Mikuláša.

Možno z niektorých našich 
najmenších raz vyrastú slávne baletné 
či divadelné osobnosti, lebo v programe 
nechýbal balet „snehových vločiek“, 
ani krátke divadelné predstavenie 
s názvom Ako Vilko stratený domov 
našiel na námet známeho biblického 
podobenstva o márnotratnom synovi.

No a ani naši talentovaní tínedžeri 
nezostali nepovšimnutí a ako hudobná 
skupina Angels Glee obohatili 
program niekoľkými piesňami.

Keďže Mikuláš už z uplynulých 
rokov vie, že naše deti si pre neho 
vždy niečo výnimočné pripravia, 
ani on nenechal nič na náhodu. 
Pripravil si pre ne „cukríkový dážď“ 
a priviezol vozík plný sladkostí, ktoré 
deťom na záver s radosťou rozdal.

Alena Filipková

Zo života cirkvi



Skutočný príbeh

Svědectví 
manželů 
Němcových

Jak mnoho je těch, kteří 
kolem volají, že v Bohu 
žádnou pomoc nenajdeš.

krátké doby jsme se spřátelili. Jednoho dne mě překvapilo, že 
místo zbraní se náš rozhovor stočil na téma víry v Boha. Nejdřív 
mě napadlo: „Co mně chce vykládat o Bohu, mně, který pro-
šel všemi katolickými zvyky a v minulosti chodil pravidelně do 
kostela.“ Jeho nadšení bylo tak velké, že mě zaujalo. Přijal jsem 
pozvání na shromáždění Křesťanského společenství a hned po 
první návštěvě jsem odevzdal svůj život Ježíši Kristu. Tímto 
okamžikem jsem získal víru, že moje současné manželství může 
být Bohem požehnané. Prožil jsem, že mě Bůh miluje i  přes 
všechny moje životní kotrmelce. „Všechno staré pominulo, hle 
je tu nové.“ Našel jsem a stále nacházím odpovědi a pravdy na 
všechno, co bylo a co přichází. Dostal jsem jistotu a odešel ode 
mě strach. Nechtěl jsem žádné děti, teď máme dva syny a ani na 
okamžik jsem nelitoval.

Jedny z prvních veršů, které se zapsaly do mého srdce a jsou 
tam dodnes, jsou z Přísloví 4,20-22: „Můj synu, věnuj pozornost 
mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, 
střez je v hloubi srdce. Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví 
celému jejich tělu.“ Toto slovo platilo a stále platí. Uzdravilo mě, 
když jsem čekal v nemocnici na operaci páteře kvůli kousku plo-
týnky v míšním kanálku. Drželi jsme se ho, když syn dostal epi-
leptický záchvat. Operace nebyla nutná, syn nikdy další záchvat 
nedostal, je úplně zdravý. Vždy jsem věděl, že Bůh je, dnes už Mu 
věřím bezmála dvacet let.

Zuzana

Já jsem se narodila do čistě ateistické rodiny. Jak to tak ve 
světě chodí, tak moji rodiče se rozvedli, když mi bylo 16 let. Dů-
vod byl prostý, otec byl alkoholik a odmítal se jít léčit. Přes to 
všechno nebylo mé dětství a dospívání z mého pohledu nijak 

Miroslav

Faktem zůstává, že jsem musel klesnout hodně hluboko, abych 
začal vážně volat k Bohu. 

Během dospívání jsem se zabýval uměním, technikou, zají-
maly mě zbraně, vlastně skoro všechno. Co mě nezajímalo skoro 
vůbec, tak to byla děvčata. Pak to ale šlo hodně rychle. Zamilova-
nost, vojna, svatba v kostele, rozvod, samota. Je těžké popsat, jak 
jsem se cítil a co prožíval. Asi rok po rozvodu jsem potkal Zuzku. 
Začali jsme spolu chodit a vzali jsme se. 

Bývalý spolužák mě pak seznámil se zajímavým člověkem. 
Měl rád zbraně všeho druhu, a to mi bylo ve lmi blízké. Během 
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dramatické. Na střední škole jsem žila životem běžným 
pro mladé lidi té doby. Chodila jsem na diskotéky, víken-
dy jsem trávila často s kamarády na chatě, chodili jsme 
do přírody, hráli na kytaru… Po maturitě jsem chtěla 
studovat na VŠZ. Ke studiu mě nepřijali, tak jsem nastou-
pila do zaměstnání. Mirka jsem poznala díky vedlejšímu 
pracovnímu poměru. Chodila jsem po večerech do kina 
dělat šatnářku a  uvaděčku. Tam jsme se seznámili. Po 
krátké době jsem zjistila, že je Mirek rozvedený, a že jeho 
první žena bydlí s jiným mužem.

Po pár týdnech jsme spolu začali chodit, bylo to na Vá-
noce a na podzim dalšího roku jsme měli svatbu. Za rok od 
naší svatby přišla „sametová revoluce“. O Bohu jsme v té 
době moc nemluvili, mě zajímaly různé filozofie, Mirek 
se věnoval malování. Vedli jsme zdravý životní styl, jedli 
jsme celozrnné placky a neměli jsme moc funkční televi-
zi. Děti jsme zatím nechtěli, a tak jsme veškerý volný čas 
trávili spolu. Ale oba jsme něco hledali. Mirkova bývalá 
rodina nás neustále atakovala v tom smyslu, že jeho prv-
ní žena je jeho žena (mezitím se vdala a  měla syna). Jak 
koliv se to zdá nesmyslné, tak to byl důvod, proč jsem za-
čala studovat Boží slovo. Říkala jsem si, že pokud Bůh je, 
že nemůže být tak bezcitný a nutit mladého muže, kterého 
opustí žena a žije s jiným mužem, aby zůstal sám. Tak jsem 
se pustila do četby Bible. Musím říct, že jsem většině věcí 
vůbec nerozuměla, ale nějak podvědomě jsem s Bohem za-
čala o řadě věcí mluvit. Je to zvláštní, ale uvědomila jsem 
si, že už od dětství, když jsem byla v průšvihu, jsem volala 
k Bohu. V té době se Mirek seznámil se Standou Janíkem. 
Spojovala je láska ke zbraním a nožům všech tvarů a ve-
likostí. Já jsem z toho moc nadšená nebyla. K mému pře-
kvapení začal mluvit s Mirkem o Bohu, o tom, že se kaž-
dý může obrátit a být spasený. Pozval ho na shromáždění 
Křesťanského společenství. 

Jak to bylo s Mirkem, je popsáno výše. Já jsem odevzdala 
svůj život Ježíši Kristu na domácí skupině. Mnoha věcem 
jsem nerozuměla, ale věděla jsem, že chci, aby můj život 
řídil On. Od té doby uplynulo už skoro dvacet let. Máme 
dva skvělé syny. Prošli jsme různými obdobími, bezsta-
rostnými i bouřlivými. Vždycky jsme se mohli spolehnout 
(a mnohdy nám ani nic jiného nezbývalo) na to, že Bůh má 
východisko z každé situace, z každé nemoci a že nás nikdy 
nepustí ze své ruky. Vím, že k Bohu mohu volat kdykoliv. 
Jsem Bohu vděčná, že vede a žehná mého muže. Jsem Mu 
vděčná, že Ho mohli poznat naši synové a v dnešní bouřlivé 
době mají Cestu, po které mohou jít.  
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Skutoný príbeh

Vždy jsem věděl, 
že Bůh je, dnes už Mu 
věřím bezmála dvacet let.

Vždycky jsme spolehli na 
to, že Bůh má východisko 
z každé situace.

Creflo Dollar

Zdroj pomazania
Pomazanie je moc Božia, ktorá odstraňuje bremeno a láme jarmo 
a je to zbraň proti diablovi a jeho skutkom pre každého kresťana. 
Keď je pomazanie na tvojom živote, tvoji nepriatelia sú pod tvojimi 
nohami (Žalm 66,3, Žalm 110,1-7). Ak chceš chodiť v tejto úžasnej 
moci Božej, ako základ musíš mať lásku. 
Mnohí veriaci chcú, aby Božia moc pracovala v ich životoch, 
ale nie sú ochotní rozvinúť si charakter, ktorý je potrebný 
na udržanie tejto moci. Božím charakterom je láska. Bez lásky 
nebude moc Božia. Láska Božia je zdrojom Božieho pomazania. 
Hoci si kresťania osvojili mnohé biblické praktiky a princípy, mnohí 
si neuvedomili, že láska Božia je základom tohto všetkého. Všetko 
v Božom kráľovstve má svoj pôvod v zákonoch lásky. V Matúšovi 
22,34-40 Ježiš rozoberá tieto zákony lásky: „Ale  farizeji počujúc, že 
umlčal saducejov, zišli sa dovedna. A jeden zo zákonníkov sa spýtal, 
pokúšajúc ho: Učiteľu, ktoré prikázanie je veľké v zákone? A Ježiš mu 
riekol: Milovať budeš Pána, svojho Boha celým svojím srdcom, celou 
svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. 
A druhé tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho, ako seba 
samého. Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci.“ 
Títo ľudia mali náboženské chápanie Boha a fungovali na základe 
zákona, ale nemali zjavenie o Jeho láske. Ježiš to hneď dal na 
správnu mieru, keď im povedal, že láska je základ pre každý zákon 
a pre všetko, čo povedali proroci. 
Ježišov súcit voči ľuďom uvoľnil moc Božiu, aby cez Neho prúdila 
a slúžila ich potrebám. Matúš 9,36 hovorí: „A keď videl tie zástupy, 
hlbokou ľútosťou bol pohnutý nad nimi, lebo boli zmorení a rozptýlení 
ako ovce nemajúce pastiera.“ Ty, veriaci, máš vo svojom vnútri tú 
istú Božiu lásku, ktorú mal Ježiš. Keď Ho prijmeš ako svojho Pána 
a Spasiteľa, tvoje srdce je ňou naplnené (Rim 5,5). 
Pomazanie je Božie uschopnenie. Je to Božia schopnosť na tvojej 
schopnosti. Umožňuje ťa robiť to, čo by si sám zo seba robiť 
nemohol. Táto uschopňujúca moc je prúdenie Ducha Svätého 
v ľudských nádobách. Je to pomazanie na tvojom živote, ktoré je 
zodpovedné za vykonanie diela, úspech a výkonnosť. Keď zistíš, 
že robíš veci, o ktorých si ani nesníval, že by si ich robil, vtedy si 
uvedomíš, že Božia moc pracuje skrze teba. 
Aby si zakúsil tento druh moci, musíš vo svojom živote pestovať 
lásku Božiu. Galaťanom 5,22-24 vymenováva súčasti lásky, ktoré 
si musíš rozvinúť, aby si naozaj chodil v duchu. Milovať ostatných 
nie je voľba, je to príkaz. Aby si mal moc Božiu vo svojom živote, 
to záleží na tvojej ochote žiť život lásky. Urob dnes rozhodnutie, 
že sa nakontaktuješ na tvoj zdroj moci. 

Preklad: Mária Kupčiová



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
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 (veľký formát) 32,00 €
Biblia - evanj. preklad 12,90 €
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:
Jistota spasení 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 €
Čas sa kráti 8,50 €
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 €
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.Meyer: Revolúcia lásky 9,90 €
B. Moore: Strachonómia 7,00 €
S. Németh: 
Desatoro, 8,50 €
Znovuzrodenie 8,00 €
S. Omartian: 
Moc manželkiných modlitieb 8,50 €
Moc manželových modlitieb 8,50 €
T. L. Osborn: Uzdravenie 10,90 €
John Osteen: 
Zázrak v tvojich ústach 1,70 €
Joel Osteen:
Božský prúd 1,70 €
Ten nejlepší život 9,90 €
D. Prince:
Otcovia, píšem vám … 3,00 €
Lucifer odhalený 5,50 €
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€
T. Sangsterová: Roztržený závoj 6,50 €
L. Sumrall: Viera zmení tvoj svet 5,80 €
C. G. Severin: 
Rusko si získalo naše srdcia 6,60 €
J. F. Walvoord: 
Armagedon, ropa a teror 9,90 €

PONUKA KÁZNÍ A KNÍH Kresťanské vydavateľstvo MILOSŤ

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

BOHOSLUŽBY SLOVENSKO

BANSKÁ BYSTRICA

Lazovná 72

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

BANSKÁ ŠTIAVNICA

Dolná 18 (bud. Šindlerky, 2. p.)

Streda 18:00 hod.

BRATISLAVA

Záhradnícka 95, 2. p.

Streda 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

Kátovská 3000
(Jedáleň u Križánka)

Nedeľa 10:00 hod.

HUMENNÉ

Chemlonská 1 (2. posch.)

Štvrtok 17:00 hod.

KOŠICE

 Trieda KVP 4

Nedeľa 17:00 hod.

LEVICE

Junior Centrum, 4. poschodie

Utorok 18:00 hod.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Hypernova (1. posch.)

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)

Nedeľa 16:00 hod.

ŠAĽA

Vlčanská 6
(pri zastávke Olympia)

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

Lazovná 72, Banská Bystrica

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 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

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

OSTRAVA - Mariánske Hory

28. října 165 - bud. Zepter

Utorok 18:00 hod.

PLZEŇ (Ekklesia)

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

Nedeľa 10:00 hod.

PRAHA

Novotného lávka 5
www.milost.cz

Čtvrtek 18:00 hod.

Sobota 10:00 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:
•  cena za 1ks je 1 €
•  objednávky prijímame na nasledujúcich šesť mesiacov
•  cena poštovného a balného je 0,34 €
•  predplatné zaplaťte poštovou poukážkou na adresu

Príklad výpočtu ceny na polročné predplatné:

1 ks   1 € x 6 mes. = 6 €  + 6 x 0,34 € poštovné = 2 €  Spolu: 8 €
3 ks  3 x  1 € x 6 mes. = 18 €  + 6 x 0,34 € poštovné = 2 €  Spolu: 20 €
10 ks  10 x  1 € x 6 mes. = 60 €  + 6 x 0,34 € poštovné = 2 €  Spolu: 62 €

Objednávky SR:  KS MILOSŤ, Lazovná 72, 974 01  Banská Bystrica, tel.: 048 / 414 65 49, e-mail: knihkupectvo@milost.sk, www.milost.sk
Objednávky ČR: KS Prostějov, Plumlovská 68, 796 01  Prostějov, tel.: 581 021 773, e-mail: prostejov@kaes.cz, www.milost.cz

Podobne postupujte pri výpočte ceny akéhokoľvek množstva objednaných kusov.

Milí naši čitatelia,

želáme vám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov
a hojnosť Hospodinovej priazne v roku 2012.

Redakcia časopisu LOGOS

PF 2012




