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Dr. David Yonggi Cho

Štvrtá dimenzia
Pastor najväčšieho zboru na svete odkrýva 
tajomstvo naplnených modlitieb a rastu cirkvi.

Štvrtá dimenzia je oblasť, do ktorej vstúpil 
málokto. Presahuje normálny život a vťahuje ťa 
do nového tvorivého spôsobu života, do sveta, 
kde sú naplňované modlitby, do sveta 
dynamickej viery a skutočného spoločenstva   
s Bohom.
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Kenneth E. Hagin

Ako byť vedený 
Duchom Božím

Často hľadáme vedenie iným spôsobom, než je ten,  
o ktorom hovorí Boh, a potom sa dostávame do 

problémov. Reverend Hagin v tejto knihe sprevádza 
kresťanov krok za krokom Písmom, aby ich vyviedol 

von z duchovnej priepasti a pomohol im nasledovať 
Ducha Božieho v každej oblasti ich života. Medzi 
preberanými témami sú: „rúna“, svedomie, vnútorné 
svedectvo, proroctvo, videnie a výcvik ľudského 
ducha. 
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John F. Walvoord a Mark Hitchcock

Armagedon, 
ropa a teror
Čo Biblia hovorí o budúcnosti 

Ameriky, Blízkeho východu 

a o konci západnej civilizácie

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

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

dodatočne všetkým aj ja prajem požehnaný rok 2012. 
Nech je plný milosti a dobrých vecí od nášho Boha, nech sú 

od nás vzdialené nepríjemné udalosti a bolesti. 

Prvé týždne roka sme ako vždy oddelili na to, aby sme zhod-
notili rok uplynulý a hľadali Pána v modlitbách a pôstoch. Ak sme to urobili, 
potom môžeme rátať s  tým, že Boh nám odplatí zjavne, to znamená, že do 
nášho života prídu také veci, ktoré by sme bez intenzívneho hľadania Božej 
tváre nikdy nevideli, iba by sme o nich snívali. 

Toto obdobie malo tri ciele. Po prvé, zbaviť sa všetkých zlých zlozvykov, ste-
reotypov, zlého trávenia času. Modernou terminológiou môžeme povedať, že 
je to niečo ako reštartovanie počítača, odstránenie vírusov a inštalácia nových 
programov. Druhou oblasťou, ktorú modlitby a pôsty spôsobujú, je oslabenie 
satanských mocností v ponebeských oblastiach, ktoré zdržiavajú požehnanie 
a zabraňujú obráteniu ľudí, preto čakáme, že nasledujúce týždne budú ľudia 
dobre reagovať na evanjelium a ľahšie sa rozhodnú pre Ježiša, dajú sa pokrstiť 
a prijmú Svätého Ducha. Treťou oblasťou, ktorej sme venovali pozornosť, bolo 
ujasnenie si cieľov do budúcnosti. Povzbudzovali sme veriacich, aby sa nebáli 
budúcnosti a stanovili si ciele, ktoré chcú dosiahnuť. Keď nie sú ciele, nemôže-
me ich ani dosiahnuť, život sa nehýbe, naopak, ide o prežívanie zo dňa na deň, 
riešenie nepríjemných udalostí. Nie tak, moji bratia, jazykom Svätého Ducha 
vždycky boli videnia a sny, ktoré nám pomáhajú vytvoriť budúcnosť. Skúste si 
tieto ciele jednoducho formulovať a hneď začnite pracovať na ich naplnení. Bo-
žie vízie, podobne ako prorocké slová, podmaňujú viditeľný svet, spôsobujú, 
že okolnosti sa menia smerom k naplneniu cieľov. Keď sa odvážime veriť, bude 
rok 2012 a aj ďalšie dobré. Hodnota času, ktorý je pred nami, je iba v tom, že 
nám dáva šancu. Nech ju nikto nepremárni. 

Pokračujeme. 

Jaroslav Kříž   |   pastor

Pokračujeme
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Jaroslav Kříž

Č 
lovek nemôže pristúpiť k  Bohu 
sám, keďže kvôli ľudskému hrie-
chu je medzi ním a  Stvoriteľom 

bariéra. Ak sa človek dostane pred Božiu 
tvár bez zástupcu, prostredníka, zahynie. 
Taktiež, vôbec nie je možné používať aké-
koľvek meno z radu náboženských vodcov 
alebo ľuďmi vymyslených bohov. 

Biblické chápanie mien je iné ako to 
naše súčasné, pevnejšie spája meno s oso-
bou človeka. Veď keď vyslovíme niečie 
meno, nie je to iba zvuk – automaticky si 
vybavíme vzhľad menovanej osoby, cha-
rakter, a  predovšetkým skutky, ktoré vy-
konal. Meno reprezentuje osobu. Ak sa 
niekto v Biblii stretol s poslom, ktorý ko-
nal a hovoril v mene osoby, ktorá ho po-

slala, prijal ho s  veľkou vážnosťou. Preto 
napríklad zohavenie Dávidových poslov 
ammonitským kráľom Chanúnom, sy-
nom Náchašovým, bolo veľkou urážkou 
samotného Dávida (2. Samuelova 10). Po-
dobne je to s veľvyslancom štátu.

Každý spozornie, keď začuje svoje meno. 
Je zvedavý, čo sa o  ňom hovorí, a  nemá 
rád, ak je jeho meno spomínané zbytoč-
ne a uvádza sa v  súvislosti s negatívnymi 

Meno má vo vzťahu k Bohu nenahraditeľný význam
JHVH  I  MENO BOŽIE

skutočnosťami. Ak toto platí medzi oby-
čajnými ľuďmi, tak vo vzťahu s  Bohom 
musíme Jeho meno mať vo všetkej vážnosti 
a úcte. 

Ochrana Božieho mena

Je zaujímavé, že ochrana Pánovho 
mena je priamo v Desatore – tretie priká-
zanie hovorí: „Nevezmeš meno Božie na-
darmo.“ Taktiež v známej modlitbe „Otče, 
náš“ hneď v  úvode Ježiš vyučuje učení-
kov, aby sa modlili, aby Božie meno bolo 
posvätené. Svätý znamená oddelený od 
obecného. Ak zmiešame sväté veci Božie 
s obecnými, potom ich znehodnocujeme, 
vydávame do nevážnosti a pohŕdania. Ľu-
dia si ani neuvedomujú, aké ťažké hriechy 
páchajú v tejto oblasti.

Prvým hriechom je priame zneužitie 
Božieho mena. Príkladom najbrutálnej-
šieho zneužitia sú „sväté“ vojny, keď sa 
v  mene Božom ide vraždiť. V  minulosti 
to boli križiacke výpravy, dnes je najmar-
kantnejším príkladom islamský funda-
mentalizmus, keď sú v mene Božom plá-
nované teroristické akcie, ktorých cieľom 
je urobiť čo najväčšie škody, zahubiť čo 
najviac obyčajných ľudí bez ohľadu na 

to, či ide o  starcov, či deti. Človek by si 
mal teda veľmi dobre rozmyslieť, čo robí, 
keď povie, že koná v  mene Najvyššieho. 
Taktiež by si mal premyslieť, čo hovorí. 
Chorobou charizmatického hnutia je prá-
ve zneužívanie Božieho mena v  spojení 
s prorokovaním. 

Stále počujeme: „Takto hovorí Pán“, 
„Pán mi ukazuje“, a  nezaujatý pozoro-
vateľ môže vidieť na prvý pohľad, že ide 
o  nutkavú prezentáciu nepokojnej ľud-
skej duše. Keby aspoň jedna desatina 
takto vypovedaných proroctiev bola od 
Boha, potom by cirkvi aj spoločnosť vy-
zerali celkom ináč. 

Druhou formou zneužitia Božieho 
mena je, že sa používa namiesto citoslovca. 
V  Čechách a  na Slovensku ťažko nájdete 
človeka, ktorý by nevykríkol „Ježíííš“, keď 
sa zľakne alebo ho niečo prekvapí. Rozdiel 
medzi znovuzrodeným a  neznovuzrode-
ným človekom spočíva práve v tom, že ten, 
kto ozaj miluje Pána Ježiša, nikdy nevyslo-
ví Jeho meno v bežnej hovorovej reči a už 
vôbec nie ako citoslovce. 

Iným spôsobom zneužitia je, keď sa 
meno Všemohúceho Boha zmieša s  tra-
díciami alebo s  obecnými vecami. V  pl-
nej miere k  tomu dochádza pri takých 
sviatkoch ako Vianoce, lebo pre bežného 
človeka je Ježiš (vlastne ani nie Ježiš, ale 
akýsi bližšie nedefinovaný „Ježiško“) daný 
do spoločnosti Santa Clausa, Papa Noela 
alebo Deda Mráza. Osoba Božieho Syna je 
takto znevažovaná a zneužívaná na posil-
nenie rôznych tradícií, ktoré stoja v pria-
mom rozpore s Bibliou. 
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V mnohých prípadoch ani netušíme, 
aká obrovská moc je za menom Ježiš. 

Aké je Božie meno?

V  Starom zákone viackrát čítame, že 
Boh oslovil človeka a predstavil sa. Zavolal 
na Abraháma a povedal: „Ja som El-šad-
daj. Choď predo mnou a buď dokonalý!“ 
(1. Mojžišova 17,1) El-šaddaj znamená 
„Silný Boh všemohúci“, ktorý je dostatoč-
ný ku všetkému. Toto je základom našej 
viery – že máme Boha, ktorému nie je nič 
nemožné. Pre Abraháma bolo zásadne dô-
ležité, ako sa mu Boh predstavil, lebo mal 
uveriť neľahkému zasľúbeniu, a síce, že sa 
mu v  pokročilom veku, kedy už nebolo 
žiadnej nádeje na splodenie potomstva, 
narodí syn. 

Ďalším miestom, kde sa nachádza 
zmienka o  Božom mene, je 2. kniha 
Mojžišova, kde sa Stvoriteľ predstavuje 
Mojžišovi. Na otázku, aké je Jeho meno, 
Boh odpovedal tým prazvláštnym me-
nom, o ktorom sa vedie mnoho diskusií.: 
„A Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ 
SOM. A  ďalej riekol: Takto povieš sy-
nom Izraelovým: SOM ma poslal k vám.“ 
(2. Mojžišova 3,14) Originál sa dá zrejme 
preložiť rôznymi spôsobmi, ale som pre-
svedčený, že z  tohto mena sa dá veľmi 
dobre pochopiť, aký Boh je. Je nemenný 
– aký bol včera, taký bude aj dnes. Nestar-
ne, nepodlieha zmenám, neslabne, je stále 
ten istý. V origináli je toto meno zapísané 
spoluhláskami JHVH, čo určitá nábožen-
ská skupina, pre ktorú je toto meno zák-
ladom ich výlučnej existencie, prekladá 
ako JEHOVA. Vznik tohto čítania Božieho 
mena bol zapríčinený čítaním samohlások 
hebrejského slova Adonai spolu so spo-
luhláskami Božieho mena JHVH. Židia 
totiž z  úcty k  Božiemu menu (aby nepo-
rušili prikázanie o  braní Božieho mena 
nadarmo), vždy keď sa v  texte objavilo 
JHVH, čítali slovo Adonai, ktoré znamená 
Pán (Hospodin). Pravdepodobnejšie ako 
JEHOVA je však JAHVE. 

Pre nás je ešte dôležité, že Boh sa viac-
krát predstavil tak, že k tomuto menu pri-
dal ďalší prívlastok, ktorý Ho charakteri-
zuje. Ako sa Boh predstaví, taký aj je. Nie 
je to ako s ľudskými menami, kedy sa nie-
kto predstaví ako Čierny a  je „blonďák“. 
Jahve Nissi znamená, že „Boh je prápor“, 
čo nás vyučuje o tom, že Boh okrem toho, 
že je láska, je aj bojovníkom, ktorý sa ni-
kdy neunaví ani nezvlažnie v  boji proti 
neprávosti hriechu a za záchranu ľudské-
ho života. Aj v Zjavení Jána sa nachádzajú 
obrazy o  tom, ako Pán účtuje so svojimi 
nepriateľmi. Ďalej nájdeme Jahve Šalom 
– „Hospodin je pokoj“. Hľadanie Boha je 
spojené s  pokojom. Boží pokoj v  našom 
vnútri je spoľahlivým znamením toho, že 
ideme správnym smerom. Človek, ktorý 
má konflikty doma, v  robote aj v  cirkvi, 
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Meno Božie  |  Téma

Biblický seminár v Banskej Bystrici
Úvodný víkend (piatok a sobotu) roka 2012 sme mohli stráviť na Biblickom seminári 
v Banskej Bystrici. Dva dni hlbokého teoretického aj praktického vyučovania Božieho 
ľudu boli umocnené desaťdňovým obdobím pôstu a hľadania Hospodinovej tváre.

Seminára sa zúčastnili veriaci z Čiech aj zo Slovenska, ktorí vo svojich zboroch 
stoja v duchovnej alebo praktickej službe, a tiež tí, ktorí do takejto služby chcú 
vstúpiť. Nosným programom seminára boli prednášky pastora Jaroslava Kříža, 
ktoré sa zaoberali princípmi rastu zdravých zborov. Doplňovali ich praktické 
prednášky o mediálnej službe, o základných rétorických princípoch a pravidlách pri 
kázaní Božieho slova a vyučovania o posledných časoch a o rozšírení jednotlivých 
náboženstiev a kresťanských denominácií vo svete aj v našich krajinách. Veľkým 
povzbudením bolo počúvať správy jednotlivých pastorov o tom, ako sa darí Božiemu 
dielu v rôznych regiónoch, kde slúžime, ktoré boli svedectvom o Božej vernosti 
a o raste cirkvi.

Zúčastniť sa seminára bol takmer ideálny spôsob, ako začať rok. Mohli sme sa 
venovať „nebeskému životnému štýlu“, ktorý je charakteristický tým, že sa viac 
venuje uspokojovaniu duchovných ako telesných potrieb. Bola to dobrá sejba na 
začiatok roka, ktorá isto nezostane bez ovocia a prejaví sa v podobe rastu jednotlivých 
miestnych zborov a misijných skupín.

-ds-



nemôže hlbinám Božím porozumieť. Tiež 
nie je dobré dať sa ovplyvniť impulzmi, 
ako sú reči, správy, obrazy, bilboardy, 
agresívna hudba, ktoré človeka vzrušujú, 
lepšie povedané – rozrušujú. Pokoj je lep-
ší. Jahve Jirech – „Hospodin opatrí“, čo je 
pre nás povzbudením, keď hľadáme napl-
nenie našich potrieb a zaopatrenie. To, že 
sa o nás stará, je súčasťou Jeho charakteru. 
Ďalšie meno je Jahve Raffa – „Boh, kto-
rý uzdravuje“. Často si to pripomíname, 
keď sa modlíme za chorých. Odvolávame 
sa na Jeho charakter a vidíme aj výsledky 
– ľudia sú uzdravovaní. V Biblii nájdeme 
aj meno Jahve Cidkenu, čo sa dá prelo-
žiť aj ako „Boh je spravodlivosť“. Spra-
vodlivosť nemáme sami v  sebe. Boh nás 
ospravedlňuje a  Svätý Duch prináša po-
cit odpustenia a  spravodlivosti do nášho 
srdca. Podobne je to aj s Jahve M’Kadeš, 
čo znamená, že „Boh je ten, ktorý nás po-

sväcuje“. Boh nám pripočítal svoju spra-
vodlivosť a svätosť, keď sme sa obrátili, no 
potom my musíme spravodlivosť uviesť do 
praxe vo svojich životoch a usilovať sa žiť 
bohabojným, svätým životom, čo zname-
ná, že sa musíme oddeliť od obecného. Je-
žiš povedal, že cesta k spáse je úzka a ten, 
kto sa pre ňu rozhodne, musí rátať s tým, 
že nemôže robiť všetky skutky, ktoré robí 
okolitý svet. 

Meno Otec

V tzv. veľkňazskej modlitbe v 17. kapi-
tole Evanjelia podľa Jána sa Ježiš modlí na-
sledovne: „Zjavil som tvoje meno ľuďom, 
ktorých si mi dal zo sveta.“ (Ján 17,6) Ľu-
dia polemizujú o tom, ktoré to je meno, no 
Ježiš ho pritom vyslovil v úvode modlitby. 
Povedal „Otče“ a  toto oslovenie použil 
ešte päťkrát, v  jednom prípade dokonca 
„svätý Otče“. Ľudí Starej zmluvy ani len 
nenapadlo, že by k Všemohúcemu pristu-
povali ako k Otcovi. Niektoré náboženské 
skupiny tvrdia, že meno, ktoré Ježiš zjavil 
ľuďom, je ono záhadné JHVH. Vzhľadom 
na uvedené je to úplný nezmysel a apoš-
toli sa nikdy nemodlili v  tomto mene. 
JHVH ani raz nenájdeme v Novom záko-
ne, lebo bol napísaný po grécky. Naopak, 
Ježiš vyučuje svojich učeníkov, aby Boha 
oslovovali „Otče“ a vidíme, že prvá cirkev 
sa tohto príkladu držala. Nie je dôvod, 

prečo by sme sa my mali správať ináč. Ke-
ďže ľudia majú aj prirodzených otcov, aj 
otcov vo viere, je nutné meno špecifikovať 
a v modlitbe povedať „nebeský Otče“ ale-
bo „svätý Otče“. Tieto mená si v žiadnom 
prípade nemôžu privlastniť ľudia, lebo 
patria Bohu.

Meno nad každé meno

„Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko 
a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad kaž-
dé meno, aby sa v  mene Ježiša sklonilo 
každé koleno bytostí ponebeských a po-
zemských i  podzemských.“ (Filipanom 
2,9-10) Meno Ježiš je meno Mesiáša, Bo-
žieho Syna a Syna človeka. Z Biblie vieme, 
že Boží Syn existoval už pred stvorením 
sveta a všetko, čo vidíme, všetky galaxie, 
zem, človek aj zvieratá boli stvorené skrze 

Neho aj pre Neho (Rimanom 11,36). Vie-
me, že v Starom zákone sa viackrát ľudia 
stretli s Bohom – Mojžiš v horiacom kre 
a na hore Horeb, Jozua sa stretol s knieža-
ťom vojsk Hospodinových, pred ktorým 
sa klaňal, a našli by sme ešte veľa ďalších 
miest, kde sa ľudia stretli s Bohom. Celý 
systém bohoslužby v  stánku a  v  chrá-
me hovorí o  Mesiášovi. On predstavuje 
v  jednej osobe chrám, obeť aj veľkňaza. 
Jedným z najslávnejších okamihov v his-
tórii vesmíru bolo vtelenie Ježiša, keď sa 
stal človekom tým, že prijal ľudské telo. 
„Teda keď deti stali sa účastnými tela 
a  krvi, tak aj on podobným spôsobom 
stal sa účastným toho istého, aby smrťou 
zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to 
jest diabla.“ (Židom 2,14) Meno Ježiš pri-
chádza na scénu svetových dejín (ostatne, 
je to tak s každým človekom) spolu s Jeho 
narodením: „A keď sa naplnilo osem 
dní, aby bolo obrezané dieťatko, nazvali 
jeho meno Ježiš, ktorým bolo nazvané od 
anjela, prv ako sa bolo počalo v živote.“ 
(Lukáš 2,21) Ježiš žil skrytý v  rodine do 
svojich asi 30 rokov, kedy začal službu. 
Znova musíme zdôrazniť, že do tej doby 
žil normálnym životom (s výnimkou 
hriechu) a  neurobil žiaden zázrak. Jeho 
služba sa začala tak, že pri krste v Jordá-
ne na Neho zostúpil Svätý Duch. Hneď po 
tom, ako v pôste odrazil satanove útoky, 
sa predstavuje ako Mesiáš – Kristus (Lu-
káš 4,18). Ježišova relatívne krátka služba 

(cca 3,5 roka) spôsobila nemalé rozruše-
nie, lebo robil predtým nevídané skutky: 
vyháňal démonov, uzdravoval, dokonca 
kriesil mŕtvych. Pred Pánom bol však 
ešte jeden, a  to ten najťažší boj – defini-
tívne poraziť smrť a satana, čo bolo mož-
né jedine za predpokladu, že bude až do 
konca poslušný Otcovej vôli,  prejde utr-
pením a úplne svoje telo odovzdá do rúk 
temnoty na posmech, týranie a potupnú, 
krutú smrť. Použime dnešnú športovú 
terminológiu, aby sme pochopili, aký 
rozdiel je v hodnote mena Ježiš pred a po 
ukrižovaní. Môže sa stať, že niekto je fe-
nomenálnym športovcom, dosahuje vý-
borné výsledky, poráža jedného súpera za 
druhým. Olympijským vavrínom je však 
ozdobený až vtedy, keď sa zúčastní hier, 
legálnou cestou porazí všetkých nepriate-
ľov a je korunovaný za víťaza. Už predtým 
bol najlepší, ale teraz má titul olympijské-
ho víťaza. Tento príklad nám pomôže 
porozumieť dôvodu, prečo v  2. kapitole 
Listu Filipanom je použité preto. Pre zá-
sluhy. Ježiš ozdobil svoje meno, ktoré už aj 
predtým bolo slávne, svojím dielom. Pán 
Ježiš Kristus (teraz už nielen Boží Syn, ale 
aj Syn človeka) sa stal zvrchovaným vlád-
com celého vesmíru a už to nikdy nebude 
zmenené. 

Ježišovo zmŕtvychvstanie je tou naj-
lepšou správou pre celú ľudskú rasu. Pa-
vol prehlasuje v súvislosti so vzkriesením 
Ježiša Krista nasledovné: „Aj my vám 
zvestujeme o tom zasľúbení, ktoré dosta-
li otcovia, že ho Boh naplnil ich deťom, 
nám, vzkriesiac Ježiša z mŕtvych, ako je 
aj v  druhom žalme napísané: Môj Syn 
si ty; ja som ťa dnes splodil.“ (Skutky 
13,32-33) Deň vzkriesenia Ježiša Krista je 
počiatkom novej éry ľudskej rasy – nesmr-
teľných ľudí. 

Záver

Pohania meno Ježiš používajú ako ci-
toslovce. Kresťania v mnohých prípadoch 
ani netušia, aká obrovská moc je za me-
nom Ježiš. Pán Ježiš nám dal právo toto 
meno používať a keď tak robíme, musíme 
si byť vedomí toho, že v  tomto mene je 
koncentrovaná každá víťazná sila. Meno 
Pán Ježiš Kristus v  sebe zahrňuje všetky 
mená zo Starého zákona, o  ktorých sme 
hovorili. V  mene Ježiš sa musí pokloniť 
každé koleno. Nech v súvislosti s používa-
ním Pánovho mena vidíme viac vypoču-
tých modlitieb, viac spasených ľudí, zázra-
kov a oslobodení. Nech výsledkom našej 
služby je, že ľudia budú vo svojich životoch 
posväcovať Pánovo meno miesto toho, aby 
ho brali nadarmo alebo ho zneužívali na 
posilňovanie zbytočných tradícií.
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Pán Ježiš Kristus sa stal zvrchovaným 
vládcom celého vesmíru 
a už to nikdy nebude zmenené.

Meno Božie  |  Téma

Duch Svätý si praje doviesť každého 
z nás k dokonalej osobnosti. Táto praktic-
ká činnosť, naše partnerstvo s  Ním, keď 
On prichádza, aby nám pomohol, nás robí 
úplnými, resp. svätými. To je to, čo v sku-
točnosti „svätosť“ znamená – úplnosť 
alebo dokonalosť. To, k  čomu Duch Svä-
tý smeruje je, aby priniesol celý, dokonalý 
Ježišov život do celej našej osobnosti tak, 
aby celá, dokonalá Božia láska mohla byť 
prenesená do celého sveta.

Slovo svätý (angl. holy) je odvodené od 
stredovekého anglického slova „hal“. Je to 
slovo z 11. storočia, ktoré je koreňom sú-
časných slov ako zdravý, svätý, úplný. Svä-
tosť je očividne viac, než len ezoterický du-

chovný atribút a zasahuje ďalej, než len do 
neviditeľného sveta. Svätosť zahrňuje úpl-
nosť ľudskej bytosti. Keď sa ťa Duch Svätý 
dotýka až do vnútra tvojej bytosti....

  tvoj duch môže byť oživený k  životu 
v Bohu (posvätený)

  tvoja duša môže byť obnovená v mysli 
a v emóciách (úplne, dokonale)

  tvoje fyzické telo, zvyky a životné pod-
mienky sa môžu dostať do poriadku, do 
zdravého stavu (zdravé).

Nevyzerá teraz svätosť ako vytúžený 
cieľ, dokonca ako prakticky dosiahnuteľná 
realita? Boh nás chce učiniť svätými tak, 
ako je On Svätý.

Keďže obidva termíny svätosť a posvä-
tenie boli udusené náboženskou hantír-
kou, musíme odkryť pravdu o svätosti, ak 
je svätosť Božím cieľom pre nás. Ak plné 
posvätenie je niečo, čo by si každý z  nás 
mal túžobne priať a ak ty a ja nie sme hlad-
ní a smädní po niečom, čomu nerozumie-
me alebo čoho sa obávame, alebo máme 
o tom zdeformované predstavy, potom je 
potrebné, aby sme ešte viac preskúmali 
skutočný význam slova svätý.

V 1. liste Tesaloničanom 5,23 sa Pavol 
modlí za veriacich v  Tesalonike: „A On 
sám Boh pokoja, nech vás ráči celých po-
svätiť a váš duch nech je zachovaný celý 
a  neporušený, i  duša, i  telo bezúhonne, 
keď príde náš Pán Ježiš Kristus.“ Jeho 
slová zjavujú tri aspekty posvätenia alebo 
svätosti, čo je to isté ako plné obnovenie 
všetkých troch častí ľudskej bytosti (duch, 
duša a telo).

1. Svätosť / posvätenie je teraz.
2. Svätosť / posvätenie je niečo, čo bude 

v tebe robiť samotný Boh.
3. Svätosť / posvätenie zahrňuje tvoj po-

koj, úplnosť a celistvosť (dokonalosť).
V  skratke, Boh je pripravený urobiť 

všetko, aby ťa mohol učiniť totálne celis-
tvým a môže začať už dnes! Pavlova mod-
litba nám dáva ohromné zasľúbenie: „Boh 
pokoja nech vás ráči celých posvätiť.“ Zák-
ladnou myšlienkou slova eirene (pokoj) je 
jednota oddelených častí bytosti, spojená 

Jack Hayford

S 
lovo svätý je tak často používané 
kresťanmi, že by sa zdalo, že sa vie-
me zhodnúť na jednotnom porozu-

mení jeho významu. Čítame naše „Sväté“ 
Biblie. Prijímame „Svätú“ večeru Páno-
vu. Spievame pieseň „Svätý, Svätý, Svätý 
a uznávame „Svätého“ Ducha, tretiu oso-
bu Božej trojice. Rozumieme tomu, že to 
slovo vo všeobecnosti znamená „božský“ 
alebo „Boží“.

Ale keď kresťania začnú diskutovať 
o svätosti, odhalia široké spektrum význa-
mu toho slova.

Čo si myslíš ty, že to znamená? Čo slo-
vo svätý (alebo posvätený, svätosť) predsta-
vuje pre teba? Slovo v určitých obmenách 
– svätý, svätosť, posvätený sa objavuje 700-
krát v anglickej Biblii. Je to určite dôleži-
té slovo. Priemerný veriaci sa zrejme cíti 
ohrozený myšlienkou svätosti. Má tenden-
ciu vidieť to ako niečo nedosiahnuteľné, 
vyžadujúce taký životný štandard, ktorý 
siaha ďaleko za jeho možnosti. Veriaci sú 
náchylní definovať svätosť viac ako „po-
cit“ než ako fakt a vyjadrujú ten pocit ako 
„Ach to je nad moje schopnosti (ale určite 
sa pokúsim urobiť svoje najlepšie!)“. 

Jack Hayford vysvetľuje, 
čo v skutočnosti svätosť je 
a prečo Bohu na nej tak záleží

DOKONALÝ,
SVÄTÝ
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Duch Svätý si praje doviesť každého 
z nás k dokonalej osobnosti.



dohromady. Toto je nádherné zasľúbe-
nie, relevantné pre naše vlastné zlomené 
srdcia.

Svätý ako je On Svätý

Fráza „buďte svätí ako je On Svätý“ má 
ďaleko od zakazujúceho zvolania alebo 
nedosiahnuteľného cieľa, dáva nám as-
poň zábleskom nazrieť do Otcovho srdca 
a Jeho priania pre nás. Najprv je to použi-
té v knihe Leviticus: „Lebo ja som Hospo-
din, váš Boh, a preto sa posvätíte a bude-
te svätí, lebo ja som Svätý.“ (Lev. 11,44). 
Znovu je to použité v Ježišových slovách 
v Evanjeliu Matúša 5,48: „Vy teda buďte 
dokonalí, ako váš Otec, ktorý je v nebe-
siach, je dokonalý.“ Máme pred sebou 
dva záznamy v  Starom a  Novom záko-
ne, ktoré teba i mňa volajú k dokonalosti 
(k svätosti). Ako to môže byť? Ako to mô-
žeme potenciálne dosiahnuť?

Toto Božie volanie malo za cieľ dať ná-
dej namiesto strachu a odsúdenia. Nikdy 
sa nám nepodarí skutočne porozumieť 
tejto oblasti, pokiaľ nezlomíme náš pocit 
toho, že „sme pochybili ešte predtým, než 
sme vôbec začali“. Ak majú byť znovu vy-
budované múry našej osobnosti, musíme 
prísť na miesto potešenia a dôvery ohľad-
ne posvätenia ako cieľa aj procesu.

Nič nebráni procesu posväcovania viac 
než pocit odsúdenia, ktorý vždy zahrňuje 
vinu, nehodnosť a  pocit nemožnosti do-
siahnutia Bohom požadovaných štandar-
dov. Musíme plne „uchopiť“ pravdu, že 
naša svätosť je plne zabezpečená pred Bo-
hom postavením, ktoré máme v  Ježišovi 

Kristovi. Ježišov čistý register bol pripísa-
ný na náš účet. V Liste Rimanom sa často 
používa slovo ospravedlnený, slovo, ktoré 
indikuje to, že Boh vyniesol ohľadne teba 
pozitívne právne rozhodnutie. 

Podľa štandardov najvyššieho súdu vo 
vesmíre, ťa On pokladá za svätého, v prípa-
de, že vložíš svoju dôveru v Ježiša Krista.

Božie slovo je špecifické aj ohľadne svä-
tosti v praxi. Boh chce, aby sme žili svoje 
životy sväto, aby sme praktizovali svätosť 
v myšlienkach a v správaní. To ukazuje na 
rast. Je to, ako keď dorastáme do svätosti, 
ktorú Ježiš pre nás zabezpečil. Keď toto raz 
pochopíme, tak sme na ceste porozumieť 
novým spôsobom slovám „buďte svätí, 
ako som ja Svätý“. 

Čo tu vlastne v skutočnosti Ježiš hovo-
rí: „Vy teda buďte dokonalí, ako váš Otec, 
ktorý je v nebesiach, je dokonalý?“ Ja som 
si zvykol myslieť, že to je výhradne priká-
zanie, ale prišiel som k  tomu, že som to 
začal vidieť viac ako zasľúbenie. V skutoč-
nosti to znamená toto: „Pretože váš Otec 
je svätý, môžete si byť istí, že ste na ceste 
k svätosti.“

Musíme rozumieť dvom dôležitým 
bodom: 1.) Svätosť je Božia nezmeniteľná 
prirodzenosť, 2.) On nám dal zasľúbenie 
o  našej novej prirodzenosti. Pochopenie 
týchto dvoch vecí nás upevní v  dôvere 
o našej budúcnosti.

Svätosť je taká Božia vlastnosť, ktorou 
uchováva integritu celej svojej vlastnej by-
tosti. To znamená, že Bohu nie je potrebné 
nikdy pripomínať, aby bol dobrý, milujúci, 

múdry alebo úžasný. On nepotrebuje pra-
covať na tom, aby uskutočnil to, čo väčšina 
z nás definuje ako „byť svätý“. Namiesto 
toho, keďže Božia prirodzenosť je to, že je 
Svätý, nikdy nebude menej než to, čo už je. 
Jeho svätosť garantuje nemennosť integri-
ty Jeho vlastnej bytosti. 

Čo to znamená pre teba? To znamená, 
že nikdy ťa neprestane milovať. Nikdy 
nebude bez milosrdenstva. Nikdy nebude 
nič iné než spravodlivý. A  On ťa prerobí 
tak, aby si odrážal Jeho integritu vo svojej 
osobnosti a v tom, čo robíš.

Nemusím ti hovoriť, že ľudská osobnosť 
má ďaleko k  Božiemu charakteru. Naša 
integrita bola otrasená, rozbitá a  poško-
dená, znížená na oveľa nižší stupeň, než 
bol pôvodný zámer. Dobrá správa je, že to 
tak nemusí zostať. Prichádza náš Spasiteľ! 
Prichádza nielen preto, aby nám odpustil, 
ale aj preto, aby nás obnovil. Jeho plánom 
je, aby nám dal nový zrod a skrze znovu-
zrodenie do nás vložil nové semeno. Je to 
ako nový genetický princíp: Musíme sa 
„znovu narodiť“, nie z  porušiteľného se-
mena, ale z  neporušiteľného, živým slo-
vom Boha, ktoré žije a  zostáva naveky“ 
(1. list Petrov 1,23).

Prvá Epištola Jána 3,6;9 hovorí: „Nikto, 
kto zostáva v  ňom, nehreší, a  nikto, kto 
hreší, ho nevidel ani ho nepoznal. Nikto, 
kto sa narodil z  Boha, nerobí hriechu, 
lebo jeho semeno zostáva v ňom, ba ani 
nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha.“

Zvykol som čítať tieto verše a chcel som 
sa vzdať. Hovoril som si: „Dobre, myslím, 
že som narodený z Boha, ale toto hovorí, 
že ak si, tak nehrešíš. Ja, ale niekedy hre-
ším. Milujem Pána a  snažím sa byť viac 
svätý, ale hreším.“

Potom ma prenasledovali slová z verša 
8: „Ten, kto hreší je z diabla.“ Pochytili ma 
pochybnosti a pocit márnosti: „Keďže nie 

som bez hriechu, som naozaj spasený? Ta-
kže v skutočnosti som z diabla?“ Roky išli 
a nikto mi to nevyvrátil. Tak ako mnoho 
iných ľudí, opakovane som reagoval na 
výzvu k pokániu a vystúpil pred zhro-
maždenie. Zdalo sa, že to je jediný spôsob, 
ako som sa vedel uistiť o tom, že ma Boh 
prijal. Jedného dňa som sa dozvedel, že 
tie isté verše, ktoré ma zmiatli, obsahujú 
ohromujúcu pravdu.

Jack Hayford
je zakladateľ a pastor The 
Church on the Way v Van Nuys, 
Kalifornia. Spisovateľ, ktorý 
napísal viac než štyri desiatky 
kníh a zložil viac než 600 piesní 
a chorusov. Najznámejší je klasický 
„Majesty“, napísaný v roku 1978. 
Hayford je tiež zakladateľom 
a prezidentom The King´s 
University, akreditovanej, duchom 
naplnenej interdenominačnej 
inštitúcie v Los Angeles.
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Nech to zaberie akúkoľvek dobu, 
On je vydaný tomu, aby ťa učinil 
dokonalým a aby dokončil prácu 
svätosti v tebe.

Moje nepochopenie bolo odstránené 
vtedy, keď som odhalil čas, v ktorom bolo 
sloveso v  gréčtine. Originál tohto ver-
ša vlastne hovorí: „Nikto, kto sa narodil 
z Boha, nepokračuje v hrešení.“ V skutoč-
nosti predchádzajúca kapitola už ustano-
vuje fakt, že len pomocou Ježišovho Ducha 
môžeme rásť v schopnosti odporovať hrie-
chu: „Moje dieťatká, toto vám píšem na to, 
aby ste nezhrešili. A keď by niekto zhrešil, 
máme prímluvcu u  Otca, Ježiša Krista, 
spravodlivého. On je zmierením za naše 
hriechy, no nielen za naše, ale aj za hrie-
chy celého sveta“ (1. list Jánov 2,1-2).

Biblia vlastne hovorí toto: „Tí z  nás, 
ktorí sme sa znovuzrodili, nie sme dobrý-
mi hriešnikmi.“ Čím viac rastieme, tým 
je ťažšie zostávať na tej istej úrovni ako 
predtým. Posolstvo je aj toto: Semeno Jeho 
nového života vo mne ma uisťuje, že je mi 
súdené víťazstvo nad hrešením.

Ako často predtým než si poznal Krista, 
si hrešil a cítil si sa spravodlivý, aj keď si to 
robil? Spomínaš si na slobodný pocit od-
platy, nechať vzplanúť svoj temperament 
alebo byť sebecký? Všimol si si, že odkedy 
si sa znovuzrodil, začalo v tebe prevládať 
chcenie páčiť sa Bohu? Si citlivejší na to, 
aby si činil Jeho vôľu?

Tu je dôvod prečo: Čo sa narodilo 
z Boha, nechce pokračovať v hrešení, pre-
tože On zasial svoje semeno do teba. Božie 
semeno je v tebe! On hovorí: „Zrodil som 
ťa do Môjho života, a preto vlastnosti mo-
jej osobnosti sa v tebe ukážu.“

Ako ukazuje každá moja fotografia, 
predná línia vlasov mi trochu ustúpila. 
Neplánoval som byť plešatý. Vo svojich 
20-tich rokoch som neurobil rozhodnu-
tie: „Myslím, že začnem strácať vlasy.“ Ale 
začal som ich strácať a hocikto mi to mo-
hol predpovedať, že sa to stane. Obidvaja 
moji starí otcovia a môj otec mali presne 
takú istú vlasovú líniu a ten istý genetický 
princíp, ktorý spôsobil ich plešivosť, bol 
prenesený aj na mňa. Môj brat a ja máme 
podobný tvar plešiny, ako mali naši pred-
kovia. Biologické genetické „semeno“ to 
na nás prenieslo.

Táto, možno trochu smiešna ilustrácia, 
poukazuje na to, čo Boh hovorí tebe a mne: 
„Moje semeno je v tebe a keďže ja som svä-
tý, postupne aj ty budeš tiež svätý.“ My sme 
svätí, pretože On je svätý. My sa staneme 
dokonalými, tak ako On je dokonalý.

Svätosť – Jeho svätá prirodzenosť – po-
stupne naplní moje zlomené, slabé a  po-
škodené časti.

Prečo Duch Svätý neprestáva?

Duch Svätý ide za tým, aby každý jeden 
z nás rástol a bol obnovovaný, nech to trvá 

akokoľvek dlho. Vidíme to na príklade 
príbehu Nehemiáša, ktorý dohliadal na 
obnovu jeruzalemských múrov.

Nehemiáš bol pohárnik (rešpektovaný 
poradca) kráľa Artaxerxa, ktorý vládol 
nad 127 provinciami obrovského Perské-
ho impéria. Keď sa kráľ spýtal Nehemiá-
ša, prečo je smutná jeho tvár, vysvetlil mu 
svoje prianie uskutočniť rekonštrukciu 
múrov a brán mesta.

Kráľ odpovedal: „Ako dlho to bude 
trvať?“

„A ja som mu udal čas.“ Nehemiáš 
oznámil svoju požiadavku (Nehemiáš 
2,5-6). Aký dlhý čas žiadal? Ako sme sa 
neskôr dozvedeli v  príbehu, Nehemi-
áš žiadal kráľa o  12 rokov! Dokážem si 
predstaviť, ako sa človek pýta: „Mohol by 
som odísť na dva mesiace?“ alebo „Dob-
re, kráľu, rád by som mal možnosť zostať 
tam dlhšie. Mohlo by to byť potenciálne 
1 rok?“ Ale 12 rokov?

Je to udivujúce, ale kráľ súhlasil s Ne-
hemiášovou požiadavkou. Od jeho reak-
cie, keď prvýkrát počul od Chananiho 
o strašných podmienkach židov v Jeruza-
leme, cez jeho ochotu riskovať svoj život, 
keď žiadal kráľa o povolenie odísť zo svo-
jej funkcie a až k jeho žiadosti o neuveri-
teľne dlhú neprítomnosť viac než jedno 
desaťročie, je Nehemiáš príkladom cha-
rakteru a srdca Božieho Ducha. Nehemiáš 
nemohol byť spokojný, pokiaľ sa neposta-
ral o svojich ľudí.

Týmto spôsobom si Duch Svätý ne-
oddýchne, pokiaľ sa nepostará o  teba 
a  o  mňa. Prichádza, aby v  nás a  s nami 
pracoval, aby obnovil múry našej Bo-
hom stanovenej osobnosti a  nedá sa za-
strašiť pravdepodobnou dĺžkou trvania 
svojej úlohy. Tak ako kráľ súhlasil, tak je 
to aj dnes: „Hospodin dokoná za mňa. 
Hospodine, Tvoja milosť trvá naveky.“ 
(Žalm 138,8)

Nech to zaberie akúkoľvek dobu, On 
je vydaný tomu, aby ťa učinil dokonalým 
a aby dokončil prácu svätosti v tebe, pra-
cujúc v tebe skrze Ducha Svätého. On do-
končí prácu obnovenia tvojej osobnosti. 
On ťa „znovu naprogramuje“.

Evanjelium Matúša hovorí, že všetci, 
ktorí sa dotkli Ježiša boli uzdravení – 
skutočne obnovení (14,36). Ján poukazu-
je na to, že prameň vody nového života 
bude v  tebe bublať (Ján 4,14). Priamym 
zásahom Svätého Ducha, Boh spôso-
bí, že ten prameň prerazí tak, že z  tvoj-
ho vnútra začnú vyvierať rieky Ducha. 
Tento prúd je určený k tomu, aby ťa plne 
obnovil.

Zdroj: Charizma
Preklad: Jaroslava Marcineková 
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Dokonalý, svätý | Vyuovanie

Dr. David Yonggi Cho

Používaj silu 
svojej viery

Urob si konkrétny plán
„Potom riekol Boh: Nech sa vody 
nahromadia na jedno miesto pod 
nebom a nech sa ukáže súš! I stalo 
sa tak. Boh pomenoval súš zemou 
a nahromadené vody pomenoval 
morom. A Boh videl, že to bolo dobré. 
Potom riekol Boh: Nech zem vydá 
sviežu zeleň, semenoplodné byliny 
a ovocné stromy rozličného druhu, 
čo rodia na zemi ovocie, v ktorom je ich 
semä! I stalo sa tak.“ (1Moj 1,9-11)

Keď bola zem zaplavená vodou, nič 
na nej nebolo. Ale keď sa na Boží 
príkaz ukázala súš, začala produkovať 
rôznu  vegetáciu, rastliny a stromy. 
Čo symbolizuje súš v našich životoch? 
Dá sa to pripodobniť robeniu si 
konkrétneho plánu, určeniu cieľa 
a časového limitu podľa Božieho 
zjavenia. Boh nepožehnáva nejasné 
plány. Ak máš víziu a túžbu oživiť 
svoj zbor, musíš si určiť konkrétny 
cieľ. Aby si mohol dosiahnuť svoj 
cieľ, musíš mať detailný plán o tom, 
koľko novoobrátených privedieš 
každý týždeň do zboru. Ak máš túžbu 
založiť si obchod, zároveň s tým, 
že dôveruješ v Božie zázraky, musíš 
si začať robiť aj plány. Musíš vedieť, 
v čom chceš podnikať, aký veľký má 
byť tvoj obchod, aké máš kontakty, aký 
bude plán denného predaja, spodná 
hranica zisku atď. To predstavuje „súš“ 
v tvojom živote.

Keď máš takúto „súš“ a modlíš sa 
k Bohu o zázraky, On ti skutočne 
odpovie. A keď to Boh urobí, tvoj 
život bude prinášať ovocie zázrakov 
a plnosť požehnania. Nezáleží na tom, 
aká pevná je pôda pod vodou – ak 
sa neukáže nad hladinou, nedá sa 
zaznačiť do mapy. Zem, ktorá nie je 
vyznačená na mape, vlastne nie je 
„zemou“. Ako sa „súš“ objavila nad 
vodou, tak sa musí objaviť konkrétny 
plán a vízia v tvojom srdci. Potom 
ťa Boh na tejto „súši“ požehná, aby 
si mohol prinášať ovocie. Boh však 
nikdy nepožehná nejasný plán, hoci 
sa ho snažíš naplniť. Nikdy neprinesie 
ovocie.

(Úryvok z 3. kapitoly – Aplikácia sily viery)



M 
ilí čitatelia, opäť vám po čase 
prinášame ďalšiu „ochutnáv-
ku“ nového prekladu Písma, 

tentoraz 8., 9., 10. a 11. kapitolu Evanjelia 
podľa Matúša.

Po Kázni na vrchu pokračovala Mesi-
ášova služba ďalšími prejavmi moci Du-
cha Svätého, Ježiš delegoval svoju autoritu 
učeníkom, ktorých vyslal, aby sa aj oni 
podieľali na hlásaní radostného posolstva. 
Varoval ich, že sa stretnú s odporom a pre-
nasledovaním, ale povzbudil ich prísľu-
bom večnej odmeny. Keď sa o Ježišových 
zázrakoch dopočul Ján Krstiteľ, ktorý už 
vtedy bol vo väzení, poslal za ním svo-
jich žiakov s otázkou na Ježišovo Mesiáš-
stvo. Ján, ktorý bol kedysi pri začiatkoch 

Ježišovej služby a verejne ho označil za 
Božieho baránka, ktorý „berie preč hriech 
sveta“ (J 1,29), bol zrejme v dôsledku tla-
ku, ktorý zakúšal vo väzení, na pochybách 
o Ježišovom poslaní. Pán dal Jánovi jed-
noznačnú odpoveď a hovoril o mocnom 
príchode Božieho kráľovstva, sprevádza-
nom zázrakmi. Jeho príchod bol možno 
živelný a expanzívny, no Ježiš sa k nemu 
priznáva a hovorí, že ten, kto sa na ňom 
nepohorší, je požehnaný. (Mt 11,6)

Keď Jánovi učeníci odišli, Ježiš po-
kračoval v nastolenej téme o príchode 
Božieho kráľovstva. Vyzdvihol Jánovu 
osobnosť a službu, označil ho za „najväč-
šieho človeka“ a dodal, že aj tí najmen-
ší v Božom kráľovstve sú väčší ako on. 

Príchod Božieho kráľovstva súvisí s Já-
novou službou akéhosi „herolda“, ktorý 
oznamoval jeho príchod a pripravoval mu 
cestu. Príchod Kráľovstva v osobe Mesi-
áša znamenal inváziu Božej lásky a dob-
roty do sveta poznačeného ľudským pá-
dom do hriechu a nadvládou satana. Táto 
invázia sa nezaobišla bez duchovného 
konfliktu, o ktorom Pán hovorí v trocha 
tajomnom verši 12 v 11. kapitole Matú-
ša: „Od dní Jána Krstiteľa až doteraz 
sa kráľovstvo Nebies násilne rozmáha 
a násilníci sa ho zmocňujú.“ Tento verš 
sme si po podnetnej diskusii v preklada-
teľskej komisii dovolili preložiť inak, ako 
to doposiaľ robila tradícia slovenských 
prekladov. V preklade prof. Roháčka ten-
to verš znie: „A odo dní Jána Krstiteľa 
až doteraz trpí nebeské kráľovstvo ná-
silie, a tí, ktorí činia násilie, uchvacujú 
ho.“ Trpí teda kráľovstvo Nebies násilie, 
alebo sa násilne rozmáha? Základným 
významom gréckeho slovesa biadzomai, 
ktoré je v tomto prípade v pôvodnom tex-
te použité, je: použiť silu. V mediálnom 
slovesnom rode (ktorý v tomto prípade 
môže mať tak tranzitívny, ako aj pasív-
ny význam), znamená pretlačiť si cestu, 
násilne vstúpiť, alebo byť vystavený nási-
liu, trpieť násilie. Väčšina prekladateľov 
volí druhý, pasívny variant, a to zrejme 
z dôvodu, že je pre nich nepredstaviteľ-
ná idea násilného šírenia Božieho krá-
ľovstva. Kresťanstvo je, samozrejme, 
náboženstvom pokoja, ktoré dokonca 
vyučuje milovať svojich nepriateľov, ide 
však o ľudských nepriateľov, za ktorých 
je treba sa modliť a vedieť im aj odpustiť, 
na druhej strane sú tu ozajstní nepriatelia 
Božieho kráľovstva: duchovné sily v po-
nebeských oblastiach a démoni, trápiaci 
životy ľudí tu na zemi, proti ktorým ve-
dieme nezmieriteľný boj. Apoštol Pavol 
o ňom hovorí vo svojom liste Efezským: 
„Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s te-
lom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, 
so svetovládcami temnosti tohoto veku, 
s duchovnými mocami zlosti v pone-
beských oblastiach.“ (Ef 6,12; ROH) 
Príchod Božieho kráľovstva v podobe 
Mesiáša znamenal zdrvujúci útok na sa-
tanovo kráľovstvo tmy. Boží Syn prišiel 
na to, aby zmaril skutky diabla. (1J 3,8) 
Zázraky, o ktorých Ježiš hovorí Jáno-
vým učeníkom, sú toho dôkazom – Bo-
žie kráľovstvo mocne expandovalo na 
zem a s použitím obrovskej sily zaútočilo 
na kráľovstvo temnoty. Preto považuje-
me za opodstatnené prekladať Mt 11,12 
vyššie uvedeným, „novým“ spôsobom. 
Povzbudil nás k tomu aj podobný verš, 
nachádzajúci sa v Lukášovom evanjeliu, 
ktorý cituje ten istý Pánov výrok trocha 
inými slovami: „Zákon i proroci až po 

Evanjelium 
podľa Matúša

Preklad
Biblie
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Jána: odvtedy sa zvestuje kráľovstvo 
Božie, a každý sa nasilu tisne do neho.“ 
(Lk 16,16; ROH) Ekvivalentom násilné-
ho šírenia Božieho kráľovstva je tu jeho 
zvestovanie a namiesto násilníkov, ktorí 
sa ho zmocňujú, sú tu ľudia, ktorí sa do 
Kráľovstva nasilu tisnú.

Tieto verše odhaľujú dôležitý princíp. 
Na to, aby človek vošiel do Božieho krá-
ľovstva, je potrebné vyvinúť určité úsilie. 
Naše rozhodnutie obrátiť sa od hriechov 
a nasledovať Krista musí byť jednoznač-
né a silné, len vtedy sa vieme zmocniť 
všetkých dobrodení, ktoré nám Kristus na 
kríži vydobyl. Používajme silu Božieho 
kráľovstva!

Daniel Šobr

�

Evanjelium podľa Matúša

8. kapitola 

1 Keď zostupoval z vrchu, nasledovali 
ho početné davy. 2 Vtom prišiel jeden ma-
lomocný, klaňal sa mu a hovoril: „Pane, ak 
chceš, môžeš ma očistiť.“ 3 Ježiš vystrel 
ruku a dotkol sa ho so slovami: „Chcem, 
buď očistený!“ A hneď bol očistený od 
malomocenstva. 4 Ježiš mu povedal: Ni-
komu to nehovor! Choď sa ukázať kňazo-
vi a obetuj dar podľa Mojžišovho príkazu 
– ako svedectvo pre nich.

5 Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pri-
šiel k nemu stotník a prosil ho: 6 „Pane, 
môj sluha 1 leží doma ochrnutý a strašne 
trpí.“ 7 „Prídem a uzdravím ho,“ povedal 
mu Ježiš. 8 „Pane,“ odpovedal stotník, 
„nie som hoden 2, aby si vošiel pod moju 
strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha 
bude uzdravený. 9 Veď aj ja som človek 
podliehajúci autorite a mám pod sebou 
vojakov. Tomu poviem: ‚Choď!‘ a on ide, 
inému: ‚Príď!‘ a príde, a svojmu otrokovi: 
‚Urob toto!‘ a on urobí.“ 10 Keď to Ježiš 
počul, začudoval sa a povedal tým, ktorí 
ho nasledovali: „Veru vám hovorím, ani 
v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru! 
11 A hovorím vám, že mnohí prídu z vý-
chodu aj zo západu a budú stolovať s Ab-
rahámom, Izákom a Jákobom v kráľov-
stve Nebies. 12 Synovia kráľovstva však 
budú vyhodení von do tmy; tam bude plač 
a škrípanie zubami.“ 13 Potom Ježiš pove-
dal stotníkovi: „Choď a nech sa ti stane, 

1  al. chlapec; podobne aj vo v. 8 a 12
2 Stotník naráža na svoj pohanský pôvod 
a na skutočnosť, že Židia sa s pohanmi nestý-
kali.

ako si uveril!“ V tú hodinu bol jeho sluha 
uzdravený.

14 Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, 
videl, že jeho svokra leží s horúčkou. 
15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opusti-
la; ona vstala a začala ich obsluhovať. 16 
Keď nastal večer, priviedli k nemu mno-
hých démonizovaných; on vyhnal duchov 
slovom a všetkých chorých uzdravil, 17 
aby sa naplnilo, čo povedal prorok Izai-
áš 3: „On vzal naše slabosti a niesol naše 
choroby.“

18 Keď Ježiš videl okolo seba početné 
davy, prikázal, aby sa preplavili na druhý 
breh. 19 Vtedy k nemu prišiel jeden zna-
lec Písma a povedal mu: „Učiteľ, budem 
ťa nasledovať, kdekoľvek pôjdeš!“ 20 Ježiš 
mu povedal: „Líšky majú nory a nebeské 
vtáky hniezda; syn človeka však nemá, 
kde by hlavu zložil.“ 21 A iný z jeho uče-
níkov ho prosil: „Pane, dovoľ mi najprv 
odísť a pochovať svojho otca.“ 22 No Je-
žiš mu odpovedal: „Nasleduj ma a nechaj 
mŕtvym pochovávať svojich mŕtvych.“

23 Potom vstúpil do člna a jeho učeníci 
ho nasledovali. 24 Zrazu na mori nastala 
veľká búrka, takže sa vlny valili cez čln, 
on však spal. 25 Učeníci ho prišli zobu-
diť so slovami: „Pane, zachráň nás, lebo 
zomrieme!” 26 „Čo ste zbabelí, vy malo-
verní?!“ povedal im. Vtedy vstal, pokarhal 
vetry aj more a nastalo úplné bezvetrie. 
27 Ľudia sa čudovali: „Kto to len je, že ho 
aj vetry, aj more poslúchajú?!“

28 Keď sa preplavil na druhý breh do 
kraja Gergezénov, stretli ho dvaja démoni-
zovaní, ktorí vyšli z hrobiek. Boli tak veľ-
mi nebezpeční, že po tej ceste nikto nemo-
hol chodiť. 29 Zrazu zvrieskli: „Čo ťa do 
nás, Ježiš, Boží Syn?! Prišiel si sem, aby si 
nás predčasne 4 trápil?“ 30 V diaľke sa pás-
lo veľké stádo svíň. 31 Démoni ho prosili: 
„Keď už nás vyháňaš, dovoľ nám odísť do 
toho stáda svíň!“ 32 „Odíďte!“ dovolil im. 
Oni vyšli a odišli do toho stáda svíň. Celé 
stádo sa splašene rozbehlo dole zrázom do 
mora a utopilo sa 5. 33 Pastieri ušli, a keď 
prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj to 
o tých démonizovaných. 34 Celé mesto 
vyšlo v ústrety Ježišovi a keď ho uvideli, 
prosili, aby odišiel z ich kraja.

9. kapitola 

1 Nastúpil do člna, preplavil sa a pri-
šiel do svojho mesta. 2 Vtom mu priniesli 
ochrnutého, ktorý ležal na lôžku. Keď Je-
žiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: 
„Vzchop sa, syn môj! Sú ti odpustené hrie-
chy!“ 3 Tu si niektorí zo znalcov Písma 

3 gr. bolo povedané skrze proroka Izaiáša
4 al. pred ustanoveným časom
5 gr. zahynulo vo vodách

povedali 6: „Tento sa rúha!“ 4 Keď Ježiš 
poznal 7 ich myšlienky, povedal: „Prečo 
si myslíte zlé veci vo svojich srdciach? 
5 Čo je ľahšie povedať: ‚Sú ti odpustené 
hriechy‘, alebo: ‚Vstaň a choď‘? 6 Ale aby 
ste vedeli, že Syn človeka má právomoc 
na zemi odpúšťať hriechy...“ – vtedy po-
vedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko 
a choď domov.“ 7 On vstal a odišiel domov. 
8 Keď to videli davy, žasli a vzdali slávu 
Bohu, ktorý dal ľuďom takú právomoc.

9 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, uvidel 
človeka menom Matúš, ako sedí na mies-
te, kde sa vyberala daň. Povedal mu: „Na-
sleduj ma!“ On vstal a nasledoval ho.

10 Keď potom sedel za stolom v dome, 
mnohí vyberači daní a hriešnici prišli 
a stolovali spolu s Ježišom a jeho učeník-
mi. 11 Uvideli to farizeji a spýtali sa jeho 
učeníkov: „Prečo váš učiteľ je s vyberač-
mi daní a hriešnikmi?“ 12 Ježiš to však 
začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú 
zdraví, ale chorí! 13 Choďte a učte sa, čo 
znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie 
obeť.‘ Lebo som neprišiel volať spravodli-
vých, ale hriešnikov k pokániu.“

14 Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci 
a spýtali sa: „Ako to, že sa my a farizeji 
mnoho postíme, ale tvoji učeníci sa nepos-
tia?“ 15 Ježiš im odpovedal: „Môžu sva-
dobčania 8 smútiť, keď je ženích s nimi? 
Prídu však dni, keď bude od nich ženích 
vzatý, a vtedy sa budú postiť. 16 Nik ne-
dáva záplatu z novej látky na starý plášť, 
inak sa výplň odtrhne od šiat a diera sa 
ešte zväčší. 17 Ani mladé víno nenalievajú 
do starých mechov, inak sa mechy roztrh-
nú, víno sa rozleje a mechy sa zničia. Mla-
dé víno však nalievajú do nových mechov, 
a tak sa zachová oboje.“

18 Medzitým, čo im to hovoril, prišiel 
jeden hodnostár, klaňal sa mu a povedal: 
„Dcéra mi práve zomrela, ale príď, po-
lož na ňu ruku a bude žiť!“ 19 Ježiš vstal 
a išiel za ním aj so svojimi učeníkmi. 
20 Jedna žena, ktorá už dvanásť rokov 
krvácala, zrazu prišla zozadu a dotkla sa 
okraja jeho plášťa. 21 Povedala si totiž: 
„Ak sa len dotknem jeho plášťa, budem 
uzdravená 9!“ 22 Ježiš sa otočil a uvidel ju. 
„Vzchop sa, dcéra!“ povedal, „tvoja vie-
ra ťa uzdravila 10.“ Od tej chvíle 11 bola tá 

6 al. povedali medzi sebou; gr. povedali 
v sebe
7 gr. videl, všimol si
8 gr. synovia svadobnej komnaty. Hebraiz-
mus: išlo o ženíchových priateľov, ktorí mu po-
máhali pri organizácii svadby a na svadobnej 
hostine zaujímali popredné miesta.
9 al. zachránená
10 al. zachránila
11 gr. hodiny
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žena uzdravená 12. 23 Keď Ježiš prišiel do 
hodnostárovho domu, uvidel ľudí, hrajú-
cich na píšťaly, a rozrušený dav. 24 Pove-
dal im: „Odíďte! To dievča nezomrelo, ale 
spí!“ A posmievali sa mu. 25 Keď poslali 
dav preč, vošiel dnu, chytil dievča za ruku 
a ono vstalo. 26 Správy o tom sa rozšírili 
po celej tej krajine.

27 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za 
ním dvaja slepí a kričali: „Zmiluj sa nad 
nami, Syn Dávida!“ 28 A keď vošiel do 
domu, pristúpili k nemu tí slepí a Ježiš sa 
ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ 
„Áno, Pane,“ odpovedali mu. 29 Vtedy sa 
dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám sta-
ne podľa vašej viery!“ 30 A oči sa im otvo-
rili. Ježiš im prísne dohovoril: „Nie aby sa 
to niekto dozvedel!“ 31 Oni však išli a roz-
niesli správu o ňom po celom tom kraji.

32 Práve keď odchádzali, priviedli 
k nemu nemého démonizovaného človeka. 
33 A keď bol démon vyhnaný, nemý začal 
hovoriť. Davy žasli a hovorili: „Niečo také 
sa v Izraeli ešte nikdy nestalo!“ 34 Fari-
zeji však hovorili: „Kniežaťom démonov 
vyháňa démonov!“

35 Ježiš obchádzal všetky mestá a de-
diny, učil v ich synagógach, kázal evan-
jelium kráľovstva a uzdravoval každú 
chorobu a každý neduh medzi ľuďmi. 
36 A keď videl davy, bolo mu ich ľúto, 
lebo boli vysilené a ubité ako ovce, ktoré 
nemajú pastiera. 37 Vtedy povedal svojim 
učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov 
málo! 38 Proste teda Pána žatvy, aby vy-
slal 13 robotníkov do svojej žatvy!“

10. kapitola 

1 Zvolal si dvanásť učeníkov a dal im 
moc 14 nad nečistými duchmi, aby ich vy-
háňali a uzdravovali každú chorobu a kaž-
dý neduh.

2 Toto sú mená dvanástich apoštolov: 
prvý Šimon, nazývaný Peter, a jeho brat 
Andrej, Jakub – syn Zebedea, a jeho brat 
Ján, 3 Filip a Bartolomej, Tomáš a vyberač 
daní Matúš, Jakub – syn Alfea, a Lebbeus, 
zvaný Tadeáš, 4 Šimon Kananita 15 a Júda 
Iškariotský, ktorý ho aj zradil. 5 Týchto 
dvanástich vyslal Ježiš a prikázal im:

„Nechoďte na cestu k pohanom a ne-
vojdite do žiadneho samaritánskeho mes-
ta, 6 radšej choďte k strateným ovciam 
z Izraelovho domu 16. 7 Choďte a kážte: 
‚Priblížilo sa kráľovstvo Nebies!‘ 8 Cho-
rých uzdravujte, malomocných očisťujte, 

12 al. zachránená
13 al. vyhnal, vypudil
14 gr. právomoc / autoritu
15 al. Horlivec, inde nazývaný gréckym slo-
vom zélótés
16 al. rodu

mŕtvych krieste, démonov vyháňajte! Za-
darmo ste dostali, zadarmo dávajte! 9 Ne-
berte si do opaskov zlato, ani striebro, ani 
meď 17, 10 ani kapsu na cestu, ani dve tu-
niky, ani sandále, ani palice, lebo robotník 
si zaslúži, aby mu dali jesť. 11 Do ktorého-
koľvek mesta alebo dediny prídete, zistite 
si, kto v nich je hoden a zostaňte uňho 18, 
kým nepôjdete ďalej. 12 Keď budete vchá-
dzať do domu, pozdravte ho 19. 13 Ak toho 
bude ten dom hoden, nech naň príde váš 
pokoj, ak toho nebude hoden, nech sa váš 
pokoj vráti k vám. 14 A ak vás niekto ne-
prijme a nebude počúvať vaše slová, na 
odchode z toho domu alebo mesta, stras-
te si prach z nôh. 15 Veru vám hovorím: 
‚V súdny deň bude sodomskej a gomorskej 
krajine znesiteľnejšie ako tomu mestu.‘

16 Posielam vás ako ovce medzi vlkov: 
Buďte teda obozretní 20 ako hady a čistí 21 
ako holubice. 17 Majte sa na pozore pred 
ľuďmi, lebo vás budú vydávať súdom 
a bičovať vo svojich synagógach; 18 budú 
vás vodiť pred vladárov a kráľov pre mňa, 
aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. 
19 A keď vás vydajú, netrápte sa, čo a ako 
máte hovoriť. V tú chvíľu vám bude dané, 
čo máte hovoriť. 20 Lebo to nie ste vy, kto 
bude hovoriť, ale Duch vášho Otca bude 
hovoriť vo vás. 21 Brat vydá brata na smrť 
a otec dieťa, deti sa postavia proti rodičom 
a pripravia ich o život. 22 A všetci vás 
budú nenávidieť pre moje meno. Kto však 
vytrvá až do konca, bude zachránený. 
23 A keď vás budú prenasledovať v jed-
nom meste, utečte do iného, lebo veru vám 
hovorím: isto neprejdete 22 všetky izraelské 
mestá, kým nepríde Syn človeka.

24 Nie je učeník nad učiteľa, ani otrok 
nad svojho pána. 25 Učeníkovi stačí, keď 
bude ako jeho učiteľ, a otrok ako jeho pán. 
Ak pána domu nazvali Belzebubom, o čo 
skôr jeho domácich?!“ 26 Nebojte sa ich 
teda: lebo nič nie je zahalené, čo by sa raz 
neodhalilo; alebo skryté, čo by nevyšlo 
najavo. 27 Čo vám vravím potme, hovor-
te na svetle, a čo počujete šepkať do ucha, 
hlásajte zo striech. 28 A nebojte sa tých, 
čo zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu. 
Radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť 
aj dušu, aj telo v Gehenne! 29 Nepredá-
vajú dvoch vrabcov za assarion 23? A ani 

17 Išlo o mince rôznej hodnoty.
18 gr. tam
19 Bežným pozdravom biblických čias bolo: 
Pokoj vám! Preto aj nasledujúci verš hovorí 
o pokoji.
20 al. opatrní / rozumní
21 al. neznečistení; pôv. gr. význam: nepo-
miešaní
22 gr. nedokončíte
23 Najmenšia rímska medená minca o hod-
note približne 1/16 denára.

jeden z nich nepadne na zem bez vášho 
Otca. 30 Vám sú však spočítané aj všetky 
vlasy na hlave. 31 Preto sa nebojte, vy ste 
cennejší než mnoho vrabcov! 32 Každého, 
kto ma vyzná 24 pred ľuďmi, vyznám aj ja 
pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach, 
33 a každého, kto ma zaprie pred ľuďmi, 
zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je 
v nebesiach.

34 Nemyslite si, že som prišiel pri-
niesť na zem pokoj. Neprišiel som pri-
niesť pokoj, ale meč! 35 Lebo som pri-
šiel postaviť 25 človeka proti jeho otcovi, 
dcéru proti matke a nevestu proti svokre 
36 a nepriateľmi človeka budú jeho do-
máci. 37 Kto miluje otca alebo matku 
viac ako mňa, nie je ma hoden, a kto 
miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, 
nie je ma hoden. 38 A kto neberie svoj 
kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. 
39 Kto nájde svoj život 26, príde oň, a kto 
príde o svoj život pre mňa, nájde ho.

40 Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto 
mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma po-
slal. 41 Kto prijíma proroka ako proroka, 
dostane odmenu proroka, a kto prijíma 
spravodlivého ako spravodlivého, dostane 
odmenu spravodlivého. 42 A kto by dal 
napiť jednému z týchto maličkých 27 čo 
len za pohár studenej vody ako učeníko-
vi – veru, hovorím vám: ‚Nepríde o svoju 
odmenu.‘“

11. kapitola 

1 Keď Ježiš dal príkazy svojim dvanás-
tim učeníkom, odišiel odtiaľ učiť a kázať 
v ich 28 mestách.

2 Ján sa vo väzení dopočul o Mesi-
ášových skutkoch. Poslal za ním dvoch 
svojich učeníkov 3 s otázkou: „Si ty ten, 
čo má prísť 29, alebo máme čakať iného?“ 
4 Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte 
Jánovi, čo počujete a vidíte: 5 slepí vidia, 
chromí chodia, malomocní sú očisťovaní, 
hluchí počujú, mŕtvi sú kriesení a chudob-
ným sa hlása evanjelium. 6 Požehnaný je 
ten, kto sa na mne nepohorší.“

7 Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť 
davom o Jánovi: „Čo ste si šli pozrieť na 
púšť? Trstinu, čo sa kolíše vo vetre? 8 Ale-
bo čo ste tam šli vidieť? Človeka obleče-
ného v jemnom odeve? Veď tí, čo nosia 
jemné odevy, sú v kráľovských palácoch! 

24 al~: kto sa ku mne prizná.... ku tomu sa aj 
ja priznám
25 gr. rozdeliť
26 al. dušu
27 t.j. nezastávajúcich významné postavenie; 
nejde o deti, ale o učeníkov.
28 t.j. v mestách, z ktorých pochádzali učení-
ci / v rôznych okolitých mestách
29 al. prichádza
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9 Alebo čo ste tam šli vidieť? Proroka? Áno, ho-
vorím vám, viac než proroka! 10 Lebo on je tým, 
o kom je napísané: ‚Posielam pred tebou svojho 
posla, ktorý ti pripraví cestu.‘ 11 Veru, hovorím 
vám: Medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto 
väčší než Ján Krstiteľ; ale aj ten najmenší 30 v krá-
ľovstve Nebies je väčší ako on! 12 Od dní Jána 
Krstiteľa až doteraz sa kráľovstvo Nebies násil-
ne rozmáha násilím 31 a násilníci sa ho zmocňu-
jú. 13 Lebo všetci proroci aj Zákon prorokovali 
až do Jána. 14 A ak to chcete prijať: On je Eliáš, 
ktorý mal prísť. 15 Kto má uši, aby počul, nech 
počuje!

16 K čomu však prirovnám túto generáciu? Po-
dobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach a volajú 
na svojich kamarátov: 17 ‚Hrali sme vám na píš-
ťale, a netancovali ste; spievali sme vám žalospev, 
a nebili ste sa do pŕs.‘ 18 Prišiel Ján, nejedol ani 
nepil, a hovoria: ‚Má démona!‘ 19 Prišiel Syn člo-
veka, je a pije, a hovoria: ‚Aha, nenásytník a pi-
jan, priateľ vyberačov daní a hriešnikov!‘ Spra-
vodlivosť múdrosti potvrdzujú jej deti 32.“

20 Vtedy začal vyčítať mestám, v ktorých sa 
stala väčšina jeho zázrakov, že nerobili pokánie: 
21 „Beda ti, Chorazin, beda ti, Betsaida! Lebo 
keby sa v Týre a Sidóne stali také zázraky ako 
u vás, dávno by vo vrecovine a popole robili po-
kánie! 22 Hovorím vám: V súdny deň bude Týru 
a Sidónu znesiteľnejšie ako vám! 23 A ty, Ka-
farnaum, ktorý si vyvýšený až do neba, do pod-
svetia 33 budeš zhodený! Lebo keby sa v Sodome 
stali také zázraky, ako v tebe, stála by až dodnes. 
24 Hovorím vám: V súdny deň bude Sodome 34 
znesiteľnejšie ako tebe!“

25 V tom čase Ježiš povedal: Chválim ťa, Otec, 
Pán neba a zeme, že si tieto veci skryl pred múd-
rymi a rozumnými a zjavil si ich deťom: 26 áno, 
Otec, lebo tak sa ti to páčilo. 27 Všetko mi odo-
vzdal môj Otec; nikto nepozná Syna, len Otec, 
a ani Otca nepozná nikto, len Syn a ten, komu 
by ho chcel Syn zjaviť. 28 Poďte ku mne všetci, 
ktorí sa namáhate 35 a ste preťažení – ja vám dám 
odpočinok. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte 
sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný srdcom, 
a nájdete odpočinok pre svoje duše. 30 Lebo moje 
jarmo je príjemné 36 a moje bremeno ľahké.

30 gr. menší
31 al. trpí násilie
32 var. skutky
33 al. pekla
34 gr. sodomskej zemi
35 al. ktorí ťažko pracujete
36 al. užitočné

Ak vám záleží na vzniku tohoto nového 
slovenského prekladu Písma, 

prosíme, podporte ho svojimi modlitbami 
a fi nančnými darmi na špeciálnom účte 

Slovenskej tlačovej misie: 
2921826148/1100
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Miroslav Iliaš
Pečiatka s menorou 
nájdená v severnom Izraeli
Archeológovia pokračujú v nálezoch potvrdzujúcich spojenie židovského 
národa s jeho zemou Izrael. Tentokrát je nálezom malá, asi 1500-ročná 
pečiatka, nájdená pri meste Akko (známe aj ako Acre) v severnom 
Izraeli, v regióne Západnej Galiley. Pečiatka nesie symbol menory 
– sedemramenného chrámového svietnika. Používala sa na identifi káciu 
pečených produktov a pravdepodobne patrila pekárstvu, ktoré dodávalo 
rituálne čistý (košér) chlieb Židom v Akko počas byzantskej éry.
Keramická pečiatka sa datuje do byzantskej éry (6. storočie po Kr.) a našla 
sa počas vykopávok, ktoré Izraelský úrad pre starožitnosti povinne 
vykonáva v lokalite Horbat Uza východne od Akko pred zahájením 
stavby železničnej trate Akko-Karmel Izraelskou národnou železničnou 
spoločnosťou.

Nález patrí do skupiny označovanej ako „chlebové pečiatky“, keďže bol 
používaný na značenie pečených produktov. Podľa slov Giláda Jaff eho 
a Dr. Dannyho Syona, vedúcich vykopávok z poverenia Izraelského úradu 
pre starožitnosti: „Poznáme veľa pečatí z rôznych zbierok, nesúcich symbol 
menory. Chrámový svietnik, židovský symbol par excellence, indikuje, že 
pečatidlo patrilo Židom, na rozdiel od kresťanských chlebových pečatidiel 
so symbolom kríža, ktoré boli v byzantskej ére oveľa početnejšie.“ V tom 
období sa v regióne moslimovia ešte nenachádzali, pretože Korán ešte 
nebol napísaný.

Dr. Syon sa vyjadril: „Je to prvýkrát, čo sa našla takáto pečiatka počas 
kontrolovaných archeologických vykopávok, čím je možné určiť jej pôvod 
a dátum vyhotovenia. Pečiatka je dôležitá, pretože dokazuje existenciu 
židovskej komunity Uza v kresťansko-byzantskom období. Prítomnosť 
židovského osídlenia v blízkosti regiónu Akko - ktorý bol v tom čase 
jednoznačne kresťanský - predstavuje novinku v archeologickom 
výskume.“ Archeológovia dodávajú: „Kvôli geografi ckej blízkosti Horbat 
Uza k Akku môžeme špekulovať, že osídlenie produkovalo košér pečené 
výrobky pre Židov v Akko v byzantskej ére.“

Pečiatku predstavuje vyryté zobrazenie sedemramenného svietnika 
na úzkej báze a vrchol jeho ramien tvorí horizontálnu líniu. Niekoľko 
gréckych písmen je vyrytých okolo kruhu a na konci rukoväte je bodka. 
Dr. Lea Di Segni z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme navrhla, že písmená 
pravdepodobne predstavovali meno Launtius, rozšírené medzi Židmi v tom 
čase, ktoré sa tiež vyskytuje na inom židovskom pečatidle s neznámym 
pôvodom. „Toto je pravdepodobne meno pekára z Horbat Uza,“ vyjadrili sa 
Dr. Syon a Gilád Jaff e.

Zdroj: Arutz Sheva ; Ynetnews
Foto: Izraelský úrad pre starožitnosti
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Peter Málik

Dnes, v dobe medzinárodných misijných 
organizácií, monumentálnych evanjelizač-
ných kampaní a prebudeneckých megazborov 

roztrúsených po celom svete, často zabúdame na to, 
ako sa plné evanjelium začalo šíriť krátko po dra-
matických udalostiach na Azusa Street. A pritom to 
vôbec nebolo jednoduché ani bezbolestné. Jediné, 
čím letniční priekopníci disponovali, bolo zmocne-
nie Duchom Svätým, revolučné posolstvo plného 
evanjelia a nadprirodzená viera, že Boh sa o svojich 
služobníkov postará v súlade so svojou vôľou – aby 
boli ľudia spasení vo všetkých končinách zeme. Hoci 
Azusa Street bola bezpochyby epicentrom letnič-
ného prebudenia v jeho počiatkoch, už v priebehu 
niekoľkých týždňov po prvom vyliatí dosvedčovali 
podobné javy kresťania po celom svete. „Topánky 
evanjelia“ niesli Božích služobníkov po celom svete 
v tých najpozoruhodnejších situáciách. Odhodlanie 
kázať dobrú správu v jej plnosti, búralo jazykové, 
kultúrne aj náboženské bariéry. Inšpiratívne prí-
behy evanjelizačného nadšenia týchto misionárov 
sú veľmi povzbudzujúce aj pre moderného kresťa-
na, a preto sme sa rozhodli, že sa o ne s čitateľmi 
podelíme v najbližších dvoch číslach Logosu. 

LETNIČNÝ OHEŇ V EURÓPE

Nórsko

Kým mnohí pastori z celého sveta zažili požehnanie letníc 
priamo na prebudeneckých zhromaždeniach na Azusa Street, 
mnohí ďalší boli ovplyvnení nepriamo. Medzi nich patril aj 
Thomas Ball Barratt, metodistický pastor z Nórska. Barratt 
bol úspešný pastor, patril medzi najdôležitejších súdobých 
metodistických služobníkov v Nórsku. V roku 1906 odcestoval 
do New Yorku za účelom získania finančných prostriedkov 
pre mestskú misiu v dnešnom Osle (vtedy Christiana). Keď sa 
Barratt počas svojho pobytu v New Yorku dopočul o prebudení 
na Azusa Street od samého začiatku to bez štipky skepticizmu 
vnímal ako vypočutie modlitieb za vyliatie Ducha Svätého 
v posledných dňoch. Podobne ako mnohí iní, sa rozhodol 
osobne navštíviť prebudenie a prijať tam letničnú skúsenosť. 
Cestovať však nebolo treba. Siedmeho októbra 1906 Thomas 
Barratt prijal krst v Duchu Svätom priamo vo svojej hotelovej 
izbe v New Yorku. Neúnavný nórsky pastor sa modlil dvanásť 
hodín denne, aby mohol zakúsiť letničné zmocnenie; jeho 
horlivé prahnutie však nezostalo bez ovocia: Barratt zrazu 
vykríkol na Božiu slávu „siedmimi alebo ôsmimi jazykmi“. 
Barratt, ktorý v minulosti študoval u slávneho nórskeho 
skladateľa Edvarda Griega, po naplnení Duchom Svätým 
odspieval ex tempore „nádherné baritónové sólo v jednom 
z najčistejších a najkrajších jazykov, aké som kedy počul“. 

Barratt sa v decembri roku 1906 vrátil do Osla, kde pre-
najal telocvičňu s kapacitou 2000 miest, aby tam usporiadal 
prvé moderné letničné zhromaždenie v Európe. Telocvičňu 
zaplnil dav veriacich túžiacich po čistom srdci a zmocne-
ní Duchom. Mnohí samozrejme neočakávali letničné javy, 
s ktorými predtým vôbec neprišli do styku. Nakoniec však toto 
zhromaždenie prinieslo prielom a naštartovalo Barrattovu 
službu do takých rozmerov, že ho zakrátko začali považovať za 
apoštola letníc pre severnú a západnú Európu. Pastori a bežní 
veriaci z celého kontinentu navštevovali jeho zhromažde-
nie, aby prežili osobnú skúsenosť krstu v Duchu Svätom. 

Anglicko

Jedným z najznámejších Barrattových konvertitov bol 
anglikánsky vikár zo Sunderlandu, Alexander Boddy. Nielenže 
Boddy viedol hľadajúcich anglikánov k porozumeniu i samot-
nej skúsenosti krstu v Duchu Svätom, ale túto tému predniesol 
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Počiatky 
letničnej misie I.

A budete mi 
svedkami…

Barratt bol úspešný 
pastor, patril medzi 
najdôležitejších súdobých 
metodistických 
služobníkov v Nórsku.

aj pred cirkevným snemom. Vikár Boddy vyzval keswický 
cirkevný snem, aby zvážil, či predsa len Anglicko nečaka-
jú „nové letnice“. Snem túto možnosť rázne poprel. Napriek 
opozícii kléru sa však Boddy nevzdal a okrem organizovania 
pravidelných letničných zhromaždení a konferencií od roku 
1908 vydával letničné periodikum Confidence, prostredníctvom 
ktorého šíril letničné učenie a prebudenecké svedectvá po celom 
Anglicku. Za zmienku stojí, že okrem iných osobností v časopise 
Confidence publikoval aj letničný velikán Smith Wigglesworth.

Nemecko 

Ďalším učeníkom zmieneného nórskeho apoštola let-
níc bol nemecký kazateľ svätosti Jonathan Paul. Potom, ako 
navštívil Barratta v roku 1907, sa Paul vrátil, aby usporiadal 
letničné zhromaždenia v meste Kassel. Z tejto kampane vzišla 
letničná denominácia známa ako Mülheimiské združenie. 
Zakrátko sa ohnivé, dynamické zhromaždenia stali v očiach 
historickej cirkvi natoľko kontroverznými, že skupina ne-
meckých evanjelikov vydala v roku 1909 tzv. Berlínsku de-
klaráciu, v ktorej vyjadrili ostrú kritiku letničného kresťan-
stva a označili ho za hnutie, ktoré „nie je zhora, ale zdola“. 
Nemeckí kresťania veľmi jednoznačným spôsobom odmietli 
letničné prebudenie a aj kvôli tejto silnej náboženskej opozí-
cii rástlo v Nemecku pomalšie ako v okolitých krajinách. 

Švédsko

Posledným zo slávnych Barrattovým učeníkov, ktorého 
zmienime, je Lewi Pethrus, baptistický kazateľ zo Stockholmu. 
Tento, podobne ako jeho nemecký a britský kolega, navštívil 
Barratta osobne v Osle v roku 1907, aby sa dozvedel niečo viac 
o krste v Duchu Svätom. Keď sa za neho Barratt pomodlil, 
Pethrus začal okamžite hovoriť v jazykoch a rozhodol sa, že 
celý svoj život zasvätí šíreniu plného evanjelia vo Švédsku. 
Po Pethrusovom návrate sa v jeho domovskom baptistickom 
zbore spustila monumentálna vlna prebudenia – ľudia s ľahkos-
ťou prijímali nové učenie o krste v Duchu Svätom a hovorení 
v jazykoch. Problém však opäť nastal, keď si novoobjavené 
charizmatické turbulencie všimli cirkevné autority. Vedenie 
cirkvi predvolalo Pethrusa, kde bol obvinený z odklonu od 
baptistickej teológie a praxe a následne vylúčený. Jeho zbo-
ru Filadelfia sa však aj po oddelení výborne darilo a za jeho 
života sa stal najväčším slobodným zborom v Európe. 

Taliansko

Náš stručný opis letničného prebudenia v Európe by nebol 
úplný, keby sme nespomenuli letničnú misiu v súdobom Talian-
sku pod vedením Luigiho Francescona a Giacoma Lombardy-
ho. Francescon ako dvadsaťtriročný emigroval do Spojených 
štátov a prácu si našiel v Chicagu, kde pracoval ako dláždič. 
V roku 1890 sa obrátil z katolicizmu na talianskej valdénskej 
bohoslužbe a neskôr začal navštevovať presbyteriánsky zbor. 
Keď však letničná vlna udrela na Chicago v podobe služby 
letničného velikána a zakladateľa Assemblies of God Williama 
Durhama, Luigi Francescon s nadšením prijal letničnú skú-
senosť. Pre Franscescona však letnice nezostali len na rovine 
osobnej skúsenosti. Počas modlitby za krst v Duchu Svätom mu 
Durham prorokoval, že ponesie evanjelium Talianom po celom 
svete. Naplnenie prorockej predpovede nenechalo na seba dlho 

čakať. V tom istom roku založil Francescon so svojím priate-
ľom Pietrom Ottolinim prvý taliansko-americký letničný zbor 
v Amerike, ktorý niesol názov Assemblea Christiana. Krátko 
nato začal cestovať po Spojených štátoch a Kanade, kde zakladal 
mnohé ďalšie zbory podobného rázu. V roku 1909 Francescon 
navštívil Argentínu, kde založil cirkev Iglesia Christiania 
Pentecostal de Argentina. Pre zaujímavosť uvedieme, že táto 
letničná denominácia mala v roku 1980 viac ako 100 tisíc členov, 
pričom je to len jedna z mnohých 
letničných cirkví pôsobiacich 
v tejto krajine. Návšteva Brazílie 

zanechala na krajine podobný 
dopad. Francescon položil pevné 
základy a dielo pokračovalo 
dynamickým, stabilným spôso-
bom aj po jeho odchode z krajiny. 
Cirkev Congregacioni Chris-
tiani mala v roku 1980 viac ako 
milión členov združených v cca. 
3600 zboroch. Luigi Francescon 
bol vynikajúcim služobníkom 
aj preto, že nepoložil gro svojej 
služby na sebe samom, ale vychovával učeníkov a misionárov, 
ktorí letničné posolstvo niesli ďalej. Práve takto sa dostalo 
plné evanjelium do jeho rodnej krajiny, keď v roku 1908 jeho 
blízky spolupracovník a učeník Giacomo Lombardi zorgani-
zoval prvé letničné zhromaždenia v Taliansku. Počas ďalších 
misijných návštev Francescon spolu s Lombardym zakladali 
letničné zbory na miestach, kde žili ich znovuzrodení priatelia 
a rodinní príslušníci. V roku 1928 založili celonárodnú let-
ničnú denomináciu, ktorá neskôr dosiahla väčší počet členov 
ako všetky ostatné protestantské denominácie dohromady.  

LATINSKÁ AMERIKA 
A POŽEHNANIE LETNÍC

Brazília

Hoci Luigi Francescon založil v Brazílii mnoho zborov, 
v súlade s povolaním, ktoré prijal cez Durhamovo proroctvo, 
slúžil len taliansky hovoriacim obyvateľom. Paradoxne, 
širokospektrálne prebudenie zachvátilo Brazíliu až cez službu 
dvoch švédskych misionárov, Daniela Berga a Gunnara 
Vingrena. Berg ako aj Vingren sa obrátili v baptistickom 
zbore vo svojej domovskej krajine. Ekonomická kríza ich však 
vyhnala za prácou do amerického mesta South Bend v štáte 
Indiana, kde v roku 1909 obaja prežili letničnú skúsenosť. Rok 
nato prijal Vingren ponuku slúžiť ako kazateľ v miestnom 
baptistickom zbore a bolo to práve počas služby na tomto 
mieste, keď spolu s Bergom počuli čudesné prorocké slovo 
„Para“. Výklad proroctva viedol zmätených priateľov, aby 
hľadali na mape miesto nesúce tento názov. Keďže ani Berg 
ani Vingren nemali ani potuchy, kde by sa zmienené miesto 

A budete mi svedkami…  |  Z histórie

Luigi Francescon
Taliansky letničný kazateľ
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mohlo nachádzať, navštívili chicagskú verejnú knižnicu, 
kde pri listovaní Svetovým almanachom zistili, že v Brazílii 
vskutku existovala provincia zvaná „Para“, ktorá sa nachádzala 
v povodí rovnomennej rieky. Berg a Vingren okamžite 
začali plánovať misijnú cestu do Brazílie. Priatelia pre nich 
vyzbierali dosť peňazí na dva jednosmerné lístky do mesta 
Belem v provincii Para. Cestou do New Yorku sa však zastavili 

v letničnom misijnom 
centre v Pittsburgu, 

kde v odozve na 
zvláštnu finančnú 
potrebu darovali 
všetky svoje peniaze 
inému misionárovi. 
Keď sa na druhý deň 

prechádzali po ulici a modlili sa ohľadom svojej dilemy, 
prišla k nim úplne neznáma žena a dala im presnú sumu 
peňazí, ktorú potrebovali na cestovné lístky. Poznamenáme, 
že túto ženu nikdy predtým ani potom viac nevideli.

Berg s Vingrenom pricestovali do Brazílie v novembri 1910 
a začali sa pripravovať na svoju misijnú službu. Nebola to ani 
zďaleka ľahká úloha, keďže okrem odstránenia jazykovej bariéry 
museli pracovať aj na vlastné živobytie. Berg pracoval, kde 
mohol, aby misionárov uživil, kým Vingren venoval viac času 
štúdiu portugalčiny. Zatiaľ čo sa obaja učili jazyk, navštevovali 
miestny baptistický zbor, kde cez ich službu zakrátko mnohí 
baptisti prijali druhú skúsenosť krstu v Duchu Svätom. Jazyky, 
výklad, prorocké slová a uzdravenia sa začali objavovať na zhro-
maždeniach častejšie a častejšie. Ako sa to v podobných situá-
ciach dialo na iných miestach, aj tu vedúci zboru zakázal cha-
rizmatické javy na zhromaždeniach. Avšak na rozdiel od svojich 
striktnejších kolegov, dovolil charizmatikom zo zboru, aby sa 
stretávali v suteréne zborovej budovy na vlastných letničných 
zhromaždeniach. Nepretieklo veľa vody, kým takmer všetci čle-
novia zboru začali navštevovať letničné zhromaždenia v zboro-
vom suteréne. Takto vznikol prvý letničný zbor v Brazílii, vtedy 
ešte len s 18 členmi. Svoju novú denomináciu nazvali Assemblé-
ias de Deus (Assemblies of God) a začali zakladať zbory po celej 
krajine. Letničná misia švédskych misionárov v Brazílii priniesla 
ovocie gigantických rozmerov. Ich prostá misijná práca vyrástla 
na najväčšiu letničnú denomináciu v Brazílii a zároveň najväčšiu 
národnú letničnú denomináciu na svete. Na sklonku minulého 
storočia jej zbory navštevovalo viac ako 20 miliónov veriacich! 

Chile

Ďalšia juhoamerická krajina, ktorej sa veľmi výrazne dotkla 
raná letničná misia, je Čile. Otcom čílskeho pentekostalizmu 
je Dr. Willis C. Hoover, chicagsky lekár slúžiaci ako misionár 
pod záštitou metodistickej cirkvi. V roku 1889 sa vo veku 33 
rokov Hoover vydal na misijné pole pod vedením metodistic-
kého biskupa Williama Taylora. Konkrétne Čile si vybral po 
silnom vnútornom volaní, v ktorom opakovane znelo: „Južná 
Amerika, Južná Amerika, Južná Amerika…“ Hoci Hooverovi 
chýbalo formálne teologické vzdelanie, v metodistickej hierar-
chii stúpal rapídne rýchlo; slúžil ako oblastný superintendent 

a zároveň pastor metodistického zboru v meset Valparaiso, 
v tom čase najväčšieho metodistického zboru v krajine. 

Hooeverovi sa však v službe nedarilo len z hľadiska akéhosi 
profesijného rastu. Bol odhodlaný kázať evanjelium každým 
spôsobom, ktorého ovocím budú spasení ľudia – poriadal 
prebudenecké zhromaždenia, kázal evanjelium osobnými 
návštevami od domu k domu, nabádal ľudí k prijatiu Krista na 
rohoch ulíc. Keď sa stal v roku 1902 oficiálnym pastorom zboru 
vo Valparisio, zachvátila Čile podobná vlna prebudenia svätos-
ti ako v Spojených štátoch na sklonku devätnásteho storočia. 
V jeho službe však nastal veľký obrat, keď sa mu v roku 1907 
dostala do rúk kniha Krst Duchom Svätým a ohňom od Minnie 
Abramsovej, letničnej misionárky v Indii. Hoover sa tu dočí-
tal o jazykoch, videniach, prorockých snoch a mnohých iných 
letničných javoch, ktoré sa diali počas letničnej misie v Indii. 
V tom istom čase navštívil Hoovera istý chudobný nočný 
strážnik, ktorý sa mu zveril s videním Ježiša Krista, v ktorom 
mu povedal, aby vyhľadal svojho pastora a povedal mu, nech 
zhromaždí najduchovnejších ľudí v zbore. Mali sa spolu modliť 
každý deň, lebo Pán mal v úmysle pokrstiť ich „ohnivými 
jazykmi“. Hoover prorocké slovo prijal a od toho dňa sa každý 
deň v čase „čaju o piatej“ stretávala skupinka metodistov, aby sa 
modlili za prebudenie. Prísľub z prorockého videnia sa zakrát-
ko splnil: čílski metodisti začali hovoriť v jazykoch, tancovať 
v Duchu Svätom, zažívali prorocké videnia a dotýkala sa ich 
uzdravujúca Božia moc. Zo všetkých miest, kde bol vylia-
ty Duch, prichádzali prorocké posolstvá o nadchádzajúcom 
veľkom prebudení. Zrazu všetky zbory v Hooverovej oblastnej 
správe začali prežívať mimoriadny rast, a to v každej oblasti. 

Cirkevné autority však opäť neboli s vývojom udalos-
tí spokojné. Delegácia výboru pre zahraničnú misiu z New 
Yorku vypočula Hoovera, obvinila ho zo šírenia „nebiblických, 
iracionálnych a anti-metodistických“ myšlienok a následne 
spolu s jeho 37 spolupracovníkmi vylúčila zo svojich radov. 
Hoover ani jeho učeníci sa nevzdali a okamžite založili malú 
cirkev, ktorú nazvali „Letničná metodistická cirkev v Čile“. 
Hoover nariadil spoluslužobníkom, aby každú nedeľu kázali 
evanjelium na uliciach a všetci si zobrali k srdcu novovzniknu-
tý slogan „Chile sera para Christo“ (prekl. Čile bude [získané] 
pre Krista). Členovia mladého letničného zoskupenia zobrali 
výzvu vážne a začali zakladať zbory po celej krajine. Nenadar-
mo sa po čase stalo porekadlom, že v každej čílskej dedinke 
možno nájsť poštu a letničnú metodistickú cirkev. Napriek 
intenzívnemu prenasledovaniu zo strany katolíkov i protestan-
tov, letničné hnutie sa stalo s obrovským náskokom najväčšou 
protestantskou formou kresťanstva v Čile. Na sklonku dvad-
siateho storočia dosiahlo letničné hnutie počet dva milióny 
prívržencov, t. j. okolo 17% celkového počtu obyvateľstva. 

Letničné hnutie kládlo od samého počiatku závažný dôraz 
na evanjelizáciu a misiu. Presnejšie, od svojho počiatku bolo 
samo o sebe misiou. Preto bolo pre Duchom naplnených 
letničných veriacich úplne prirodzené niesť zvesť plného 
evanjelia do celého sveta, aby ľudia všetkých národov prijali 
úžasný dar večného života. Vyliatie Ducha pre raných let-
ničných znamenalo aj skorý príchod Ježiša Krista a teda pre 
nich nebolo času nazvyš – ľudia musia prijať záchranu! Táto 
výzva nie je o nič menej relevantná dnes, viac ako storočie 
neskôr. Vyliatie Ducha je stále znamením zavŕšenia dejín 
ľudstva a zmocnenie, ktorého sa ľuďom cez Ducha Svätého 
dostáva, umožňuje kázať evanjelium v novej sile a efektivite. 
Nech je misijné nasadenie letničných hrdinov pre nás príkla-
dom aj dnes, keď už je letnično-charizmatické hnutie jedným 
z dominantných prúdov v rámci svetového kresťanstva. 

„A budete mi svedkami…“ | Z histórie

Daniel Berg 
a Gunnar Vingren
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8. časť: 
Medzitým ako prebiehali vo Svätej 
zemi križiacke vojny, v Európe 
vznikali kresťanské „evanjelikálne“ 
reformačné hnutia, proti ktorým 
veľmi skoro nemilosrdne 
vystúpila oficiálna cirkev. V roku 
1173 v juhofrancúzskom meste 
Lyon sa medzi ľuďmi hovorilo 
predovšetkým o tom, že v živote 
jedného zo známych občanov 
mesta Pierra Valdesa (Valdo), 
prebehli veľké zmeny následkom 
jeho radikálnych rozhodnutí. 
Mnohých udivil, keď sa rozhodol 
skoncovať s úspešným podnikaním 
a tiež si kládli otázku, prečo rozdal 
svoj veľký majetok chudobným, 
keďže sa staral o manželku a dve 
dcéry? Prekvapene sa pýtali, 
prečo obetoval celý zvyšok svojho 
života hlásaniu evanjelia. 

Árpád Kulcsár – historik 

V 
alda pred rozhodnutiami ovplyv-
nilo viacero faktorov. Takto ním 
napríklad otriasla nečakaná tra-

gická smrť blízkeho priateľa, čím si uve-
domil nesmiernu krehkosť pozemského 
života človeka. Zároveň bol motivovaný 
vlastnou túžbou priblížiť sa k Bohu a na-
dobudnúť s Ním skutočný, živý vzťah. Aj 
preto ho uchvátila jedna pieseň potulné-
ho speváka o istom svätcovi z raného ob-
dobia, ktorý podľa legendy získal Božiu 

priazeň tým, že sa vzdal svojho majetku. 
Valda táto otázka nenechávala na pokoji. 
Veľmi ho zaujímalo, čo o všetkom hovorí 
Biblia. A nakoľko bolo Písmo sväté v tom 
čase iba v latinskom jazyku a on v tomto 
jazyku nevedel čítať, najal si dvoch kňa-
zov, ktorí mali dobré znalosti latinčiny. 
Títo mu preložili značnú časť Biblie, ktorú 
začal horlivo študovať. Vďaka tomu, že sa 

hlboko ponoril do štúdia Písma, otvoril sa 
mu dovtedy takmer nepoznaný svet, ktorý 
mu na základe predchádzajúcich radikál-
nych rozhodnutí zásadne zmenil život. 

Jedno z  najdôležitejších osobných po-
solstiev pre jeho život bolo to, aby nasledo-
val príklad bohatého mládenca z evanjelií, 
ktorému Ježiš povedal toto: „Ak chceš byť 
dokonalý, iď, predaj svoj majetok a  daj 
chudobným a  budeš mať poklad v  nebi 
a poď, nasleduj ma!“ (Mt 19,21)

Valdo sa rozhodol, že celý svoj život 
zmení tak, že bude nasledovať Krista. 
Nový vzťah s  Bohom a  štúdium Slova 

Božieho mu priniesli do života nepozna-
nú obrovskú silu a radosť. Toto všetko ho 
motivovalo k tomu, aby každému zvesto-
val čerstvo objavené evanjelium. V mes-
te mnohí uverili dôveryhodnej Valdovej 
zvesti hlásanej v sile a pridali sa k jeho hor-
livej skupine. Sľubne naštartované hnutie 
sa stretlo s nečakane ostrou opozíciou zo 
strany lyonského arcibiskupa. Samotný 
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arcibiskup si ich dal predvolať a zakázal im 
kázanie Slova, prízvukujúc, že sú len ne-
vzdelaní laici. No pre Valdovcov bol tento 
zákaz nezmyselný a neprijateľný.

 

„Vyhubiť ich…“

Práve v  tom čase zasadal v  Ríme III. 
lateránsky koncil, ktorému predsedal pá-
pež Alexander III. Valdenskí sa rozhodli, 
že osobne predostrú túto vec najvyššiemu 
kňazovi Ríma. Ako takí, ktorým sa dosta-
lo katolíckej výchovy si mysleli, že pápež 
rozumne posúdi vec a  znovu budú môcť 
hlásať evanjelium. Dočkali sa sklamania. 
Pápež, považujúc ich za teologických ne-
vzdelancov, odoprel im povolenie k hlása-
niu Božieho slova.

Keď sa navrátili do Lyonu predsa po-
kračovali v hlásaní Slova Božieho tvrdiac, 
že Ježišov príkaz: „zvestujte evanjelium 
každému stvoreniu“ (Mk 16,15) je silnejší, 
než zákaz arcibiskupa či pápeža. Keď im aj 
nový lyonský arcibiskup zakázal hlásanie 
Slova, oni odpovedali slovami apoštolov: 
„Boha treba poslúchať viac ako ľudí“ a po-
kračovali v  tejto činnosti ďalej. Arcibis-
kupovou odpoveďou bola exkomunikácia 
valdenských okolo roku 1182 a  následné 
vyhostenie z Lyonu. Toto ale práve napo-
mohlo k  rozmáhaniu hnutia, pretože už 
mali nasledovníkov nielen v Lyone a jeho 
okolí, ale v  celom Francúzsku, ba až za 
jeho hranicami, všade tam, kde sa len val-
denskí mohli dostať.

Pápež, vidiac široký záber rozmáhania 
hnutia, začal konať. V roku 1184 na kon-
cile vo Verone vydal Lucius III. bullu Ad 
abolendam (Vyhubiť ich...), v  ktorej val-
denských zatracuje ako heretikov. Od toh-
to času, po celé stáročia, každý rok na tzv. 
„zelený štvrtok“ pred Veľkou nocou, vy-
slovuje pápež zatracujúcu kliatbu v rámci 
slávnostných anathém aj na valdenských. 

V rámci týchto kliatieb, bol menný zo-
znam tých hnutí, skupín a  vodcov, ktoré 
boli Rímom vyhlásené za heretické. Tu 
sa začalo aj publikovanie osočujúcich diel 
proti valdenským.

Nakoľko tieto prostriedky prenasledo-
vania nedokázali zničiť hnutie, rímska cir-
kev veľmi skoro začala jeho likvidáciu po-
mocou vnútorného rozkolu. V roku 1208 
vznikol dohovor s jedným vodcom hnutia 

Durand de Huescom, aby sa postavil proti 
valdenským a snažil sa tak odtrhnúť čím 
väčšie množstvo jeho stúpencov. Odtrh-
nutých valdenských ubezpečovali, že kvôli 
nim zastavia všetky doterajšie prenasle-
dovania a že si môžu založiť vlastný zbor, 
ktorý bude legálne fungovať. Huesca nie-
koľkokrát jednal s  pápežom Inocentom 
III., ktorý ich vzal pod svoj zvláštny pat-
ronát. Dôsledkom tohto vznikla skupina 
Pauperes catholici – katolícka chudoba.

Táto skupina ale neprežila svojho za-
kladateľa. Napriek tomu sa v prvej polovi-
ci rokov 1200 valdenské hnutie rozmohlo 
po západnej a  strednej Európe, aj keď sa 
v tých časoch už začalo proti nim brutálne 
prenasledovanie. V roku 1211 upálili na 
hranici v Strassburgu viac ako 80 valden-
ských kresťanov ako kacírov. Na niekto-
rých miestach sa hnutie po kratších či dlh-
ších prestávkach od prenasledovania opäť 
začalo rozmáhať. Často boli celé sídliská 
či usadlosti valdenské. Existujú záznamy, 
že aj v jednom dvojtisícovom mestečku sa 
jeho drvivá väčšina obyvateľov pripojila 
k  prebudeniu. Pri opätovných prenasle-
dovaniach bol niekedy jediným riešením 
únik.

Skazená cirkev

Prečo dokázalo hnutie valdenských vy-
volať takú veľkú odozvu? Jedným z dôvo-
dov bolo, že po vlnách sťahovania národov 
sa v Európe v  jednotlivých vrstvách oby-
vateľstva nahromadila nespokojnosť voči 
katolicizmu, ktorý sa stal opäť štátnym 
náboženstvom. Nie bez príčiny. Uprostred 
kléru sa už prejavovala hlboká morálna 
kríza, ktorá trvala niekoľko stáročí.

V rímskej cirkvi bola sexuálna nemo-
rálnosť prítomná vo veľkej miere už pred 
prelomom tisícročia. Niekoľkodesaťroč-
ná epocha 10. storočia histórie pápežstva 

je v  dejinách cirkvi nazvaná – obdobím 
pornokracie. V tom čase totiž usmerňo-
vali pápežský dvor vzdelané a  energické 
prostitútky, milenky pápežov. Zosadzova-
li a  dosadzovali vyvolených na pápežský 
trón podľa svojej ľubovôle.

Mimoriadne vážne následky malo aj to, 
že v  nasledujúcom storočí pápež Gregor 
VII. vydal nariadenie povinného celibátu 
pre celé kňazstvo. Významná časť kléru 

nedokázala žiť v  morálnej čistote; mno-
hí mali milenky (milencov) a konkubíny. 
Z týchto zväzkov sa narodilo veľa detí. 
K  vážnym sťažnostiam voči kňazstvu vo 
veľkej miere prispel aj zdeformovaný sys-
tém získavania cirkevnej hodnosti. Bisku-
pov vyberali jednotliví vladári a prelátov, 
skôr než otázky viery, zaväzovali odmeny. 
A takto sa mohlo stať, že množstvo kňazov 
nevedelo ani Desatoro Božích prikázaní. 
V širokom zábere sa rozmohla simónia, 
kupovanie si cirkevných hodností. Pápež 
Ján XIX. (1024-1032) bol napríklad známy 
tým, že verejne predával biskupské tituly 
za nemalé peniaze. Benedikt IX., ktorý 
zasadol na trón ako osemnásťročný, bol 
zasa známy tým, že predal samotnú pá-
pežskú hodnosť istému Johannesovi Gra-
tianusovi, ktorý si vzal meno Gregor VI. 
Zo získaných peňazí financoval svoj ska-
zený, zhýralý životný štýl. Jedným zo zá-
kladných prvkov výhod v celej Európe bol 
ten, že zemepán mohol vymenovať vikára 
vo svojom meste či obci, čo tiež neprispe-
lo k  tomu, aby kňazskú hodnosť získali 
zodpovední ľudia. Okolo roku 1260 v ne-
meckej passauskej diecéze istý inkvizítor 
prenasledujúci valdenských, s  trpkosťou 
zaznamenal do kroniky rozhorčenie nad 
tým, prečo je v kruhoch katolíckeho klé-
ru všeobecným javom záhaľčivosť, ľa-
hostajnosť, nevšímavosť, apatia a  často 
aj nevedomosť. Podľa jeho zápiskov bol 
istý kňaz, ktorý bol takým ignorantom, 
že chcel vložiť do úst veriacich pri prijí-
maní oblátku plnú hemžiacich sa červov. 
Istý diakon zasa používal pri omši vlastný 
džbán na pivo, aby v ňom došlo k preme-
ne (transsubstanciácii) vína. Naproti tomu 
inkvizítor žasol nad tým, akí sú valdenskí, 
ktorých sám prenasledoval, oddaní zves-
tovaniu evanjelia. Osobne vedel o valden-
skom kazateľovi, ktorý v  zime preplával 
rieku Ybs preto, aby poslúžil k obráteniu 
istej osoby.

Kto môže spasiť?

Po dlhých storočiach bolo valdenské 
hnutie prvým biblickým prebudením 
v  stredovekej Európe. V skorších storo-
čiach existovali len protirímskokatolícke 
hnutia, ako napríklad: pauliciáni, henri-
ciáni, amaldisti, kathari a  podobne. Ich 
spoločným znakom bolo, že popri tom, 
ako sa odvolávali na Bibliu sa ich vie-
rouka a  prax len čiastočne zakladali na 
Svätom Písme. Každý smer mal viacero 
takých učení, ktoré ostro protirečili Bib-
lii. Valdenských na rozdiel od nich cha-
rakterizoval silný Písmocentrizmus. Ich 
vierouka a praktický život viery boli úzko 
späté s  biblickými zásadami. Prečo teda 

18

o-
y. 
tí. 
vo 
s-
u-
v, 
y. 

ov 
ní. 
a, 
ež

my 
ly 
rý 
ol 
á-
a-
I. 
a-
á-
ol 
ra 
e-
ali 
e-
or 
ou 
ad
é-
a-
to 
ol 

m, 
í-
v. 

ný 
e-

mu 
kí, 
s-
n-
al 
iu 

ké 
m 
o-
ke 
i-

ch 
m, 
e-
na 
ro 
b-
a-
ch 
ko 
da 

Inkvizícia žasla nad tým, akí sú 
valdenskí, ktorých sama prenasledovala, 
oddaní zvestovaniu evanjelia.

až do dnešného dňa klasifikuje katoli-
cizmus valdenských ako heretikov? Pod-
ľa príznačného katolíckeho chápania je 
rímsky katolicizmus jedinou spasiteľnou 
cirkvou na čele s dogmou o neomylnosti 
pápeža. Preto je pre nich rozhodujúcim 
momentom katolícka cirkev a pápež a nie 
Sväté Písmo. Takto sú teda valdenskí he-
retikmi aj v tom prípade, ak sa od kato-
licizmu oddelili kvôli zachovávaniu bib-
lických zásad, pretože týmto zablúdili od 
„depozitu právd“. 

Katolicizmu sa podarilo nanútiť svo-
je vlastné chápanie herézie aj vo sveto-
vej históriografii. Preto až do dnešných 
dní učebnice a odborná literatúra chápu 
herézu ako: odtrhnutie sa od katolíckej 
cirkvi a nie od Písma svätého. Valdenskí 
videli rímsky katolicizmus na základe 
Biblie ako najpočetnejšiu sektu heretikov. 
So všetkou rozhodnosťou hlásali, že rím-
sko-katolícka cirkev je totožná s  Veľkou 

smilnicou vystupujúcou v  Knihe Zja-
vení Jána. Tvrdili, že katolícka cirkev sa 
od čias Konštantína Veľkého postupne 
kazí, a  preto sa musí navrátiť k  pôvod-
ným kresťanským pravdám. Biblia zna-
menala pre ich vieru absolútne merné 
lano. Valdenskí sa preto v  celej Európe 
snažili – napriek neustálym zákazom zo 
strany katolíckej cirkvi – o  preklad Pís-
ma svätého do materinského jazyka. Vo 
Francúzsku sa v kruhu valdenských pri-
pravilo šesť prekladov Biblie. Nakoľko 
čiastočne z  dôvodu nedostatku kníhtla-
čiarní a  čiastočne z  dôvodu analfabetiz-
mu nemohli dať ľuďom do rúk Bibliu, 
zakladali tajné školy, kde popri výklade 
Slova Božieho dostalo dôležité miesto 
aj jeho memorovanie. Hovorili: „Nauč 
sa každý deň jeden verš zo Slova Božie-
ho, o  rok ich budeš vedieť tristo a  takto 
budeš napredovať.“ Viacero inkvizítorov 
zaznamenalo, že v kruhoch valdenských 
vedeli mnohí naspamäť veľkú časť Biblie. 
V roku 1260 bolo zaznamenané: „Videl 
a počul som istého nevzdelaného sedlia-
ka, ktorý odrecitoval knihu Jóba od slova 
do slova. Boli medzi nimi viacerí, ktorí 
ovládali dokonale naspamäť celú Novú 
zmluvu.“ Uprostred 13. storočia zazna-
menali inkvizítori iba v passauskej diecé-
ze 41 valdenských škôl. Veľkú pozornosť 
a starostlivosť venovali výberu a príprave 
vedúcich. Zodpovedné osoby sa mohli už 
v mladosti pripojiť k nejakému kazateľo-
vi a  navštevovať im zverený zbor. Počas 

dlhých a  vyčerpávajúcich ciest sa mohli 
zahĺbiť do poznávania Písma a  získať 
tak bohaté skúsenosti pre službu v  zbo-
re. Toto prípravné obdobie mohlo trvať 
hoci aj 10-12 rokov. Na záver príprav 
musel dotyčný pred komisiou dokázať, či 
je vhodný pre službu. Napokon ho vkla-
daním rúk ustanovili do služby, čo bolo 
vždy životu nebezpečné, keďže inkvizí-
cia ich systematicky prenasledovala ako 
štvancov.

Nezávisle od Ríma

Obraz cirkvi valdenských, ktorý sa 
zakladal na biblických princípoch, sa zá-
sadne odlišoval od katolíckeho chápania. 
Bolo jasne viditeľné, ako sa líšia očistené 
spoločenstvá od oficiálnej cirkvi zahní-
vajúcej od hriechov. Podľa valdenských 
museli kazatelia, duchovní a  ostatní slu-

žobníci cirkvi vyhovieť biblicko-duchov-
ným a  morálnym normám. Popierali, že 
vysvätenie za katolíckeho kňaza môže ko-
hokoľvek oprávniť k cirkevnej službe. Istý 
valdenský Čech to v súvislosti s miestnym 
spovedníkom v  roku 1337 sformuloval 
takto: „Ako ma môže oslobodiť od hrie-
chov niekto, kto sám žije v  hriechoch?“ 
Nakoľko tvrdili, že katolícka cirkev nie 
je súčasťou pravej cirkvi, neuznávali nad 
sebou autority farárov, biskupov ani pá-
peža. Ich cirkevné tresty, ako napríklad 
exkomunikácia (vylúčenie) alebo anathe-
ma (cirkevná kliatba) považovali za ne-
platné. Neplatili ani katolícke desiatky. 
Kostolom nepripisovali žiadnu svätosť, 
medzi sebou ich nazývali iba „kamenný-
mi domami“.

Princípy viery valdenských boli v každej 
zásadnej otázke proti katolicizmu. Na zák-
lade Biblie odmietli omšu, kult Márie, kult 
svätých a  prosbu o  ich pomoc. Nakoľko 
v Biblii nevystupuje purgatórium (očistec), 
neprijali jeho existenciu. Podľa ich názoru 
sa každý človek na konci životnej dráhy 
dostane buď rovno do neba, alebo v okam-
žiku do pekla. A pokiaľ purgatórium ne-
existuje, potom omše za mŕtvych nemajú 
žiaden význam, orodovania a  prosby za 
nich a  ani odpustky za zníženie utrpenia 
v očistci. A takto strácajú zmysel púte, od-
pustky aj krížové kampane. Odmietli se-
dem sviatostí, katolícke sviatky, procesie, 
pôstne dni ba s výnimkou modlitby „Otče 
náš“ aj povinné katolícke modlitby.

Vyhnanci Európy

Valdenskí sa museli od začiatku posta-
viť zoči-voči nemilosrdným prenasledo-
vaniam po celej Európe. Už v  roku 1192 
Alfonz II. kráľ Aragónie a gróf Provance 
vydal nariadenie vyhostiť valdenských 
z celej krajiny. Tým, ktorí ich prijmú, ale-
bo si vypočujú ich kázeň, treba vymerať 
trest hodný zradcov. Všetkých heretikov, 
ktorí neopustia krajinu do stanoveného 
času, treba brať ako postavených mimo 
zákon. Ich majetok môže ktokoľvek zha-
bať a každý skutok vykonaný proti nim sa 
spomenie ako zásluha pred panovníkom. 
V neskorších rokoch vydali množstvo po-
dobných nariadení aj panovníci iných kra-
jín. Paralelne s týmto odštartovala otrasná 
mašinéria inkvizície proti valdenským. 
Inkvizítori sa pohybovali na ostrí noža, 
zvlášť čo sa týka krutého prenasledova-
nia. Neuhauský Gallus z  Dominikánske-
ho rádu napríklad v  období medzi rok-
mi 1335 až 1355 vypočúval zhruba 4400 
valdenských a dvesto z nich dal upáliť na 
hranici. No on bol len jedným z množstva 
prenasledovateľov, vplyvom ktorých často 
vyšľahli dovysoka plamene hranice. Len 
v  roku 1315 upálili takto 50 valdenských 
v  Selézii, v  rakúskom Kremsi 16, v  St. 
Polten 11, vo Viedni dvoch. V roku 1336 
v  Brandenburgu 14. V roku 1392 v  Bin-
genbe 36 a v Štajersku v roku 1395 až 1398 
ich upálili vyše sto.

Napriek ukrutným prenasledovaniam 
sa hnutie valdenských ukázalo v  nespo-
četnom množstve na mnohých územiach 
západnej a strednej Európy. Hnutie dosa-
hovalo hodnotu reformácie 16. storočia, 
ktorá sa vlastne napojila na tento rozsiahly 
proces.

Boj proti Bibliám 
vydaným v rodnej reči

Katolícky koncil v roku 1229 v Toulous 
rozhodol proti prekladom Biblie do rodnej 
reči ľudu:

„Zakazujeme laikom, aby vlastnili či 
už Starú alebo Novú zmluvu. Prikazuje-
me: kto bude prichytený, že vlastní Sväté 
Písmo, nech mu zbúrajú dom, bedársku 
chatrč či zemľanku. Takéto osoby treba 
prenasledovať, aj keby sa ukrývali v  le-
soch či jaskyniach a  treba ich prísne po-
trestať. Takisto tých, ktorí im poskytujú 
útočisko.“

Podobné zákazy vydal neskorší tarra-
gonský (1234) a  beziersky (1246) koncil, 
resp. pápež a množstvo kňazov. 

Preklad: Zlatka Radnotyová
Zdroj: Hetek 2011
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Valdenské hnutie bolo prvým biblickým 
prebudením v stredovekej Európe.



Alžbeta Zemančíková 

Sneh. Veľa snehu. Šíre biele stráne 
na Donovaloch a veľa mladých ľudí 
s  úsmevom plným očakávania, že 

nasledujúce štyri dni ovplyvnia ich bu-
dúcnosť – povzbudzujúcimi prednáškami 
na tému Pevne stoj!, večernými zhromaž-
deniami plnými Božej prítomnosti. Alebo 
sem jednoducho prišli spoznať nových 
ľudí (prípadne potencionálnych manžel-
ských partnerov...). Hotel, izby, rýchlo po-
zrieť, kto kde býva a už to frčí...

Prvý večer nás pastor Rasťo Bravčok 
povzbudil k  stabilite ,,ten, kto stojí, nech 
hľadí, aby nepadol“ – už vieme, že každý 
z nás si potrebuje byť vedomý Božej moci, 
Jeho prítomnosti v  našom živote. Boh je 
mocný, aby ma pozdvihol, podržal a po-
sunul zase niekam vyššie. 

Druhý deň ráno sme mali prednášku 
s bratom Radom Hruškom o AIDS, dro-
gách, sexuálnej čistote, dotkli sme sa aj 
témy komunikácie medzi pohlaviami. 
Veta: ,,To, že ženy sú ako Linux a  muži 
ako Windows spôsobuje občas problém 
v  komunikácii a  výmene informácií, ke-
ďže Windows nevie prečítať Linuxovú 

koncovku“ sa stala legendárnou – príči-
na komplikácií medzi mužom a  ženou 
je týmto odhalená! Čas, v ktorom k nám 
hovoril Rado Hruška, bol plný originál-
nych príkladov, zaujímavých faktov z ob-
lasti medicíny a vážnych vecí týkajúcich sa 
drog. Jeho svedectvo je veľmi silné. Je veľ-
kým požehnaním, že mu Boh dal milosť 
a teraz môže o týchto udalostiach – o jeho 
obrátení a  vyhratom boji s  drogovou zá-
vislosťou hovoriť ďalším mladým. Téma 
je vážna, ale pri tej vážnosti nechýbali ani 
komické chvíle – zábavný bol napr. pohľad 
do hlavy človeka ovplyvneného omamný-
mi látkami. 

Večer prišiel senior pastor Jaroslav Kříž. 
Počas kázne sa dotkol viacerých sfér, naj-
mä osobného duchovného života, štúdia, 
rodiny a služby. Mne osobne v mysli naj-
viac utkvela myšlienka, ktorá je pre mla-
dého kresťana žijúceho v  dnešnom svete 
výsostne aktuálna, aby mladý človek, kto-
rý nasleduje Boha nebol unášaný a nega-
tívne ovplyvnený vlnami trendov, ale aby 
on bol tým, kto udáva trendy a ostatní ho 
mohli nasledovať. Pastor povedal princípy 
a zlepšováky, ako si obľúbiť štúdium, na-
staviť ciele ohľadom rodiny a práce a ako 
mať efektívnu službu.

Nasledujúce ráno k  nám zavítal brat 
Peťo Málik, ktorý momentálne študuje 
na univerzite v  Cambridge. Všetci sme 
sa na jeho prednášku tešili, lebo kto vie 
lepšie motivovať teenagerov na kvalitné 
štúdium viac, ako samotný študent štu-
dujúci na prestížnej univerzite? Keďže nás 
mladých sa táto téma veľmi týka (úprimne 
povedané, nie je zriedkavým javom v tejto 
našej mládežnícko-kresťanskej komunite, 
že čas určený na vzdelávanie pekne pove-
dané flákame), tentoraz sme sedeli a do-
slova „očami a ušami viseli“ na mladom 
mužovi, ktorý mňa osobne neuveriteľne 
povzbudil do ďalšieho štúdia. Pomerne 
zrozumiteľne sa mu podarilo ozrejmiť 
nám fakt, že čas je ten najvzácnejší dar, 
ktorý nám bol daný a že každý deň máme 
nové šance – tým „nakopol“ aj najzary-
tejšieho flákača. Boh nás stvoril s  inte-
lektom, preto by sme Ho mali uctievať aj 
svojou mysľou – aj tú by sme mali kultivo-
vať. Takisto Peťo Málik hovoril o potrebe 
zvládnuť cudzie jazyky, ktoré dnes dokážu 
otvoriť aj tie dvere, ktoré nedokáže otvoriť 
nič iné. Motivovala ma veta v zmysle, aby 
som všetko, čo robím, robila najlepšie ako 
viem. Motivujúci bol hlavne dôsledok ta-
kéhoto konania – keď budem ešte o kúsok 

20

at 
je 

me 
ie 

né 
u-
ás 
ne 
to 
e, 
e-
o-
m 
ne 
ne 
iť 

ar, 
me 
y-
e-
aj 
o-
be 
žu 
iť 

by 
ko 
a-
ok 

Ice Meeting 2011 lepšia ako konkurencia, tak budem naj-
lepšia! Vizitkou kresťana a zároveň aj jeho 
svedectvom by mala byť jeho excelentnosť 
a vernosť štúdiu – po takýchto slovách už 
je celkom jasné, že z nás nevyhnutne vy-
rastie vzdelaná generácia.

Ten istý deň sa dostal k slovu aj bankár 
a finančník brat Paľko Bartošík. Ozrejmil 
nám, ako to funguje vo svete ekonomiky 
a ako sa v ňom nestratiť. Vravel o tom, ako 
zúročiť svoje peniaze, napríklad kúpou 
a predajom nehnuteľností, obchodovaním 
s cennými papiermi. Tiež nám odprezento-
val kariérnu tabuľku vytvorenú Robertom 
Kyosakim (autor kníh „Bohatý otec, chu-
dobný otec“, „Škola biznisu“, alebo v spo-
lupráci s  Donaldom Trumpom „Prečo 
chceme, aby ste boli bohatí“). Podľa tabuľ-
ky nám vysvetlil, prečo sa oplatí byť viac 
investorom alebo majiteľom a nie živnost-
níkom, či zamestnancom. Predpokladám, 
že mnohým svojím vysvetlením posunul 
latku našich osobných cieľov vyššie...

Posledný večer mal kázeň opäť pastor 
Rasťo Bravčok o Božom ohni. Ukázali sme 
si veľa textov z Božieho slova, kde je napí-
sané jednanie Boha – ako jedná ohňom, 
ktorý spaľuje zlé, alebo naopak zapaľuje 
dobré veci. Text 1.Kráľov 18,21-24 v kon-
texte celej kázne mne osobne rozšíril ďalšie 
obzory, lebo ,,kto je Boh, ten bude odpove-
dať ohňom“. Mohli sme si ujasniť stav Bo-
žieho ohňa v našom srdci a takisto ho ku 
koncu večerného zhromaždenia roznietiť 
ešte viac. Toto posledné zhromaždenie 

bolo plné Ducha Svätého, radosti a Božej 
prítomnosti. Bolo to skvelé aj vďaka super 
chválam – ako vždy na vysokej hudobnej 
úrovni, v moci a pomazaní.

Všetky tieto slová a  kázne venované 
„širokospektrálnej“ téme Pevne stoj! boli 
v  mnohých oblastiach smerodajné a  ob-
novujúce, keďže v  dnešnej dobe je pre 
mladého človeka obzvlášť náročné pev-
ne obstáť. Bol to perfektný čas strávený 
s  mladými ľuďmi, bol priestor na spo-
znávanie sa, vznik nových kamarátstiev, 
hranie hier, zabávanie sa a  rozprávanie 
sa. Veľký úspech zožala súťaž v  „spúš-
ťaní sa na čemkoli“, vo väčšine prípadov 
na obrovskej duši. Spúšťali sme sa po sne-
hu a predvádzali kaskadérske umenie na 
pomerne veľkom kopci, spojenom s vtip-
nými pádmi, ale našťastie sa nikomu nič 
nestalo – otestovali sme si svoju odolnosť 
na svahu.

Už teraz sa teším na letný tábor.

ANKETA
Dojmy z Ice Meetingu, myšlienky z káza-
ného slova, ktoré v nás zanechali dojem:

,,Muži a ženy nie sú rovnakí, takže 
nemôžem to brať podľa seba, ale mužovi 

musím hovoriť veci na rovinu :-)“
,,Vzdelanie je vec, ktorú sa už dlho 

snažím zaradiť na správne miesto v živote 

a vo vzťahu k iným oblastiam. Prednáška 
Peťa Málika mi veľa vecí objasnila.“ 

,,HIV/AIDS je podľa mňa dôsledkom 
hriechu – smilstva a sexuálnych hriechov. 

Možno je to forma Božieho súdu.“
,,Najlepšie kázne, aké kedy 

boli, super atmosféra.“ 
,,Najviac sa mi páčilo vyučovanie 

P. Málika o učení. Bola to viac 
než dobrá kázeň na povzbudenie 

k učeniu nielen pre mladých ľudí.“  
,,Dojem, veľmi dobrý. A čo najviac? 

Tak dobrý bol Rado, ale asi 
najviac Rasťo, s kázňou Ako stáť 

pevne. Tá bola veľmi dobrá.“
,,Icemeeting bol super aj kvôli 

vzťahom: pokiaľ už si vo vzťahu, 
máš možnosť byť s danou osobou 

a pokiaľ nie si, tak si ju môžeš nájsť.“
,,Mali sme čas na zdieľanie sa s bratmi 

a sestrami, lebo pred zhromaždeniami na 
to možno niekedy nie je až tak veľa času.“

,,Atmosféra bola super, 
priateľské prostredie ...“

,,Celý Ice Meeting bol vynikajúci. 
Na vysokej úrovni. Hlavne nové 

povzbudenie a oheň na nový rok.“
,,Spúšťanie na duši sa mi veľmi páčilo! Bol 
to dosť adrenalín, človek bol v očakávaní 

či sa udrží alebo skončí v snehu.“ 

Čo ťa napadne ako prvé, keď 
sa povie Ice Meeting? 

spánok ľad špagety sneh 
Božie slovo super mládež...
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Reportáž 
z Yoido Full 
Gospel Church

Soul, Južná Kórea
(12.-19. december 2011)

Tomáš Radnóty 

J 
e pondelok 12. decembra 2011, 
16:15 hod. a ja prvýkrát v živote se-
dím v lietadle, ktoré ma má zaniesť 

na moju veľkú obchodnú zahraničnú ces-
tu až do Južnej Kórey, do hlavného mesta 
– Soulu.

Cesta do Soulu bola pre mňa výzvou 
nielen čo sa týka biznisu, ale aj tým, že bu-
dem môcť osobne navštíviť jeden z najväč-
ších zborov na svete – Yoido Full Gospel 
Church, na čele ktorého stojí Emeritus 
Pastor Dr. David (Paul) Yonggi Cho.

Preto mi, milí čitatelia, dovoľte v  na-
sledujúcich riadkoch priblížiť vám bližšie 
túto cirkev a podeliť sa s vami o zážitky, 
ktoré som tam zažil. Podarilo sa mi pre 
vás zrealizovať aj interview s pastorom Re-
verendom Hyeong Genn Kim a pastorkou 
Miah Lee, ktorý si môžete prečítať v závere 
tohto príspevku.

 
Pred tým, ako som vyrazil do Soulu, 

som si urobil kvalitnú domácu prípravu, 
preštudoval som si mapu mesta, naplá-
noval, aké miesta chcem navštíviť, pre-
zrel som si všetky dostupné webstránky 
o cirkvi Yoido Full Gospel Church. Keďže 
ma to miesto, kde majú zborovú budovu, 
zaujalo, rezervoval som si hotel, kde som 
strávil jeden týždeň v  blízkosti zborovej 
budovy. Vtedy som ešte netušil, že táto ob-
lasť, ktorá nesie názov Yoido, je centrom 
biznismenov a  finančníkov, teda najpre-
stížnejšou časťou Soulu. Hneď v prvý ve-
čer som nevedel vydržať na hoteli, hoci 
som bol vyčerpaný z dlhého letu, a vyšiel 
som na prvý prieskum zborovej budovy. 
Ako som sa blížil k budove, napätie vo mne 
rástlo a zrazu to prišlo. Naskytol sa mi fas-
cinujúci pohľad na obrovskú, prekrásne 
vyzdobenú a vysvietenú zborovú budovu. 
Tak som tam stál, kochal sa v tej nádhere, 
fotil jednu fotku za druhou a robil plány, 
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kedy sa dostanem dnu na zhromaždenie, 
premýšľal som, že včera som bol ešte doma 
a predstavoval som si, ako tu budem stáť, 
a teraz som tu – miestami som tomu ne-
mohol veriť.

Cirkev, ktorá sa modlí

Počas týždňa som sa venoval obchod-
ným záležitostiam, ale tešil som sa, kedy 
príde piatok, pretože som dostal pozvanie 
na piatkové modlitby, ktoré trvajú celú noc 
až do sobotného rána, a potom na nedeľ-
né zhromaždenie s  Emeritus Pastorom 
Dr. Yonggi Cho. Pomyslel som si: ,,Dobre 
to začína, môj európsky pohľad a chápanie 
vecí dostane zabrať, ale teším sa na to.“ Ta-
kže, vráťme sa na piatkové modlitby. Poc-
tivo som sa pripravoval, pekne obliekol, 
aby som urobil dojem na Kórejčanov, a vy-
razil som, samozrejme – ako sme v Európe 
zvyknutí – s  miernym meškaním. Prvý 
šok ma čakal hneď na obrovskom parko-
visku, ktoré bolo úplne plné, a na uliciach 
stáli autobusy v radoch, takže som nedovi-
del na ich koniec. Pomyslel som si: iste som 
sa musel pomýliť, asi bude normálna bo-
hoslužba, keď je tu toľko ľudí. Ale nemýlil 
som sa, boli modlitby. Účasť na piatkových 
modlitbách bola 30 000 ľudí. Vstúpil som 
do haly a na 10 sekúnd som prestal dýchať. 
Obrovská masa ľudí oduševnene chválila 
Boha. Keď som našiel dych, hneď ma od-
chytili muži v bielych oblekoch. Dovtípil 
som sa, že sú to diakoni, a za niekoľko se-
kúnd som sedel na mieste so sluchátkami 
v ruke a rozpisom slova, ktoré sa bude ten 
večer čítať a preberať. Nestihol som na nič 
reagovať, ani nič povedať, len som posluš-
ne nasledoval pokyny diakonov. Modlitby 
prebiehali spočiatku ako klasické boho-
služby, s chválami, slovom, zbierkou. Po-
tom nasledovali samotné modlitby. Obzrel 
som sa po celej hale, aby som videl, kde 
som to vlastne prišiel. Všade bola masa 

ľudí, všetky miesta obsadené. Čo hneď 
upútalo moju pozornosť, boli už spomí-
naní diakoni, pretože boli rozmiestnení 
každých cca 5 metrov po celej hale. Všetci 
mali rovnošatu: biele saká, čierne nohavi-
ce, biele košele a  bordové viazanky. 99% 
diakonov boli muži v  stredných rokoch 
(podľa môjho odhadu), len ojedinele som 
videl ženu diakonku. Všetci diakoni stáli 
ako v pozore počas celej bohoslužby a dá-
vali pozor na ľudí. Správali sa k všetkým 
maximálne úctivo, a  to nielen k  iným, 
ale aj medzi sebou. Keď sa zdravili, tak 
sa jeden druhému uklonili. Všetci ľudia 
na zhromaždení sa riadili ich pokynmi, 
nikto si nedovolil oponovať príkazu dia-
kona, že on nechce sedieť tam a tam, ale-

bo chce ísť inde. Zároveň však z nich bolo 
cítiť obrovskú prirodzenú autoritu, bolo 
vidieť, že sa na nič nehrajú. Všade vládla 
maximálna disciplína a  poriadok, všade 
bolo čisto, žiadna smietka, žiadne šmuhy, 
žiadne škvrny, proste nič. Ďalšia vec, kto-
rá ma hneď na modlitbách zaujala, bola 
úžasná spolupráca ľudu s  pastorom. Ne-
boli len pasívni poslucháči, ale aktívne sa 
zapájali do diania. Modlitby trvali cca 45 
minút, ale boli to modlitby veľmi intenzív-
ne, dynamické a bojovné. Modlili sa všetci 
s plným nasadením, nevidel som nikoho, 
kto by sa nemodlil alebo sa nudil, všetci do 
jedného s  plnou pozornosťou prednášali 
svoje prosby Bohu. Keď sa to všetko skon-
čilo, zrazu sa všetci takmer naraz zodvihli 
a opustili sálu. Za necelých 10 minút boli 
všetci von, iba niektorí zostali – a to tí, čo 
zostávali na ďalšie modlitby, ktoré trvali 

od 00.00 hod. do 02:00 hod. A potom prišli 
ďalší od 02:00 hod. do 04:00 hod. Takže, 
toto bola moja prvá skúsenosť s Yoido Full 
Gospel Church. Bola neskorá nočná ho-
dina, keď som sa odobral na hotel a už sa 
tešil na nedeľňajšie zhromaždenie.

Mesto Soul

Sobotu som strávil návštevou mesta, 
obchodných centier a podobne. Ak dovo-
líte, rád by som vám priblížil niekoľkými 
slovami aj Kórejčanov ako takých, niekto-
ré moje postrehy, čo som zažil počas mojej 
návštevy mesta a rokovania s vysoko po-
stavenými ľuďmi.

V prvom rade musím povedať, že Kó-
rejčania sú veľmi milí ľudia. Sú psycho-
logicky ťažko čitateľní, ale keď som sa na 
to pýtal môjho obchodného partnera, 
povedal mi, že kórejskí ľudia sú v podsta-
te plachí, vážia si napr. cudzincov, a ženy 
sú maximálne poddajné svojim mužom. 
Takmer 100% Kórejčanov ovláda anglický 
jazyk a  takmer 90% ľudí má vysokoškol-
ské vzdelanie. Dávajú obrovský dôraz na 
vzdelanie, v celej Kórei majú vyše 100 uni-
verzít, v Soule ich je 45, ale 15 z nich mu-
seli zatvoriť pre veľký počet absolventov. 
V uliciach je až neuveriteľne čisto. Viacerí 
ľudia, s ktorými som sa rozprával, aj z Veľ-
kej Británie, aj z Japonska, či z Číny mi po-
tvrdili, že nikde na svete nie je taká čistota 
ako práve v Južnej Kórei. Nenašiel som ani 
jednu smietku na uliciach, ani jedného 
bezdomovca či „košáka“, ba ani smetné 
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Účasť na piatkových modlitbách bola 
30 000 ľudí. Vstúpil som do haly 
a na 10 sekúnd som prestal dýchať.

Reportáž



koše tam nebolo vidieť. V metre pod ze-
mou som sa cítil ako v ďalšom svete. Boli 
tam tri poschodia pod zemou, keďže soul-
ské metro je neuveriteľne veľké. WC v met-
re je porovnateľné s WC trojhviezdičkové-
ho hotela na Slovensku. Boli tam značkové 
predajne kozmetiky, parfumov, kaviarne, 
pekárne, potraviny, papiernictvo, dokon-
ca pobočka národnej knižnice či design 
studio. Automobilky tam vystavujú svoje 
modely áut, a dokonca som mal možnosť 
vypočuť si koncert mladých ľudí. Ako člo-
vek, čo trochu vidí do hudby, som musel 
skonštatovať, že Kórejčania sú vynikajúci 
hudobníci. Ich precíznosť a systematickosť 
je premietnutá aj v  hudobnom predne-
se. Čo ma veľmi zaujalo a spočiatku som 
tomu nerozumel (neskôr po rozhovoroch 
som porozumel), je to, prečo Kórejčania 
nosia rúška na tvárach. Bolo mi vysvetle-
né, že pokiaľ je niekto chorý, okamžite si 
dá rúško, aby nenakazil druhých. Preto 
bolo bežné v meste stretnúť takýchto ľudí, 
dokonca aj šoféri mestskej dopravy ich no-
sili, aby nenakazili cestujúcich. Ale platí to 
aj naopak, pokiaľ majú ľudia obavy o svoje 
zdravie, použijú rúška, aby sa oni nenaka-
zili. No povedzte, nie je to úžasné? 

Ľudia sú veľmi pohostinní a  štedrí, 
hlavne pokiaľ ide o zahraničných hostí, 
takže na jeden týždeň som sa skutočne 
cítil ako kráľovské dieťa (nielen vo viere). 
Navštívil som napr. 11-poschodové ob-
chodné centrum, kde som videl rozmani-
tý tovar, ktorý som dovtedy nikdy nevi-
del. Mal som možnosť vyskúšať si napr. 
topánky v predajni, kde najlacnejší model 
stál 1  600 USD, chytiť si f ľašu vína za 
12 000 USD a mnoho iného. Predavačky 
boli milé, všetky do jednej, či obsluhovala 
klientov v predajniach módnej konfekcie 
alebo dopĺňala tovar v potravinách, boli 
neuveriteľne exkluzívne oblečené, v kos-
týmoch, a všetky vyzerali ako z módne-
ho časopisu. Hneď, ako som sa objavil, 
ma oslovili, s  čím potrebujem pomôcť. 

Takisto páni, ktorí predávali, boli ob-
lečení ako zo škatuľky, milí a  ústretoví 
k zákazníkom.

Večer som sa vyviezol lanovkou a na-
vštívil som tzv. N Soul Tower, čo je vy-
soká veža na kopci, kde sa nachádza aj 
observatórium, a mal som možnosť vidieť 
celú tú gigantickú metropolu ako na dla-
ni. Priznám sa, že v ten deň toho bolo na 
mňa príliš veľa, čo som musel „stráviť“, 
ale keď som uvidel tú nádheru, nezmohol 
som sa na slovo. Bol to krásny pohľad na 
mesto, kde žije cca 12 000 000 obyvateľov 
a  ktoré po vojne vybudovali za neuveri-
teľných 60 rokov. Keď ma tam ľudia zba-
dali, chceli sa so mnou fotiť, bol som pre 
nich atrakcia. A zase, ja som sa nenechal 
dvakrát prosiť, veď keď môžem, rád uro-
bím druhým radosť. Pri fotení som pre 
istotu radšej môj fotoaparát nevyťahoval 
z puzdra, lebo keď som videl tie aparáty, 
ktoré tam mali tínedžeri – no, nebolo mi 
všetko jedno. Keď urobili fotku, ich ob-
rázky boli na úrovni magazínov, neuve-
riteľne čisté a  jasné farby. Mladí Slováci 
by si prišli na svoje v Soule z toho titulu, 
že internet tam funguje v  celom mes-
te, dokonca aj v metre, bez obmedzenia, 
a  samozrejme, zadarmo a –  zlatý klinec 
– niekoľkokrát rýchlejšie ako v  Európe. 
Počas celého týždňa som nestretol člo-
veka, ktorý by nevlastnil najnovší iPho-
ne, Samsung, LG, iPod, samozrejme, tie 
najkvalitnejšie a najkrajšie modely. Ľudia 
tam vlastnia techniku, ktorú na Sloven-
sku nemáme šancu vidieť ani v „showro-
omoch“. Keď som sa plný zážitkov vracal 
z výletu na hotel, ďalší šok ma čakal pred 
hotelom, kde sme viacerí išli po ceste a za 
nami šlo iné auto, pričom sme mu zava-
dzali v ceste. Keď sme ho zbadali, ustúpili 
sme sa. Šofér auta pri nás zastavil, stiahol 
okno a poklonil sa nám na znak vďaky, že 
sme sa mu ustúpili. Neuveriteľné. Čakal 
som že nám riadne vynadá, ale akosi som 
pozabudol, že nie som na Slovensku. 

Pri tom všetkom som si akosi zvykol 
a  bolo mi to automatické, že kedykoľvek 
som prešiel cez recepciu v  mojom hoteli, 
všetci, ktorí boli za recepciou, sa postavili 
a  uklonili na znak úcty. Keď som prešiel 
5-krát, tak to urobili 5-krát a vždy s úsme-
vom. Neuveriteľná vec sa mi stala, keď som 
išiel po ulici a  oproti mne kráčala partia 
mladých ľudí vo veku asi 10-15 rokov. Bol 
som zvedavý, ako zareagujú na mňa ako 
na cudzinca. Na moje veľké prekvapenie sa 
ku mne otočili a pozdravili ma úklonom. 
Samozrejme, som im to s radosťou opäto-
val. Za zmienku stojí aj zážitok z reštaurá-
cie, kde som si dal výborný obed. Všetci 
ľudia v  reštaurácii sa za stolom správali 
kultivovane, rozprávali sa ticho, tak aby 
nevyrušovali ostatných. Vedľa mňa si pri-
sadla rodina s malým dieťaťom. Bol som 
zvedavý, ako sa to dieťa bude správať. Na 
moje prekvapenie dievčatko sedelo kľud-
ne, žiadne náznaky nervozity. Keď im 
doniesli jedlo, najprv sa najedla matka, 
potom otec a  dievčatko až posledné. Tr-
pezlivo čakalo, kým sa najedia rodičia a až 
potom prišiel čas na ňu. Takýchto zážitkov 
by bolo na niekoľkohodinové rozprávanie, 
ale vráťme sa späť k záležitostiam cirkvi, 
lebo blíži sa nedeľa ráno a  prvé ranné 
bohoslužby. 

Nedeľa v najväčšom 
kresťanskom zbore na svete

V nedeľu má Yoido Church 7 zhromaž-
dení. Prvé začína o  7.00 hod. a  posledné 
končí o 21.00 hod. Každá bohoslužba teda 
trvá 2 hodiny. Po raňajkách som sa vybral 
na v poradí už druhé zhromaždenie o 9.00 
hod. Sála bola plná na prasknutie (podľa 
môjho očakávania). Keďže som bol v Sou-
le už 6. deň a poznal som disciplinovanosť 
Kórejčanov, nepochyboval som o  tom, 
že bohoslužba začne takmer na sekundu 
presne. Na moje sklamanie to tak nebolo. 
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Bohoslužba začala niekoľko minút pred 
deviatou. Im nestačí začať presne, oni mu-
sia začať skôr. Toto bolo už asi 150. prekva-
penie, čo ma v Kórei stretlo. Zabudol som 
podotknúť, že bohoslužby sú prekladané 
do 6 jazykov, dokonca aj do posunkovej 
reči pre nepočujúcich. 

Bohoslužba začala tradične chvála-
mi. Chváliaci tím bol zložený z  kapely 
(bicie, basa, gitary a  4 syntetizátory), 
zo symfonického orchestra s dirigentom, 
z  chóru,  bol tam aj krásny  organ a,  čo 
mňa najviac potešilo, majestátne čierne 
krídlo. Zaujímavé bolo sledovať, ako do-
kážu spolu hrať naraz všetky tieto formá-
cie. V chóre spieva 2000 spevákov, ktorí 
sú rozdelení do skupín po 120 spevákov 
a  striedajú sa na jednotlivých bohosluž-
bách. V  symfonickom orchestri hrali 
členovia Soulského národného symfo-
nického orchestra, ktorí sú členmi Yoido 
Church. Chváliči boli neuveriteľne zo-
hratí, technicky vypracovaní s  dôrazom 
na najmenší detail, čo sa týka techniky 
hry. Avšak musím povedať, že čo sa týka 
samotného odkazu chvály ako takej, dy-
namiky a interpretácie skladby, je kapela 
Olivy neporovnateľne lepšia. Určite je to 
spôsobené aj rozdielnou kultúrou, ale ja 
osobne by som si na iný typ chvály, ako 
hráme v našich zboroch, už nevedel zvyk-
núť. Po chválach nasledovala kázeň.

Ďalšie prekvapenie ma čakalo, keď som 
podrobne sledoval priebeh zhromaždenia 
a zistil som, že počas celej bohoslužby sa 
nikto takmer ani nepohol, nikto sa nepo-
stavil a  neodišiel na kávu alebo na WC, 
ani jeden človek. Všetci sa plne sústredili 
na kázeň. Čo bolo skutočne ohromujúce, 
bol priebeh zbierky. Pastor k  nej nemal 
dlhé slovo, takmer sa zdalo, že iba ozná-
mil zbierku. Celé mi to pripadalo ako ma-
jestátna slávnosť. Počas nej spievali operní 
speváci krásnu pieseň, pričom muži boli 
oblečení vo frakoch a  ženy v spoločen-
ských slávnostných šatách. Keď zozbierali 

všetky košíky, doniesli ich pred pódium 
na dlhý sklenený stôl a pastor sa pomodlil 
za zbierku. Na konci zhromaždenia bola 
výzva a  možnosť prijať Ježiša Krista ako 
Pána, na ktorú reagovalo niekoľko desia-
tok ľudí. Každý, kto sa pomodlil modlitbu 
spasenia, dostal vyzdobenú ružu. Na ran-
ných zhromaždeniach kázal senior pastor 
Dr. Younghoon Lee odkaz o potrebe po-
svätenia sa a nutnosti viesť svätý život pred 
Bohom a  ľuďmi. Senior pastor Dr. Youn-
ghoon Lee je učeník pastora Dr. Yonggi 
Choa, vedie prevažnú časť bohoslužieb 
v Yoido Church.

Akonáhle pastor ukončil zhromažde-
nie, všetci sa postavili akoby naraz a opus-
tili sálu. Neskôr som sa dozvedel, že na jed-
nej bohoslužbe je prítomných 32 000 ľudí. 
Teda za 10-15 min. prejde dverami Yoido 
Church 64.000 ľudí. Úžasné. Do sekcie pre 
zahraničných hostí prišlo asi 15 diakonov, 
ktorí nás zobrali do vedľajšej budovy, kde 
sa nám venoval jeden americký pastor, 
v službách Yoido Church, a poskytol nám 
2-hodinovú prednášku o  histórii zboru, 
súčasnom stave cirkvi, akým aktivitám sa 
venujú a podobne. 

Služba Dr. Yonggi Cho

Niekoľko týchto informácií, ktoré som 
sa tam dozvedel, by som vám rád uvie-
dol: Dr. Yonggi Cho má vyše 70 rokov 
a stále cestuje po svete a káže. Vydal viac 
ako 300 publikácií, napriek jeho veku sa 
vie stále naplniť Duchom Svätým. Yoido 
Chuch má vlastné vydavateľstvo novín, 
ktoré sa stalo v  poradí 4. najobľúbenej-
ším v  Kórei, pričom má viac ako 1 mi-
lión odberateľov. Toto vydavateľstvo sídli 
v jednej z najdrahších a najvyšších budov 
v celej Kórei. Yoido Church má 20 sate-
litných zborov v Soule a každý z nich má 
10 000 členov. Celá cirkev vlastní 5 budov 
v najdrahšej a najluxusnejšej časti Soulu 

– na ostrove Yoido. Ako som už spome-
nul, tento ostrov je centrom finančníkov 
a biznismenov a veľa firiem túži mať kan-
celárie práve v  tejto oblasti. Ročný roz-
počet Yoido Church je viac ako 1 milión 
amerických dolárov. Vlastnia vlastnú 
univerzitu, ktorej prezidentkou je Miss. 
Cho. Poskytujú všetky stupne vzdeláva-
nia až po PhD.

Majú rozšírenú prácu aj v  Japonsku, 
kde majú viac ako 10 satelitných zbo-
rov. Práca v  Japonsku začala veľmi dojí-
mavým spôsobom, keď pred mnohými 
rokmi japonský pastor, ktorý tam viedol 
cirkev, zavolal Yonggi Choa, aby im po-
mohol vybudovať prácu v  jeho krajine. 
Vtedy však mal Yonggi Cho zatvrdené 
srdce voči Japoncom, pretože dlhé roky 
utláčali Kórejčanov, ponižovali ich ženy 
a  deti. Yonggi Cho mal aj vedenie od 
Boha, že má ísť do Japonska začať prá-
cu, no nebol toho schopný pre obrovskú 
krivdu, ktorú utrpela aj jeho rodina. Pre-
to japonský pastor prišiel za Yonggi Cho-
om, kľakol si na kolená a  prosil ho, aby 
odpustil japonskému národu. Keď pocí-
til, ako mu na nohy kvapkajú slzy japon-
ského pastora, rozplakal sa aj on, v náručí 
plakali obaja pastori a  až vtedy dokázal 
Yonggi Cho odpustiť Japoncom všetko to, 
čo spôsobili jeho národu. Od tej chvíle sa 
začalo prebudenie v Japonsku.

Po prednáške sme sa všetci opäť vrátili 
do zborovej budovy, pretože o 13:00 hod. 
sa pripravovalo slávnostné zhromaždenie 
s Dr. Yonggi Cho. Bol to pre mňa skutoč-
ne veľký zážitok vidieť slúžiť tohto pasto-
ra naživo. Vyžarovala z neho neuveriteľ-
ná autorita, bolo cítiť, ako ho majú všetci 
ľudia v maximálnej úcte a rešpektujú ho. 
Dr. Yonggi Cho mal kázeň na tému „Lás-
ka Božia a  jej význam v živote človeka“. 
V atmosfére sa priam nieslo, že je to jeho 
cirkev, jeho práca, jeho ľudia. V  ten deň 
som absolvoval ešte ďalšie bohosluž-
by, dokonca aj s  mládežou, kde sa hrali 
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a  spievali piesne, ktoré hráme aj v našej 
cirkvi, takže som si aj ja prišiel na svoje. 
Nabitý informáciami a  zážitkami som 
o  17.00 hod. odchádzal do hotela. Ces-
tou som si však spomenul, že som nebol 
navštíviť kníhkupectvo Yoido Church. 
Hneď som to teda musel napraviť. Oča-
kával som malú miestnosť s  knihami, 
keď ma však zaviedli do vedľajšej budovy 
(pretože kníhkupectvo bolo také veľké, 
že ho museli umiestniť mimo zborovej 
budovy) naskytol sa mi nádherný pohľad 
na obrovskú miestnosť plnú kníh, CD, 
DVD, ornamentov, suvenírov. No kým 
som to všetko prešiel, ubehli ďalšie dve 
hodiny. Samozrejme, nedalo sa nekúpiť 
si knižky od slávneho Dr. Yonggi Choa, 
preto niekoľko z  nich skončilo v  mojej 
príručnej taške.

Na modlitebnej hore

Čím je Yoido Church ešte charakteris-
tický a čo nesmiem zabudnúť spomenúť, 
sú tzv. modlitebné hory. Dovoľte mi struč-
ne vám tieto miesta opísať. Na prednáške 
som sa dozvedel, že modlitebné hory sú 
miesta, kam sa chodia veriaci modliť, čí-
tať a prehlasovať Božie slovo. V celej Kórei 
ich majú viac ako 300. Za zmienku stojí, 
že jedna modlitebná hora je vybudovaná 
na hranici so Severnou Kóreou, a  ľudia 
z Yoido Church sú presvedčení o tom, že 
aj vďaka tomu, že na hraniciach prebie-
hajú neustále modlitby, je medzi týmito 
dvoma krajinami relatívny mier. Americ-
ký pastor nám prezradil, že kórejskí kres-
ťania sú veľkí modlitebnici a bojovníci, že 
sú takí silní, že keby ich aj Severná Kórea 
napadla a zostala by iba jedna rodina, tak 
tá jedna rodina by dokázala znovu vybu-
dovať veľkú cirkev.

Na modlitebnú horu odchádza zbo-
rový autobus spred zborovej budovy od 
rána do večera v hodinových intervaloch. 
Kedykoľvek môže človek prísť, odviezť sa 
na horu a zase sa kedykoľvek vrátiť. Je to 
otvorené 24 hod. denne, 365 dní v roku. 
Celé sa mi to zdalo také fascinujúce, že 
som sa rozhodol, že to chcem vidieť na 
vlastné oči. V pondelok, niekoľko hodín 
pred odletom domov, som teda sadol na 
autobus a išiel na modlitebnú horu. Ces-
tou, ktorá trvala hodinu, nám šofér púš-
ťal chvály a  dynamické kázne, ktorým 
som síce vôbec nerozumel, ale aj tak to 
bol zážitok. Bolo to v  podstate, ako keď 
sa na modlitbách modlíme v  jazykoch, 
takže som sa cítil príjemne. Cestou som 
si predstavoval, ako to asi bude vyzerať. 
Keď sme tam dorazili, naskytol sa mi 
úchvatný pohľad. Bol to obrovský kom-
plex budov, vianočne vysvietené ulice. 

Z prednášky som vedel, že tam budú ho-
tely, reštaurácie, bazény (samozrejme, iba 
pre zahraničných hostí, lebo Kórejčania 
sa modlia a nemajú čas chodiť do reštau-
rácie). Vedel som, že to bude mimoriadne 
miesto, pretože keď som nastupoval do 
autobusu,  ľudia tam prišli s  batožinami, 
aby sa tam mohli ubytovať na viac dní 
a modliť sa. 

Prišiel som teda do centra modlitebnej 
hory, do veľkej haly pripomínajúcej Noa-
chovu archu. V tom čase tam nebolo veľa 
ľudí, no pohľad na to miesto bol neoby-
čajný. Bola tam úžasná Božia prítomnosť, 
atmosféra nabitá modlitbami, a keď som 
si sadol a  chcel sa začať modliť, akosi sa 
mi nedalo, len slzy mi tiekli z očí a nedalo 
sa to zastaviť. Len som sa pozeral na tých 
ľudí, ako kľačali na kolenách už niekoľko 
hodín a kričali na Boha. Pomedzi to hrala 
príjemná hudba a  staré dobré songy ako 
napr. „Krížom len“, či „Ó, Veľký Bože“. 
Úžasná atmosféra. Keď som to všetko vi-
del, už som nemal ďalšie otázky – bolo mi 
jasné, kde je ukryté tajomstvo úspechu 
kórejských kresťanov. Všetko je ukryté 
v  modlitbe. Dozvedel som sa, že tam ľu-
dia chodia na niekoľko dní, muži z práce 
prídu na nočné modlitby a ráno znova do 
práce. Dokonca tam nie je nič výnimočné, 
keby ste uvideli vychudnutých zohnutých 
ľudí – to znamená, že sa modlia a postia 
viac ako dva týždne.

Toto je cesta k  spiritualite kórejských 
kresťanov. Dokonca aj Dr. Yonggi Cho sa 
tam chodí pravidelne modliť. Keď som sa 
vracal, šofér autobusu sa na mňa usmial. 
Netušil som prečo. Keď som sa však lepšie 
obzrel, bol som jediný, kto sa vracal v ten 
istý deň naspäť do mesta. 

Na spiatočnej ceste sme si opäť vypo-
čuli hodinovú kázeň, aby sme nevyšli z tej 
úžasnej atmosféry. Pred odchodom som si 
doprial poslednú luxusnú večeru a vybral 
sa na letisko. Dozvedel som sa, že soulské 
letisko bolo 3-krát za sebou vyhlásené za 
najkrajšie letisko na svete. Bolo skutočne 
mimoriadne.

Takpovediac preplnený dojmami 
a  zážitkami som sa posadil do lietadla 
a tešil na návrat domov, no zároveň som 
vedel, že opúšťam jeden pokrokový svet 
a majestátne dielo kórejských kresťanov. 
Až teraz, keď doma píšem tento článok, 
si uvedomujem, kde som to vlastne bol. 
Bolo pre mňa cťou byť aspoň na malý 
časový úsek súčasťou života obrovského 
zboru a  vzhľadom k  tomu, že Emeritus 
pastor Dr. Yonggi Cho cestuje väčšinu 
roka po svete, bol som šťastný, že som bol 
v Kórei presne vtedy, keď bol aj on vo svo-
jej krajine. Teším sa však, kedy sa do So-
ulu budem môcť opäť vrátiť, pretože túto 
zem sa oplatí vidieť.

ROZHOVOR 
S PASTOROM REV. 
HYENG GENN KIM 
A PASTORKOU 
MIAH LEE

Čo bolo podmienkou, aby 
sa váš zbor dostal do bodu 
v akom sa nachádza teraz?

Verím, že náš zbor založený 
Dr. Yonggi Cho, ktorý zdôrazňoval 
Ducha Svätého, ak by som to mal dať 
do súvisu, tak tou podmienkou pre 
náš duchovný stav, je samotný Duch 
Svätý. Všetko sa to od toho odvíja 
a my iba nasledujeme cestu a vedenie 
Ducha Svätého. Duchovná oblasť je 
definovaná Duchom Svätým. Na-
sledujeme Ducha Svätého a všetko 
čo On prikáže, my poslúchneme.

Koľko má zbor momentálne členov?
Zbor má momentálne 780.000 

členov. Ako viete, máme rozdelený 
zbor na tzv. bratské zbory a v Yoido 
Church máme 450.000 členov, potom 
máme 20 dcérskych zborov v Sou-
le a v oblasti Kórey, a keď to spolu 
zrátame tak nás je 820.000 členov. 
Ale keď sa sústredíme na Yoido 
Church tak nás je 450.000 členov.

Ako to máte zariadené, že sa toľko 
ľudí dokáže vystriedať na boho-
službe v priebehu jedného dňa?

Toto nie je naša prvá bohosluž-
ba v nedeľu (boli sme aktuálne na 
druhej bohoslužbe v poradí), viem 
že idete teraz na bohoslužbu o 13:00 
hod. s pastorom Dr. Yonggi Cho, ale 
zvyčajne máme sedem bohoslužieb: 
o 7.00, o 9.00, o 11.00, o 13.00, o 15.00, 
o 17.00 a o 19.00 hod. Zvyčajne sa ľudia 
podieľajú na bohoslužbe v hlavnej 
budove, ale keďže nemôžeme všetkým 
slúžiť v hlavnej budove, preto máme 
viacero budov, v ktorých sa ľudia môžu 
podieľať na bohoslužbe a slúžiť Bohu.

Aký odkaz v súčasnej dobe 
kážete ľuďom po zboroch?

Zvyčajne Dr.Yonggi Cho káže 
rozdielne témy, napr. o Duchu Svätom 
a Ježišovi, o Bohu našom Stvoriteľovi, 
a o kríži Ježiša Krista, ako aj o nádeji, 
o láske Božej a viere, a tiež o 4 du-
chovných dimenziách. Závisí to aj od 
toho, ako ho práve vedie Duch Boží. 
Aj ostatní pastori kážu podľa vedenia 
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Ducha Svätého, ale je to zvyčajne po-
dobné tomu, čo káže Dr. Yonggi Cho.

Na čo dávate najväčší dô-
raz vo vašom zbore?

Ako som už povedal, hlavný dôraz je 
na Ducha Svätého, čokoľvek nám prikáže, 
my urobíme a nasledujeme Jeho vedenie. 
Teraz momentálne sa Dr.Yonggi Cho 
sústredí na tému: „Hollystic Salvation“, 
čo znamená, že ak veríš v Ježiša Krista, 
môžeš získať duchovnú spásu, ale nielen 
duchovnú, ale tiež záchranu mysle, srdca 
a tela, ale tiež sa sústredíme aj na ob-
lasť prírody, problematiku chudobných 
ľudí a záchranu pre spoločnosť. Zahŕňa 
to v podstate celý svet ako taký. To je 
v podstate „Hollystic Salvation“. Toto 
je to, čo momentálne zdôrazňujeme.

Všimol som si, ako majestátne u vás 
prebieha zbierka, pripomínalo mi to 
slávnosť. Povedzte nám o tom niečo viac. 

V Kórei tradičná zbierka vyzerá tak, 
že ľudia dajú Bohu to, čo chcú a slúžia 
Mu ako oni sami chcú. Ale v našom 
zbore, keďže Dr. Yonggi Cho cestoval 
po celom svete, prišiel na to, že zbierka 
je ako slávnosť. Zbierku berieme ako 
službu Bohu a považujeme to skutočne za 
slávnosť. Keď slúžime Bohu, zozbierame 
všetky košíky a dary. Toto je cesta, ako 
to robí Dr. Yonggi Cho a je to jeho idea.

Koľko pastorov má mo-
mentálne váš zbor ?

Máme 700 pastorov, ktorí sú roz-
delení do tých 20 zborov. Yoido 
Church má 408 pastorov.

Všimol som si počas bohosluž-
by obrovskú disciplinovanosť va-
šich členov zboru. Ako ste dosiahli 
túto disciplinovanosť  u ľudí?

Každý kto chce byť starším zboru, 
diakonom, alebo senior diakonom, musí 
absolvovať biblický kurz, ktorý keď prelo-
žím do angličtiny, je to v podstate biblická 
škola, a potom musia ísť do odbornej 
Kórejskej biblickej strednej školy, a na tej 
škole študujú zborový program. Čiže naj-
prv absolvujú biblický kurz a potom zbo-
rový program. Týmto kurzom zároveň 
musia prejsť všetci členovia zboru, pričom 
zbor zabezpečuje toto štúdium pre všet-
kých členov. Keď to dokončia, môžu sa 
stať staršími zboru, diakonmi, senior dia-
konmi alebo vedúcimi domácich skupín.

V našom zborovom systéme máme 
viacero organizácií, ale ľudia sú v pod-
state disciplinovaní už sami od seba. 
Novoobrátení ľudia musia absolvovať 
6-týždňový intenzívny špeciálny kurz, 

aby porozumeli fungovaniu cirkvi, ako 
sa majú správať, a keď tomu porozumejú, 
tak nasledujú náš organizačný systém.

Povedzte nám tajomstvo rastu vášho 
zboru, ako sa vám podarilo dosiah-
nuť tento fantastický počet ľudí?

Toto sa nepodarilo mne, ale podarilo 
sa to Dr. Yonggi Cho, ktorý nasledu-
je vedenie Ducha Svätého. Bez Ducha 
Svätého nemôžeme vidieť prebudenie 
a ako Dr. Yonggi Cho hovorí, kľúčom 
k prebudeniu je modlitba. On sa modlí 
a rozumie ceste Ducha Svätého. Keď 
cestuje po celom svete, túto otázku 
mu kladie veľa pastorov, a on im vždy 
odpovie: Modlím sa a poslúcham! Veľa 
sa modlí a počúva hlas Ducha Božieho 
a poslúcha Jeho vedenie a tiež Božie slovo.

Rastu zboru momentálne napomáhajú 
aj domáce skupinky. Tak ako bunky sa 
musia rozdeliť a pokračovať v raste, tak 
isto je to aj so zborom. Na skupinkách 
ľudí vyučujeme Božiemu slovu, aby sa 
stali ľudia skutočnými kresťanmi, ako 
bol aj Ježiš Kristus, aby rozumeli Bo-
žiemu slovu a títo ľudia zo skupiniek 
potom participujú na raste zboru.

Opíšte nám stručne, ako vyzerá 
vaša práca s deťmi počas bohoslužby?

Naša práca s deťmi je založená na prin-
cípe školského vzdelávania, kážeme im 
Božie slovo, deti sú rozdelené do 4 kategó-
rií a každá skupina má vlastného učiteľa, 
vlastné učebnice. Je to v podstate, ako 
keď to prirovnáme ku škôlke, základnej 
škole, strednej škole. Učebnice vydávame 
my sami. Momentálne máme okolo 7000 
detí v takomto vzdelávacom procese.

 
Koľko hodín denne sa modlí bež-

ný člen zboru a koľko pastor?
To závisí od pastora samotného, od 

jeho času a možností, ale musia sa modliť 
3 hodiny denne,  keď je to starší zboru 
alebo diakon, tak ten sa musí aspoň 
2 hodiny denne, ostatní členovia aspoň 
jednu hodinu denne. Keď majú viac 
času, tak sa modlia aj viac, ale toto je 
požadované minimum. Ale, samozrej-
me, niekedy je to veľmi náročné, modliť 
sa viac ako 3 hodiny. Dr. Yonggi Cho sa 
v začiatkoch  modlil 10 hodín denne.

 
Máte vo vašom zbore členov, 

ktorí zastávajú vysoké pozície 
vo firmách alebo  v politike?

Áno, samozrejme, máme veľa členov, 
ktorí pracujú pre Kórejskú vládu, a pre 
prezidenta Južnej Kórey. Títo ľudia majú 
srdce služobníka, snažia sa slúžiť Bohu 
nie ako vodcovia, ale ako služobníci, 

čo je veľmi dobrý príklad pre bežných 
členov zboru. Väčšinou zastávajú 
pozície diakonov, takže ich v cirkvi ani 
nespoznáte, že sú vysoko postavení.

 
Povedzte nám niekoľ-

ko slov o modlitebnej hore.
Od našej budovy cesta na horu trvá 

asi hodinu. Kým sa modlitebná hora 
založila, Dr. Yonggi Cho sa tam chodil 
modliť a ideu o tej hore dostal od svokry 
a od Pána, až sa nakoniec rozhodol 
založiť „Horu modlitieb“. Veľa ľudí 
sa tam chodí modliť, do modlitebnej 
miestnosti sa zmestí viac ako 5000 ľudí 
na jedno modlitebné zhromaždenie. Teda 
za jeden deň sú 4 modlitebné zhro-
maždenia. Tieto prebiehajú každý deň. 
Jednotlivé modlitebné zhromaždenia sú 
v týchto časoch: 6:00 hod.; 10.00hod.; 
15.00hod. a 19.00 hod. Všetky mod-
litebné stretnutia sú plne obsadené.

 
Aké máte plány a vízie do 

budúcna ako cirkev?
Sociálna pomoc chudobným 

a chorým ľuďom, služba Bohu a celej 
spoločnosti. Je pre nás dôležité, aby 
sa evanjelium dostalo ku všetkým 
ľuďom a aby zasiahlo celý svet.

 
Všimol som si zaujímavé zloženie 

chvál, ktoré sa skladajú z kapely, sym-
fonického orchestra a z chóru. Títo 
ľudia sú profesionálni muzikanti?

Veľa ľudí, ktorí slúžia vo chválach, 
pracujú profesionálne pre Kórejský 
orchester a sú všeobecne známi, v zbo-
re za to však neberú mzdu, ale majú 
to ako službu Bohu. Okrem chváli-
čov v orchestri máme aj členov chóru 
a chváliaci tím. Aj v ostatných zbo-
roch máme takéto chváliace tímy.

 
Na záver: Čo by ste chceli odká-

zať čitateľom časopisu Logos?
Duch Svätý je najdôležitejšia osobnosť 

pre cirkev, čokoľvek budete robiť, nasle-
dujte Ducha Božieho a milujte Ducha 
Božieho, nasledujte Ho celý zbor, ako 
aj ľudia celej krajiny. Poslednú vec, ktorú 
chcem povedať: keď sa modlíš, rozumieš 
ceste Pánovej. Keď rozumieš ceste Ježiša 
Krista, snaž sa ju nasledovať a Duch Svätý 
Ti zabezpečí veľa dobrých veci podľa Jeho 
vôle. Modli sa a nasleduj cestu Ducha Bo-
žieho, lebo aj Ježiš Kristus bol pokrstený 
vodným krstom od Jána, a potom Duch 
Boží zostúpil na neho a keď on nasledoval 
Ducha Božieho, urobil veľa zázrakov. 

 
Veľmi pekne ďakujem za rozhovor 

a prajem vám veľa Božieho požehnania.

27

D
do

raa

n
m
Te
sú
čo
m
du
a 
la
ľu
to
v 
je

pr
sll

že
M
zb
po
je
sl
sl
vš
to

mm

de
C

byy
šii
túú

d
ab
ží
šk
K
šk
pr
ro
m
zb
ký
st
ko

vi
st
N
6-

Reportáž z Yoido Full Gospel Church  |  Reportáž



neba. Na vyznanie a potvrdenie svojej 
viery som sa dal ako 14-ročný pokrstiť.

Vďaka Ježišovi, že som získal rovno-
cennú vieru, rovnaké spasenie a že idem 
do toho istého neba ako omilostený dro-
gový díler, opilec či bankový lupič. Nebol 
som horšie, alebo lepšie spasený ako 
ostatní, ktorí sa v dospelosti po rôznych 
veľkých zlyhaniach obrátili k Bohu, aby 
im odpustil. Podobne ako píše apoštol 
Peter v 2. Pt 1,1-2: „Šimon Peter, sluha 
a apoštol Ježiša Krista, tým, ktorí dostali 
s nami rovnocennú vieru v spravodlivosti 
nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista: mi-
losť vám a pokoj nech sa rozmnoží pravou 
známosťou Boha a Ježiša, nášho Pána...“ 

Ďakujem Bohu, že cez Jeho milosť 
a odpustenie, ma zásadne zmenil, keď 
som mal 11 rokov a mení ma až dodnes. 
Napríklad počas mládežníckeho obdo-
bia som prechádzal skúškami života, 
kde sa ukázala Božia milosť a pomoc. 
V druhom ročníku strednej školy, na 
konci roka, som takmer prepadol, lebo 
som žil v zlých návykoch, ako napr. 

veľmi silne na mňa zapôsobil vlepený ná-
pis s konkrétnym dátumom: „Toto je deň 
môjho obrátenia sa k Pánovi Ježišovi.“ 
Od toho času zrela vo mne tá pravda, že 
je potrebné obrátiť sa k Bohu, prijať Ježiša 
Krista – uveriť v Neho ako v svojho osob-
ného Záchrancu. Dokonca si spomínam, 
ako som sa vytrvalo modlil na rodinných 
a iných modlitbách sám za seba, aby som 
mohol uveriť v Pána Ježiša. Neviem prečo 
som to skrátka neurobil. Ale ako je zná-
me, všetkému musí dozrieť ten správny 
čas. Tiež som chodil do besiedky, ktorá  
fungovala v cirkvi ako forma biblického 
vzdelávania detí. Keď som mal 11 rokov 
bol som na baptistickom zhromaždení, 

kde bolo kázané evanjelium a tam som 
prijal Pána Ježiša za svojho Záchrancu 
s vyznaním svojich hriechov. Aj keď som 
mal len 11 rokov nebolo potrebné pre-
sviedčať ma, že mám hriechy a že som zlý. 
Nestihol som sa síce stať veľkým lumpom, 
zlodejom či opilcom. Vedel som však, že 
mám toho už dosť na rováši a je potrebné 
niečo robiť s hriechmi, ak chcem ísť do 

Kamil

Vyrastal som v baptistickej rodine, 
v láske a výchove mojich rodičov Jána 
a Věrky, so staršou sestrou a mladším 
bratom. Dostávalo sa mi dobrej výchovy, 
v ktorej som nie vždy najlepšie spolupra-
coval. Patril som medzi živých chlapcov, 
ktorí veľmi dobre vedeli povymetať 
všetky kúty a spustiť dej veciam. Naprí-
klad, keď sme ako rodina odchádzali 
na dlhšie rodinné návštevy na Moravu, 
vypočul som si z pochopiteľných dôvo-
dov inštrukcie o poslušnosti a vhodnom 
správaní počas pobytu u najbližších. 
Niekedy došlo aj k poškodeniu „cudzieho“ 
majetku mojou „živelnosťou“ – nevhod-
nými bádavými a prudkými pohybmi 
(napr. spoluúčasť na pokazení veľkých 
skriňových hodín). Paradoxom môjho 
živšieho správania bola na druhej strane 
častá schopnosť báť sa. Možno aj preto 
sa jedno z najťažších formovaní v mojej 
výchove týkalo oblasti pravdomluvnosti.

Popritom všetkom som chodil 
s rodinou do baptistickej cirkvi v mojej 
domácej obci Vavrišovo. Dianiu v zbore 
som rozumel primerane s pribúdajúcimi 
rôčkami života. Pamätám si, že keď moja 
staršia sestra uverila v Ježiša Krista ako 
v svojho Vysloboditeľa z hriechov, otec 
mi o tom povedal ako o dôležitej udalosti. 
Mohol som mať vtedy asi 7 rokov. Potom 
neskôr, keď som si prezeral jej Bibliu, 

Skutočný príbeh
Svedectvo
rodiny 
Dzuriakovcov

Získal som rovnocennú vieru, 
rovnaké spasenie a idem do 
toho istého neba...

28

l 

i 
ti 

u 

Ďakujem Bohu, že cez Jeho milosť 
a odpustenie, ma zásadne zmenil, keď 
som mal 11 rokov a mení ma až dodnes.

lenivosť a nezodpovednosť. Počas 
prázdnin ma Boh vyslobodil z tých-
to aj iných zlozvykov, kedy som silne 
obnovil svoj vzťah s Bohom. Prospech 
v škole a vlastná sebahodnota sa radi-
kálne zmenili k výrazne lepšiemu, čo 
umožnilo úspešne ukončiť štúdium 
a naštartovať môj ďalší osobný rozvoj. 

Z celkového Božieho jednania, požeh-
nania a rastu mojej viery, sa zväčšovala 
túžba slúžiť Bohu ako človek, ktorý káže 
Božie slovo – evanjelium Ježiša Krista 
ďalej, čo viedlo postupom času k rozhod-
nutiu stať sa pastorom, čo sa napokon 
aj stalo. Som rád, že môžem žiť a slúžiť 
pre Niekoho, kto dáva skutočný život 
pre tých, ktorí o to stoja a v Neho veria. 

Som Bohu vďačný za poznanie Ježiša 
Krista a pokoj, ktorý som získal v Ňom 
v tejto, často divokej a rozkolísanej 
spoločnosti. Ďakujem za všetky ostatné 
Božie benefity, ktorými ma požeh-
nal: moju manželku, dcéru, najbližšiu 
rodinu, bratov a sestry veriacich v Ježiša 
Krista a v neposlednom rade zabez-
pečenie v praktických potrebách. 

 

Ľubka

Ja som sa narodila, ako druhá dcé-
ra, do tradičnej evanjelickej rodiny. 
V praxi to znamenalo, že moji starí 
rodičia chodili do kostola pravidelne, 
moja maminka občas a ocinko skoro 
vôbec. Stará mama a maminka nás ako 
deti naučili, že sa pred spaním máme 
vždy pomodliť naučenú modlitbu, ale 
viac sa u nás doma o Bohu nehovorilo.  

Keď som mala asi sedem rokov, moji 
starí rodičia sa dostali do Olomouca 
(všetko to začalo túžbou starej mamy 
prečítať si konečne Bibliu – ale to by bol 
dlhý príbeh) a tam sa spriatelili s ve-
riacou rodinou, ktorá nás potom v lete 
pozvala na detský tábor. Bol to tábor, 
ktorý organizovali pre deti z ich cirkvi. 
Dostali sme sa tak so sestrou do celkom 
iného sveta, ako sme dosiaľ poznali. 
Všetci tu mali so sebou Bibliu, modlili 
sa vlastnými slovami, akoby sa rozprá-
vali s Pánom Ježišom, každý deň sme 
počúvali príbehy z Biblie a večer sme 
s gitarami spievali piesne – tiež o Bohu. 
Tu som prvý raz počula, že Božími deťmi 
sa nestávame automaticky, ale až keď 
uveríme v Pána Ježiša a rozhodneme sa 
Ho nasledovať. Takéto rozhodnutie som 
ja, na rozdiel od mojej sestry, neurobila. 
Veľmi sa mi tam páčilo a na tieto letné 
tábory sme začali chodiť pravidelne, ale 
po návrate domov zo mňa vždy všetko 
rýchlo vyprchalo, čo som si osprave-
dlňovala tým, že tu sa tak žiť nedá. 

Keď som mala 15 rokov, dozvedala 
som sa, že v Liptovskom Mikuláši sa stre-
táva evanjelická mládež, tak sme sa tam 
spolu s mojou staršou sestrou Dáškou išli 
pozrieť. Boli sme však sklamané, keď sme 
tam našli troch mládežníkov, ktorí s pani 
farárkou spievali pieseň zo spevníka. 
Presvedčili nás však, aby sme prišli aj 
nabudúce a doniesli aj gitaru. Tak sme 
tam začali chodiť a učili sme ostatných 
pesničky, ktoré sme poznali z Olomouca. 
Postupne som sa začala aj modliť vlast-

nými slovami (vopred som si to vždy 
pripravila) a dokonca som sa naučila 
pripraviť si výklad k niektorej stati Biblie. 
Vo vnútri som však vedela, že to „nie je 
ono“ – akoby som len niečo predstierala. 
Prešli takto skoro 3 roky – každý piatok 
som chodila na mládež a stále častejšie 
som viedla pochmúrne rozhovory s mo-
jou najlepšom kamarátkou o tom, ako nás 
nebaví život a že vlastne nič nemá cenu. 

Potom však prišiel jeden deň, keď sa 
zrazu všetko zmenilo. Bolo to na jednom 
väčšom stretnutí evanjelickej mládeže, 
kde hovoril človek, na ktorom bolo hneď 

vidno, že pozná Ježiša tak osobne ako naši 
známi z Olomouca. Znovu som tu počula, 
že sa potrebujem rozhodnúť, či chcem na-
sledovať Ježiša. V mojom vnútri prebiehal 
tuhý boj. Bála som sa, že ak sa rozhod-
nem pre Ježiša, nebudem si môcť robiť čo 
chcem, budem musieť žiť len podľa bib-
lických pravidiel a že to bude veľmi ťažké. 
Nakoniec som predsa len povedala: „Pane 
Ježišu, verím v Teba a chcem aby si bol 

Pánom môjho života.“ V tú chvíľu sa stalo 
niečo, čo som vôbec nečakala – naplnila 
ma zrazu taká radosť, že som mala pocit, 
že by som mohla lietať. Hneď ako som 
prišla domov, otvorila som si Bibliu (tú 
istú, ktorú som už čítala aj predtým), ale 
teraz to bolo úplne iné – už to nebolo len 
slovo, o ktorom by som mohla povedať vý-
klad na mládeži, boli tu zrazu slová, ktoré 
hovoril Boh priamo ku mne. Prvé živé 
slovo ku mne znelo: „Vyučím ťa a ukážem 
ti cestu, ktorou máš kráčať. Radiť ti chcem 

a moje oko bude bdieť nad tebou.“(Žalm 
32,8) Zobrala som to vážne a počas môjho 
nasledujúceho života som veľakrát zažila, 
ako ma Boh viedol, radil mi a ochraňo-
val ma. Ešte jedna zvláštna vec sa stala, 
keď som čítala Bibliu – zrazu som začala 
vidieť, že nie som až taká dobrá, ako som 
si to vždy o sebe myslela. Niekoľko dní po 
mojom rozhodnutí pre Pána Ježiša som si 
zrazu vo svojej izbe kľakla na kolená a za-
čala pred Bohom vyznávať svoje hriechy. 
Priam fyzicky som cítila, akoby zo mňa 
spadol balvan a naplnil ma úžasný pokoj 
a nová vlna radosti. Bola som toho taká 

plná, že som o Bohu začala rozprávať aj 
mojim spolužiačkam a kamarátkam. Ne-
prešiel ani rok a uveril aj môj mladší brat 
a aj moja najlepšia kamarátka (čo pred-
stavovalo radikálnu zmenu v jej živote). 

Moje dobrodružstvo s Bohom pokra-
čovalo. Ako skoro 18-ročné dievča, som 
sa začala modliť, aby mi poslal chlapca, 
ktorý by sa stal mojím manželom. O nie-
koľko mesiacov nato som stretla chlapca, 
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Naplnila ma zrazu taká radosť, že som 
mala pocit, že by som mohla lietať.



na ktorom ma pri krátkom rozhovore za-
ujali len dve veci –  že je vedúci baptistic-
kej mládeže a že sa volá Kamil. Zanedlho 
som ho však počula rozprávať o Bohu 
– a bola som úplne očarená. Hovoril 
presne o tom, čo som prežívala ja. Vôbec 
som ho nepoznala, ale zrazu som vedela, 
že sme si veľmi blízki. Ešte v ten deň mi 
povedal, že by sa so mnou potreboval 
rozprávať – povedal niečo v tom zmysle, 
že si myslí, že patríme k sebe. V tú chvíľu 
mi srdce od radosti poskočilo. Začali 
sme sa spoznávať – a boli sme čoraz viac 
zaľúbení, ale aj čoraz viac nadšení z toho, 
že obidvaja chceme naplno nasledovať 
Pána Ježiša a slúžiť Mu. Veľa sme sa 
rozprávali o Bohu, a spolu s Kamilom 
som objavovala v Biblii stále nové veci 
– napríklad aj o krste a duchovných 
daroch (čo ale bolo aj v rozpore s evan-
jelickou tradíciou). Popri tom sa nám 
obidvom podarilo úspešne zmaturovať. 

Moji rodičia chceli, aby som išla na vy-
sokú školu, mne sa však veľmi nechcelo. 
Modlila som sa vtedy, aby ma Boh viedol. 
Dala som si potom prihlášku na vysokú 
školu, o ktorej som si myslela, že tam aj 
tak nespravím prijímacie skúšky. Na moje 
prekvapenie som skúšky spravila a bola 
som prijatá na Chemicko-technologickú 
fakultu. Do Blavy sa mi vôbec nechcelo 
a dúfala som, že „vyletím“ po prvom 
semestri. Boh mal však pre mňa iný plán. 
Prežila som tam 5 úžasných rokov, počas 
ktorých som mohla mojim spolužiačkam 
a kamarátkam hovoriť o Bohu a s viace-
rými sa modliť aj modlitbu prijatia Pána 
Ježiša. Získala som tam veľmi blízke 
priateľky a naša kresťanská skupinka sa 
rozrastala tak, že sme sa už nezmestili 
do jednej izby. Aj na to však bolo rie-
šenie – dostali sme pre naše stretnutia 
veľkú miestnosť v suteréne internátu. 

Keď som končila školu, modlila som 
sa za zamestnanie. Poslala som si žiadosť 
do firmy, v ktorej som chcela pracovať – 
a prijali ma. Dva dni po promócii som na-
stúpila do zamestnania a o mesiac som sa 
vydávala. Začalo tak nové obdobie môjho 
(odteraz už nášho) života. V tom čase sme 
už boli aktívni členovia Kresťanského 
spoločenstva v Liptovskom Mikuláši – 
robili sme to, čo nás bavilo (Kamil viedol 
chváliacu skupinu aj domácu skupinu a ja 
som pomáhala viesť skupinku teenage-
rov) a pritom sme vlastne slúžili Bohu. 

Zažili sme aj ťažšie obdobia, ale práve 
v nich sme spoznávali, ako nám Boh 
pomáha a dáva nám silu. Asi 3 roky po 
svadbe som sa zrazu cítila akosi divne. 
Urobila som si tehotenský test – potvr-
dzoval, že som tehotná. Problém však 
bol, že ma pritom veľmi bolelo brucho 
a krvácala som. Hneď v ten deň som šla 

k svojej gynekologičke. Ona mi poveda-
la, že ten pozitívny test už nemusí byť 
pravda a poslala ma na ultrazvuk do 
nemocnice. Pamätám si, ako som počas 
ultrazvukového vyšetrenia ležala, v du-
chu sa modlila a s napätím očakávala, čo 
povie lekár. Na tie jeho slová nezabud-
nem: „Ešte to žije, ale je to celé zakrvá-
cané. Je tam veľký hematóm, veľké šance 
na prežitie to nemá.“ Volala som hneď 
Kamilovi a spolu sme volali k Bohu. 
Zostala som v nemocnici a po týždni 
ultrazvuk zopakovali (bol to 8. týždeň 
tehotenstva). Ukázalo sa, že hematóm sa 
zmenšil a „stále to ešte žije“. Pustili ma 
domov s diagnózou „rizikové tehoten-
stvo“ (tehotenskú knižku mi ešte nevypí-

sali). My sme sa však modlili a verili, že 
naše dieťa sa narodí a bude zdravé. Počas 
tehotenstva ešte 2-krát nastali kompli-
kácie – vždy sme si pri tom vypočuli, že 
to nemusí dopadnúť dobre, alebo že „to 
nemusí byť zdravé“. Naša Danielka sa 
však narodila presne na termín a úplne 
zdravá! Sme za ňu Bohu veľmi vďační, je 
pre nás veľkým požehnaním. Tešíme sa 
z toho, aká je šikovná, ale najviac z toho, 
že našla svoj osobný vzťah k Bohu a že 
má v sebe túžbu poznávať Ho stále viac. 

Je toho ešte veľa, čo sme prežili a stále 
prežívame s naším Bohom. Z milosti Bo-
žej pred 12-timi rokmi vznikol samostatný 
zbor Kresťanského spoločenstva v Liptov-
skom Hrádku a Kamil sa stal jeho kazate-
ľom (pri tom stále zostávame v úzkom spo-
jení so zborom v Liptovskom  Mikuláši). 
Prežili sme aj obdobie, keď som ako riadi-
teľka kvality zakúšala slasti, ale aj strasti 
člena top managementu medzinárodnej 
spoločnosti (neohraničený pracovný 
čas, čoraz častejšia neprítomnosť doma, 
pracovný stres ...). Uprostred toho som si 
uvedomila, že sa míňam cieľa, že toto nie 
je to, čo som chcela žiť. Modlili sme sa, čo 
ďalej a riešením bola výpoveď. Keď som 
si mala začať hľadať nové zamestnanie, 
vypukla finančná kríza a všade sa začalo 
prepúšťať. Zažila som aj to, čo to zname-
ná byť nezamestnaná. Modlili sme sa aj 
vtedy a verili, že Boh má pre mňa dobrú 
prácu. Len čo som si stihla oddýchnuť, 
dostala  som novú prácu. Dnes tam pra-
cujem už viac ako tri roky a som za túto 
prácu Bohu veľmi vďačná – robím prácu, 
ktorá ma baví, mám stále priestor rozvíjať 

sa a po skončení pracovnej doby mám 
čistú hlavu a ešte dostatok voľného času. 

Moja dávna túžba – byť učiteľkou 
detí sa teraz napĺňa v službe v besiedke 
a detskom klube. Robíme s deťmi rôzne 
aktivity a výlety a všetko to si naozaj 
užívam. Som veľmi vďačná aj za našu 
zborovú rodinu – teší ma, že sme si 
navzájom oporou, že sa môžeme po-
vzbudzovať aj tým, ako Boh odpovedá 
na naše modlitby, aj za to, že si môžeme 
užívať aj také normálne priateľské chvíle.

Nemôžem povedať, že by som víťazne 
vybojovala všetky boje. Ale viem, komu 
som uverila, a som Bohu veľmi vďačná 
za Jeho vedenie, ochranu a požehnanie. 
Aj za to, že ma preniesol cez tie najťažšie 

chvíle môjho života (keď pred 20-timi 
rokmi tragicky zahynul môj brat a pred 
rokom náhle zomrela moja maminka). 
Aj za to, že môžem vedieť, že obidvaja títo 
moji drahí uverili v Pána Ježiša ako svojho 
osobného Spasiteľa a sú už  teraz s Ním.

Mojím každodenným vyznaním 
je Žalm 16,2 (už niekoľko rokov je to 
aj heslo pre vstup do môjho počítača): 
Hovorím Hospodinovi: Ty si môj 
Pán, moje Dobro. Nie je nad Teba!

Danielka

Odmalička ma moji rodičia viedli 
k Bohu a rada som chodila na besiedku. 
Rýchlo som pochopila, že ma Ježiš miluje, 
a preto zomrel za moje hriechy. Aj ja 
som Ho chcela prijať do svojho srdca, 
aby sa stal mojím Spasiteľom. Pamätám 
sa na to, ako som sa prvýkrát modlila 
modlitbu spasenia a že som bola z toho 
veľmi šťastná. Odovzdala som svoj život 
Bohu, a keď som bola trochu staršia, 
dala som sa pokrstiť. Teraz vidím, ako 
mi Boh pomáha vo všetkých oblastiach 
a v každej situácii sa s mojimi prob-
lémami môžem obrátiť na Neho. Pán 
ma tiež požehnal tým spôsobom, že mi 
dal veriacu spolužiačku Sharon, ktorá 
chodí tiež do nášho zboru. Navzájom sa 
povzbudzujeme a dopĺňame, keď hovorí-
me spolužiakom o Ježišovi. Skrze Božie 
slovo ma Duch Svätý premieňa a pomáha 
mi nasledovať Ho. Som Bohu vďačná 
za moju rodinu, priateľov, cirkev a za 
všetko, v čom mi Boh neustále pomáha.
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Zažili sme aj ťažšie obdobia, 
ale práve v nich sme spoznávali, ako 
nám Boh pomáha a dáva nám silu.
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BOHOSLUŽBY SLOVENSKO

BANSKÁ BYSTRICA

Lazovná 72

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

BANSKÁ ŠTIAVNICA

Dolná 18 (bud. Šindlerky, 2. p.)

Streda 18:00 hod.

BRATISLAVA

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.)

Utorok 18:00 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

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.

BOHH

Lazov

Štvrto

Nede

Dolná

Stred

Záhra

Stred

Nede

ČSA 2

Utoro

Nede

Autoš
Kukuč

Piatok

ZŠ J. J

Utoro

OD U
Hlavn

Stred

Sobot

Kátov
(Jedá

Nede



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:  COM SK s.r.o. Lazovná 72, 974 01  Banská Bystrica, tel.: 048 / 414 65 49, e-mail: knihkupectvo@milost.sk, www.milost.sk
Objednávky ČR: www.milost.cz

Podobne postupujte pri výpočte ceny akéhokoľvek množstva objednaných kusov.

Srdecne Vás pozývame
Viac info na www.milost.sk

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

11. - 12. február 2012
ŠH Štiavnicky, Banská Bystrica

Program:

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

11.2. sobota I 10:00 I zhromaždenie

   18:00 I zhromaždenie

12.2. nedela I 10:00 I zhromaždenie

Dávame Vám do pozornosti nový projekt kresťanskej webovej televízie, ktorý sa spúšťa na stránkach www.milost.tv

www.milost.tv




