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Smith Wigglesworth:

Viera, ktorá 
stále rastie

Pre autora Smitha Wiggleswortha (1859-1947) bol život 
neustálym dobrodružstvom. Vždy veril Bohu, dokonca aj 
v tých najbeznádejnejších situáciách, a mal úplnú dôveru 
v Kristovu moc. Pripojte sa k tomuto známemu evanjelistovi 
vo veľkom dobrodružstve nazvanom „viera“, kedy sa 
zázraky stávajú každodennou záležitosťou. Buďte svedkami 
mnohých vyslobodení z cukrovky, tuberkulózy, posadnutia 
démonmi a dokonca aj zo smrti. Pripravte sa na to, že vás 
ohromí, ako sa semeno viery začne rozširovať a rásť vo 
vašom srdci. Sledujte, ako sa Boh hýbe a dotýka ľudí cez 
uzdravenie a vyslobodenie – zázraky, ktoré nasledujú ako 
znamenia moci viery.

Vaša viera, veľká či malá, môže neustále rásť, keď 
preteká do životov ľudí okolo vás, prinášajúc slávu Bohu 
a požehnanie pre svet! 

182 strán
© COM SK s.r.o.

 John F. Walvoord:

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.

226 strán
© COM SK s.r.o. 

5 hudobných CD 

Emmanuel (2006)
Tvorca zázrakov (2007)
Ježiš príde, chápeš to? (2005)
OlivyLive10  (2010)
OlivyLive11  (2011)

za cenu iba 5,- €

(Akcia platí do 30.11.2012)
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český
aj slovenský

preklad

Najvyšší súd Slovenskej republiky 26.9.2012 zrušil roz-
hodnutie cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR, 

ktoré už po druhýkrát zamietlo žiadosť o registráciu Cirkvi 
Kresťanské spoločenstvá Slovenska. Môžeme teda konšta-

tovať, že súd obe tieto zamietnutia považoval za neodô-
vodnené. Registračný proces prebieha už viac ako šesť rokov 

a  skutočnosť, že sa nás súd opäť zastal, nás len povzbudzuje 
v presvedčení, že právo je na našej strane. Pravdu povediac, registrácia má pre 
nás predovšetkým morálny význam, keďže nehodláme prijímať peniaze od štá-
tu. Ide nám o rovnoprávne postavenie s ostatnými cirkvami a o presadenie práva 
a spravodlivosti v našej krajine. Buďme vďační Bohu za to, že je s nami a  Jeho 
priazeň nás neopúšťa.

V dejinách našej cirkvi zrejme dochádza k zmene obdobia; už viac nie sme deťmi, 
ale smerujeme k dospelosti a zrelosti. Je za nami obdobie, ktoré sa vyznačovalo 
spontánnosťou a ľahkosťou. Teraz k tomu treba pridať uvedomelosť a známosť 
a v pomazaní budeme napredovať ďalej.

Prajem vám úspešné zdolanie jesenného obdobia. Nech máte horúce srdce aj 
pri pochmúrnom jesennom počasí. A nezabudnite, že evanjelium máme kázať 
v priaznivý i nepriaznivý čas. Pokračujeme.

Pokračujeme
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Jaroslav Kříž

Často počuť názor, že kresťania sa sna-
žia byť výnimoční a  hovoria, že poznať 
Boha a získať odpustenie hriechov a večný 
život je možné iba vierou, ktorú prezentu-
jú oni. Na svete je veľa náboženstiev, kto-
ré o sebe tvrdia, že sú jediné pravé, a tiež 
nájdeme pokusy všetky náboženstvá zjed-
notiť a domiešať. Úplne scestný názor je, 
že všetky náboženské systémy sú správne 
a  v  konečnom dôsledku dovedú svojich 
prívržencov k  vytúženému cieľu, pričom 
aj tieto ciele sú rôzne. 

Biblia nás učí, aby sme žili v  poko-
ji a mieri so všetkými spoluobčanmi bez 
ohľadu na ich vierovyznanie. Môžeme žiť 
v harmónii so susedmi a v mieste svojho 
bydliska sa s  nimi spojiť na spoločných 
cieľoch pre spoločné spolunažívanie, 
podobne môžeme pracovať vo firme po 
boku inovercov alebo nevercov – v oblasti 

Výnimočnosť 
kresťanstva

Nemôžu mať pravdu 
všetky náboženstvá

vzťahu k  Bohu je to však iné. Nemôžu 
mať pravdu všetky náboženstvá, pretože 
niektoré hovoria úplne protichodne o  ta-
kých dôležitých otázkach, ako je stvorenie 
sveta, vznik a  história národov, a  hlavne 
sú medzi nimi zásadné rozdiely v  tom, 
ako je možné získať Božiu milosť. Tvrdiť, 
že sú správne všetky náboženstvá, je ešte 
horšie, lebo človek, ktorý tento názor za-
stáva, vlastne vyhlasuje, že neverí ani jed-
nej možnosti. Veriť rôznymi spôsobmi nie 
je možné. Veriť znamená byť presvedčený 
a  toto presvedčenie musí mať konkrétne 
predmety, ku ktorým sa viera upína. 

Kresťanstvo sa netají tým, že je vý-
nimočné. Základom kresťanskej viery 
je viera v  Ježiša Krista, ktorý sám o sebe 
povedal: „Amen, amen vám hovorím: Ja 
som dverami oviec. Všetci, koľko ich priš-
lo predo mnou, sú zlodeji a lotri, ale ovce 
ich nepočuli. Ja som dvere. Ak niekto voj-
de cezo mňa, bude zachránený a vojde aj 
vyjde i pašu nájde.“ (Jn 10,7-9) 

Národy idú vlastnou cestou

Musíme si jasne uvedomiť, že ľudská 
rasa je v stave odlúčenia od Boha, ktoré je 
spôsobené Adamovým hriechom a potom 
ďalšími hriechmi. Už pri Noemovi, kedy 
sa ľudstvo rozdelilo do troch základných 
línií, Boh skrze neho oznámil, že zjave-
nie o  Bohu sa dostane potomkom Séma, 
čím boli ostatní dvaja súrodenci Cham 
a Jafet odkázaní na to, aby sa o Bohu ne-
chali vyučovať od potomkov svojho brata. 
A skutočne, v semitskej línii vidíme, ako 
Boh oslovuje Abraháma,  potom sa línia 
zužuje na Izáka a  nakoniec na Jákoba, 
z ktorého vyšiel izraelský národ. A čo s os-
tatnými národmi? Biblia to hovorí jasne: 
Boh „v  predošlých pokoleniach nechal 
všetky národy ísť ich cestami“ (Sk 14,16). 
Neexistuje na zemi národ, ktorý by ne-
bol religiózny, teda niečo alebo niekoho 
neuctieval. Typický obraz toho, ako ľu-
dia hľadali Boha, nám zachytáva popis 
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Všetko bolo stvorené skrze Neho a  pre 
Neho. Pôvod a dôvod existencie čohokoľ-
vek je v Mesiášovi. Je to hlavná postava aj 
židovských písem – no problém je, že sna-
hy vytrieť všetky súvislosti medzi Starou 
a Novou zmluvou ju zo židovstva vytlačili. 
Pritom starozákonní veriaci zomierali vo 
viere, že Spasiteľ žije a  mnohí z  nich sa 
s Ním stretli.

Teda, rozdielom medzi ostatnými ná-
boženskými systémami a  žido-kresťan-
stvom je, že v kresťanstve je prítomná po-
stava, na ktorú sa má upínať všetka viera 
a nádej a skrze ktorú je možné znovu vojsť 
do harmonického stavu s Bohom. Bez tej-
to osoby to možné nie je.

Mesiáš je Slovo 

„Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo 
u Boha a to Slovo bol Boh. Ten, to Slovo 
bolo na počiatku u Boha. Všetko povsta-
lo skrze neho a bez neho nepovstalo ani 
jedno z toho, čo povstalo. V ňom bol život 
a ten život bol svetlom ľudí.“ (Jn 1,1-4)

Je zaujímavé tvrdenie, že Slovo je oso-
ba, a  to osoba Božskej úrovne. Niekedy 
počujeme, že by v  tejto pasáži malo byť 
slovo Boh s malým „b“. Odhliadnime od 
toho, že gréčtina veľké a  malé písmená 
nerozlišuje, a zamyslime sa nad tým, čo sa 
skrýva za touto myšlienkou. Ak by Božie 
slovo nebolo rovné Bohu, muselo by mať 
nejakú chybu. Ak by Božie slovo malo ne-
jakú chybu, už by to nebolo slovo od Boha. 
Nájdeme v Biblii pasáže, v ktorých je myš-
lienka o  malých „b“ celkom oprávnená: 
„Ak teda tých nazval bohmi, ku ktorým 

sa stalo slovo Božie, – a Písmo nemožno 
zrušiť…“ (Jn 10,35) Bohmi sú tu nazvaní 
ľudia, ktorí bezpochyby majú veľa chýb. 
Na Božskú úroveň ich pozdvihuje práve 
to, že prijali Božie slovo, ktoré žiadnu chy-
bu nemá. Preto je úplne jasné, že Božie slo-
vo je osoba Božskej plnosti a autority.

Mesiáš je Syn

Mesiáš je Boží Syn. Pri tomto konšta-
tovaní nemáme na mysli nejaký alegoric-
ký obraz, aký niekedy v  náboženstvách 
nájdeme, ani podivných bohov gréckej 
mytológie, kde sa to rôznymi postavami 

a všetko a učinil z jednej krvi všetok ná-
rod ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, 
určiac vopred odriadené časy a  medze 
ich bývania, aby hľadali Pána, ak by ho 
snáď len nejako nahmatali a našli, hoci 
nie je ďaleko od nikoho z  nás.  Lebo veď 
v  ňom žijeme, hýbeme sa a  sme, ako aj 
ktorísi z vašich básnikov povedali: Lebo 
i  jeho rodina sme.  Teda, keď sme rodi-
nou Božou, nemáme sa domnievať, že by 
Božstvo bolo podobné zlatu alebo strieb-
ru alebo kameňu, rytine, ktorú vytvo-
rilo remeslo a  ľudský výmysel. Boh teda 
prehliadol časy nevedomosti, ale teraz 
zvestuje ľuďom, všetkým všade, aby činili 
pokánie,  pretože ustanovil deň, v  kto-
rom bude súdiť celý svet v spravodlivosti 
v osobe muža, ktorého určil na to, a po-
dáva všetkým ľuďom vieru, vzkriesiac ho 
z mŕtvych.“ (Sk 17,22-31) Typická pre po-
hanské náboženstvá je výroba predmetov, 
ktorými sa pokúšajú zobraziť Boha alebo 
ich používajú na to, aby im sprostredko-
vali Božiu milosť, ďalej sú to ľudské úko-
ny, rituály a obrady, ktoré treba vykonať, 
a nakoniec sú potrebné aj špeciálne miesta 
a  chrámy, kde sú predmety umiestnené 
a kde sa odohrávajú predpísané ceremónie 
a liturgie. „Boh, ktorý učinil svet a všetko, 
čo je na ňom, súc Pánom nebies a zeme, 
nebýva v  chrámoch, učinených rukou.“ 
(Sk 17,24) „Teda, keď sme rodinou Božou, 
nemáme sa domnievať, že by Božstvo 
bolo podobné zlatu alebo striebru alebo 
kameňu, rytine, ktorú vytvorilo remes-
lo a  ľudský výmysel.“ (Sk 17,29) Pavol 
Aténčanom hovorí, že takýmto spôsobom 
nie je možné poznať Boha a vychádza to 
z nevedomosti. Boh však túto nevedomosť 

prehliadol: „Boh teda prehliadol časy ne-
vedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom, všet-
kým všade, aby činili pokánie.“ (Sk 17,30) 
Potom Pavol hovorí, ako skutočne poznať 
Boha možné je. Zmieňuje štyri dôležité 
veci, a to pokánie, súd, vzkriesenie a vieru. 
Všetko toto sa vzťahuje nie k predmetom 
a miestam, ale k osobe jedného muža. Tou 
osobou je Mesiáš.

Mesiáš

Mesiáš je ústredná postava všetkého. 
Je najväčšou postavou všetkých dejín. Je 
Pánom histórie, času, priestoru, večnosti. 

situácie v Aténach v dobách apoštola Pavla. 
Mesto bolo plné modiel a oltárov, ktorým 
Aténčania vzdávali božskú česť. Bol tam 
dokonca oltár, na ktorom bolo napísané: 
„Neznámemu Bohu“. Apoštol Pavol práve 
toto využil a vo svojej skvelej reči vystihol 
charakteristické črty toho, ako pohania 
hľadajú Boha úplne rozdielne od cesty, 
ktorú ukazuje sám Boh. „Vtedy si zastal 
Pavol naprostred Areopágu a  povedal: 
Muži Aténčania, podľa všetkého vidím, 
že ste vy neobyčajne nábožní ľudia. Lebo 
ako som chodil po meste a  obzeral som 
vaše posvätnosti, ktorým dávate božskú 
česť, našiel som aj oltár, na ktorom je na-
písané: Neznámemu Bohu. Toho teda, 
ktorého ctíte bez toho, žeby ste ho znali, 
toho vám ja zvestujem. Boh, ktorý učinil 
svet a  všetko, čo je na ňom, súc Pánom 
nebies a zeme, nebýva v chrámoch učine-
ných rukou, ani sa mu neslúži ľudskými 
rukami, ako čo by niečo potreboval, lebo 
veď on sám dáva všetkému život a  dych 
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Výnimonos kresanstva  |  Téma

V kresťanstve je na rozdiel od 
ostatných náboženských systémov 
prítomná ústredná postava Mesiáša.



ho stvoril? Ozaj, čí Syn je potom Mesiáš? 
Farizeji mlčali. My však odpoveď pozná-
me – a tou je, že Mesiáš je Syn Boží.

Kresťanstvo je úplne výnimočné tým, 
že verí, že Boh má Syna, ktorý je Božskou 
osobou. Niektoré náboženstvá to popiera-

jú, napríklad, Skalný dóm na chrámovej 
plošine v Jeruzaleme nesie nápis: „Boh 

nemá Syna.“ Po-
zrime sa však, 

čo hovorí 
Božie slovo. 

„Nik-
to, kto 

zapiera 
Syna, nemá 

ani Otca; kto 
vyznáva Syna, má aj 

Otca.“ (1Jn 3,23) 
Podľa tohto výroku Bo-

žieho slova, všetky nábožen-
stvá, ktoré odmietajú osobu 

Mesiáša ako Božieho Syna, ne-

môžu spoznať Boha. Ani veriaci Starého 
zákona sa nestretli priamo s  Bohom Ot-
com, ale s Mesiášom. A to nielen v obra-
zoch a symboloch, ako je manna či skala 
(tou skalou bol Kristus: „… a všetci pili ten 
istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej 
skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol 
Kristus.“ 1Kor 10,4), ale aj osobne (videli 
ho Abrahám, Jozua, Mojžiš atď.). 

Upozorňujeme, že stále hovoríme 
o Kristovi pred vtelením, preto sme dopo-
siaľ nepoužili meno Ježiš, lebo meno Ježiš 
vstupuje na scénu dejín až narodením Bo-
žieho Syna v Betleheme. 

Ježiš jest Kristus

Vyššie sme konštatovali, že k  tomu, 
aby človek vstúpil do harmonického 
vzťahu s  Bohom a  získal tak dary mi-
losti ako odpustenie hriechov a  večný 
život, nutne potrebuje veriť v  Mesiáša, 
Krista, ktorý je zároveň Božím slovom 
i  Božím Synom. Predmety a  rituály sú 

nedostačujúce, podobne ako je nedostaču-
júce dúfať v iných ľudí. Teraz nám zostáva 
vyriešiť otázku: Kto je tou osobou výni-
močného a pre záchranu človeka nenahra-
diteľného Božieho Syna? My kresťania ve-
ríme, že Kristom je Ježiš z Nazareta. Inými 
slovami, veríme, že Ježiš jest Kristus. Verí-
me, že Boží Syn prijal podobu človeka, na-
rodil sa ako dieťa, stal sa podobný ľuďom, 
keď prijal telo a krv. „Teda, keď deti stali 
sa účastnými tela a krvi, tak aj on podob-
ným spôsobom stal sa účastným toho is-
tého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má 
vládu smrti, to jest diabla.“ (Žd 2,14) Tak 
že, Ježiš je synom človeka. Ježiš je synom 
Márie. Kristus je Synom Božím. Pre zá-
chranu musíme veriť v obe konštatovania; 
nemôžeme popierať ani jedno, ani druhé. 
„Každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša 
Krista, prišlého v tele, nie je z Boha, a to 
je ten duch antikristov, o  ktorom duchu 
ste počuli, že príde, a je už aj teraz na sve-
te.“ (1Jn 4,3)

Ježiš posiela Svätého Ducha

Tí, ktorí popierajú trojicu, nespĺňajú 
požiadavku Biblie, aby sme verili v  Syna 
Božieho. Majú pravdu v  tom, že slovo 
„trojica“ sa v Biblii nevyskytuje, a dokon-
ca majú pravdu aj v  tom, že verš „Preto-
že traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, 
Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno“ 
(1Jn 1,7) v  najstarších rukopisoch chýba. 
Napriek tomu, z kontextu celej Biblie uče-
nie o Božej trojici jasne vychádza. Teraz sa 
dostávame k  osobe Ducha Svätého. Aký 
je Jeho vzťah k Synovi a Otcovi? S Otcom 
nemôžeme mať vzťah bez Syna a rovnako 
ani s  osobou Svätého Ducha nemôžeme 
mať vzťah bez Syna. 

Ježiš povedal: „Ale keď príde Tešiteľ, 
ktorého vám ja pošlem od Otca, toho Du-
cha pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten 
bude svedčiť o  mne.“  (Jn 15,26) Vidíme, 
že Ten, kto posiela Svätého Ducha, je Je-
žiš Kristus. Duch Svätý pôsobí tam, kde je 
Kristus prítomný skrze vieru, tam, kde je 
Božie slovo. Z tohto nám jasne vyplýva, že 
do vzťahu so Svätým Duchom nemôžeme 
vojsť žiadnym ľudským úsilím, ale len skr-
ze vieru v Ježiša Krista. 

No nie je kresťanstvo výnimočné? 
Podľa Biblie áno, je, a podľa mňa tiež 
a nie je to náboženská neznášanlivosť. Je 
to viera. 

bohov alebo polo-
bohov väčšej či menšej 

morálnej skazenosti len 
tak hemžilo. Nemáme 

na mysli ani ponímanie 
židov, ktorí niekedy chápu Boha Otca ob-

razne a celý izraelský národ vnímajú ako 
syna. Teraz nemáme na mysli dokonca ani 
veriacich, ktorí boli adoptovaní za synov 
vďaka Abrahámovej viere. Hovoríme stále 
o konkrétnej osobe Mesiáša. Ježiš položil 
farizejom jednu otázku, nad ktorou sa 
oplatí zamyslieť. Čí syn je Mesiáš? „A keď 
sa zišli farizeji, opýtal sa ich Ježiš a rie-
kol: Čo sa vám zdá o Kristovi, čí je syn? 
Povedali mu: Dávidov.“ (Mt 22,41-42)

Odpoveď sa farizejom zdala jednodu-
chá. Ježiš ich však zmiatol, a to tak, že už sa 
viac neodvážili nič opýtať. Ako môže byť 
Mesiáš synom Dávidovým, keď Ho Dávid 
nazýva Pánom a bol dávno pred ním? Ako 
by mohol byť Mesiáš synom človeka, keď 
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Duch Svätý pôsobí tam, kde je Kristus 
prítomný skrze vieru, tam, kde je Božie slovo.

… a všetci pili ten istý duchovný nápoj, 
lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla 
za nimi, a tou skalou bol Kristus.

Výnimonos kresanstva  |  Téma
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K 
eď som bola malá, v našej 
garáži zdochol skunk. To ale 
nebolo najhoršie. Môj otec si 

v tej rýchlosti, keď sa ponáhľal do práce, 
neuvedomil, že zvieratko poslednýkrát 
vydýchlo za kolesom jeho auta. Áno, 
uhádli ste: prešiel kolesom po mŕtvom 
skunkovi v našej garáži. Celé mesiace tam 
neznesiteľne smrdelo!

Aj svet sa niekedy takto snaží 
vkradnúť do našich domovov. Možno 
si uvedomíme, že v našej domácnosti 
nepríjemne zapácha. Zachytíme pach 
niečoho veľmi nepríjemného. Môžeme 
to zaregistrovať v postojoch alebo 
v konaní našich detí. Napríklad, keď 
nemôžeme dostať syna k večeri, pretože 
sa musí prebojovať do ďalšieho levelu 
v rozohranej online hre. Alebo keď sa 
zdá, že dcére idú odpadnúť palce z toho, 
koľko esemeskuje s chlapcom, ktorý sa jej 
strašne páči. To vo vašom dome zapácha 
nejaký votrelec.

Tým nechcem povedať, že informačné 
technológie sú zlé. Verím, že majú moc 
zasiahnuť aj posledné končiny zeme 
pre Ježiša Krista. Ak ich používame 
s motívom rozširovať Božie kráľovstvo 
– ale nie ak slúžia tínedžerom, aby sa 
predvádzali na facebooku. Pre tých 
z nás, ktorí sme rodičia, je zvládnutie 
technológií v našich domovoch veľmi 
dôležité. Ak sa nám to nepodarí, stane sa 
z nich skunk v garáži!

Nezabúdajme, že naše deti sú vo svete 
technológií domáci, zatiaľ čo my sme 
v tejto novej krajine prisťahovalcami. 
Naše „prisťahovalectvo“ môžeme zhoršiť 
ešte tým, že deti rozmaznáme všetkými 
možnými technologickými hračkami 
a privilégiami, ktorými ich zahŕňame, 

ako prichádzajú do tínedžerského veku – 
dávame im nové video hry, filmy, iPody, 
iPhony, i-čokoľvek. Už to je dosť zlé, 
že tieto prístroje zanechávajú v našich 
domovoch odporný zápach. No my 
ako rodičia sa potom ešte zachováme 
presne tak, ako môj otec: kvôli neznalosti 
technológií prejdeme autom po skunkovi! 
Bez toho, že by sme si to uvedomovali, 
problém ešte zhoršíme, pretože nevieme 
držať krok s tým, čo robia naše deti. 
A medzitým tieto hračky preberajú 
stále viac a viac kontroly nad srdciami 
a mysľou našich detí. 

Pravdou je, že k deťom vysielame 
zmiešané správy, keď im dávame prístup 
k informačným technológiám bez toho, 
že by sme im určili hranice a usmernili 
ich. Poskytneme im najnovšie výdobytky 
vedy a potom sme frustrovaní, keď deti 
od nich nevieme odtiahnuť a pritiahnuť 
k tomu, aby s nami strávili rodinný 
večer. Vidím, že tu rodičia so svojimi 
deťmi každý deň prehrávajú. Neinvestujú 
svoj čas do toho, aby zistili, v akom 
virtuálnom svete ich deti žijú. Rodičia 
často hovoria, že nerozumejú počítačom 
a technológiám, ktoré majú ich deti, 
a výsledkom je, že sa vzdajú zdravého 
procesu výchovy svojich detí.

V Druhom liste Korinťanom 2,15 sa 
hovorí: „Lebo sme Kristovou dobrou vô-
ňou Bohu medzi tými, ktorí dochádzajú 
spasenia, i medzi tými, ktorí hynú.“ Ako 
sa môžeme zbaviť zápachu sveta, ktorý sa 
tak zákerne vkráda do našich domovov, 
a namiesto toho sa stať Kristovou vôňou 
nielen pre tých, ktorí sú okolo nás, ale aj 
pre naše rodiny?

Začína to tým, že si uvedomíme, 
že svet si – zvlášť cez technologické 

výdobytky – nachádza spôsob, akým 
ako nevítaný hosť narúša naše domovy, 
pokiaľ my rodičia nestanovíme zdravé 
hranice a usmernenia, aby sme to 
mali pod dohľadom. V stávke je totiž 
osud našich detí. Často vidím, ako 
pornografia, nezdravé vzťahy a šikana 
podrážajú deťom nohy. Oni potrebujú, 
aby sme v tomto kybernetickom svete boli 
ich strážcami a ochrancami.

Čo to pre nás rodičov znamená? 
Po prvé, ak neviete, ako tieto vecičky 
fungujú, mali by ste si nájsť niekoho, kto 
im rozumie (nie vaše deti).

Po druhé, začnite zavádzať niektoré 
základné opatrenia, aby ste dokázali 
monitorovať vplyv technológií na vaše 
deti. Napríklad: 
 ▪ nainštalujte filter a monitorovací 

softvér na VŠETKY počítače, ku 
ktorým majú deti doma prístup,

 ▪ nedávajte deťom žiaden telefón, iPod 
alebo prístroj, ktorý nedokážete 
dostatočne monitorovať,

 ▪ vždy k nim majte heslá,
 ▪ uistite sa, že ich virtuálni priatelia sú 

ľudia, s ktorými sa osobne stretli.
Tieto tipy vám pomôžu vyňuchať 

mŕtveho skunka skôr, než ho prejdete 
autom.

Julie Hiramine je zakladateľkou a výkon-
nou riaditeľkou Generations of Virtue. Je to 
služba, ktorá vyzbrojuje rodičov k  tomu, aby 
svoje deti vedeli viesť aj v dnešnom svete k čis-
tote. Jej najnovšia kniha Guardians of Purity 
(Strážcovia čistoty) bola publikovaná v USA 
v auguste tohto roku.

Zdroj: Charisma
Preklad: Jaroslava Marcineková

Julie Hiramine

Máte 
v dome 
skunka?

Ako predísť tomu, aby 
sa vo vašej rodine šíril 
zápach moderných technológií?

Aktuálne
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14. kapitola

1 V tom čase počul tetrarcha Herodes 
správu o  Ježišovi 2 a povedal svojim slu-
žobníkom: To je Ján Krstiteľ! Vstal z mŕt-
vych, a  preto v  ňom pôsobia divotvorné 
sily. 3 Herodes totiž Jána zatkol, zviazal 
a dal ho do väzenia pre Herodiadu, man-
želku svojho brata Filipa, 4 lebo Ján mu ho-
voril: Nesmieš ju mať! 5 A chcel ho zabiť, 
ale bál sa ľudí 1, lebo ho mali za proroka. 
6 Keď však slávili Herodesove narodeniny, 
tancovala dcéra Herodiady uprostred hostí 
a zapáčila sa Herodesovi, 7 a preto jej s prí-
sahou sľúbil dať, čo si len zažiada. 8 A ona, 
navedená svojou matkou, povedala: Daj 
mi tu na podnose hlavu Jána Krstiteľa! 
9 Kráľ sa zarmútil, no pre prísahy a kvôli 
spoluhodovníkom prikázal, aby jej ju dali. 
10 A poslal kata a dal Jána vo väzení sťať. 
11 Jeho hlavu priniesli na podnose, dali 
dievčaťu a  ono ju zanieslo svojej matke. 
12 Jeho učeníci prišli, vzali jeho telo a po-
chovali ho. Potom odišli a  oznámili to 
Ježišovi.

13 Keď to Ježiš počul, odišiel odtiaľ na 
lodi do ústrania na pusté miesto. Davy sa to 
dopočuli a išli za ním pešo z miest. 14 Keď 
Ježiš vystúpil z lode, uvidel veľký dav; zľu-
toval sa nad nimi a uzdravil ich chorých. 
15 Keď nastal večer, pristúpili k nemu jeho 
učeníci a  povedali: Toto miesto je pusté 
a čas už pokročil. Rozpusť davy, aby si šli 
do dedín nakúpiť jedlo. 16 Ježiš im však 
povedal: Netreba im odchádzať, vy im 
dajte jesť! 17 Povedali mu: Máme tu iba 
päť chlebov a  dve ryby. 18  On však po-
vedal: Prineste mi ich sem! 19 A prikázal 
davom, aby si posadali do trávy. Vzal tých 
päť chlebov a dve ryby, vzhliadol k nebu, 
požehnal, lámal chleby a dával učeníkom 
a učeníci davom. 20 Všetci jedli a nasýti-
li sa. A nazbierali dvanásť plných košov 
úlomkov, ktoré zvýšili. 21 A tých, ktorí 
jedli, bolo asi päťtisíc mužov, okrem žien 
a detí.

22 A Ježiš hneď prinútil svojich uče-
níkov, aby nastúpili na loď a  predišli ho 
na druhú stranu, kým nerozpustí davy. 
23 Rozpustil davy a vyšiel na vrch, aby sa 
tam v ústraní modlil. Keď nastal večer, bol 
tam sám. 24 A loď už bola uprostred mora, 
zmietaná vlnami, bol totiž protivietor. 
25 Počas štvrtej nočnej stráže k nim prišiel 
Ježiš a kráčal po mori. 26 Keď učeníci vide-
li, ako kráča po mori, zľakli sa a vraveli, že 
je to prízrak a vykríkli od strachu. 27 Ale 
Ježiš sa im hneď prihovoril: Vzmužte sa! Ja 
som to, nebojte sa! 28 Peter mu odpovedal: 
Pane, ak si to ty, prikáž mi, aby som k tebe 
prišiel po vode. 29 A on povedal: Poď! Pe-
ter vystúpil z lode, kráčal po vode a prišiel 

1 gr. davu

„Ty si Mesiáš, Syn živého Boha!“ Pre zja-
venie, ktorého sa Petrovi dostalo, ho Pán 
nazýva skalou a dodáva, že na ľuďoch s ta-
kýmto zjavením o Mesiášovi môže byť sta-
vaná cirkev.

Nie je bez zaujímavosti, že o niekoľko 
riadkov ďalej ten istý Peter odhovára Je-
žiša od jeho mesiášskeho poslania a obeti, 
ktorú má priniesť za hriešnych ľudí. Vte-
dy ho Pán pokarhá a  dokonca nazve aj 
satanom. Dôvodom je, že Peter pri tomto 
svojom druhom výroku nemyslel „na Bo-
žie veci, ale na ľudské“. Na tomto príbehu 
vidíme, ako veľmi je dôležité pozerať sa na 
veci Božím spôsobom – nie telesne, ale na 
základe zjavenia pochádzajúceho z osob-
ného vzťahu s Bohom a života v naplnení 
Duchom Svätým.

Príjemné čítanie vám praje prekladateľ-
ská komisia.

M 

ilí priatelia prekladu Biblie Slo-
venskej tlačovej misie. V tomto 
čísle Logosu vám prinášame 

ďalšie kapitoly Matúšovho evanjelia, kon-
krétne kapitoly 14 až 16. Cieľom práce 
prekladateľskej komisie STM je vytvore-
nie nového a moderného prekladu Písma, 
ktorý bude pokračovať v  prekladateľskej 
tradícii prebudeneckých reformačných 
prekladov Písma, založených na gréckej 
predlohe Textu receptu, ktorú na Sloven-
sku reprezentujú Kralická Biblia a preklad 
profesora Roháčka.

Kapitoly uverejnené v  tomto čísle po-
stupne vrcholia v 16. kapitole, kde čítame 
o  Petrovom slávnom vyznaní o  Kristovi 
pri Cézarei Filipovej, keď sa Pán pýta na 
to, za koho ho ľudia pokladajú a  dostáva 
neurčitú odpoveď, obracia sa na svojich 
učeníkov. Vtedy z  Petrových úst zaznie: 

Evanjelium 
podľa Matúša
14. – 16. kapitola

Preklad
Biblie
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k Ježišovi. 30 Keď však hľadel na silný vie-
tor, bál sa, začal sa topiť a vykríkol: Pane, 
zachráň ma! 31 A Ježiš hneď vystrel ruku, 
zachytil ho a  povedal mu: Maloverný, 
prečo si pochyboval? 32 Keď vyšli na loď, 
vietor utíchol. 33 A tí, ktorí boli na lodi, 
pristúpili, klaňali sa mu a hovorili: Naozaj 
si Boží Syn!

34 Keď sa preplavili, prišli na územie 
Genezareta. 35 Keď ho miestni muži spo-
znali, rozposlali poslov po celom tom okolí, 
podonášali mu všetkých chorých 36 a pro-
sili ho, aby sa mohli dotknúť aspoň lemu 
jeho rúcha; a ktorí sa dotkli, ozdraveli.

15. kapitola

1 Vtedy prišli k Ježišovi znalci Zákona 
a farizeji z Jeruzalema a povedali: 2 Prečo 
tvoji učeníci prestupujú tradíciu starších? 
Lebo si neumývajú ruky, keď majú jesť 
chlieb. 3 On im odpovedal: Prečo aj vy 
prestupujete Boží príkaz pre svoju tradí-
ciu? 4  Veď Boh prikázal: Cti svojho otca 
i  matku! A: Kto by zlorečil otcovi alebo 
matke, nech zomrie! 5 Vy však hovoríte: 
Kto by povedal otcovi alebo matke: To, 
čím by som ti mohol pomôcť, je dar Bohu, 
6 už si nemusí uctiť svojho otca alebo mat-
ku. A tak ste pre svoju tradíciu zbavili Boží 
príkaz platnosti. 7 Pokrytci, dobre o  vás 
prorokoval Izaiáš, keď povedal: 8 Tento 
ľud sa ku mne približuje svojimi ústami 
a ctí si ma perami, ale ich srdce je ďaleko 
odo mňa. 9 No nadarmo ma uctievajú, 
keď vyučujú náuky, ktoré sú iba ľudskými 
príkazmi. 10 Nato si privolal dav a pove-
dal im: Počúvajte a  rozumejte! 11 To, čo 
vchádza do úst, nepoškvrňuje človeka, ale 
čo z úst vychádza, to poškvrňuje človeka. 
12 Vtedy pristúpili jeho učeníci a  pove-
dali mu: Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď 
počuli to slovo? 13 On odpovedal: Každá 
rastlina, ktorú nesadil môj nebeský Otec, 
bude vykorenená. 14 Nechajte ich; sú sle-
pými vodcami slepých. Keď však slepý 
vedie slepého, obaja padnú do jamy. 15 Pe-
ter mu na to povedal: Vylož nám to podo-
benstvo! 16 A Ježiš povedal: Ešte aj vy ste 
takí nechápaví? 17 Ešte stále nerozumiete, 
že všetko, čo vchádza do úst, ide do bru-
cha a  vylučuje sa do záchoda? 18 Ale to, 
čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a to 
poškvrňuje človeka. 19 Lebo zo srdca vy-
chádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzolož-
stvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, 
rúhania; 20 to sú veci, ktoré poškvrňujú 
človeka. Jesť neumytými rukami však člo-
veka nepoškvrňuje.

21 Ježiš odtiaľ vyšiel a odišiel do kraja 
Týru a  Sidonu. 22 A hľa, istá kanaánska 
žena z  toho kraja vyšla a kričala za ním: 
Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! 
Moja dcéra je hrozne trápená démonom. 

23 On jej však neodpovedal ani slovo. 
Jeho učeníci pristúpili a  prosili ho: Pošli 
ju preč, lebo kričí za nami. 24 On odpo-
vedal: Som poslaný iba k  ovciam, ktoré 
zahynuli z domu Izraela. 25 No ona pri-
šla, klaňala sa mu a  hovorila: Pane, po-
môž mi! 26 On odpovedal: Nie je správne 
vziať chlieb deťom a  hodiť ho šteňatám. 
27 A ona povedala: Áno, Pane, veď aj šte-
ňatá jedia z  odrobiniek, ktoré padajú zo 
stola ich pánov. 28 Vtedy jej Ježiš odpove-
dal: Ó, žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti 
stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej 
dcéra uzdravená.

29 Ježiš odtiaľ odišiel a  prišiel ku Ga-
lilejskému moru. Vyšiel na vrch a sadol si 
tam. 30 Prišli k nemu početné davy, ktoré 
mali so sebou chromých, slepých, nemých, 
zmrzačených a  mnoho iných. Kládli ich 
Ježišovi k  nohám a  on ich uzdravoval, 
31 takže sa davy čudovali, keď videli, že 
nemí hovoria, zmrzačení sú zdraví, chro-
mí chodia a slepí vidia. A oslavovali Boha 
Izraela. 

32 Ježiš si zavolal svojich učeníkov 
a  povedal: Je mi ľúto toho davu, lebo už 
tri dni zostávajú so mnou a  nemajú čo 
jesť. Nechcem ich prepustiť hladných, aby 
nepoomdlievali na ceste. 33 A učeníci 
mu povedali: Odkiaľ zoženieme na púšti 
toľko chleba, aby sme nasýtili taký veľ-
ký dav? 34 Ježiš im povedal: Koľko máte 
chlebov? Oni povedali: Sedem a  zopár 
rybičiek. 35 Nato prikázal zástupom, aby 
si posadali na zem, 36 a vzal tých sedem 
chlebov a  ryby, poďakoval, lámal a dával 
svojim učeníkom a učeníci dávali davom. 
37  Všetci jedli a  nasýtili sa. A nazbierali 
sedem veľkých košov plných úlomkov, 
ktoré sa zvýšili. 38 Tých, ktorí jedli, bolo 
štyritisíc mužov okrem žien a detí. 39 Po-
tom rozpustil davy, nastúpil na loď a pri-
šiel do kraja Magdala.

16. kapitola

1 Prišli farizeji a saduceji a pokúšali ho; 
žiadali, aby im ukázal znamenie z  neba. 
2  On im však odpovedal: Keď nastane 
večer, hovoríte: Bude pekné počasie, lebo 
sa červená nebo. 3 A ráno: Dnes bude zlé 
počasie, lebo sa červená zamračené nebo. 
Pokrytci, vzhľad neba viete posúdiť a zna-
menia časov nemôžete? 4 Zlé a  cudzo-
ložné pokolenie vyhľadáva znamenie, no 
znamenie mu nebude dané, iba ak zna-
menie proroka Jonáša. A nechal ich tam 
a odišiel.

5 Keď sa jeho učeníci preplavili na 
druhý breh, zistili, že zabudli vziať chlieb. 
6 A Ježiš im povedal: Dávajte si pozor 
a  chráňte sa kvasu farizejov a  saducejov! 
7 Oni sa medzi sebou dohadovali: Nevzali 
sme chlieb. 8 Ježiš to poznal a povedal im: 

Čo sa dohadujete medzi sebou, vy malo-
verní? Že nemáte chlieb? 9 Ešte nerozu-
miete? Ani sa nepamätáte na tých päť chle-
bov pre päťtisíc a  na to, koľko košov ste 
nazbierali? 10 Ani na tých sedem chlebov 
pre štyritisíc a na to, koľko veľkých košov 
ste nazbierali? 11 Ako to, že nerozumiete, 
že som vám nehovoril o chlebe, ale aby ste 
sa chránili kvasu farizejov a  saducejov? 
12 Vtedy pochopili, že nepovedal, aby sa 
chránili kvasu chleba, ale učenia farizejov 
a saducejov.

13 Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey 
Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: Za 
koho majú ľudia mňa – Syna človeka? 
14 A oni povedali: Jedni za Jána Krstiteľa, 
iní za Eliáša, ďalší za Jeremiáša alebo jed-
ného z prorokov. 15 Povedal im: A za koho 
ma máte vy? 16 Šimon Peter odpovedal: 
Ty si Mesiáš 2, Syn živého Boha! 17 Ježiš 
mu odpovedal: Blahoslavený si, Šimon, 
syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, 
ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18 A ja 
ti hovorím, že ty si Peter 3, a  na tej skale 
postavím svoju cirkev a brány podsvetia 4 
ju nepremôžu. 19 A dám ti kľúče od ne-
beského kráľovstva; čokoľvek zviažeš na 
zemi, bude zviazané aj na nebi, a čokoľvek 
rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj na 
nebi. 20 Vtedy svojim učeníkom prikázal, 
aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

21 Odvtedy začal Ježiš objasňovať svo-
jim učeníkom, že musí odísť do Jeruzale-
ma, veľa vytrpieť od starších, veľkňazov 
a  znalcov Zákona, byť zabitý a  na tretí 
deň vzkriesený. 22 Peter si ho vzal stra-
nou a začal mu dohovárať: Nech je ti Boh 
milostivý, Pane! To sa ti nikdy nestane! 
23 On sa však obrátil a  povedal Petrovi: 
Choď za mňa, satan! Si mi pohoršením, 
lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. 
24 Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: 
Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie 
sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma! 
25 Lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju 
dušu 5, stratí 6 ju a kto by stratil svoju dušu 
pre mňa, nájde ju. 26 Lebo čo osoží člove-
ku, keby získal hoci aj celý svet a o svoju 
dušu by prišiel? Alebo čo dá človek ako 
protihodnotu za svoju dušu? 27 Lebo Syn 
človeka príde v sláve svojho Otca so svoji-
mi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa 
jeho skutkov. 28 Veru, hovorím vám, že 
niektorí z  tých, čo tu stoja, isto neokúsia 
smrť, kým neuvidia Syna človeka prichá-
dzať v jeho kráľovstve.

2 al. Pomazaný, Kristus; gr. Christos
3 gr. skala, kameň
4 gr. hádes
5 al. život
6 al. zničí, zahubí

9



Základné 
fakty o kánone 
a zachovaní 
Novej zmluvy

Poznávame
Bibliu III.

zrekonštruovať. Preto sa teraz pozrieme 
na kanonizáciu zbierky spisov, ktorú dnes 
poznáme ako Novú zmluvu. 

Príbeh novozmluvného kánonu je úplne 
odlišný od svojho predchodcu, čo vyplýva 
už z jeho samotného obsahu a historickej 
povahy vzniku. Kým starozmluvné spisy 
vznikali v  izraelskej komunite, v  dlhšom 
časovom rámci a s prevažne anonymným 
autorstvom (keďže v mnohých prípadoch 
išlo o diela komunity), všetky novozmluv-
né spisy majú explicitne zmienených auto-
rov, vznikali v širšom geografickom rámci 
a v omnoho užšom časovom rozpätí (cca 
50 rokov). Keď, povedzme, apoštol Pavol 
písal zborom listy, v  ktorých riešil rôzne 
problémy svojich ovečiek, zrejme nečakal, 
že sa raz dostanú do „Biblie“. Preňho bola 
totiž Bibliou Stará zmluva, z ktorej pravi-
delne kázal posolstvo o Mesiášovi a ktorá 
bola vôbec jedinou Bibliou prvej Cirkvi. 
Na strane druhej však máme v jeho listoch 
indície, že svoje inštrukcie pre zbory bral 
ako zaväzujúce, Duchom zjavené posol-
stvo priamo od Pána (napr. 1 Kor 14,37). 
Ďalšou zaujímavosťou Pavlových listov 
je, že v  mnohých prípadoch zrejme vie-
dol cirkvi k tomu, aby listy, ktoré im boli 
adresované, posielali ďalej (1 Kor 4,16). 
Takto sa postupne začala formovať zbierka 

(„trstina“), ktorý  prenesene predstavuje 
mierku, demarkačnú líniu či pravidlo. 
V súvislosti s Bibliou kánon vytyčuje akú-
si zbierku kníh, ktorá má jasne určený ob-
sah a zastáva pozíciu autority v komunite 
tých, ktorí považujú jej obsah za inšpiro-
vané Božie slovo. Len čo však dáme do 
súvisu zbierku spisov a  jasne určený ob-
sah – obzvlášť v takej dôležitej a tak často 
používanej (a tiež zneužívanej) knihe, 
akou je Biblia – vyvstávajú mnohé (legi-
tímne) otázky: Kto rozhodoval o jej obsa-
hu? Prečo sa niektoré (často nepochybne 
zaujímavé) knihy nedostali do biblického 
kánonu? Prispôsobovala Cirkev Písmo 
svojim teologickým, či dokonca mocen-
ským pohnútkam a rozmarom? Hoci tie-
to a  mnohé podobné otázky navodzujú 
pocit vzrušenia a v niektorých prípadoch 
možno i hrôzu, dejiny kánonu vôbec nie 
sú také dramatické, ako by sa na prvý po-
hľad mohlo zdať. Pravdou je, že o vlastnej 
mechanike formovania kánonu vieme 
menej, ako by sme chceli, čo je pre mno-
hých frustrujúce, a  tak to  vytvára živnú 
pôdu pre všemožné konšpirácie a obavy. 
Na strane druhej však máme dostatoč-
né množstvo historických údajov na to, 
aby sme formovanie kánonu dokázali 
minimálne na akejsi „globálnej“ úrovni 

Peter Málik

N 
asledujúce riadky sú tretím po-
kračovaním našej série „Pozná-
vame Bibliu“, ktorej cieľom je 

predstaviť Písmo najmä z hľadiska histo-
rického a  literárneho. Prostredníctvom 
historického a  literárneho štúdia Biblie 
vieme lepšie oceniť, akým spôsobom Boh 
vnukol svojmu ľudu svoje Slovo a  ako sa 
toto Bohom inšpirované Písmo dostalo 
k  nám. V prvom článku sme čitateľom 
predstavili charakter Písma – duchovný, 
materiálny a literárny; v druhom sme vy-
líčili problematiku kánonu a  materiálne-
ho zachovania Starej zmluvy. V dnešnom 
článku si priblížime túto tematiku v  sú-
vislosti s  Novou zmluvou, ktorá má ako 
kánonická literárna zbierka vlastnú histó-
riu a spôsob dochovania odlišný od svojej 
staršej sestry. 

Kánon Novej zmluvy 

Ako sme sa už zmienili v  minulom 
článku, grécky pojem kanón, z ktorého je 
naša terminológia odvodená, pochádza 
zo starobylého semitského koreňa k-n-h 
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Pavlových listov, ktorá neskôr (pravdepo-
dobne ku koncu 1. st. n. l.) už cirkulovala 
a bola prepisovaná ako celok. Už v 2. Pet-
rovom liste 3,16 vidíme, že o  Pavlových 
listoch, ktoré sa čítali v širšej cirkvi, sa ho-
vorí v  pluráli (možno naznačujúc kolek-
tívny charakter zbierky?) a  navyše sú čo 
do statusu zmienené zarovno s  Písmami 
(t. j. Starou zmluvou): „Tak hovorí [Pavol] 
o  týchto veciach aj vo všetkých svojich 
listoch. V  nich sú isté veci ťažko pocho-
piteľné, takže ich, ako aj ostatné Písma, 
neučení a  neutvrdení ľudia prekrúcajú 
na vlastnú záhubu.“  Vidíme teda, že už 
ku koncu 1. storočia nášho letopočtu kres-
ťania považovali Pavlove listy za rovnako 
autoritatívne (a teda inšpirované) ako heb-
rejské Písma. Podobná situácia, no inak 
zaobalená, je napr. situácia Apokalypsy. 
Ján, podobne ako Pavol vo svojich listoch, 
adresoval Apokalypsu ako list siedmim 
cirkvám v Malej Ázii do ich konkrétnych 
pomerov, aby ich pripravil na súženie, kto-
ré mali podstúpiť zo strany Rímskej ríše 
a miestnych autorít, a na rozdiel od Pavla 
takmer slávnostne oznamuje Božský pô-
vod knihy, jej ultimátnu autoritu a nevy-
hnutnosť poslušnosti, doplňujúc kliatby 
pre tých, ktorí by chceli jej obsah svoj-
voľne upravovať (Zj 1,1-3; 22,6-20). Inými 
slovami, Ján si uvedomuje pôvod a závaž-
nosť svojho spisu a očakáva, že v cirkvách 
adekvátnou reakciou na jeho obsah bude 
poslušnosť. Evanjeliá sa pravdepodobne 
najprv čítali v komunite, v ktorej vznikli 
(napr. podľa tradície Markovo evanjelium 
v Ríme), no nemožno očakávať, že by li-
terárne závažné a prácne pripravené dielo 
ako evanjelium – ktoré malo vyrozprávať 
život, službu, smrť a zmŕtvychvstanie Je-
žiša Krista – bolo napísané iba pre jeden 
zbor. Hlavne v posledných rokoch niekto-
rí bádatelia začali zdôrazňovať, že evanje-
listi mali pravdepodobne na zreteli širšie 
čitateľstvo a  rátali s  tým, že evanjeliá sa 
budú šíriť po viacerých, ak nie všetkých 
cirkevných zboroch. 

Spisy, ktoré sa dnes nachádzajú v No-
vej zmluve, sú vlastne jedinými spismi, 
ktoré sa zachovali z prvej generácie ranej 
cirkvi (t. j. do roku cca 90 n. l.). Aj z Pav-
lovej korešpondencie vieme, že listov na-
písal viac (napr. 1 Kor 5,9), no nie všetky 
sa nám zachovali. Isté je, že spisy, ktoré 
sa neskôr dostali do kánonu, v  hojnej 
miere cirkulovali po cirkevných zboroch, 
boli prepisované, čítané a pomerne skoro 

začali mať dôležité miesto v  kresťanskej 
bohoslužbe. Je zaujímavou „zhodou ná-
hod“, že sa nám z 1. st. n. l. zachovala iba 
kresťanská literatúra nachádzajúca sa 
v Novom zákone. Spisy, ktoré od počiatku 
zastávali dôležité miesto v  živote cirkvi, 
boli prepisované, používané a  následne 
teda aj „prežili“ skúšku času. Keď prejde-
me do 2. storočia, trajektóriu formovania 
kánonu badať o to zreteľnejšie.

Prvé doslovnejšie zmienky o  no-
vozmluvných spisoch nachádzame v die-
le slávneho ranocirkevného apologétu 
Justína Martýra, ktorý približne v  polo-
vici 2.  st.  n. l. hovorí o  troch synoptic-
kých evanjeliách ako o  memoároch 
(gr.  apomneumata) apoštolov, ktoré sa 
čítali každú nedeľu spolu s  „prorockými 
písmami“ (t. j. Starou zmluvou). Hoci Já-
novo evanjelium nezmieňuje, explicitne 
zmieňuje Zjavenie Jána napísané na ostro-
ve Patmos. Dôležitým svedectvom o tom, 
že štvorlístok kánonických evanjelií za-
stával zvláštne miesto v  živote cirkvi, je 
Diatessaron – harmónia štyroch evanjelií, 
ktorú zostavil v druhej polovici toho isté-
ho storočia sýrsky kresťan Tatián, bývalý 
žiak Justína Martýra v  Ríme. Dôležitým 
kresťanským autorom v 2. storočí (nielen) 
z hľadiska kánonických dejín bol lyonský 
biskup Ireneus. V Ireneových spisoch na-
chádzame až 1075 citácií z  jednotlivých 
kníh Novej zmluvy: 626 z evanjelií, 54 zo 
Skutkov, 280 z  Pavlových listov (okrem 
Filemóna), 15 zo všeobecných listov (2 Pt, 
3 Jn a  Jd nie sú citované) a  29 z  Apoka-
lypsy. Takto by sme mohli pokračovať aj 
ďalej dielami Klementa Alexandrijského 
či Tertuliána (ktorý je obzvlášť zaujímavý 
svojím vehementným bojom proti Mar-
kiónovi, ktorý zostavil svojský kánon, 
zložený z  upravenej verzie Lukášovho 
evanjelia a  vybraných Pavlových listov). 
Najdôležitejšie svedectvo cirkevných ot-
cov o kánone Novej zmluvy spred Nicej-
ského koncilu však pochádza nepochybne 
od Origena. Origenes, ktorý bol jedným 

z  najplodnejších ranokresťanských au-
torov, sa na margo kánonickosti jednot-
livých spisov vyjadruje úplne explicitne. 
Keďže veľa cestoval, všimol si, že niektoré 
zbory vykazovali v  pripisovaní kánonic-
kosti jednotlivým knihám inú prax, čo ho 
viedlo k  jasnému tvrdeniu, že treba roz-
lišovať medzi knihami, ktoré všetci kres-
ťania rozoznávajú ako kánonické, a tými, 
ohľadom ktorých sa viedli spory. Medzi 

novozmluvnými spismi, ktoré boli podľa 
Origena uniformne uznávané na začiatku 
3. st. n. l., sú štyri evanjeliá, štrnásť Pav-
lových listov (vrátane anonymného Lis-
tu Židom), Skutky apoštolov, 1.  Petrov, 
1. Jánov a Zjavenie Jána. Medzi knihami, 
o ktoré sa viedli spory, no ktoré sám Ori-
genes uznával ako kánonické, sú Jakubov 
list, 2. a 3. Jánov, Júdov a 2. Petrov. Ori-
genes teda s  väčšinou cirkevných zborov 
svojej doby zdieľal novozmluvný kánon, 
ktorý bol úplne totožný s tým naším. Na 
začiatku 4. st. n. l. cirkevný otec Eusebius 
vo svojich slávnych Cirkevných dejinách 
venuje nemalú pozornosť vývinu a  stavu 
novozákonného kánonu; výsledky svojho 
bádania sumarizuje nasledovne: (1) dvad-
saťdva spisov uniformne uznávaných (šty-
ri evanjeliá, Skutky, Pavlove listy [vrátane 
Listu Židom], 1. Jánov, 1. Petrov a Zjavenie 
Jána [i keď Zjavenie zmieňuje aj v tretej na-
sledovnej kategórii]), (2) päť, ktoré sa vše-
obecne prijímali (aj samotným Eusebiom), 
hoci sa našli niektorí, ktorí spochybňovali 
ich kánonickosť (Jakubov, Júdov, 2. Petrov, 
2. a  3. Jánov), a  (3) päť nepravých spisov 
(Skutky Pavlove, Hermasov Pastier, Apo-
kalypsa Petrova, Epištola Barnabášova 
a Didaché). K poslednému bodu Eusebius 
dodáva, že možno by v  tej kategórii mal 
uviesť aj Apokalypsu, keďže jej kánonici-
tu niektorí taktiež spochybňujú. Vskutku, 
niektoré cirkvi na kresťanskom východe 
pochybovali o jej mieste v Novej zmluve, 
ale to nič nemení na tom, že väčšinová 
cirkev túto biblickú knihu prijímala už 
v 2.  st. n.  l. Napokon dodáme, že vo veľ-
konočnom pastierskom liste, ktorý v roku 
367 rozposlal biskup Atanázius, nachá-
dzame hotový kánonický zoznam dvad-
siatich siedmich spisov, ktorý je navlas 
totožný s tým naším. 

Pozorný čitateľ si doposiaľ určite vši-
mol, že ani v jednom prípade kánonickej 
diskusie v ranej cirkvi nešlo o rozhodova-
nie koncilov či ľudí v  moci postavených, 
ale o pozvoľný, prirodzený vývoj. „Kano-
nizovanie“ si mnoho ľudí predstavuje ako 
jednorazovú selekciu v  podobe nejakého 
koncilu, kedy si cirkevní hodnostári sad-
li, „buchli po stole“ a na základe osobných 
preferencií vylúčili knihy, ktoré sa im ne-
hodili, a naopak, prijali knihy, ktoré sa im 
zdali prijateľné. Historické skutočnosti 
však rozprávajú úplne iný príbeh. Cirkvi, 
ktorým sa jednotlivé spisy dostávali, po-
stupne uplatňovali, mnohokrát možno in-
tuitívne, tri základné kritériá, ktoré môže-
me z celého procesu kanonizácie pomerne 
zreteľne vypozorovať. Prvým a základným 
kritériom je tzv. „pravidlo viery“ (lat. regu-
la fidei), čiže knihy museli byť kongruent-
né, vhodné v kontexte ustáleného kresťan-
ského učenia. Apoštolská generácia položila 

Kánon v stave, v akom ho poznáme dnes, 
poznali kresťania už na konci druhého storočia.
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jazykom. Na dôvažok je papyrus vcelku 
krehký materiál, ktorý mohol prežiť iba 
v zákryte egyptského piesku, kde bádate-
lia (a pašeráci) v posledných storočiach ob-
javili náleziská papyrusových rukopisov. 
Preto nemožno čakať, že by prvé jedno až 
dve storočia prepisovania Novej zmluvy 
mohlo byť charakteristické neúprosnou 
profesionalitou, akú nachádzame napr. 
v  mazorétskych rukopisoch, ale aj v  nie-
ktorých zvitkoch z Kumránu. 

Ako teda vyzerala produkcia kníh 
v kresťanskej antike? V tej dobe domino-
vali dva materiály používané na výrobu 
kníh, a  to papyrus a  pergamen. V  čase 
vzniku a  raného šírenia Nového zákona 
sa najväčšej popularite (pravdepodobne 
aj vďaka ľahšej cenovej dostupnosti v da-
nom regióne) tešil jednoznačne papyrus. 
Na papyrus sa písalo buď trstinovým pe-
rom, alebo brkom, ktoré pisári máčali do 
černidla, ktoré nanášali na písací materiál. 
Grécke texty boli v tých časoch prepisova-
né veľkým písmom (tzv. majuskula) tech-
nikou scriptio continua, t.  j. bez medzier. 
Je dosť možné, že autography, t. j. origi-
nálne spisy Nového zákona, boli napísané 
na papyrusových zvitkoch, ktoré boli v tej 
dobe štandardným písacím materiálom, 
obzvlášť – no nielen – na literárne texty. 
Zaujímavé však je, že s výnimkou hŕstky 
papyrusových zvitkov, na ktorých sa za-
chovali útržky Novej zmluvy, sú všetky 
papyrusové rukopisy Novej zmluvy vo for-
máte kódexu, čiže viazanej knihy. Ako vi-
díme, tento spôsob produkcie kníh je úpl-
ne iný ako v dobe kníhtlače, na ktorú sme 
všetci zvyknutí, kedy je vysádzaný text 
vytlačený v  ľubovoľnom množstve iden-
tických kópií. Ručné prepisovanie kníh 
je práca namáhavá, vyžadujúca neustálu 
pozornosť pisára, jeho fyzické a mentálne 
schopnosti; ľudský faktor –  mentálny aj 
mechanický – nevyhnutne znamená, že 
vyhotoviť identickú kópiu dlhého textu je 
úloha extrémne náročná, vskutku takmer 
nemožná. Táto skutočnosť je umocnená 
nedostatkom profesionálnych skriptórií 
a  pisárov v  ranej kresťanskej antike, keď 
cirkev ešte čelila perzekúcii a  nemohla 
využívať profesionálne služby s  neobme-
dzenou slobodou a bola tak odkázaná na 
svoje vlastné ľudské a profesionálne zdro-
je. Chyby z nepozornosti, pravopis a vôbec 
pisárske omyly vyplývajúce z nižšej kvali-
ty pisárskeho remesla dominujú v najstar-
ších rukopisoch Nového zákona. Pravdou 
však je, že ide o omyly ľahko rozoznateľné 
pre každého odborníka, ktorý sa staroby-
lými textami a  rukopismi zaoberá. Naj-
staršie rukopisy Nového zákona písané 
na papyrus bádatelia nazývajú lakonicky 
papyrusy. Napriek znakom neprofesiona-
lity, tieto starobylé papyrusové rukopisy 

v  cirkvi zákla-
dy ortodoxie, 
ktoré jednotli-
vé zbory prijí-
mali a  apliko-
vali do svojho 
duchovného ži-
vota na individuálnej 
i  kolektívnej úrovni, 
v  učení ako aj v  praxi. 
Preto, keď v  druhej polovici 2. storočia 
začali rôzne okrajové heretické skupiny vo 
veľkom produkovať duchovnú literatúru 
vo forme teologických pojednaní, evanje-
lií a pod. (hovoríme hlavne o gnostických 
skupinách), „mainstreamová“ cirkev tieto 
dokumenty neprijímala, pretože neboli 
v  súlade s  už zabehnutým kresťanským 
učením a  praxou. Práve vzostup gnos-
tickej literatúry prinútil ranokresťanské 
kruhy tým väčšmi rozmýšľať nad autori-
tatívnymi apoštolskými spismi, ich ob-
sahom a  vhodnosťou v  živote cirkvi, aby 
vedeli adekvátne rozsúdiť medzi spismi 
vhodnými a  nevhodnými. Aby však toto 
rozhodovanie nezostalo iba na subjektív-
nej úrovni (keďže doktrinálne diskusie so 
sebou môžu niesť a často aj nesú nemalú 
dávku subjektivity), druhým podstatným 
kritériom kánonickosti novozákonného 
spisu bola apoštolskosť. Daný spis musel 
pochádzať z  pera príslušníka tzv. apoš-
tolskej generácie – buď musel byť autor 
očitým svedkom vzkrieseného Ježiša 
Krista (napr. Ján), alebo jeho spolupra-
covníkom (napr. Marek). Takto boli po-
merne elegantne eliminované prakticky 
všetky kresťanské knihy, ktoré vznikli po 
vymretí prvej kresťanskej generácie. Ká-
nonické knihy Nového zákona zachovali 
„čerstvosť“ apoštolského učenia ešte pred 
tým, ako sa doň dostali neskoršie nánosy 
rôznych kultúrnych a  cudzích nábožen-
ských vplyvov príznačných pre neskoršie 
generácie ranej cirkvi. Posledným z hlav-
ných kritérií kánonickosti je ekleziastické 
prijatie, t. j. konsenzus medzi cirkvami 
ohľadom kánonickosti jednotlivých kníh. 
Ako sme už uviedli, kánon v stave, v akom 
ho poznáme dnes, poznali kresťania už na 
konci 2. storočia. Cirkvi apoštolské spisy 

čítali, používali a  prirodze-
ne, často aj nezávisle od seba, 

považovali za autoritatívne tie, 
ktoré spĺňali vyššie uvedené kri-

tériá. Hoci niektoré knihy neboli 
prijímané uniformne všetkými 
cirkevnými zbormi, ide skôr o vý-

nimky potvrdzujúce pravidlo, keďže 
svedectvo cirkevných otcov hovorí 
o  ich väčšinovom prijímaní. A  až 

teraz sa dostávame ku koncilom v Kar-
tágu na konci 4. a začiatku 5. storočia 

(397–419 n. l.), kde sa už len ratifikovalo 
znenie novozmluvného kánonu, ktorý cir-
kevné zbory po celej Rímskej ríši brali za 
záväzný už dávno predtým. Na záver toh-
to stručného prehľadu je na mieste trefný 
výrok prominentného novozmluvného 
bádateľa Brucea Metzgera: „Namiesto tvr-
denia, že niektoré knihy boli svojvoľne ale-
bo náhodne vylúčené z Novej zmluvy (či by 
už išlo o  vylúčenie zo strany jednotlivcov, 
synod alebo koncilov), je presnejšie pove-
dať, že isté knihy vylúčili z  kánonu samé 
seba.“ 

Materiálne šírenie 
a zachovanie Novej zmluvy 

Podobne ako to bolo pri kánone, aj 
materiálne šírenie textu novozmluvných 
dokumentov je diametrálne odlišné od 
prípadu Starej zmluvy. Prvým očividným 
rozdielom je socio-historický a  kultúr-
ny kontext, v ktorom novozmluvné texty 
vznikali. Pre porovnanie, starozákonné 
texty boli, ako sme to v minulom článku 
zdôrazňovali, pomerne skoro prepisované 
na celkom vysokej profesionálnej úrovni 
na Blízkom východe, ktorý mal približne 
dvetisícročnú tradíciu profesionálneho 
pisárstva a vôbec vyššie percento gramot-
nosti; zatiaľ čo novozákonné spisy boli 
bez výnimky napísané v antickej gréčtine 
a nielenže vznikli, ale boli aj prepisované 
v  grécko-rímskom spoločensko-kultúr-
nom priestore, kde gramotnosť nepre-
sahovala dvadsať percent obyvateľstva. 
Treba dodať, že toto všetko sa navyše odo-
hrávalo v dobe, keď boli ešte kresťania pre 
všetky strany nepohodlnou mesiánskou 
židovskou sektou. Ďalším faktorom je, že 
všetky papyrusové rukopisy, ktoré sa nám 
zachovali (ktoré sú, mimochodom, naj-
staršími rukopismi Novej zmluvy), pochá-
dzajú z Egypta, kde pre niektorých pisárov 
gréčtina vôbec nemusela byť materinským 

Papyrus P52 
najstarší rukopis Jánovho evanjelia
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uchovávajú ako „poklad v  hlinených ná-
dobách“ veľmi kvalitný text, ktorý neskôr 
nachádzame v  nádherných pergameno-
vých Bibliách zo 4. a  5. storočia: kódexy 
Vaticanus, Sinaiticus a Ephraemi. Hlavne 
prvé dva zmienené rukopisy sú pre bádate-
ľov veľmi cenné, keďže obsahujú viac-me-
nej celý Nový zákon (Vatikánsky kódex 
je ku koncu poškodený, a  preto niektoré 
knihy neobsahuje; Sinajský kódex obsahu-
je aj Barnabášovu epištolu a Hermasovho 
Pastiera; kódex Ephraemi sa nezachoval 
v celosti a v 12. storočí bol nanajvýš pre-
písaný pojednaniami sýrskeho cirkevného 
otca Ephraema). Keďže aj tieto rukopisy 
boli písané veľkým písmom (majuskulou), 
aby sme ich odlíšili od raných papyrusov, 
nazývame ich majuskuly. Neskôr, keď sa 
kresťanstvo stalo tolerovaným nábožen-
stvom a  keď pokročila profesionalizácia 
pisárskeho remesla v Byzantskej ríši, boli 
rukopisy prepisované s  obrovskou pres-
nosťou a  veľkou mierou uniformity. Ide 
o  neskoršie rukopisy, ktoré už boli pí-
sané malým, kurzívovým písmom, mi-
nuskulou, a  preto tieto rukopisy voláme 
minuskuly. Ďalšou formou, v akej sa nám 
zachoval grécky text Novej zmluvy, sú tzv. 
lekcionáre. Lekcionár je kniha, ktorá ob-
sahuje vybrané pasáže z  Biblie, ktoré sa 
v nedele a sviatky čítali na bohoslužbách. 
Tieto lekcionáre však nepochádzajú z pr-
vých storočí šírenia textu Novej zmluvy. 
Dôležitým svedectvom o novozákonných 
textoch sú biblické citácie v dielach cirkev-

ných otcov, hlavne z raného obdobia. Keď 
dokážeme s  istotou určiť, že daný text je 
skutočnou citáciou a nielen parafrázou či 
narážkou na dané biblické miesto, je táto 
citácia historicky dôležitým údajom o tex-
te rukopisu, ktorý mal ranokresťanský 
autor pred sebou, keď písal svoje dielo. 

Celkovo sa zachovalo približne 5500 
gréckych rukopisov Novej zmluvy vyho-
tovených v  rozpätí viac ako 1000 rokov. 
Najstarší rukopis s novozmluvným textom 
je papyrus P52 s  útržkami textu Jánovho 
evanjelia, ktorý bol napísaný možno 60-
100 rokov po vzniku samotného evanjelia! 
Človek nepotrebuje zložitú matematiku, 
aby pochopil, ako blízko Jánovmu origi-
nálu je tento papyrusový fragment. Mohli 
by sme písať o  mnohých ďalších dobre 
zachovaných rukopisoch pochádzajúcich 
z prelomu 2. a 3. storočia a prvej polovice 
3. storočia, ktoré zachovávajú množstvo 
textu – od takmer kompletnej zbierky Pav-
lových listov, cez celé Jánovo evanjelium až 

po značnú časť Lukášovho evanjelia – to 
všetko do 200 rokov od vzniku jednotli-
vých spisov. Bohatstvo rukopisov, v  kto-
rých sa zachovalo znenie Nového zákona, 
zastáva dokázateľne jedinečné miesto na 
poli antickej literatúry. Pre porovnanie, za-
chovalo sa približne: 5500 rukopisov No-
vého zákona, 650 rukopisov Homéra, 200 
rukopisov Sofoklových diel, 50 Aristotela, 
10 rukopisov Aristofanových komédií, 9 
rukopisov diel Euripida, 8 rukopisov histo-
rika Tukydida, 8 rukopisov Herodóta atď. 
Pre zaujímavosť uvedieme, že kým najstar-
šia kompletná kópia Platónových diel sa 
datuje takmer 1200 rokov po tom, ako Pla-
tón vyhotovil originál, najstarší kompletný 
rukopis Novej zmluvy je k originálu bližšie 
než 300 rokov. Samozrejme, spomínaný 
papyrusový útržok P52 je od originálu Já-
novho evanjelia vzdialený menej než 100 
rokov, možno len 60. Týmito štatistikami 
nechceme vôbec naznačiť, že ostatné antic-
ké diela sa nám zachovali nehodnoverne; 
túto štatistiku uvádzame hlavne preto, aby 
sme pripomenuli, že spisy Nového záko-
na boli taktiež prepisované hodnoverne, 
starostlivo a  v  hojnom počte. Práve tieto 
historické údaje svedčia proti populárnym 
sentimentom, ktoré opisujú Bibliu ako 
knihu, ktorá sa počas stáročí menila podľa 
potrieb tých, ktorí nad ňou mali kontrolu. 

To, či sa niekto rozhodne obsahu Biblie ve-
riť alebo nie, je vecou osobného rozhodnu-
tia; tvrdiť však, že bola svojvoľne menená, 
vo svetle nepopierateľných historických 
faktov nemožno s čistým svedomím.

Záver

Nový zákon je zbierka kníh, ktoré od 
prvých desaťročí života ranej Cirkvi zo-
hrávali kľúčovú úlohu pri formulovaní 
(udržiavaní) kresťanského učenia a praxe. 
Už veľmi skoro jednotlivé spisy kresťania 
spájali – najprv do menších celkov, ako 
zbierka Pavlových listov či súbor štyroch 
evanjelií, a  krátko nato do širšej káno-
nickej zbierky, ktorú dnes poznáme pod 
názvom Nová zmluva. Nová zmluva bola 
kánonizovaná a  prepisovaná v  dlhšom 
časovom rámci a  na mnohých miestach 
súčasne, čo len dosvedčuje jej vernosť 
a pevné historické základy. Nová zmluva 
je z rukopisného hľadiska najlepšie za-
chovaným antickým literárnym dielom. 
Pre nás, ktorí učeniu Písma podriaďujeme 
svoje životy a  ktorí jeho obsahu veríme, 
sú tieto historické fakty povzbudením, že 
Boh, ktorý dal Slovo svojmu ľudu, nad ním 
počas dejín bdel a nedopustil, aby ho kto-
koľvek len tak zmenil.

Sinajský kódex
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Jennifer LeClaire

B 
oh je verný v  uzdravovaní ľudí. 
Svetový zdravotnícky výskumný 
inštitút (Global Medical Research 

Institute, GMRI) sa rozhodol, že chce ten-
to fakt vedecky dokázať.

Zameriava sa na uzdravenia, ktoré 
sa stali prostredníctvom kresťanských 
duchovných postupov, najmä modlitby 
k Bohu v mene Ježiša Krista pri pôsobení 
moci Ducha Svätého. Tieto uzdravenia po-
tvrdzuje prostredníctvom presných lekár-
skych metód založených na dôkazoch. 

Odkedy bola vydaná trilógia Kathryn 
Kuhlmanovej o  svedectvách uzdravenia, 
ktorá obsahovala kompletnú zdravotníc-
ku dokumentáciu, sa ešte nikto nepokúsil 
začať takú rozsiahlu organizovanú štú-
diu o  lekárskych faktoch a  duchovných 
pravdách uzdravovania.

Inštitút založil evanjelista Randy Clark 
a  je vedený v  zozname Národných zdra-
votníckych inštitútov. „Randyho túžbou 
je priniesť lekársky dôkaz o  tom, že Boh 
uzdravuje ľudí,“ hovorí Brenda Jones, 
zdravotná sestra, jedna z  piatich členov 
rady GMRI. „Väčšina ľudí verí v  uzdra-
vujúcu moc modlitby, dokonca aj väčšina 
lekárov v Spojených štátoch. Aj neveriaci 
ľudia prijímajú uzdravujúcu modlitbu. 
Chceme dokázať, že Boh prostredníctvom 
modlitby ľudí skutočne uzdravuje.“

Ľudia môžu svoje lekárske záznamy vlo-
žiť na webstránku GMRI (globalmri.org). 

Príslušní pracovníci ich overia a odovzda-
jú lekárskym odborníkom GMRI v Bosto-
ne, z ktorých mnohí spolupracujú s Har-
vardskou lekárskou školou. Výskumníci 
zhodnotia, či je uzdravenie diskutabilné 
alebo skutočne „za hranicami lekárskeho 
vysvetlenia“, teda spôsobené uzdravujú-
cou Božou mocou.

Candy Gunther Brown, profesorka 
Univerzity v  Indiane, začala študovať 
nadprirodzené uzdravenia pred približne 
ôsmimi rokmi. Svoje poznatky popísala 
v  knihe Testing Prayer: Science and Hea-
ling (Test modlitby: Veda a  uzdravenie). 
Tvrdí, že dôležitosť tohto GMRI projektu 
a výzvy s ním súvisiace sú rovnaké. 

„Mnohí členovia letnično-charizmatic-
kých zborov sa bránia dokazovaniu uzdra-
venia pomocou lekárskych záznamov, 
pretože veria, že viera prichádza z počutia, 
nie z videnia,“ konštatuje. „Majú aj obavy, 
že médiá zneužijú informácie, použijú ich 
vytrhnuté z  kontextu a  budú obťažovať 
dotknuté zbory a rodiny.“

Candy Brown zistila, že existujú sku-
točné prípady uzdravenia, ktoré nie je 
možné z  odborného lekárskeho hľadiska 
vysvetliť. Takisto sa však stretla s  lekár-
skymi záznamami, ktoré boli sfalšované 
za účelom potvrdenia uzdravenia ľudí skr-
ze vieru. Preto vraví, že je dôležité rozlišo-
vať a uverejňovať iba tie skutočné prípady 
uzdravenia. 

„Jazykom dnešnej doby sa stále viac stá-
va lekárska veda,“ hovorí Brown. „Či už je 
nadprirodzená moc súčasťou uzdravenia 

alebo nie, mnohých výskumníkov zaujíma, 
či modlitba pomáha ľuďom k uzdraveniu. 
GMRI potrebuje získať určité množstvo 
kladných prípadov, aby aj iní boli motivo-
vaní pridať sa do tohto projektu.“

Cal Pierce, riaditeľ Medzinárodnej 
asociácie uzdravovacích centier (Interna-
tional Association of Healing Rooms) sa 
už pridal. Táto služba má po celom svete 
2000 centier, kde prebiehajú liečenia pro-
stredníctvom prítomnosti a  moci Ducha 
Svätého a  ktoré plánujú zozbierať infor-
mácie o úspešných uzdraveniach a posie-
lať ich do GMRI.

„Inštitút GMRI má teraz stále miesto 
služby, na rozdiel od spoločných zhro-
maždení a konferencií, ktoré sa presúvajú 
z miesta na miesto,“ hovorí Pierce. „Mô-
žeme poskytnúť informácie o  prípadoch, 
ktoré nie sú z lekárskeho hľadiska vysvet-
liteľné, ako aj lekárske záznamy, aby mohli 
lekári študovať pôsobenie Ducha Svätého. 
Výsledky tohto projektu by mali prispieť 
k  tomu, že viac ľudí vloží svoju vieru do 
uzdravenia, keďže zázraky budú potvrde-
né Bohom aj človekom.“ 

Zdroj: Charisma
Preklad: Tereza Thompson

Lekári a univerzitní 
profesori spojili sily, 
aby potvrdili 
moc zázrakov

Výskumný ústav vedený 
Randy Clarkom 
sa rozhodol vedecky overiť 
zázračné uzdravenia

Veda a viera: 
Harvardskí medicínski výskumníci 

pomáhajú Kresťanskému 
inštitútu dokázať, že Boh je verný 

v uzdravovaní ľudí.
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Veda a viera

B 
ob Grace pracoval s niektorými 
najväčšími osobnosťami hu-
dobného priemyslu, od Davida 

Bowieho po Spice Girls. Ale žiadne 
z týchto stretnutí sa nedá porovnať 
s dňom, kedy sa „stretol s Bohom“.

Po tom, čo Grace prežil kompliko-
vané obdobie rozbitých vzťahov a al-
koholizmu, volal po nadprirodzenej 
sile – a vraví, že Boh ho „zasiahol ako 
nákladný vlak“. Teraz, vo veku 65 rokov, 
napísal o svojej dramatickej duchov-
nej ceste knihu Rock Solid: From Demo 
to Limo to God (Pevný ako skala: Od 
demonahrávky cez limuzínu k Bohu), 
ktorá v USA vyšla v júni toho roku.

Grace vraví, že to bolo po jednodu-
chej modlitbe v roku 1988, keď sa ním 
ako „tekutý med“ prehnala „jedna vlna 
požehnania za druhou“. V porovnaní s 
jeho rokenrolovými rokmi „to bolo to, 
čo som si myslel, že nájdem v drogách 
a meditácii – všetko v jednom!“

Grace vyrastal vo Veľkej Británii v 
povojnovej zlatej ére. Bol synom diva-
delného agenta, ktorý pracoval s osob-
nosťami ako napr. komik Roy Castle či 
Bob Hope. Práca jeho otca mu umožnila 
kontakt s legendami britskej hudby, 
akými boli Cliff Richard a The Shadows. 
Takisto pracoval aj s Rolling Stones.

Netrvalo dlho a Grace sprevádzal 
hosťujúcich amerických umelcov ako 
Dionne Warwick, Isley Brothers a 
Shangri-Las na televízne vystúpenia. 
Jeho ozajstnou túžbou však bolo pra-
covať pre nahrávaciu spoločnosť. 

Jeho chvíľa prišla v roku 1965, keď 
bol prijatý na oddelenie reklamy spoloč-
nosti EMI, giganta hudobného prie-
myslu. Pomohol vydať album Revolver 
od Beatles a Pet Sounds od Beach Boys. 
Práve tento druhý album obsahoval 
obrovský hit s názvom „God Only 
Knows“ (Iba Boh vie), čo bola jedna 

Clive Price

Keď sa Grace 
stretol s Bohom

Bob Grace, manažér predaja 
pre Beach Boys a Beatles, dosiahol 
vrchol, keď sa stretol s Bohom.

z prvých popových pesničiek nesú-
cich slovo Boh vo svojom názve. 

Keď požiadali Gracea o vydanie 
albumu Davida Bowieho, chopil sa 
šance. Hneď prvá skladba, s ktorou 
mal v roku 1971 do činenia, niesla 
názov „Holy, Holy“ (Svätý, Svätý). Ale 
rokenrolový životný štýl si vyžiadal 
svoju cenu: „Prestalo ma to baviť a kvôli 
alkoholizmu som bol na dne,“ vyjadril 
sa Grace pre časopis Charisma. 

Ako aj iní v hudobnom priemysle, 
Grace tiež začal hľadať duchovné rieše-
nie svojich životných problémov. Medzi 
niektorými jeho súčasníkmi sa už šírilo 
určité spirituálne hnutie. Podľa T-Bone 
Burnetta, gitaristu z Texasu, aj členovia 
dublinskej hudobnej skupiny U2 (Bono, 
The Edge a Larry Mullen) boli ovplyvne-
ní širším spirituálnym hnutím. Niek-
torí členovia skupiny Boba Dylana boli 

zasiahnutí čítaním knihy K jadru kresťan-
stva (Mere Christianity) od C. S. Lewisa, 
klasickej štúdie o biblickej viere. 

Pre Gracea bola však bodom zlomu 
návšteva cirkevného zboru Holy Trinity 
Brompton v Londýne. „V zhromaždení 
bolo viac ľudí než samotných duchov-
ných,“ spomína. „Väčšinou je to naopak!“ 
Bol taký uchvátený kázňami anglikán-
skeho biskupa Sandyho Millara, že sa ne-
mohol dočkať nedeľných bohoslužieb.   

Zapojil sa do Alfa-kurzu, ktorý 
ľuďom predstavuje kresťanskú vieru. 
Stále však nevedel uchopiť evanjelium. 
Grace sa teda rozhodol dať „Bohu 
milosti“ (angl. God of grace – pozn. 
prekl.) šancu. Žiadal Ježiša, aby sa stal 
súčasťou jeho života. „Robil som to 
každý večer pred tým, ako som šiel spať,“ 
vraví Grace. „Ale nič sa nemenilo.“ 

Až siedmy večer priniesol zmenu, 
ktorú pocítil. „Božia moc prišla,“ spo-
mína. „Bolo to úžasné. Jeho moc ma 
zrazila k zemi. Bolo to neuveriteľné.“

Grace a jeho manželka Yvonne, 
pôvodom Američanka, sa stali člen-
mi charizmatickej anglikánskej cirkvi 
a slúžia „uzdravujúcou modlitbou“ na 
uliciach historického mesta Bath.

Jeho kniha Rock Solid má už teraz 

veľký vplyv. Dvaja účastníci letného 
podujatia, na ktorom Grace rozprával 
o svojej knihe, sa už stali kresťanmi. 
„Nie sme nábožná rodina,“ povedal 
jeden čitateľ, „ale vy ste nám otvo-
rili oči, aby sme viac objavovali du-
chovný svet.“ To je moc milosti.

Zdroj: Charisma
Preklad: Tereza Thompson 

15

Zo sveta

Bob Grace káže evajelium 
v uliciach mesta Bath



V 
podzimních měsících navštívil sbory v České a Sloven-
ské republice mladý pastor mládeže z církve Catedral 
de Milagros v Argentině Iván Ferreyra. Zavítal do na-

šich zemí poprvé a jeho služba měla velký ohlas ve všech měs-
tech, kde pastor Iván sloužil.

Iván Ferreyra je vedoucí pastor mládeže a zároveň hudeb-
ník, skladatel a grafik. Hudbu začal studovat v sedmi letech, je 
vedoucím chval v církvi Catedral de Milagros a od patnácti let 
slouží také v různých zemích světa. V osmnácti letech založil 
s bratrem rockovou kapelu „Jehuel“, první CD vydali v roce 
1999. Brzy se jejich hudební skupina stala v Argentině velmi 
oblíbenou. Iván byl vedoucím kapely deset let, za toto období 
vydali tri CD a jejich koncerty navštěvovali stovky mladých lidí. 
Cílem služby bylo zasáhnout mládež evangeliem, přivádět je do 
Boží přítomnosti, aby se pozvedla nová generace, která bude 
s odvahou a smělostí uctívat Boha.

S touhou více hledat Boží přítomnost, která promění lidské 
životy, vznikla také současná služba chval a uctívání, známá 
pod názvem Adoración es Pasión – Uctívání je vášeň. Iván slouží 
v mnoha zemích Latinské Ameriky a Evropy a organizuje boho-
služby a večery uctívání, kde jsou lidé velmi dotčeni Boží mocí, 
přijímají zázraky uzdravení a vydávají své životy Ježíši Kristu. 

Iván je ženatý a s manželkou Gabrielou mají dceru Jazmin 
Tizianu. Na bohoslužbách jsme byli velmi povzbuzeni jeho 
vlastní hudební tvorbou z nového CD pod názvem Inundanos 
con tu presencia – Zaplav nás svou přítomností. Písně zazněly 
během všech bohoslužeb téměř měsíčního evangelizačního tur-
né. Shromáždění byla plná Boží moci a lidé přicházeli s touhou 
setkat se s živým Bohem Ježíšem Kristem a Duch Svatý mocně 
působil na všech shromážděních, kde pastor sloužil.

Všichni jsme se také těšili na koncert v Banské Bystrici, který 
se uskutečnil dne 25.9.2012. Koncert byl věnovaný mládeži 
a pastor připravil barevný, graficky upravený plakát ve sloven-
štině a zúčastnili jsme se nádherného koncertu chval a uctívání 
v Boží přítomnosti. Pastor Iván Ferreyra nás vedl ve chválách, 
hrál na klavír, kytaru a když zpíval, shromáždění se připojilo 
k uctívání a Boží sláva naplnila sál. Lidé byli dotčeni Duchem 
Svatým a mládež celým srdcem uctívala Pána, všichni zpívali 
ve španělském, anglickém i slovenském jazyce. Byl to nádherný 
koncert plný doteku Ducha Svatého a nejen mladí, ale zástupci 
všech generací byli „zaplaveni Boží přítomností“. 

V závěru evangelizační kampaně jsme položili pastorovi 
Ivánovi několik otázek týkajících se argentinského probuzení 
a jeho služby.

V Argentině a Latinské Americe je velké probuzení, můžeš 
nám více přiblížit situaci v církvích? Jak prožíváte tuto dobu 
ve vašem křesťanském sboru Catedral de Milagros?

V Argentině zažíváme velké probuzení a také v mé církvi, 
lidé přicházejí každý týden a přijímají Ježíše Krista do života, 
pracujeme s týmem pro růst církve a evangelizaci, a každý týden 
se další noví lidé setkávají s Ježíšem Kristem. A mnoho z nich 
přichází se zdravotními problémy a přijímají Boží zázrak, Bůh 
je uzdravuje a dotýká se jich. Oni se pak odevzdávají Ježíši. 
Další přicházejí s duchovními problémy, problémy s depresemi, 
drogami a mladí lidé přicházejí s prázdnotou v životě a hledají 
něco více. A Bůh se jich dotýká každý týden a církev nepřetržitě 
roste. Také církve v Argentině neustále rostou a noví lidé přichá-
zejí. Protože máme Boží slovo, Bůh nám řekl, že v posledních 
časech lidé začnou přicházet do církve a začnou přijímat Ježíše 
Krista, lidé přijdou a budou hledat Boha a uvěří a vydají mu své 

Veronika Bordovská

Uctívání je vášeň
Iván Ferreyra v Čechách 
a na Slovensku
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životy. Děláme evangelizace, ale věřím také, že mnoho lidí při-
chází, aniž se setkávají s evangelizačními aktivitami, jednoduše 
sledují, co se děje v církvi, poslouchají chvály, setkají se s Ježíšem 
a jiní přijdou, protože hledají zázrak od Boha a vejdou do sálu 
a přijmou Boží zázrak. V Argentině je mnoho velkých církví, 
ale nejsme jediná země, kde je probuzení, také v mnoha dalších 
zemích je probuzení, například v Brazílii, Kolumbii a je tam 
velké hnutí Ducha Svatého. Ale v Argentině je už velmi dlouhou 
dobu probuzení, věřím tomu, že z duchovního pohledu lidé více 
hledají Ježíše. Ať je to politicky jakkoliv, lidé i přes krizi eko-
nomickou či moc politickou hledají Ježíše, protože je to jediný 
způsob, jak jít vpřed.

Jak jsi osobně poznal Pána Ježíše ve svém životě? Můžeš 
říct něco více ke svému modlitebnímu životu a osobnímu 
obecenství s Bohem?

Já jsem znovuzrozený křesťan, moji rodiče jsou pastoři, když 
jsme se já a moji sourozenci narodili a vyrůstali jako křesťané, 
pamatuji si, že doma vždy hrála křesťanská hudba, vždycky tam 
byl tanec a chvála, stál tam velký klavír a hrávali jsme na něj 
každý den, moje maminka nás učila každý den hrát na klavír 
a chválit Boha, učila nás modlit se. V osmi letech jsem byl 
jednou doma a slyšel jsem rodiče, jak se modlí ve svém pokoji, 
nevím proč, ale něco mě přilákalo vejít do jejich pokoje a řekl 
jsem jim, že bych chtěl přijmout Ježíše do svého života. A všich-
ni jsme si klekli na kolena a rodiče se modlili za mne a já jsem 
opakoval po nich modlitbu, v tuto chvíli jsem přijal Ježíše do 
svého srdce. A tak jsem byl synem pastora, ale také Božím 
dítětem. Ale potom se Bůh mnohem hlouběji dotkl mého 
života. Přišlo období dospívání a asi ve třinácti letech to bylo 
pro mě trochu těžké období, byl jsem poněkud rebel, taky jsem 
měl otazníky, jestli je Bůh, jestli mě miluje a zda má pro mě 
nějaký plán. A Duch Svatý ke mně začal hovořit a vytvořila se 
modlitební skupinka stejně starých dětí a Bůh začal svůj proces 
v mém životě. Když mi bylo osmnáct, založili jsme skupinu Je-
huel, byla to hudební skupina, která hrála asi deset let, rocková 
kapela. Dělali jsme evangelizační hudbu, ale Bůh pokračoval ve 
svém volání do mého života a potom, asi před šesti lety, v letech 

2005-2006 ke mně Bůh hovořil velmi do hloubky. Převzal zcela 
mé srdce a porozuměl jsem, že nemohu žít více bez času a obe-
cenství s Ním, modlitby, hledání Jeho slova. A tak jsem opustil 
hudební skupinu a začal jsem žít novou etapu života s Bohem, 
začal jsem Ho hledat a modlit se k Němu každý den, hledat 
Jeho Slovo. Začal jsem se učit slyšet více Jeho hlas, aby ke mně 
hovořil každý den a hledal jsem ho denně v modlitbě a obecen-
ství s Ním a uctíval jsem Ho. A neuplynul ani jediný den, abych 
Ho nechválil a nemodlil se a formoval jsem tak disciplínu ve 
svém životě – modlit se, hledat Boží slovo a mezitím jsem po-
chopil Boží záměr pro můj život a Duch Svatý se stal skutečným 
v mém srdci, když jsem Ho začal hledat. Předtím jsem Ho znal 
jednoduše z církve, skrze slyšení Božího slova, znal jsem pří-
běhy z Bible, ale nebyla to živá zkušenost s Ním. A tak asi před 
šesti lety jsem prožil tuto živou zkušenost s Duchem Svatým, 
slyším Jeho hlas, hovoří ke mně skrze své Slovo a daruje mi 
krásné písně uctívání, když s Ním trávím čas sám ve svém po-
koji a uctívám Ho jen s kytarou a On mi náhle přináší melodie, 
texty a já je potom zaznamenám a je z toho nová píseň, která je 

nahrána na CD a požehná hodně lidí v mnoha zemích. Věřím 
tomu, že to je jiná dimenze – velmi hluboká a zcela odlišná od 
té, ve které jsem žil předtím – před těmi šesti lety.

Jsi vedoucí pastor mládeže – kolik mladých lidí navštěvuje 
církev a pracuje pod tvým vedením a slouží?

Ano, jsem vedoucí pastor celé mládeže církve Catedral de 
Milagros. Catedral de Milagros v Argentině je církev, která 
má asi 20 sborů v různých městech provincie Entre Ríos a dvě 
církve také v republice Uruguay, takže sloužím jako pastor 
všech mladých, pracuji s týmem vedoucích v církvích a také 
sloužím v místních sborech každý týden a jednou za měsíc se 
scházíme na konferenci mládeže, kam mládež přijíždí ze všech 
měst, a sejde se 600-700 mladých lidí, ale počet lidí roste, takže 
míříme k tisíci mladých lidí, prosíme o to Boha. A je to úžasná 
mládež, pracujeme každý týden, každý měsíc a zažíváme nád-
herné věci. Pozvedá se nová generace bojovníků za uzdravení, 
generace mladých lidí, kteří zasévají Boží slovo, Bůh povolává 
nové pastory, evangelisty, proroky, Bůh pozvedá novou generaci, 
aby zaujala své místo a odevzdala své životy Jemu. Pán připra-
vuje nové pastory, služebníky jako starší církve, hudebníky do 
chval, povolává je v tento čas a tímto my žijeme v Argentině.

Jaké aktivity jsou oblíbené mezi mladými lidmi ve tvé 
církvi?

Moje církev je charakteristická tím, že je dosti mladá, padesát 
procent lidí v církvi jsou mladí lidé. Mladí lidé hledají širokou 
škálu všech možných aktivit práce a služby, například pracujeme 
s médii, rádiem, televizí, takže mladí lidí tam také pracují, věnu-
jeme se umění, máme taneční tým, který umí vytvořit dobrou 
choreografii tance, pracuje jako součást divadla, například na 
ulicích a v parcích vystupuje divadlo s uměleckými činnostmi 
a taneční choreografií. A tyto aktivity velmi slouží při evangeli-
zaci, takže mnozí lidé přijímají skrze tuto službu Ježíše Krista do 
života. Takže máme umělecké činnosti, evangelizační aktivity, 
věnujeme se modlitbě, půstu, máme všechny možné formy 
aktivit pro mladé, které nás charakterizují vždy jako mládež ve-
selou, s motivací a inspirací dělat pro Ježíše něco více. Je mnoho 

činností v rádiu, televizi, také aktivity pro růst církve, máme 
rodinky – skupinky, které se schází doma, pořádáme setkání, 
kde hovoříme o Ježíši a přijdou noví lidé a mohou si dát kávu, 
sdílíme se a dáme si jídlo a hovoříme o Ježíši. A většina mladých 
lidí se také schází doma, je opravdu hodně aktivit.

Co myslíš, jaký nástroj je nejefektivnější, abychom přivedli 
lidi ke Kristu? A také když vezmeš v úvahu mládež…

Modlitba. Je to modlitba, protože hodně z nás umí různé me-
tody, můžeme věřit, že máme mnoho nápadů, můžeme mít moc 
dobré metody evangelizace a také mít skvělé plakáty, abychom 
je rozdávali, ale jestliže lidé a církev není sjednocená v modlitbě 
pro evangelizaci a volání k Bohu za lidi, neprosí za pokoj pro 
svou zemi, svůj národ, lidé přicházejí, ale nevidí Boží moc a ne-
odevzdávají své životy Kristu. Takže to první, co musíme my 
jako církev udělat, je přijmout Boží moc, být proměněni Boží 
mocí, přijmout oheň Ducha Svatého, a když lidé, kteří neznají 
Krista, přijdou a vidí oheň Ducha Svatého v nás a Boží moc 
v církvi působí nadpřirozeným způsobem se zázraky, svatým 

17

Uctívání je váše  |  Rozhovor

Iván byl vedoucím kapely deset let, za toto období vydali tri CD 
a jejich koncerty navštěvovali stovky mladých lidí.



pomazáním a nadpřirozenými věcmi, mohou uvěřit a tím více 
můžeme využít metod evangelizace. Ale věřím, že hlavní je mod-
litba a Boží lid se musí modlit, volat za město, modlit se za svou 
zemi a musí zaujmout duchovní pozici v zemi, vytvořit modliteb-
ní skupiny, které volají k Bohu za pokoj pro zemi a národ, vyjít 
do parku a na ulice a modlit se, pokládat ruce s modlitbou a za-
ujmout místo na ulicích a území země, prosit Boha za lidi, národ, 
protože Boží slovo říká, že nemůžeš vyhnat nečistou duchovní 
mocnost, aniž ji nejprve nespoutáš. Takže nejprve se musíme 
modlit, svázat nečisté duchy, kteří se pohybují v městě, v národě, 
spoutat satana a poté začít proklamovat, že životy a duše těchto 
lidí patří Ježíši. Teprve potom přichází na řadu metody evangeli-
zace: jít a hovořit o Ježíši, sdílet se, lepit plakáty, pořádat evange-
lizační turné, ale toto je poslední krok – metoda. Ale nejprve je 
třeba v modlitbě zaujmout duchovní pozici v zemi.

Jsi hudebník, zpěvák, působíš ve chválách, služba je známá 
pod názvem „Uctívání je vášeň“, jak pracuješ v této službě 
a jak vznikla myšlenka této služby?

Věřím tomu, že Boží srdce vášnivě touží po Božím lidu a tou-
ží, abychom Ho uctívali, proměňuje a používá si hudbu a tento 
druh služby. U nás v Argentině máme hodně rockových kapel, 
Bůh pracuje na proměně, aby se vrátila chvála, která proudí od 
pramene, a to je základ, aby všechno směřovalo ke chvále Boha, 
tak se to stalo také mně. Zanechal jsem rockové kapely a začal 
jsem cítit potřebu uctívat Boha, takže Bůh s tím začal pracovat 
a jednoduše se objevila myšlenka názvu služby, to znamená 
uctívat s vášní, je to o tom zasáhnout lidi, snaha je motivovat 
ke každodennímu obecenství s Bohem, nejen v církvi, ale také 
doma, v práci, ve škole, po všechen čas, uctívat Ho. „Adoración 
es Pasión“ je také jako síť hudebníků, služebníků ve chválách, 
která je formována v mnoha zemích, tak se vytvořila služba 
v Brazílii, přidali se služebníci v Kolumbii, v Ekvádoru a také 
v Itálii je skupina hudebníků, kteří se mnou také hodně cestují 
a slouží se mnou, je to síť hudebníků a služebníků v uctívání, aby 
nesli dále svaté pomazání a Boží moc skrze uctívání. Pořádáme 
společná setkání a konference chval, které jsou plné chval a obe-
cenství s Pánem, máme prorocké chvály, osobní čas s nebeským 
Otcem, spontánní chvály a hovoříme také o těchto tématech. 

Také je prakticky využíváme na mnoha společných setkáních 
v Kolumbii, Ekvádoru, Argentině. Takže cílem bývá uskutečnit 
konference v mnoha zemích, hovořit k lidem, učit je tomu, co 
je důležité, učit se uctívat Boha opravdově, v duchu a v pravdě, 
jak říká Boží slovo. A také tady v Evropě můžeme uspořádat 
konferenci chval, 24-hodinové uctívání nebo to, co Bůh vloží do 
našich srdcí, to, co On má nádherného, aby se lidé naučili chválit 
Ho, otevřít ústa ke chvále a začít uctívat.

Co představuje „Juventud con la vision“ (Mládež s vizí), 
o které ses zmínil během bohoslužeb, v Latinské Americe 
a zejména v Argentině a jak funguje tato křesťanská síť mezi 
mladými?

V Latinské Americe je rozsáhlá síť služby mladých lidí, kte-
rou Bůh pozvedá a Bůh pozvedá novou generací lidí v Latinské 
Americe, Mexiku, Costa Rice, Argentině, Chile, Peru, Guatema-
le, v celé Jižní Americe se mladí lidé pozvedají a kážou o Ježíši, 
a je to rozsáhlá síť mladých. Věřím tomu, že tato síť mládeže 
představuje zcela novou generaci, která kráčí s vlajkou Ježíše 
jako standartou a Bůh mi řekl, že toto je čas školení a přípravy 
pro novou generaci, aby zaujala místa, která jsou volná, jak jsem 
už řekl předtím, musíme zaujmout místa služby jako mladí 
pastoři, proroci, služebníci ve chválách, učitelé, evangelisté a já 
i moji sourozenci, i když jsme také mladí, už sloužíme Pánu 
mnoho let. Věřím, že v tuto dobu Bůh pozvedá mládež v Latin-
ské Americe, aby nesla požehnání po celém světě, také v Evropě, 
Africe, ve všech národech a kontinentech, aby kázala Boží slovo, 
aby přinesla pomazání Ducha Svatého. Ale Bůh pozvedá mladé 
lidi také v každé církvi, každé službě. Jsme organizace, která 
pracuje na světovém poli, ale my nejsme jediní, Bůh pozvedá 
lidi na všech místech, ve všech církvích, denominacích, Boží 
Duch se pohybuje a působí všude a Jeho svaté pomazání se 
projevuje různými způsoby a také i tak, jak to nečekáme, ani na 
to nepomyslíme. Třeba jsou velmi tradiční shromáždění a Bůh 
lidi obnovuje, proměňuje, přináší probuzení na místa i do sborů, 
které předtím byly velmi tradiční. Dnes vidíme proměnu v du-
chu, lidé přijímají Ducha Svatého, církve rostou, jsou odstraněny 
překážky tradic. To je to, co vidím v Latinské Americe a také tak 
trochu tady v zemích Evropy.
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Jak se ti líbí první návštěva v České a Slovenské republice?
Excelentní! Skvělá! (zvoláno radostně) Moc se mi líbí 

návštěva, jsem poprvé tady v České a Slovenské republice. Pro-
žívám, že lidé jsou velmi otevření, mají velký hlad a žízeň po 
Bohu a jsou velmi citliví na Ducha Svatého a když se modlím, 
lidé přijímají Boží moc a moc Ducha Svatého. A také v církvích 
je vidět, jak se Duch Svatý nádherně pohybuje a dotýká se lidí, 
církve rostou, lidé přicházejí. Na všech bohoslužbách, kde jsem 
sloužil, bylo vidět nové lidi. Lidé přicházeli k Ježíši a modlil 
jsem se s nimi, aby přijali Ježíše do svého života. Takže věřím, 
že Boží moc působí a Duch Boží se pohybuje ve vašich zemích. 
Jsou země, kde tomu tak ještě není jako tady. Lidé v České re-
publice a na Slovensku musí pokračovat v modlitbách a volání 
k Bohu, protože není to daleko, bude to velmi brzy, kdy zažijete 
ještě velké probuzení, kdy lidé začnou více vydávat své životy 
Ježíši. Je to pro mě krásná zkušenost, moc se mi tu líbí, líbí se 
mi krajina ve vašich zemích, libí se mi lidé, jsou skvělí, moc 
dobře mě přijali a přestože jsem tu poprvé, jsem velmi šťastný. 
A věřím, že to není naposledy, co jsem tady, a že se budu moci 
brzy vrátit.

Je hodně svědectví k Boží slávě, můžeš zmínit, co se velmi 
dotklo tvého života?

Mého srdce se velmi dotýká, když se lidé odevzdávají Ježíši 
a když lidé začínají zažívat moc Ducha Svatého různými způ-
soby. Mé srdce je naplněno a mnohokrát je mé srdce naprosto 
dotčeno v duchu, když vidím mnohé tváře, nehovoří mým 
jazykem a mají rozdílné kultury, a když je to na úplně jiných 
místech, než já bydlím. Ale pouze jet kázat Boží slovo, modlit se, 
sloužit a lidé začnou plakat, jsou uzdravováni a začnou vydávat 
své životy Ježíši, tak jako se dělo tady na Slovensku nebo v České 
republice, tak to je něco, co mě velmi bere za srdce a moc mne 
zasahuje. Pozvedám svůj hlas a říkám: „Můj Pane, to je oprav-
dová moc Ducha Svatého, co prožíváme, je to skutečně tak, jak 
je v Božím slově,“ a mého srdce se to velmi dotýká. Ale je hodně 
svědectví, které mě zasáhly, opravdu je jich mnoho, svědec-
tví o uzdravení, jak jsou lidé uzdraveni a vydávají své životy 
Ježíši, jak jsou vysvobozeni z drog v mé církvi, jsou osvobozeni 
z alkoholismu nebo jejich manželství je obnoveno po dlouhých 

letech odloučení a další. Každé svědectví, každá zkušenost 
s Bohem se dotýká mého srdce a nikdy nepřestanu žasnout nad 
Boží mocí. Z každého svědectví, uzdravení, z každého člověka, 
který se vydá Ježíši, jsem v úžasu a dojatý a říkám: „Děkuji ti, 
Pane, chvála Bohu, je to Duch Svatý, který působí v celém světě 
a naplňuje celou zemi Boží slávou.“

Můžeš říct poselství pro mladé lidi v našich zemích?
Mladí lidé v České republice, mladí lidé ve Slovenské re-

publice, Bůh vás miluje, Bůh má s vámi velmi speciální záměr, 
Bůh vás postavil na toto místo s konkrétním cílem a ten cíl je 
přinášet Ježíše Krista na všechna místa, nést Ježíše Krista ven 
na ulice v těchto zemích, přinášet Ježíše Krista do čtvrtí, kde 
bydlíte, sdílet Ježíše Krista ve škole, na univerzitě, ve tvé práci, 
ať světlo Ježíše Krista září ve tvém srdci každý den více. Ať svět-
lo Ježíše Krista září ve tvých očích, pohledech, ve tvých slovech, 
tvých činech a ve tvém srdci. Ať každý postoj, který budeš mít, 
se stane světlem Ježíše Krista, které zazáří uvnitř tebe. Bůh nás 
nevolá, abychom se vraceli zpět a dívali se na hříchy, ale Bůh 
nás volá, abychom dobývali zemi a byli odhodlaní, neskláněli 
se před hříchem a strachem, nepoddávali se systému a něčí 
vládě, nepodléhali společnosti, ale zůstaňme pevní a jedno-
duše se skloňme před naším Bohem, Králem králů a Pánem 
pánů. A když se Boží moc projeví v životech mládeže v těchto 
zemích, hodně lidí přijme Boha, mnoho v Něj uvěří. Mladí lidé, 
nenechte se odradit, jděte kupředu a kráčejte ve víře, ať vaše 
životy setrvávají v Ježíši, využijte čas. Ježíš, když měl dvanáct 
let, pobýval v chrámu, studoval Boží slovo – Bibli, tak věřím, že 
není stanovený čas, jestli je vám dvanáct, třináct let, už jsi Boží 
dítě, potřebuješ se začít učit od Něho, hledat obecenství s Ním, 
číst Boží slovo a začít se připravovat, abys byl schopen naplnit 
Boží záměr ve svém životě.

Děkujeme ti za rozhovor, Iváne, a přejeme hodně Božího 
požehnání v osobním životě a službě pro Boží království, moc 
si vážíme tvé služby, zažili jsme úžasný čas s Pánem. Posíláme 
také pozdravy do církve Catedral de Milagros v Concordii, 
Entre Ríos v Argentině.
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Uctívání je váše  |  Rozhovor



a to, že človek je vo svojej podstate dobrý, 
len spoločnosť ho deformuje. 

„Hoci búranie oltárov a  pozdvihnutie 
rozumu na trón spustila staršia generácia 
filozofov na čele s Voltairom, Rousseau bol 
prvý, kto s presvedčením moderného Pro-
metea hlásal, že má právo na odmietnutie 
spoločenského poriadku. (…) Predstavo-
val si, že nik nemiluje ľudstvo tak ako on 
a že disponuje takými schopnosťami uro-
biť ľudstvo šťastnejším, ktorým niet páru,“ 
vyjadruje sa britský historik Paul Johnson 
o mužovi, pochádzajúcom zo Ženevy, kto-
rého nazývajú tiež iniciátorom neskorších 
povstaní.

„Človek sa narodil slobodný, ale vša-
de je spútaný reťazami,“ tvrdil Rousseau, 
a  preto sa potrebuje navrátiť do prírody. 
Keďže sám seba považoval za dar ľud-
stvu, bolo logické, že vo svojich veľdielach 
ochudobnil Krista o Božskú prirodzenosť 
a  pripodobnil Ježiša k  sebe ako k  dobou 
nepochopenému cnostnému prorokovi. 

 

Veľkňazi osvietenstva

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) sa 
narodil v Ženeve. Vyrastal v zámožnej kal-
vínskej rodine, jeho otec bol hodinárom 
a matka dcérou farára. Otec raz vycestoval 
ako dobrodruh až do Konštantinopolu, 
aby na rozprávkovom Východe nadobudol 
bohatstvo, no tento hodinár sa domov vrá-
til chudobný a  pri pôrode Jean-Jacquesa 
stratil aj manželku. Ovdovený muž vy-
chovával syna svojským spôsobom: Rous-
seau vo svojich Vyznaniach spomína, ako 
spolu po nociach čítavali – sčasti romány 
po matke a sčasti klasické grécko-rímske 
eposy a kroniky.

Po tom, keď ako desaťročný prišiel aj 
o  otca, najprv sa dostal do opatery svoj-
ho staršieho brata, puritánskeho kaza-
teľa, a  ako pätnásťročný ušiel zo Ženevy 
do Turína, kde pre pohár vody a  krajec 
chleba konvertoval na katolícku vieru. V 
neskorších dielach popisuje skúsenosť, 
ako sa na katolíckom internáte stal obeťou 
homosexuálneho násilia. Z internátu sa 
dostal do domu oproti nemu o dosť star-
šej vdovy, ktorá sa rada ujímala mladých 
mužov. Rousseau bol až do veku 28 rokov 
milencom a  spoločníkom Madam Wa-
rens, hoci z  času na čas sa osamostatnil 
a vydal sa na púť. Z jednej prehry šiel do 
druhej, skúšal sa uplatniť v rôznych povo-
laniach ako rytec, lokaj, muzikant, domáci 

Péter Morvay

„Veľkňazi osvietenstva“ – ako nazý-
va najvýznamnejších mysliteľov v  duchu 
deiz mu a ateizmu katolícky historik Nigel 
Aston – bojovali proti kresťanstvu perom 
a  ich horliví nasledovníci v  období Veľ-
kej francúzskej revolúcie masovo vraždili 
s  obzvlášť veľkou nemilosrdnosťou kňa-
zov, duchovných, mníšky, mníchov a ná-
sledne všetkých veriacich, ktorí neboli 
ochotní doslova sa pokloniť pred oltárom 
kultu rozumu. 

 
„Cnosť, pravda! Toto budem rozkriko-

vať čoraz hlasnejšie: cnosť, pravda! Keď 
som si to uvedomil, celú moju bytosť za-
plavilo oduševnenie. (…) Vesta, ktorú som 
mal na sebe, bola celá premočená, pretože 
bez toho, že by som si to všimol, sa mi len 
tak liali slzy z očí,“ písal vo svojich memoá-
roch Jean Jacques Russeau o  extatickej 
chvíli, keď ako tridsaťdeväťročný prišiel na 
najdôležitejšiu myšlienku svojej existencie, 

17. časť:
Francúzske povstanie vyhlásilo 
vojnu proti náboženstvu. 
„Revolúcia je skutočným 
vykúpením“ – vyhlásili myslitelia 
tvoriaci mienku spoločnosti. 
Jeden z najvplyvnejších filozofov 
doby, Voltaire, vyhlásil cirkev – 
a náboženstvo vo všeobecnosti 
– za prekážku v pokroku. Medzi 
predstaviteľmi nového prúdu, 
antiklerikalizmu, boli takí, čo 
by pre každý prípad ľudstvo 
od kresťanstva najradšej úplne 
„oslobodili“, zatiaľ čo iní boli 
pre svoj vlastný spoločenský 
prospech veľkodušne ochotní 
tolerovať jednotlivé cirkvi pod 
podmienkou, že dajú prvenstvo 
štátu pred Bohom.

Teror 
rozumu

História 
prenasledovania 
kresťanov 

François-Marie Arouet (1694–1778) 
sa stal slávnym pod autorským 
menom Voltaire
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učiteľ, pokladník, ale zväčša ho živili iní – 
a to hlavne ženy. Už vtedy bol však z neho 
šikovný pisateľ. Mal široký okruh priate-
ľov, s ktorými si písal, a takmer všetkých 
dokázal presvedčiť o tom, že sa im oplatí 
udržiavať s ním vzťah. 

Z Turína sa presťahoval do Paríža, kde 
zažil dve stretnutia, ktoré mu zmenili ži-
vot. Tu spoznal Denisa Diderota, neskor-
šie známeho ako encyklopedistu, ktorý 
v  tom období písal takpovediac ako au-
todidaktický autor. Vo svojich románoch 
a  štúdiách zosmiešňujúcich katolícke 
kňazstvo miestami spracovával aj porno-
grafickú tematiku. V jeho dielach, z kto-
rých najznámejším sa stal román Mníška, 

opisuje predstaviteľov kresťanstva ako 
násilníkov, poverčivých ľudí a zvrhlíkov. 
Zveličovanie skutočného zneužívania 
moci a  zovšeobecnené škandály opísané 
v jeho knihách sa stali bestsellermi svojej 
doby. Tento žáner vo veľkej miere ovplyv-
ňoval aj samotného Rousseaua, ktorý ne-
skôr v predslove k svojmu románu s ná-
zvom Nová Heloisa napísal, že „dievča, 
ktoré prečíta čo i  len jednu stranu z  ro-
mánu, stratí svoje spasenie“.

Popri tom sa zoznámil s mladou chyž-
nou Theresou Levasseur, s ktorou žil tri-
dsať rokov. Vedec, ktorého si po ňom na-
sledujúce generácie ctia ako otca výchovy 
a vzdelávania, sa k Therese správal veľmi 
nevľúdne. Nikdy sa s  ňou neoženil, do-
konca ju donútil, aby všetky spoločné deti, 
bolo ich minimálne päť, hneď po narodení 
dali do detského domova. (V týchto zaria-
deniach 80 % detí umrelo do jedného roka 
a tie, čo to prežili, takmer všetky skončili 
ako žobráci alebo tuláci.) Podľa slov jeho 
známych však nadovšetko miloval svoje 
zvieratá, predovšetkým psa Sultána. 

Zlomovým bodom v  Rousseauovom 
živote bolo, keď navštívil svojho priateľa 
Diderota vo väzení, kam sa dostal kvôli 
vydaniu knihy, v  ktorej obhajoval ateiz-
mus. Tu sa dopočul o  istom literárnom 
projekte, do ktorého sa dalo zapojiť zasla-
ním štúdie o vzťahu medzi vedou, ume-
ním a morálkou. Vtedy zažil takpovediac 
nadprirodzenú skúsenosť, na základe 
ktorej takmer na jedno posedenie napísal 
štúdiu Rozprava o  vede a  umení, vďaka 
ktorej sa stal v priebehu krátkeho obdo-
bia veľmi slávnym. 

V tejto štúdii tvrdil, že civilizácia 
a  rozvoj vedy a  umenia niežeby pozitív-
ne ovplyvnili, ale dokonca úplne zničili 

morálne hodnoty človeka a  spoločenské 
cnosti. Vo svojom ďalšom utopistickom 
diele Spoločenská zmluva zašiel ešte ďa-
lej a tvrdil, že Ježišovi nasledovníci podľa 
jeho predstáv nemôžu byť dobrými ob-
čanmi dokonalej spoločnosti. Rousseau 
odmietal myšlienku, že človek je povin-
ný zodpovedať sa pred Bohom, a  spolu 
s  inými vyznával, že práve filozofi sú tí, 
čo ľudstvo privádzajú k  poznaniu zá-
kladných právd skutočného náboženstva. 
Jeden jeho súčasník, moderný racionalis-
tický katolícky mysliteľ Claude Fauchet 
bol presvedčený, že Rousseau je „schopný 
ukončiť obdobie úpadku a dokáže otvoriť 
cestu pre obnovu ľudstva“.

Keď Rousseaua pozvali predstavitelia 
jeho rodného mesta na návštevu už ako 
osobnosť známu v  celej krajine, pri prí-
chode do mesta ako dobrý občan Ženevy 
opäť prijal kalvínske vierovyznanie. Pres-
ne v  tom roku sa do Ženevy presťahoval 
aj Voltaire. Títo dvaja slávni filozofi sa 
však navzájom nenávideli. Rok predtým, 
v roku 1755, v dôsledku ničivého lisabon-
ského zemetrasenia totiž medzi nimi doš-
lo k ostrej výmene názorov. 

Po veľkom počte obetí katastrofy Vol-
taire napísal báseň, v  ktorej spochybnil 
Božiu starostlivosť. Rousseauova odozva 
bola: „Voltaire navonok vždy veril v Boha, 
ale v  skutočnosti nikdy neveril v  nič iné 
než v zlo, pretože Boha predstavuje ako zlú 
silu, ktorá sa podľa neho kochá v podlých 
skutkoch.“ Rousseauom zemetrasenie ne-
jako výrazne neotriaslo. Písal, že nevadí, 
ak občas ľudia masovo umierajú; medzi 
Lisabončanmi bolo v podstate toľko mŕt-
vych preto, lebo žili v poschodových do-
moch – keby žili roztrúsene v lese, ako to 
podľa neho po správnosti má byť, nič by sa 
im nebolo stalo. K vyvrcholeniu ich spo-
ru Voltaire nazval Rousseaua škodlivým 
bláznom a  Rousseau zase Voltaira ozna-
čil za „hlásateľa nepriateľstva voči Bohu“ 
a  „v duchu sa vznášajúceho, no v  duši 
skazeného“.

 

Boh filozofov

Radikálni myslitelia osvietenstva – 
ako Voltaire – hlásali, že k  dosiahnutiu 
pradávneho poriadku (fr. ancien régime) 
musia naraz padnúť „tróny a oltáre“. Pre-
to hlavným bodom ich politickej aktivity 
bola „dekristianizácia“ spoločnosti. Vedci 

vynárajúci sa v 17. storočí (Kepler, Galilei, 
Newton, Bacon, Lock a ďalší) svojimi no-
vými objavmi nemali za cieľ postaviť vedu 
do protikladu s Bohom. Vyznávali však, že 
Stvoriteľ dal o sebe zjavenie predovšetkým 
v prírode, a preto k prijatiu jeho existen-
cie nie je viera nenahraditeľná, pretože 
Boh je uchopiteľný aj ľudským rozumom. 
V mene slobodnej vôle človeka zavrhovali 
inkvizíciu a rôzne povery, súrili reformá-
ciu vzdelávania, odmietali však nadpriro-
dzené, spirituálne poznanie a  skúsenosti 
ako také, ktoré sa stavajú proti zdravému 
ľudskému rozumu. Otec modernej racio-
nalistickej filozofie René Descartes (1596-
1649) prehlasoval, že mysliace bytosti 
nesmú nič prijať len z ohľadu na druhých 
alebo zo zvyku, ale každú vedomosť musí 
človek vedieť posúdiť svojím vlastným 
zdravým rozumom. A to, čo zdravý ro-
zum nedokáže jasne a rozhodne uchopiť, 
musí zavrhnúť ako hmlisté alebo mätúce 
poznanie. Vedec, ktorý mal účasť na je-
zuitskej výchove, sa aj Božiu existenciu 
pokúšal dokazovať racionálno-logickými 
argumentmi. 

Blaise Pascal (1623-1662), Descartesov 
najväčší nepriateľ, sa ako matematik a ná-
boženský filozof staval proti racionalis-
tickému obrazu o Bohu a prehlasoval, že 
logické argumenty o  Bohu „nezasahujú 
srdce“, iba rozum. „Srdce má schopnosť 
porozumenia, akú rozum vôbec nepozná,“ 
písal v jednej krátkej rozprave, ktorá vyš-
la po jeho smrti ako zbierka pod názvom 

Jean-Jacques Rousseau 
(1712–1778) 
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Človek sa narodil slobodný, ale všade 
je spútaný reťazami, tvrdil Rousseau.



Myšlienky. Táto slávna zbierka pôvodne 
niesla názov Apologetika kresťanského 
vierovyznania. 

Pascal, ktorý v  roku 1654 po jednom 
zážitku nadobudol osobnú vieru, povedal, 
že „Boh Abraháma, Izáka a Jákoba nie je 
Bohom filozofov a vedcov“. A takto upo-
zorňoval svojich rovesníkov, ktorí koketo-
vali s ateizmom: „Ak veríš v Boha a Boh 
neexistuje, nič si nestratil. Ale ak Boh 
existuje a ty v Neho neveríš, stratil si všet-
ko.“ Tým, ktorí hlásali prvenstvo prírody, 
zase odkazoval: „Človek je ako trstina, nič 
viac, najslabší článok prírody, no predsa 
len je zmýšľajúcou trstinou. Nemusí sa 
proti nej spojiť celý svet, aby ju dolámal; 
stačí k tomu len trochu pary, jediná kvap-
ka vody je dostačujúca na to, aby ju zabila. 
Ale aj keby ju celé stvorenie pošliapalo, 
stále by zostala cnostnejšou ako jej vrah, 
pretože ona vie, že zomrie; stvorenie však 
ani netuší, o koľko je od neho silnejšia.“

Deistickí filozofi zavrhli základné 
tvrdenia tradičnej kresťanskej teológie, 
obzvlášť učenie o  Božskej prirodzenosti 
Ježiša Krista. Namiesto toho vyznávali 
takú vieru, na základe ktorej bolo možné 
nájsť dôkazy o  existencii Boha výlučne 
v  prírode. O tomto stvoriteľovi tvrdili, 

že nezasahuje do chodu sveta a  ľudstvo 
nie je zaviazané k tomu, aby sa pred ním 
zodpovedalo. Deisti zamietli všetky his-
torické a  nadprirodzené zjavenia a  do 
stredobodu náboženstva sa snažili v plnej 
miere postaviť človeka, aby v ňom nezostal 
priestor pre žiadne duchovné skúsenosti. 
Deizmus stotožňoval ozajstné kresťanstvo 
s „prírodným náboženstvom“, ktoré bolo 
v skutočnosti ochudobnené o vieru a etiku 

vyššieho rádu. Cieľom tohto kultúrneho, 
resp. nominálneho kresťanstva nebol Boh, 
ale oddanosť šľachetným myšlienkam 
a náboženstvo uznávali len do takej mie-
ry, do akej bolo možné dokázať jeho spo-
ločenský úžitok a  len pokiaľ prispievalo 
k osobnému blahu človeka. 

 

„Rozdrvte ohavnosť“

Do ešte radikálnejšej konfrontácie 
s  kresťanstvom vstúpil François-Marie 
Arouet (1694–1778), ktorý sa stal slávnym 
pod autorským menom Voltaire. Bol do-
konca plodnejším autorom než Rousseau, 
počas svojho života napísal viac ako dvad-
saťtisíc listov a viac ako dvesto kníh, resp. 
pamfletov. 

Voltaire neveril, že by akákoľvek tra-
dícia či náboženský text nesúci v sebe isté 
posolstvo boli potrebné k  tomu, aby člo-
vek veril v  Boha. Známym sa stal vďaka 
svojej skeptickej výpovedi: „Keby Boh 
neexistoval, bolo by ho potrebné vynájsť.“ 
Hoci dobre poznal Bibliu, snažil sa tieto 
vedomosti využiť na to, aby v Písme svä-
tom hľadal „vedecké“ dôkazy proti jeho 
historickej podstate a  etike, a  to hlavne 
v Starom zákone. Jeho diela vo veľkej mie-
re prispeli k podloženiu neskoršej kritiky 
Biblie. Voči teológii bol ešte skeptickejší: 
„Teológia vo vierovyznaniach je ako jed 
v  potravinách,“ písal. Podľa Voltaira sú 
všeobecné zákony, ktoré sú ukryté vo fy-
zickom svete a čakajú na svoje odhalenie, 
oveľa dôležitejšie než akýkoľvek nábožen-
ský systém.

Aj Voltaire považoval sám seba za deis-
tu; v súvislosti s vierou zastával názor, že 
viera nie je dôležitá na to, aby človek do-
šiel k  poznaniu Boha, pretože „pre moju 

myseľ je prirodzené, že existuje nevyhnut-
ná, večná, najvyššia a inteligentná bytosť. 
Toto nie je otázkou viery, ale mysle“. Na 
základe jedného príbehu sa Voltaira raz 
spýtali, či je zmierený s Bohom. „Zdraviť 
sa navzájom zdravíme,“ odpovedal filozof, 
„ale nebavíme sa spolu.“

O kresťanstve sa pohŕdavo vyjadroval 
aj pruský kráľ Fridrich II.: „Naša viera je 
nepochybne najsmiešnejšia, najabsurd-
nejšia a najkrvavejšia viera, aká kedy po-
škvrnila svet.“ Nenávidel inštitucionálnu 
c irkev a v jednom zo svojich listov napísal: 
„Rozdrvte ohavnosť!“

Revolučné krsty

Obaja zaprisahaní nepriatelia zomre-
li priam jeden za druhým, len mesiac po 
sebe, v  lete roku 1778. Takto ani jeden 
z nich nemal možnosť zažiť, že len o niečo 
viac ako desaťročie sa z ich diel stala krva-
vá skutočnosť. Dekristianizácia a roztrieš-
tenie cirkvi vo Francúzsku získavali čoraz 
väčší priestor počas revolúcie za zvrhnutie 
starého režimu. Tróny a oltáre museli na 
základe programu filozofov padnúť naraz, 
a  tak bolo nevyhnutné, aby sa po popra-
vení Márie Antoinety a  Ľudovíta XVI. 
spustila aj likvidácia náboženstva a cirkvi. 
V roku 1790 zoštátnili cirkevný majetok, 
následne zaviedli povinné voľby kňazov 
a biskupov. Ešte v tom istom roku národné 
zhromaždenie predpísalo kňazom, že mu-
sia skladať prísahu na občiansku ústavu. 
Tí, čo neboli ochotní zaviazať sa vernosťou 
voči štátu, boli popravení na gilotíne ale-
bo deportovaní do zámorskej Francúzskej 
Guiney.

Jeden kňaz sa obrátil na miestne direk-
tórium s  prosbou, aby boli platné len tie 
časti prísahy, ktoré nie sú v rozpore s ich 
vierou a  svedomím: „Zaviažeme sa len 
k napĺňaniu tých častí ústavy, ktoré sa dajú 
stotožniť s Božím zákonom a naše občian-
ske cítenie bude vždy skutočné kresťanské 
cítenie a budeme dávať Bohu to, čo je Bo-
žie a cisárovi to, čo je cisárovo.“ Namiesto 
odpovede z vikariátu sa dočkal národnej 
gardy, ktorá ho deportovala z krajiny.

Revolučná atmosféra sa tu nezastavila. 
Predstavitelia „nového poriadku“ obvi-
ňovali cirkvi z toho, že sú zodpovedné za 
povstanie, ktoré vypuklo. Zatiaľ čo záko-
nodarný orgán vzal do rúk štátu eviden-
ciu rodných listov, na uliciach Paríža sa 
rozzúrený dav vrhal na kňazov a  cirkev. 
Počas udalosti známej ako Septembro-
vé krviprelievanie za 48 hodín zlynčovali 
viac ako 200 kňazov a dvoch biskupov. K 
ešte brutálnejším zverstvám došlo v meste 
Nantes, kde istý jezuitský chovanec Jean 
Baptiste Carrier nechal zlapaných mní-
chov, kňazov a  mníšky povyzliekať do-
naha a v pároch ich k sebe popriväzoval. 
Potom zahlásil, že revolučná súdna stolica 
odsúdila protipovstaleckých klerikov na 
„podvodné manželstvo“. Tento rozsudok 
vykonávali za obzvlášť krutých podmie-
nok: poviazané dvojice posadili do dreve-
ných člnov a odrazili ich doprostred rie-
ky, pričom časť národnej gardy (známym 
revolučným pisateľom s  krvavým perom 
nazvaná „Marat-gardisti“) sekerami vy-
rúbala spodné časti člnov. Počas týchto 
nanteských „republikánskych krstov“ sa 
utopilo viac ako 6000 ľudí. Carriera dosti-
hol trest o dva roky neskôr, aj on umieral 
pod krutým terorom gilotíny. 

Otec modernej racionalistickej filozofie 
René Descartes 
(1596-1649) 
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Priam masové vyvražďovanie kňazov 
a mníšok sa dostalo aj do mesta Lyon, kde 
na rozkaz podvodníka Josepha Foucheta 
postrieľali 1900 kresťanov. „Lyonský mä-
siar“ bol za čias Napoleona povýšený na 
post ministra obrany a po období reštau-
rácie bez problémov slúžil aj po boku Ľu-
dovíta XVIII.

Francúzsko počas ustanovovania zá-
konov nariadilo vypratanie sôch, obrazov 
a zvonov z kostolov. V roku 1793 zaviedli 
francúzsky revolučný kalendár, z ktorého 
boli vyškrtnuté všetky sviatky svätých 
i  židovský sabat. V Paríži usporadúvali 
pochody proti cirkvi, na čelo ktorých sta-
vali parížskeho arcibiskupa, ktorému na-
miesto biskupskej čiapočky dali na hlavu 
jeden zo symbolov revolúcie – červenú 
frýgickú čiapku. Z názvov miest a  dedín 
vytreli slovo „svätý“, dokonca boli obce, 
ktoré boli úplne premenované. Takto, na-
príklad, klerikálne znejúca dovolenková 
destinácia St. Tropez bola premenovaná 
po gréckom božstve na Heraclee. 

 

Orgie na sviatok Rozumu

Antiklerikálne povstanie dosiahlo 
svoj vrchol 10. novembra roku 1793, keď 
Jacquez Herbert na radu radikálneho ate-
istického novinára a politika Anacharsisa 
Clootsa vyhlásil Kult Rozumu za národné 
a komúnové náboženstvo. Cloots tvrdil, že 

Pravdou, Rozumom a Slobodou je možné 
sformovať ľudstvo do dokonalosti, preto 
nestačí iba zavrhnúť Boha kresťanstva, ale 
je potrebné namiesto neho vytvoriť nový 
kult. 

Oficiálny sviatok Kultu Rozumu bol 
svätený v chráme Notre Dame, ktorý bol 
zároveň vysvätený za Chrám Rozumu. 
Vyniesli z neho kresťanský oltár a na jeho 
miesto postavili Oltár Slobody s nápisom 
„Filozofii“.

Počas niekoľkohodinovej mystickej 
omše, na ktorej boli podľa niektorých 
kritikov prítomné blasfemické symboly 
čiernych obradov, sa klaňali pred oltárom 
„Bohyne Rozumu“, ktorú stelesňovala 
manželka ateistického tlačiara Antoine-
-Francois Momora. Na základe súdobých 
záznamov vyústil tento kostolný obrad do 
orgií, ktoré prekvapili ešte aj radikálneho 
vodcu revolúcie Maximiliána Robespier-
ra, keď sa o nich dozvedel.

Kult Rozumu trval sedem mesiacov. 
Spisovateľ Louis Sebastien Mercier vo 
svojej knihe s názvom Nový Paríž opisu-
je atmosféru týchto dní takto: „Usporia-
dali bláznivú slávnosť, na čele s Parížom. 
Zúčastnení sa opili páleným z  oltárneho 
kalicha a  zo stojanov na oblátky si bra-
li mišpuľu. Na somároch oblečených do 
kňazského rúcha s  držiakom na oltárnu 
sviatosť v ruke sa postavili pred vchody do 
krčiem a krčmári im aj po tri razy naplnili 
kalich. Na konci pochodujúceho zástupu 

boli osly obložené krížami, nádobami na 
svätenú vodu a  kadidlami… Na dvoroch 
sa pálili drevení svätí a z dreva vyrezáva-
né kríže. Dym z ohnísk šľahal až po druhé 
poschodie a z okien vyhadzovali na oheň 
jakobínmi odsúdené knihy. Ľud sa nadše-
ne zapájal do nových orgií a pýšil sa tým, že 
konečne zo seba striasol jarmo nábožen-
stva. Rehotali sa a vykrikovali oplzlé slo-
vá… Pobehlica veselo ukazovala svojmu 
chlapcovi napolo zuhoľnatený obraz svä-
tej Zuzany – panny. Organizátor parády, 
ateistický prokurátor Komúny, Chaumet-
te, unášaný radostným opojením, veril, 
že sa mu podarilo vyhnať Boha zo sveta. 
… Gobel, parížsky arcibiskup pred očami 
konventu nazval sám seba podvodníkom 
a zaslepovateľom, zaprel a stratil nábožen-
stvo, ktorému bol arcipastierom. Jeho prí-
klad nasledovalo mnoho ďalších kňazov, 
ktorí medzi sebou súťažili, ktorý z nich si 
ako prvý vyzlečie kňazské rúcho… 20. no-
vembra 1793 hanobiace hulákanie dosiah-
lo svoj vrchol. Pred Národný konvent sa 
v  dvojrade postavil zástup v  kňazských 
rúchach, v  zborových košeliach, s  fúrik-
mi… Niektorí z členov konventu zostúpili 
z úradných stolíc, chopili za driek dievča-
tá v kňazských rúchach a tancovali spolu 
s davom.“ 

Zdroj: Hetek 2011
Preklad: Lýdia Takácsová
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Po popravení Márie Antoinety 
a Ľudovíta XVI. sa spustila aj 
likvidácia náboženstva a cirkvi.



K 
oncom septembra, konkrétne 
23.9.2012 sa mi už tretíkrát, 
vďaka Bohu a môjmu zamest-

návateľovi, opäť podarilo dostať do New 
York City a vďaka tejto príležitosti opäť 
zažiť mesto plné množstva rôznych im-
pulzov a zaujímavých atrakcií, ako napr. 
preplnenosť a svetelnosť námestia Times 
Square, tisícky typických žltých taxíkov, 
mohutnosť a lokálny patriotizmus spojený 
s výstavbou One Wolrd Trade Center, je-
dinečnosť finančného dištriktu či plavbu 
po rieke Hudson okolo Sochy slobody, 
pompéznosť broadwayského muzikálu či 
nespočetné množstvo high-streetových 
obchodov a stánkov rýchleho občerstve-
nia, posiatych po celom Manhattane, no 
predovšetkým možnosť už tretí rok po 
sebe okúsiť atmosféru bohoslužby v cirkvi 
Hillsong New York City. Dlhoročný čitateľ 
Logosu si spomenie, že v tejto cirkvi sme 
mali možnosť byť pri jej zrode v roku 2010 
a minulý rok sme sa pozreli na jednoročný 
progres. A teraz sme opäť po roku tu…

Už minulý rok sme skonštatovali, že 
cirkev rastie a napreduje a zanechala 
v nás dobrý dojem. Inak tomu nebolo ani 

tentoraz. V súčasnosti sa nedeľné boho-
služby konajú až sedemkrát za deň, a teda 
oproti minulému roku pribudli tri boho-
služby. My sme sa zúčastnili bohoslužby 
začínajúcej o 18.00 a hoci sme prišli desať 
minúť pred začiatkom, miesta na sedenie 
už nebolo a asi s ďalšími päťdesiatimi 
ľuďmi sme celú bohoslužbu prestáli – ale 
nejako extra to neprekážalo, keďže celý 
priebeh bol veľmi dynamický, pútavý, 
živý a strhujúci. Bohoslužba začala štan-

dardne načas asi trojminútovým videom, 
ktorého cieľom bolo pripraviť ľudí na 
chvály a dostať ich do stavu veľkého 
očakávania. Po ňom nasledovali chvály, 
ktoré tvorilo asi 90% piesní z nového 
albumu austrálskeho Hillsongu, čo svedčí 
o aktuálnosti a napredovaní služby chvál. 
Zvuk možno zo začiatku nebol správne 
nastavený, ale po dvoch, troch chválach to 

už „ladilo“ a spolu so svetelnými efektmi 
vytvoril fantastický zážitok v uctievaní. 
Dvaja kolegovia (jedna z Rumunska 
a druhý z Juhoafrickej republiky), ktorí 
zažili podobnú atmosféru prvýkrát, si 
ju pochvaľovali a páčilo sa im. Veľmi sa 
modlím, aby to pre nich nebol len nejaký 
obyčajný zážitok, ale skúsenosť, ktorá 
ovplyvní zvyšok ich života. Po necelej 
trištvrte hodinke prišiel čas na zbierku. 
Výnimočne si vzal slovo pastor Carl 

Lentz, ktorý cítil, že mal hovoriť nielen 
počas zbierky, ale aj počas kázne, hoci pô-
vodne bol pripravený iný kazateľ. Prehlá-
sil, že cirkev je financovaná z desiatkov 
a darov a že nie je iný biblický model ako 
ten, kde každý cirkev podporuje a podieľa 
sa na jej podpore a raste. Naznačil, že pre 
mnohých je tento princíp možno nový, 
resp. voči nemu môžu mať výhrady, no je 

Cirkev rastie a napreduje 
a zanechala v nás dobrý dojem.

Radovan Kapusta

Po roku opäť v zbore
HILLSONG 
New York City
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jediným, ktorý fungoval v novozákonnej 
cirkvi a funguje dodnes. Tých niekoľko 
minút ma utvrdilo v tom, že vízie, ktoré 
má táto cirkev, napr. presťahovanie sa do 
vlastných priestorov alebo zasahovanie 
stále väčšej časti tejto 10-miliónovej met-
ropoly, sú spomínaným zjavením dosiah-
nuteľné, lebo nie sú učením človeka.

Počas zbierky ešte hrali dve uctievacie 
chvály, aby po interaktívnych video-ozna-
moch, ktoré podali správu o minulom 
týždni a oznámili program na týždeň na-
stávajúci, sa slova opäť chopil pastor Carl. 
Už netradičný imidž pastora naznačil, 
že kázeň bude živá, zaujímavá a vtipná, 
čo sa aj potvrdilo. Kázeň o milosti sa dá 
rozdeliť do troch bodov: 
 ▪ Kto sme v Kristovi.
 ▪ Kristus je schopný a ochotný nás 

vytrhnúť z našich slabostí, pokiaľ Mu 
budeme dôverovať v každej oblasti 
nášho života.

 ▪ Božia milosť je vždy k dispozícii.

Bola taká, na akú sme zvyknutí 
napríklad od Dr. Billa Moora – plná 
spolupráce s publikom, vtipov, osobných 

zážitkov, vťahujúca a zjavenia odovzdá-
vajúca. Jedna z top myšlienok, ktoré som 
si odniesol ja, sa týkala toho, že podľa 
ostatných výskumov je zrejmé, že až 90% 
identity dievčaťa pochádza z jej vzťahu 
s otcom, a teda jej sebadôvera, vystupova-
nie, životný pocit a správanie v dospelosti 
ovplyvňuje to, aký vzťah mala s otcom 
a ako k nej pristupoval. Fantastické 
zjavenie – na jednej strane odpoveď na 
mnohé otázky a problémy dnešnej doby 
a na strane druhej obrovská výzva pre nás 
otcov, ktorí vychovávame dcéry. 

Zhrnutie na záver

 ▪ Zdravé biblické učenie (desiatky 
či milosť – dva dôležité koncepty 
fungovania cirkvi i života každého 
jednotlivca).

 ▪ Veľmi srdečná a príjemná atmosféra, 
kde každý nový človek mohol dostať 
informácie o cirkvi, zapojiť sa do 
skupiniek či iných aktivít cirkvi a na 
každom kroku boli uvádzači, starajúci 
sa o plynulý priebeh bohoslužby.

 ▪ Obrovská perspektíva, keďže prevaž-
nú časť daného zhromaždenia tvorili 
ľudia vo veku 25-35 rokov (bolo mož-
né vidieť aj mladšie či staršie ročníky, 
no tie boli v menšine).

 ▪ Veľmi interaktívna a pokroková 
komunikácia počas bohoslužby, ale aj 
mimo nej.

 ▪ Kvalitné a pomazané uctievanie 
Pána.

 ▪ Cirkev začínala jednou bohoslužbou 
za deň, minulý rok pribudli nové tri 
a v súčasnosti len v nedeľu je k dis-
pozícii sedem bohoslužieb, zväčša na 
dvoch miestach (no počas tejto nedele 
boli všetky bohoslužby na jednom 
mieste s kapacitou asi 500 ľudí).

 ▪ Ľudia, ktorí aj napriek tomu, že sú 
v top meste USA, nemajú problém 
počas bohoslužby stáť či chodiť do 
prenajatých priestorov, jasne svedčia 
o tom, že im na tomto diele záleží.

Na záver v mene redakcie prajeme tejto 
cirkvi napredovanie a naplnenie vízie, 
s ktorou je možné detailnejšie sa obozná-
miť na www.hillsongnyc.com. 
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Jarka

Moje obrátenie k Pánovi začalo, keď 
som mala asi sedemnásť rokov. Bola 
som vtedy spokojné a šťastné dievča 
na umeleckej škole, o ktorej som vždy 
snívala. Vďaka otvorenej a optimis-
tickej povahe som mala veľa dobrých 
priateľov a veľmi dobré rodinné záze-
mie. Takže, čo mi mohlo chýbať?

Raz ma na chodbe oslovil študent 
z našej školy, bol o ročník nižšie a dodnes 
neviem, odkiaľ ma poznal a už vôbec 
neviem, prečo ma oslovil takto: „Ahoj, 

ty si tá Jarmila?“ Odpovedala som áno, 
pokračoval: „Si veriaca?“ Aj na to som 
odpovedala áno. Trošku to vo mne hrklo, 
ale veď som predsa vedela, že Boh je. 
A potom povedal, aby som s ním išla na 
jedno kresťanské stretnutie. Neváhala 
som. Niečo detské v duši mladého človeka 
sa pohne za všetkým vzrušujúcim a toto 
teda bolo pre mňa dobrodružstvo…

Vyrástla som v katolíckej rodine ako 
dobre vychovaná dcéra skvelých rodi-
čov. Zaujímala som sa o vieru, modlila 
sa a chodila do kostola. Fascinovala ma 
predstava, že naozaj existuje Boh, ktorý 

ma stvoril, Ježiš, ktorý chodil po zemi 
a robil zázraky, a pre mňa veľmi záhad-
ná osoba Svätého Ducha, o ktorom som 
vedela len veľmi málo. Do kostola som 
chodila s radosťou a s očakávaním. 

Zlomovým sa stal rok, kedy padol ko-
munizmus a ja som sa práve chystala na 
birmovku. Kostol sa naplnil množstvom 
ľudí, ktorí tam nikdy predtým neboli. 
Videla som okolo seba veľa mladých ľudí, 
ale nenašla som tam jediného úprim-
ného, ktorý by naozaj veril, že sa stane 
dospelým kresťanom a prijme Svätého 
Ducha. Tešili sa iba na zlaté hodinky. 
Napriek môjmu sklamaniu a pokrytec-
tvu, ktoré som videla okolo seba, som si 
zachovala vieru a očakávanie, že teraz 
sa niečo stane. Predstavovala som si, aké 
to musí byť úžasné, keď človeka naplní 
Boží Duch, isto sa musí niečo stať! V ten 
deň sme stáli všetci okolo kostola v dvoch 
radoch, lebo dovnútra sme sa nezmestili. 
Celý čas som bojovala s myšlienkami, ako 
tu môžu stáť ostatní, keď nič nečakajú, 
ničomu neveria, čo ak majú pravdu oni… 
Blížil sa biskup, staručký dedko, ktorého 
museli podopierať z oboch strán, jemne 
ma pľasol po líci, ani sa na mňa nepozrel, 
niečo zamrmlal a šiel ďalej. Aké sklama-
nie… Ešte som chvíľu čakala, ale nestalo 
sa nič, celkom nič. Bolo mi do plaču. 
Ak Boh existuje, tak buď nie je tu, alebo 
o mňa nemá záujem! To bol záverečný 
úsudok vtedy trinásťročného dievčaťa.

Vrátim sa však tam, kde som začala 
toto rozprávanie: šli sme na to stretnutie 
kresťanov. Vošli sme do veľkého starého 
domu v historickej časti Bratislavy. Priví-
tala nás milá pani, na nič sa nevypytova-
la, moje meno už poznala, dala mi teplé 
papuče a vošli sme do izby, kde sedelo asi 
tak 10 ľudí. Bolo tam príjemne, čítali si 
z Biblie a povzbudzovali sa navzájom. Po-
tom začali hrať chvály, všetci sa postavili 
a chválili Pána, zdvihli svoje ruky a tváre 
im žiarili. Môj údiv prerástol do úžasu, 
keď sa začali modliť v jazykoch. Čo to 
je, rozmýšľala som sama v sebe, nemala 
som odvahu v tej bázni ani ústa otvoriť. 
A zrazu som vedela, že Boh predsa len 
je. Ničomu som nerozumela, po tvári mi 
tiekli veľké slzy, trochu som sa hanbila, 
ale bola som zároveň šťastná. Nakoniec 
tá pani doniesla koláče, čo nás z inter-
nátu veľmi potešilo. Vysvetlila mi, že to, 
čo som videla, je prejav Svätého Ducha. 
Ani si neviete predstaviť, aká som bola 
šťastná – tak predsa ma našiel! V tú noc 
som ani nespala a na druhý deň som si 
hneď po škole bežala kúpiť Bibliu. To bola 
vec! Také úžasné slová, a živé! Hovorili 
ku mne, až som z toho bola šokovaná. 

Od tohto prvého stretnutia s Bohom, 
kedy som už nepochybovala, že je, mi 
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trvalo ešte dva roky, kým som sa dostala 
do cirkvi a prežila som naplnenie Svätým 
Duchom. V tom čase nebola taká múd-
rosť a vyučovanie ako dnes. Nikto mi ne-
povedal pár základných, životne dôleži-
tých vecí, že to, čomu som uverila v srdci, 
potrebujem vyznať aj svojimi ústami, že 
sa potrebujem nechať pokrstiť ponorením 
vo vode a Svätým Duchom. Nepovedali 
mi ani to, aká je pre môj ďalší rast v Páno-
vi dôležitá cirkev, a tak som sa – prirodze-
ne, ako som vedela – rozhorlila v chodení 
do kostola. Všade som rozprávala, ako 
sa ma Boh dotkol a že je živý! A jedno 
semienko bolo zasiate dobre: moja pria-
teľka, ktorá študovala vo Zvolene, sa asi 
o rok a pol nato obrátila a napísala mi list. 
„Už viem, čo si mi vtedy rozprávala o Svä-
tom Duchu, o jazykoch, mala si pravdu, 

prijala som Ježiša do svojho srdca!“ Bolo 
mi do plaču, lebo som bola presvedčená, 
že ja som Ho už stratila. Nenašla som 
jedinú osobu v mojom okolí, ktorá by mi 
povedala, čo mám robiť. Do kostola som 
už nechodila a zo svojej snahy zapáčiť 
sa Bohu som sa dostala do frustrácie, že 
nikdy pre Neho nebudem dosť dobrá, aby 
som si zaslúžila večný život. Výsledkom 
bolo, že som sa nevedela na seba pozrieť 
ani do zrkadla. Moja posledná návšteva 
v kostole bola pred Veľkou nocou, keď 
sa pri každej spovednici tlačili húfy ľudí. 
Ťažil ma na duši jediný hriech: že som 
nevedela veriť a dôverovať Bohu. Aby to 
nevyzeralo tak hlúpo, ešte som si nejaké 
dva, tri vymyslela. Na moje veľké pre-
kvapenie sa farár na mňa oboril, že teraz, 
keď je tu toľko ľudí, nemám zdržovať 
nezmyslami, že nikto nevie veriť tak, ako 
by chcel – a slušne ma vyhodil. Vtedy som 
si uvedomila, že on nemal ani toľko viery 
ako ja, že v kostole Boh isto nie je.

Zhoršil sa aj môj zdravotný stav. Už 
niekoľko rokov som sa liečila na zákernú 
„nevyliečiteľnú“ chorobu, a to reuma-
tickú polyartritídu. Chodila som po 
liečeniach a napchávala sa tabletkami. 
S naozaj zlými zdravotnými prognózami 
do blízkej i ďalekej budúcnosti, s vedo-
mím, že nie som dosť dobrá, som vtedy 
ako násťročné dievča znenávidela samu 
seba a klesla na svoje morálne dno. 

Po preplakaných nociach, kedy som 
kričala na Boha, že kde je, prišla nádej 
a kamarátka, čo mi v liste napísala, 
že spoznala Ježiša, prišla ku mne na 
návštevu. Položila som jej jedinú otázku: 

„Tak mi už povedz, čo mám urobiť, 
aby som mala večný život?“ Pomodlili 
sme sa spolu modlitbu spasenia… Tak 
málo a mne sa zmenil celý život. PÁN 
MA NAŠIEL. V tú noc som zaspáva-
la s úsmevom a bez sĺz a zvedavo som 
čakala, či to bude trvať ešte aj ráno. Na 
moje prekvapenie, ten pokoj a radosť 
z môjho srdca už nikdy neodišli. 

Znovu som otvorila svoju Bibliu 
a začala hľadať, ako teda môžem byť 
naplnená Svätým Duchom. Krátko pred 
tým, ako som mala byť pokrstená vo 
vode, som na jednej skupinke počula, ako 
brat, ktorý kázal, povedal: „Boh je verný 
a chce ti dať Svojho Ducha.“ Držala som 
tie slová pevne vo svojom srdci a premýš-
ľala. Ak Boh chce a aj ja chcem, tak nie 
je problém – a pokiaľ je nejaký problém, 

pre ktorý neviem byť naplnená Svätým 
Duchom, budem sa modliť a postiť, 
kým ho Boh neodstráni a ja nedosta-
nem Svätého Ducha, lebo Boh chce!

Tak som odhodlane začala svoj prvý 
pôst v živote. Ani nie po dvoch dňoch 
som sa modlila vo svojej izbe. Dvere boli 
pootvorené a všetci doma, tak som iba 
zašepkala: „Otče, prosím, daj mi svoj-
ho Svätého Ducha, naplň moje srdce.“ 
A On na moje veľké prekvapenie naozaj 
prišiel, padla som na kolená a od šťastia 
mi začali tiecť slzy po tvári a naplnila 
ma obrovská radosť. Na ďalší deň som sa 
postila ďalej. Bola som v ateliéri a za-
volala som na Svätého Ducha, znovu 
prišiel a ako som tak ležala pod Jeho 
mocou na zemi, prosiac o dar hovorenia 
v jazykoch, začala som sa modliť. Potom 
som bola pokrstená vo vode a dodnes 
chválim Boha za to, že ma zachránil, že 
ma prijal a miloval takú, aká som bola, 
že sa s úsmevom viem pozrieť do zrkadla, 
a hlavne, že mi dal skvelého manžela, na 
ktorého sa oplatilo čakať, krásnu jedineč-
nú dcérku a úžasný zbor, bratov a sestry 
a aby som nezabudla, aj zdravie. 

Po tých udalostiach môjho obrátenia 
sa stalo, že moje kĺby odpuchli a môj lekár 
z bratislavských Kramárov, ktorý vravel, 
že sa v tridsiatke pravdepodobne už ne-
udržím na nohách a budem musieť pou-
žívať vozík, založil moju kartu so slovami, 
že sa asi pomýlil v diagnóze. Sledoval ma 
ešte pol roka, no v mojom tele a v mojej 
krvi nebola ani stopa po zápale či bolesti. 
Po piatich rokoch liečby antireumatikami 
ma jednoducho vyradil z kartotéky. Dnes 
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Tisíce kresťanov 
podporili Izrael

Tisíce evanjelikálnych kresťanov z celého 
sveta pochodovali 4. októbra s vlajkami 
izraelským hlavným mestom Jeruzalemom, 
aby vyjadrili podporu štátu Izrael.

Evanjelikáli sú známi ako pevní zástan-
covia existencie židovského štátu v Zemi 
Izrael, ktorý podporujú ako finančne, 
tak politicky. Napriek tomu však nie sú 
obľúbení zďaleka u všetkých Izraelčanov. 
Mnohí sa na nich pozerajú s podozrením 
kvôli ich silno proti-palestinským názorom 
i náboženskej motivácii.

Evanjelikálna podpora Izraela vychádza 
z postojov kresťanského sionizmu, ktorý 
považuje návrat Židov z exilu do Zeme 
Izrael za napĺňanie biblických proroctiev. 
Popredné osobnosti tohto kresťanského 
hnutia po desaťročia v mene svojich spolu-
veriacich lobovali u vedúcich predstaviteľov 
USA v prospech Izraela a pre evanjeli-
kálnych kresťanov boli vo voľbách vždy 
dôležité postoje kandidátov k Izraelu.

Štvrtkovú akciu organizovalo 
Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo 
Jeruzalem (International Christian 
Embassy Jerusalem, ICEJ), ktoré už 
niekoľko rokov podporuje vzťahy medzi 
Izraelom a kresťanmi po celom svete. 
Pod záštitou ICEJ sa minulý týždeň 
v Jeruzaleme konala aj konferencia, ktorej 
sa zúčastnilo viac ako 5 tisíc ľudí z takmer 
90 krajín sveta, vrátane 25 poslancov. Na 
Jeruzalemskom pochode sa spolupodieľalo 
aj Medzinárodné spoločenstvo kresťanov 
a židov (International Fellowship of 
Christians and Jews, IFCJ), ktoré uvádza, 
že každoročne prevažne v USA vyberie 
na charitatívne projekty v Izraeli vyše 110 
miliónov dolárov.

Rezervovaný alebo odmietavý postoj 
mnohých židovských Izraelčanov voči 
evanjelikálom pramení jednak z ich obavy, 
že sa títo kresťania snažia pod rúškom 
charity vykonávať konverzie židov, jednak 
z vieroučných postojov evanjelikálov.

Ľavicoví Izraelčania ďalej evanjelikálom 
vyčítajú takmer bezpodmienečnú podporu 
izraelskej pravice v otázkach osídľovania 
Izraela a odpor k vzniku arabského štátu 
západne od Jordánu.

Jeruzalemského pochodu, ktorý sa 
koná každoročne počas sviatku Sukot, 
sa nezúčastnili len evanjelikáli, ale tiež 
pochodové orchestre, vojaci Izraelských 
obranných síl, pouliční umelci, tanečné 
skupiny a mnoho ďalších.

Zdroj: Eretz.cz (Scooolie)



už mám po tridsiatke a moje kĺby mi dob-
re slúžia. Vďaka Bohu za Jeho vernosť.

Peter

Volám sa Peter a v nasledovných 
riadkoch by som vám rád rozpovedal 
môj príbeh hľadania Boha. Vyrástol som 
v rodine bez náboženského zázemia, kde 
sa kresťanstvo náznakom prejavilo iba 
pri Vianociach spoločnou modlitbou 
za jedným stolom. Do kostola sme ako 
rodina nechodievali a ani nijako inak sme 
nedali najavo svoje vierovyznanie. 

V druhom stupni na základnej 
škole sme mali na výber medzi dvoma 
predmetmi, a síce medzi etickou a ná-
boženskou výchovou. S ľahostajnosťou, 
presvedčený iba tým, že moji kamaráti sa 
rozhodli pre náboženstvo, som si aj ja vy-
bral tento predmet. Moji spolužiaci toho 
času mali už za sebou tzv. „prvé sväté 

prijímanie“ a hodiny náboženstva neskôr 
smerovali k príprave na tzv. „birmovku“. 
Ak som chcel s nimi ďalej pokračovať, 
musel som všetko zanedbané dobehnúť. 
Prakticky to znamenalo, že popri hodi-
nách náboženstva v škole som chodil ešte 
na doučovanie priamo na faru, záverom 
čoho malo byť „prvé sväté prijímanie“. 
Stretli sme sa tam v celku zaujímavá par-
tia. Z toho celého si veľa nepamätám, snáď 
iba pochmúrnu atmosféru a pár svetlých 
okamihov, ktoré pripravili trapasy mojich 
spolužiakov – chlapec, ktorý sa nevedel 
poriadne prežehnať, alebo dievčatko, kto-
ré si na hodinu donieslo škrečka, skrýva-
júc ho pred katechétom v lavici. Asi nikdy 
som poriadne nepochopil pravý zmysel 
týchto náboženských úkonov, ale napriek 
tomu som všetko dodržoval. Mal som 
z domu dobrú výchovu a vždy som sa 
považoval za niekoho, kto sa má postaviť 
na stranu dobra a spravodlivosti. Takto 
znenazdajky som sa dostal do kontaktu 
s kresťanstvom a začal som pravidelne 
chodiť do kostola. Slovo „chodiť“ je snáď 
najviac vystihujúce, pretože napriek mojej 
enormnej snahe sa mi len zriedka podari-
lo z kázne niečo hodnotné vydolovať. 

Nikdy som nepatril k výslovne zlomy-
seľným a zlým ľuďom, ale napriek tomu 
ma týmto obdobím neustále prenasledo-
val pocit hriešnosti a osobného zlyhania 
pred Bohom. Považujem sa za úprimného 
človeka, a preto som, napriek tomu, že 

moje hľadanie Boha začalo vcelku laxne 
a povrchne, zobral kresťanstvo vážne. 
Neodradila ma ani faloš a pretvárka, 
s ktorou som sa tak často stretával. Chaos 
v pocitoch a myšlienkach o zmysle toho 
celého som pripisoval skôr sám sebe 
a svojej neschopnosti. Veď viera je osob-
nou otázkou a nie je mojou vecou súdiť 
druhých, naopak, ja mám strážiť svoj 
vlastný život. S vedomím mojej nedosta-
točnosti pred Bohom a snahou svojimi 
skutkami získať si Jeho pozornosť, som 
v kostole uprednostnil pred pohodl-
ným miestom v lavici na sedenie radšej 
miesto na státie. Neraz mi bolo zle – celý 
som zbledol, ale tvrdohlavo, s nábožen-
skou pýchou som zostal stáť a nevyšiel 
som von na čerstvý vzduch. Odísť by 
totiž znamenalo, že sa mi nebude rátať 
bohoslužba, a teda by som mal hriech. 
V kostole veľa Božieho slova nezaznelo, 
a tak som o Bohu veľa nevedel, napriek 
tomu som s rešpektom voči Nemu aspoň 

v náznakoch vytušil, že by mal byť 
dobrý a nechcel som Ho sklamať. 

Za kľúčovú v mojom živote považu-
jem jednu modlitbu, ktorú som povedal 
Bohu, a síce, že už nechcem žiť prázd-
nym životom, ale ak On – Boh – je, ak 
existuje, tak nech sa mi dá spoznať. 
Krátko nato sme s mojím najlepším 
kamarátom, prechádzajúc cez sídlisko, 
natrafili na skupinu ľudí, ktorí hrali 
na gitare a spievali kresťanské piesne, 
sprevádzané kázaným Božím slovom. 
Na prvý pohľad ma zaujalo to oduševne-
nie, radosť a sloboda, s akou sa títo ľudia 
priznávali k tomu, že uverili v Boha. Ja 
napriek tomu, že som sa považoval za 
kresťana, som takýto pocit slobody a hr-
dosti zo svojho vierovyznania nepoznal. 
Skôr som sa zaň takpovediac hanbil 
a nechával si ho len sám pre seba. 

Kamarát, s ktorým som na týchto 
bezprostredných radostných kresťanov 
natrafil, bol tak trochu z iného súdka. 
Pokrytectvo, ktoré zažíval od formál-
nych kresťanov, ho viedlo k tomu, aby 
hľadal zmysel života v iných veciach. Rád 
počúval tvrdú hudbu a prispôsobil tomu 
tiež svoj životný štýl. Boli sme zvláštna 
dvojka, veru, ja tak trochu „slušňák“ 
a on zasa rebel. Mali sme však jednu 
vec spoločnú: obaja sme chceli spoznať 
pravdu. Vedeli sme pri pive viesť dlhé 
intelektuálne debaty o zmysle života. 
Na udalosť, kedy sme stretli kresťanov 

na ulici, nadväzovalo pozvanie na pre-
mietanie filmu s témou „Smrť a čo 
ďalej?“. Téma nás oboch zaujala. Po filme 
nasledovala diskusia, ktorá bola pre mňa 
veľmi podnetná. Už dlho som sa nestretol 
s niekým, kto by vedel s takou múd-
rosťou, tak jednoducho a pritom „trefne“ 
odpovedať na moje zložité otázky. 

V interpretácii Božieho slova som mal 
náboženský chaos, bola plná rozporov 
a protikladov. Zrazu sa mi začali črtať 
jasné kontúry, začal som chápať súvislos-
ti. Bolo to naozaj veľké dobrodružstvo. 
Cítil som sa ako nejaký bádateľ, ktorý po 
dlhom pátraní našiel vysnívaný poklad. Je 
úžasné, koľko múdrosti je skryté v Bo-
žom slove a ako jednoducho a priamo vie 
ono odpovedať na naše otázky. Netreba 
mať svrabľavé uši, ale treba vedieť prijať 
pravdu takú, aká je, aj keď nie vždy sa 
dobre počúva. Radikálne to zmenilo 
moje zmýšľanie, ako keby som práve 
prezrel. Nebolo to však iba o intelektu-
álnom poznaní, ale o celkovej premene 
mojej osobnosti. Možnosť stretávať sa 
s kresťanmi pravidelne som privítal. 
Svojím vyznaním som v modlitbe verejne 
deklaroval rozhodnutie podriadiť sa 
Bohu. Vyznal som svoju vieru, to, že 
verím v Boha, v Jeho milosť a milosr-
denstvo, ktoré sa mi dostalo skrze Jeho 
jednorodeného Syna Ježiša Krista, ktorý 
bol zástupne za mňa potrestaný a zomrel 
za moje hriechy a skrze ktorého budem 
aj ja, tak ako bol On, vzkriesený. 

Bezpodmienečná Božia láska ma 
zmenila. Zmena prišla zvnútra bez 
toho, aby som mal na tom podiel. Iba 
milovaný vie ďalej milovať a ja som 
zrazu vedel, že Boh ma miluje, aj napriek 
tomu, aký som bol. Svet sa stal zrazu 
taký nejaký farebnejší, voňavejší, občas-
ný smútok vystriedala radosť a pokoj 
s uistením o Božej dobrote voči mne. 

Vďaka Bohu som vedel vyštudovať 
vysokú školu, vďaka Bohu som vedel 
získať dobrú prácu a vďaka Bohu sme 
si povedali s mojou manželkou Jarkou 
áno a máme dnes krásnu dcérku Julku 
a tešíme sa jeden druhému. Naše miesto 
sme si našli v meste Poprad, kde sme sa 
stali súčasťou miestneho zboru – Kres-
ťanského spoločenstva „Dom Viery“. 

Uvedomujeme si, že nie je samozrej-
mosťou, keď sa človek stretne so živým 
Bohom a že môže mať s Ním každodenné 
spoločenstvo, a preto sme veľmi vďační aj 
za tých, ktorí stáli pri našom znovuzrode-
ní, ktorí sa za nás modlili, a za tých, ktorí 
spolu s nami aj dnes hľadajú Božiu vôľu. 
Úprimne zo srdca ti prajeme, milý čitateľ, 
aby si aspoň tak ako my aj ty okúsil 
Božiu milosť, Jeho dobrotu a bezpod-
mienečnú lásku. Buďte požehnaní!
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Iba milovaný vie ďalej milovať a ja 
som zrazu vedel, že Boh ma miluje...

K 
ázanie evanjelia v  newyorskom metre, v autobusoch 
a na trajektoch je jadrom odvážneho plánu jedného nigé-
rijského evanjelistu, ktorý túži evanjelizovať, vytrénovať 

a zmobilizovať armádu kresťanov, ktorá naplní „Veľké poslanie“ 
v „meste, ktoré nikdy nespí“.

Mohli by sme to nazvať získavanie Manhattanu pre Krista 
prostredníctvom cestujúcej verejnosti. Toto je vízia Michaela 
Nwadiuka – a on ju napĺňa naozaj s nadšením.

„Newyorským dopravným systémom prechádza denne viac 
ako 5 miliónov ľudí,“ hovorí Nwadiuko. „Mnohí z  nich nena-
vštevujú žiadnu cirkev a  ja chcem týmto cestujúcim priniesť 
evanjelium.“ 

Nwadiuko takto slúži na ulici už takmer celé desaťročie. Jeho 
ďalším krokom je zabezpečiť priestory, kde by mohol vytrénovať 
a ubytovať 1 000 dobrovoľníkov z celej krajiny, ktorí by vytvorili 
celodenné evanjelizačné tímy pôsobiace na 27 podzemných lin-
kách Manhattanu. 

Jeho ambiciózny sen sa neobyčajným spôsobom zrodil vo chví-
li, keď prišiel navštíviť Manhattan zo svojej evanjelizačnej základ-
ne v Severnej Karolíne. Vtedy v roku 1998 cestoval v preplnenom 
metre a všimol si strapatú, zle oblečenú ženu, ktorá kľučkovala 
v chodbičke vlakového kupé a nahlas opakovala verše z Evanjelia 
Marka 8,38: „Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení 
hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, 
keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi.“ 

Odvaha tejto ženy ho neustále „prenasledovala“. Nwadiuko 
začal vnímať pasažierov ako hladné duše, ktoré už nikdy nestret-
ne. Nasledujúceho dňa nastúpil v Bronxe do metra a začal kázať. 
„Bol to jeden z najvzrušujúcejších momentov,“ spomína. „Boh sa 
ma mocne dotkol a povzbudil ma, že som robil správnu vec.“

Ešte niekoľkokrát New York navštívil a potom sa tam v roku 
2005 presťahoval a  založil stálu službu. „Vnímal som volanie 
od Ducha Svätého ísť do New Yorku,“ hovorí evanjelista. Spolu 
s manželkou Angelou a tímami veriacich uskutočnil vyše 10 000 
„bohoslužieb“. Nwadiuko, vždy oblečený v obleku a s kravatou, 

pozdraví cestujúcich a káže odkaz evanjelia 10 až 20 minút, zá-
leží na okolnostiach. V kyvadlovej doprave medzi námestím 
Times Square a Grand Central Station má asi 90 sekundovú 
minikázeň. 

„Duch Svätý je verný a bod po bode mi dáva odkazy, ktoré 
zasahujú srdcia ľudí,“ hovorí.

Kázne sú obyčajne sprevádzané výzvami na prijatie spase-
nia, modlitbami, rozdávaním Biblií a následnými rozhovormi. 
Evanjelista uvádza, že mesačne prijme Pána v priemere zhruba 
30–50 ľudí. 

Nwadiuko si spomína na jednu príhodu v termináli trajek-
tu na Staten Islande. Pribehol za ním muž a prosil ho: „Kazateľ, 
musím s vami hovoriť. Chcem, aby ste sa za mňa modlili. Stratil 
som prácu a moja priateľka je tehotná.“ Modlil sa s tým mužom 
a odporučil mu, aby navštívil miestne zhromaždenie Assemblies 
of God, kde napokon odovzdal svoje srdce Kristovi.

Reakcie verejnosti na Nwadiukovu službu bývajú zmiešané. 
„Ľudia sú buď nahnevaní, hladní po pravde alebo bez záujmu,“ 
vypozoroval. Veľakrát sa mu vysmievali, urážali ho alebo preklí-
nali. V roku 2009 bol dokonca zatknutý za nočnú potýčku s polí-
ciou, ktorá sa odohrala práve na trajekte v Staten Island. Priznal 
sa k priestupku, že bránil polícii vo výkone a dostal za to 3 roky 
podmienku. 

Nwadiuko sa pridal k cirkvi Assemblies of God v roku 2011 
a teraz pracuje ako cestujúci kazateľ pre organizáciu US Missions. 
Poukazuje na naliehavú potrebu modlitieb a vyzýva kresťanov, 
aby sa zapojili do najbližšej 24 hodinovej modlitebnej akcie. 
Modlitebný rozvrh je rozdelený na časti od jednej do štyroch ho-
dín a sprístupnený v cirkvi Van Nest Assembly of God v Bronxe. 
„Chceme sa nonstop modliť za New York,“ hovorí. „Bolo by od 
nás veľmi trúfalé slúžiť bez intenzívnych modlitieb.“

 Zdroj: Charisma
Preklad: Zuzana Hladká

Upravila: Lenka Dunajská

Peter K. Johnson

Kazateľ, ktorý 
zachraňuje duše 
v newyorskom metre

Nigérijský evanjelista z cirkvi Assemblies of God 
je na misii v New Yorku a naplňuje „Veľké poslanie“ 
kázaním evanjelia v manhattanskom metre.
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KÁZNE NA CD  1,65 € / ks

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

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

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

DVD 1ks za 3,30 €, 2ks za 4,- € 

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

MP3 3,30 € / ks

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

KNIHY

Biblia - Roh. preklad (veľký formát) 32,00 €
Biblia - evanj. preklad 12,90 €
Evanjelium Jána 2,00 €
B. Bergerová:
Najväčší biznis môjho života 2,00 €
L. Beverová: Si viac, než koľko vážiš 6,10€
J. Bevere: 
Satanova návnada 6,40 €
Víťazstvo nad strachom 7,50 €
Srdce v ohni 7,20 €
Pod Božou ochranou 8,40 €
Bázeň před Hospodinem 8,40 €
Bližšie k Bohu 8,50 €
R. Bonnke:
Jistota spasení 1,20 €
Na prvním místě přímluva 1,40 €
Hospodin, který tě uzdravuje 1,40 €
Moc Ježíšovy krve 1,40 €
Nadšení pro evangelium (životopis) 5,00 €
Evangelizace ohněm 8,00 €
Duch Svatý - zjevení a průlom 8,00 €
Čas sa kráti 8,50 €
E. L. Cole: Maximálna mužnosť 6,20 €
K. Copeland:
Moc spravedlnosti 4,00 €
Poznej svého nepřítele  4,00 €
B.J. Daugherty: 
Veden Duchem 5,00 €
C. Freidzon: 
Duchu svatý, hladovím po tobě 5,30 €
P. Gammons:
 Moc mena Ježiš 2,40 €

Zrazu, Dotyk z neba 2,50 €
Zákony prosperity 3,90 €
Trikrát o uzdravení 3,90 €
K.E. Hagin: 
Ako byť vedený Duchom Božím 5,00 €
Následování Božího plánu pro tvůj život 8,00 €
Vitaj v Božej rodine 6,00 €
Biblický kurz uzdravenia 10,00 €
Uzdravující pomazání 9,00 €
Duch Svätý a Jeho dary 9,10 €
Porozumět pomazání 8,90 €
H. Hillová: Modlenie sa Božieho slova 3,10 €
B. Hinn: Vitaj, Duchu Svätý 9,20 €
Pomazanie 5,60 €
M. Chavda: Bdenie s Pánom 6,00 €
D. Y. Cho: 
Štvrtá dimenzia 5,80 €
Štvrtá dimenzia II. časť 5,80 €
Modlitba, kľúč k prebudeniu 5,50 €
Daniel 5,50 €
C. Jiménez: Companero Julian 6,00 €
J. Langhammer: 
Čo sa stane s týmto svetom 3,30 €
W. Margies: 
Problémy (ne)jsou požehnáním 1,60 € 
Zázrakům rozumět, zázraky prožívat 5,00 €
Únik z vězení nemoci, 
zvyku a zákonictví 9,00 €
J.Meyer: Revolúcia lásky 9,90 €
B. Moore: Strachonómia 7,00 €
S. Németh: 
Desatoro, 8,50 €
Znovuzrodenie 8,00 €
S. Omartian: 
Moc manželkiných modlitieb 8,50 €
Moc manželových modlitieb 8,50 €
T. L. Osborn: Uzdravenie 10,90 €
John Osteen: 
Zázrak v tvojich ústach 1,70 €
Božský prúd 1,70 €
Joel Osteen:
Ten nejlepší život 9,90 €
D. Prince:
Otcovia, píšem vám … 3,00 €
Lucifer odhalený 5,50 €
Manželia a otcovia 5,80 €
Boží liek na odmietnutie 2,40 €
Jazyk - kormidlo tvojho života 3,30 €
Moc proklamácie 3,40 €
Modlitby za vládu 1,20 €
Svätý Duch v tebe 2,40 €
Uzdravujúca moc Božieho slova 1,50 €
Zmierenie 6,70 €
Oni budú vyháňať démonov 9,80 €
Požehnanie alebo kliatba 9,30 €
Životný cieľ napĺňanie Božej vôle 2,00 €
Výnimočná Božia láska 2,40 €
Horké hlbiny života 2,40 €
Manželská zmluva 4,20 €
Boží plán pre tvoje peniaze 4,00 €
Duchovný boj 4,50 €
Pôst 4,00 €
Formovanie histórie 
prostredníctvom modlitby  a pôstu 5,80 €
Zasľúbená zem 6,60 €
Spravodlivý bude žiť vierou 5,50 €
Základy křesťanského života 10,00€
T. Sangsterová: Roztržený závoj 6,50 €
L. Sumrall: Viera zmení tvoj svet 5,80 €
C. G. Severin: Rusko si získalo naše srdcia 6,60 €
J. F. Walvoord: 
Armagedon, ropa a teror 9,90 €
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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

Hotel Centrum
Južná trieda 2/A

Nedeľa 17:00 hod.

LEVICE

Junior Centrum, 4. poschodie

Utorok 18:00 hod.

LEVICE

Hotel Astrum
ul. P.O. Hviezdoslava 2A

Štvrtok 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)

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa   9:30 hod.

MICHALOVCE

Hotel Družba
Jána Hollého 698/1

Štvrtok   18:00 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

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

POPRAD

DOM VIERY, Karpatská 17
(oproti BILLE)

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 9:00 hod.

ŠAĽA

Štúrova 1
(býv. Telekomunikácie)

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 9:30 hod.

TRENČÍN

Nám. Sv. Anny č. 350/5
OD OMAR - 3. posch.

Piatok 18:00 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

Utorok 17:30 hod.

Nedeľa 16:00 hod.

ŽILINA

P. O. Hviezdoslava (vedľa Ryby)

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

BOHOSLUŽBY ČESKO

BRNO - KUŘIM

Kulturní dům Rubínek
Poznaňská 10, Brno-Žabovřesky

Utorok 18:00 hod.

DOMAŽLICE

Žižkova 16, 1. posch.
Štvrtok 18:00 hod.

HODONÍN

Štefánikova 46
(areál Cykloservisu)

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

Neředínská 22/29

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

OSTRAVA

28. října 165 - bud. Zepter

Utorok 18:00 hod.

DKMO 28. října 124

Nedeľa 11:00 hod.

PELHŘIMOV

Svatovítské naměstí 126

Nedeľa 15:00 hod.

PLZEŇ

Karla Steinera 13
Nákupní centrum, 1. posch.

Streda 17:30 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

PRAHA

Novotného lávka 5

Štvrtok 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.

TŘINEC 

Hotel STEEL, Nám. Svobody 527

Štvrtok 18:00 hod.

ÚSTÍ NAD LABEM

Dvořákova 3134/2

Streda 18:30 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

31



církev víry milost

ve dne 
i v noci
to zrno klíčí
a roste
marek 4,27

Konference v Praze
24. listopadu 2012
TOP HOTEL Praha
Blažimská 1781/4

10:00 hod.
18:00 hod.

www.milost.cz

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.


