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Zákony
prosperity
Konečným cieľom prosperity je dávanie. 
Zistil som, že skutočné vyučovanie o prosperite 
robí z ľudí štedrých darcov, a nie sebeckých 
lakomcov, ako tvrdia odporcovia. 

Sme požehnaní, aby sme boli požehnaním. Boh 
povedal Abrahámovi: „Požehnám ťa… 
a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.“ 
Keď Boh požehná teba, myslí pritom už aj na 
niekoho iného.
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 Sándor Németh:

Desatoro
Z predhovoru autora: „Svojimi výkladmi Desatora 
nechcem čitateľov odsudzovať a prehlbovať v nich 
pocit viny. Hlavným cieľom knihy je presvedčiť ich, 
že existuje Boží Zákon, ktorému Zákonodarca 
podriadil všetko. Zákon by zostal v platnosti 
aj v prípade, že by ho žiadny človek nevzal 
na vedomie.“

279 strán

Sándor Németh

Znovuzrodenie
„Podstata znovuzrodenia spočíva v tom, že Božie slovo oslobodí 
naše srdce od temnoty, od ducha smrti, a človek vo svojom 
duchu vyjde z temnej izby a znovu sa ocitne v Božej prítomnosti! 
To nie je nejaká abstraktná záležitosť, ale skutočný, živý zážitok, 
na základe ktorého i my dnes nasledujeme Pána a zároveň          
s nesmiernou radosťou vyhlasujeme, že Boh, Mesiáš,
 žije a vráti sa späť!

Mojou úlohou je ti túto cestu ukázať. V tomto ohľade som 
akýsi dopravný policajt: chcem ti ukázať, ktorým smerom sa 
máš svojím autom vydať, kadiaľ sa môžeš dostať do cieľa – 
pretože stretnutie s Bohom je fantastický a nádherný cieľ.“

200 strán
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„Napomínam teda, aby sa predovšetkým konali prosby, 
modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí, za krá-

ľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme 
žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti.“ 

(1.Timoteovi 2,1-2) 

Tak, máme po voľbách. Či sa niekomu páči alebo nepáči, aké sú 
výsledky, nezostáva nič iné, iba ich prijať. Ľudia jasne vyjadrili svoju vôľu, nikto 
nemôže povedať, že by voľby boli nedemokratické alebo zmanipulované. Musíme 
si uvedomiť, že voľbu ľudu rešpektuje aj Boh, preto nemá význam reptať a zlo-
rečiť, ale prihovárať sa za ministrov, poslancov v parlamente i pána prezidenta, 
aby svoju prácu robili čo najlepšie. Nepovieme nič nové, keď povieme, že vláda to 
nebude mať ľahké, s ohľadom na globálnu hospodársku situáciu, doráňané euro 
a sklamanie z čelných politických predstaviteľov u nás. Urobme všetko, aby sa 
Slovensko z tohto marazmu pozdvihlo. 

Z  roku 2012 nám už čosi odbudlo. Božia práca ide dobre, rôzne evanjelizačné 
kampane, liečenia a ďalšie aktivity posúvajú cirkev dopredu. Upozorňujem však, 
že čas beží veľmi rýchlo a nikto nesmie pustiť zo zreteľa ciele, ktoré si pre rok 
2012 stanovil. Pokúsim sa niekoľkými vyhláseniami tieto ciele posilniť.

 ■ Bez cieľov nie je pohyb dopredu, ale iba život reagujúci na vyskytujúce sa 
problémy. 

 ■ Bez vízií nefunguje viera ani modlitebný život.
 ■ Vízie sú jazykom Svätého Ducha, preto si nevšímajte ľudí, ktorí ich kritizujú.
 ■ Všimnite si, že ľudia, ktorí kritizujú vízie, nemajú vo svojom živote ovocie vo 

viditeľnej podobe – majú iba reči. Nie sú za nimi spasení ľudia ani prosperu-
júce cirkvi. 

 ■ Ciele si napíšte, nakreslite a pravidelne ich predkladajte v modlitbách Pánovi. 
 ■ Ciele vyznávajte svojimi ústami.
 ■ Spasenie iných duší je hneď po spasení tej vlastnej naším najdôležitejším cie-

ľom. Napíšte si do Biblie mená ľudí, za ktorých sa budete pravidelne modliť, 
a pozývajte ich na bohoslužby. Budete vidieť, že prídu. Pokračujeme.

Jaroslav Kříž   |   pastor

Pokračujeme
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má ktokoľvek z nás. Všimnite si, že grécky 
text Nového zákona neprevzal hebrejský 
výraz (Mesiáš), ale preložil ho do zrozu-
miteľného jazyka ako „Kristus“. 

Keď hovoríme o  antikristovi, musíme 
hovoriť osobitne o  niekoľkých pojmoch. 
Po prvé, je to duch antikrista, duchovná 
mocnosť. Podobne ako Svätý Duch pôsobí 
na zemi a zmocňoval Ježiša k službe, tak 
je to aj s duchom antikrista. Samozrejme, 
jeho pôsobenie je opačné. Po druhé, mu-
síme si uvedomiť, že antikrist je skutočná 
osoba, ktorá sa objaví v  závere ľudských 
dejín a  podarí sa mu získať celosveto-
vú vládu. Pri tejto príležitosti môžeme 
spomenúť niektoré mimoriadne postavy 
ľudských dejín, v  ktorých možno vidieť 
predobraz antikrista. Sú to mimoriadne 
osobnosti, diktátori, ktorým sa podarilo 
(žiaľ, niekde sa aj darí) prevádzať svoju 
moc nad značnou časťou ľudstva bez toho, 
že by im niekto mohol odporovať. Treťou 
oblasťou, ktorou sa treba pri tejto téme za-
oberať, je to, ako duch antikrista pôsobí vo 
viditeľnom svetovom systéme. Samozrej-
me, satan sa snaží ovplyvňovať a zvádzať 
celý svet. Ale v niektorých organizáciách, 

„za niečo“. (Keď v  Biblii v  Mt 2,22 číta-
me: „Ale keď počul, že Archelaos kraľuje 
v Judsku miesto svojho otca Herodesa, bál 
sa tam ísť.“ Zvýraznené slovo „miesto“ je 
prekladom práve tohoto gréckeho slovka 
anti.) Iba málokedy dôjde k  otvorenému 
útoku na Mesiáša, častejšie však dochádza 
k tomu, že je znížený Jeho význam a Jeho 
osoba je zahmlievaná. O Mesiášovi sa vy-
tvára skreslený obraz a často sa skresľuje 
tým, že zo zjavenia o Ňom, ktoré vychá-
dza z  Písma, sa niečo uberie alebo nao-
pak, sa k  nemu niečo pridá. Takto dôjde 
k  odchýleniu a  postupom času k  úplnej 
deformácii. 

Druhou časťou slova je „Kristus“, čo 
znamená „Pomazaný“. Žiaľ, v našom chá-
paní slovo „pomazaný“ veľa neznamená. 
No podľa Biblie je Pomazaný osobou, 
ktorá zastupuje pred Bohom celý stvorený 
svet. Mesiáš je určený k  tomu, aby skrze 
Neho prišla náprava všetkých vecí, vykú-
penie človeka, ako aj porážka a odsúdenie 
satana a jeho nasledovníkov. Zdá sa, že je 
chybou, že slovo „Kristus“ neprekladá-
me – potom vzniká dojem, že meno Ježiš 
Kristus je podobné bežnému menu, ktoré 

Jaroslav Kříž

T 

ento konflikt prebiehajúci medzi 
Bohom a satanom je síce neviditeľ-
ný, ale na viditeľný svet, ktorý vní-

mame, má rozhodujúci, určujúci vplyv. Ak 
máme byť presní, nejde priamo o konflikt 
medzi Bohom Otcom a  satanom, keďže 
satan (pôvodne Lucifer) je iba jednou zo 
stvorených bytostí z kategórie archanjelov. 
Satanova nenávisť a  žiarlivosť, ktoré ho 
priviedli ku vzbure, boli sústredené prá-
ve na výsadné postavenie Mesiáša, preto 
konflikt medzi Kristom a antikristom hý-
bal dejinami ešte pred zjavením Mesiáša 
v tele a pokračuje dodnes. Bude dobré tieto 
procesy na základe Biblie ozrejmiť. 

Vysvetlenie pojmov

Antikrist je slovo zložené z dvoch čas-
tí. Predponu „anti-“ dnes prekladáme ako 
„proti“, nie je to však presný a úplný vý-
znam tohto slova. Pôvodne sa používalo 
viac v  zmysle „namiesto niečoho“ alebo 
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Narodili sme sa doprostred 
konfliktu vesmírnych rozmerov.

KRISTUS vs ANTIKRIST
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politických alebo náboženských systé-
moch, je vplyv antikrista väčší, v niekto-
rých menší. 

Výnimočnosť Ježiša Krista 
Nazaretského

Ježiš Kristus je ústredná postava vesmí-
ru aj svetových dejín. Všetko sa točí okolo 
Neho, nie okolo nás, ako sa niekedy mylne 
domnievame. Z tohto pohľadu treba čítať 
aj Bibliu. Tak ako Pán povedal, o  Ňom 
hovoria Mojžiš aj proroci a je hlavnou té-
mou i Nového zákona. Jedna pasáž z Biblie 
o Ňom hovorí nasledovné: „Lebo v ňom je 
stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach 
i  čo je na zemi, viditeľné i  neviditeľné, 
buď tróny, buď panstvá, buď kniežatstvá, 
buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze 
neho a cieľom neho…“ (Kološanom 1,16) 
Skrze Božieho Syna bolo všetko stvore-
né. Ján vo svojom evanjeliu hovorí, že nič 
z toho, čo vidíme, by bez Neho neexisto-
valo. Dôvod, prečo bolo všetko stvorené, 
je opäť Ježiš Kristus. Človek svoju identitu 
a  zmysel života nevie nájsť mimo Neho. 
Ježiš dáva všetkým veciam zmysel a život, 
preto je hodný obdivu a uctievania. Ako-
koľvek veľké miesto Ježišovi dáme vo svo-
jich životoch, nikdy to nebude dosť veľa. 
Zdá sa, že prvá cirkev lepšie a nezastretej-
šie chápala osobu Ježiša Krista, a preto bol 
ich život bez ohľadu na okolnosti šťastný 
a radostný. Apoštol Pavol, napríklad, rieši 
jednu pre nás dosť nepochopiteľnú dilemu, 
a síce, či má zomrieť a či ešte žiť. Nehovo-
rí to však preto, že má depresie, ani preto, 
že je sklamaný zo života. Hovorí o tom, že 
by mu bolo najlepšie, keby už zomrel a bol 
naveky s Kristom. A keď ešte bude žiť, po-
tom hovorí, že „mne je žiť Kristus“ (Fili-
panom 1,21). Teda, pozemský život pre 
neho znamená žiť v obecenstve s Ježišom 
a  cieľ pre neho je byť v  Ježišovej prítom-
nosti na večnosti.

Antikrist v Starom zákone

Starý zákon popisuje obdobie pred tým, 
ako sa Mesiáš zjavil v tele, preto duch anti-
krista nemohol pôsobiť takým istým spô-
sobom ako dnes. Diabol sa snažil príchodu 
Mesiáša na zem zabrániť. Pozrime si z toh-
to aspektu niekoľko biblických pasáží, kto-
ré by boli inak ťažko pochopiteľné. 

Všetko začalo praevanjeliom. Po páde 
človeka do hriechu povedal Boh satano-
vi nasledovné: „A položím nepriateľstvo 
medzi tebou a  medzi ženou, medzi tvo-
jím semenom a medzi jej semenom; ono 
ti rozdrtí hlavu a  ty mu rozdrtíš pätu.“ 
(Genesis 3,15) Tento výrok je zaujímavý 

– satan sa dozvedel, že jeho odsúdenie 
nepríde z  duchovného sveta. Popritom, 
to by bolo úplne ľahké. Veď satana na tisíc 
rokov zviaže anjel, ktorý bude silnejší od 
neho. Boh však neposlal eskortu anjelov, 
aby potrestali jeho skutky. Oznámil mu, 
že jeho definitívna porážka a  odsúdenie 
príde skrze semeno ženy, skrze jedného 
konkrétneho človeka.

Hneď v  nasledovnej kapitole vidíme, 
ako sa diabol snažil zabrániť zjaveniu člo-
veka, ktorý by ho zničil. Bohabojný Ábel 
bol mŕtvy a  Kain sa nezdal byť vhodný 
na to, aby z neho vzišlo potomstvo, ktoré 
by satana mohlo poraziť. No Boh dal Seta 
ako náhradu za Ábela a   v období staré-
ho predpotopného sveta, ktorý sa nesku-
točne kazí, udržuje jednu čistú líniu – až 
k  Noachovi. V  období pred potopou sa 
dialo niečo zvláštne – ženy mali pomer 
s padlými anjelmi a rodili sa hybridy (Ne-
filím), ktoré mali nadprirodzené schop-
nosti. Aj za tým môžeme vidieť snahu 
infiltrovať a  zašpiniť celú ľudskú rasu. 
Z takejto poškvrnenej rasy by, samozrej-
me, Mesiáš nemohol vzísť. 

Po potope sa ľudstvo znovu začalo 
množiť a  rozdelilo sa na tri veľké skupi-
ny, pričom Boh sa mal zjaviť medzi po-
tomkami Séma. Stadiaľ vyšiel Abrahám, 
ktorému dal Boh nasledovné zasľúbenie: 
„V tvojom semene budú požehnané všet-
ky čeľade zeme.“ (Genesis 12,3) Samozrej-
me, týmto semenom je Kristus. Krátko 
nato sa Abrahámova manželka Sára ocitla 
vo faraónovom háreme… A boj pokraču-
je aj pri potomkoch Abrahámových. Nie-
lenže Sára bola spočiatku neplodná, ale 
podobne to bolo aj s Izákovou manželkou 

Rebekou. Keď sa Abrahámovi potomko-
via rozmnožili v Egypte, prišiel ďalší sa-
tanov pokus v podobe vyhladenia židov-
ského národa, keď faraón nariadil zahubiť 
všetkých narodených chlapcov. Podobný 
pokus o genocídu Židov urobil aj Háman 
v dobe Perzskej ríše. Posledným zúfalým 
pokusom bolo vyvraždenie chlapcov, na-
riadené kráľom Herodesom, v čase naro-
denia Ježiša. Dobrá správa (tá najlepšia) 
je, že sa nakoniec Mesiáš zjavil – Boží 
Syn (Boh) prijal podobu človeka. Z evan-
jeliových príbehov je známe, že Boh ho 
skryl mimo pozornosti sveta, narodil sa 

v  maštali a  žil v  obyčajnej rodine v  bez-
významnom galilejskom meste Nazaret. 
Ježiš Kristus, dokonalý Boh a  dokonalý 
človek, zomrel za hriechy ľudí, na tretí 
deň vstal z mŕtvych, čím definitívne roz-
drvil satanovi hlavu a  jeho odsúdenie je 
nezvratné. 

Ako pôsobí duch antikrista 
v dnešnej dobe

Apoštol Ján, ktorý napísal svoje knihy 
Nového zákona ako posledný, si všimol, že 
svet sa zmenil. Keďže satan nemohol za-
brániť narodeniu Ježiša, začal pôsobiť vo 
svete tak, aby Jeho význam zmenil, znížil 
a zastrel. Jedným zo znakov nástupu an-
tikristovskej doby bol nastupujúci kult ci-
sára, ktorému museli obyvatelia Rímskej 
ríše obetovať ako bohu. Začínajú sa vy-
tvárať nové proti-božské zriadenia a nábo-
ženské systémy: 

1 
Falošné náboženstvá. „Milovaní, 
neverte každému duchu, ale skúšajte 

duchov, či sú z Boha, pretože mnohí faloš-
ní proroci vyšli do sveta. Po tomto znajte 
Ducha Božieho: každý duch, ktorý vyzná-
va Ježiša Krista, prišlého v tele, je z Boha; 
a  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 svete. 
Vy ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad 
nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší 
ako ten, ktorý je vo svete.“ (1Ján 4,1-4) Pod-
ľa Jána je základným rysom ducha anti-
krista popieranie Mesiáša zjaveného v tele. 

Kresťania by mali zdôrazňovať fakt, že Je-
žiš Kristus je Boh zjavený v tele, presnejšie, 
že Ježiš je Mesiáš, ktorý sa zjavil v tele. Pán 
Ježiš šokoval farizejov, keď odpúšťal hrie-
chy – pre ľudí tej doby to bol oveľa väčší šok 
ako uzdravovanie, lebo vedeli, že hriechy 
môže odpúšťať iba Boh, zatiaľ čo uzdravo-
vať mohli aj proroci. Ježiš vetou „Odpúšťa-
jú sa ti tvoje hriechy…“ vlastne prehlásil: 
Som Boh v ľudskom tele. 

Niektoré veľké náboženstvá, ktoré mo-
mentálne hýbu svetovými dejinami, sú 
v plnej miere antikristovské, lebo popiera-
jú, že by sa Boh zjavil v tele. 
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A položím nepriateľstvo medzi tebou 
a medzi ženou, medzi tvojím semenom 
a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí 
hlavu a ty mu rozdrtíš pätu.
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2 
Duch antikrista v  kresťanstve. Sú 
niektoré náboženské skupiny, ktoré 

sa snažia zaradiť sa medzi kresťanstvo, vo 
svojich doktrínach však popierajú, že Ježiš 
je Boh. Aj na ne sa vzťahuje hore uvedený 
biblický text. 

V  skupinách kresťanov, ktorí prijíma-
jú Ježiša ako vteleného Boha, dochádza 
k  znižovaniu Jeho významu s  dôrazom 
na ceremóniu, predmety alebo tým, že 
sa na úroveň Ježiša stavajú významní ľu-
dia z kresťanskej histórie. Ale práve jeden 
z najvýznamnejších, apoštol Peter upozor-
ňuje, že to nie je možné: „A nieto v inom 
nikom spasenia, lebo ani nieto iného 
mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo 
dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by 
sme mali byť spasení.“ (Skutky 4,12) 

3 
Pôsobenie antikrista vo svete. Všade 
na svete satan v menšej alebo väčšej 

miere používa znova a znova dva spôsoby. 
Prvým je neustále prenasledovanie, hano-
benie a  pokus zdiskreditovať ozajstných 
veriacich a  Židov. Druhým je zvádzanie 
na hriech, ktoré sa rok čo rok stupňuje. 
Opäť je to Ján, kto konštatuje: „A svet ide 
ta i  jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu 
Božiu, trvá naveky.“ (1. Jánov 2,17) Ne-
ustále posilňovanie žiadostí ľudského tela 
takými metódami, ako je pornografia 
alebo ponuka drog, oživuje pudy, ktoré 
sú v  ľudskom tele. Výsledkom sú skutky 
v  rozpore s Kristom, ktoré by človek bez 
tohto provokovania žiadostí nikdy nevy-
konal. Každý kresťan si musí uvedomiť, 
že žijeme v antikristovskej dobe a každý sa 
musí motivovať k tomu, aby vydržal až do 
konca. 

4 Diktátori. Politickí diktátori, ktorí 
praktizujú svoju absolútnu moc nad 

obyvateľstvom, sú v pravom zmysle slova 
predobrazmi antikrista ako jednej kon-
krétnej osoby. Keď sa totiž zjaví, prestane 
duch antikrista pôsobiť spôsobom vyššie 
uvedeným, bude koniec politickým stra-
nám a náboženským systémom, ktoré do 
tej doby dobre slúžili. Jediným nábožen-

stvom v  diktátorských systémoch je sám 
diktátor. Nesmierne smutný príklad nám 
dáva Severná Kórea, kde akákoľvek iná 
viera znamená smrť, podobne ako pokus 
o politickú opozíciu. Náboženstvom kra-
jiny je klan Kimovcov. Kto neplakal pri 
smrti odporného despotu Kim Čong-Ila, 
išiel do väzenia. Zúfalé.

Antikrist ako osoba

Je pozoruhodné, koľko priestoru venu-
je postave antikrista taká úsporná kniha, 
akou je Biblia. Hovorí o ňom Daniel, Pán 
Ježiš, aj apoštoli Ján a Pavol. Ešte stále sa 
zdá neuveriteľné, že by moc nad celým 
svetom mohla prevádzať jedna osoba. No 
tak ako postupuje globalizácia a  rozvoj 
technológií (špeciálne oblasť informati-
ky), začína nám byť jasné, že niečo také 
možné je. Pavol hovorí, že skôr ako sa 
vráti Ježiš Kristus a  nastane Deň Pánov, 
musí sa objaviť postava antikrista, kto-
rého Pavol nazýva „človek hriechu, syn 
zatratenia“ (2. Tesaloničanom 2,3). Jeho 
„kariéra“ bude pomerne krátka, ale svojím 
vplyvom a  brutalitou prekoná všetkých 
mocných vladárov histórie. Teda, samotné 
pôsobenie antikrista bude krátke, no o to 
pozornejšie a  dlhšie prebieha príprava. 
Pavol ešte v  súvislosti s  antikristom ho-
vorí nasledovné: „Nech vás nikto nezve-
die nijakým spôsobom, lebo deň Kristov 
nenastane, kým prv nepríde odpadnutie, 
a  nebude zjavený človek hriechu, syn 
zatratenia, ktorý sa protiví a  povyšuje 
nad všetko, čo sa zovie Boh, alebo čomu 
sa dáva božská česť, takže sa posadí do 
chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydá-
vať za Boha. (…) A potom bude zjavený 
ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán 
Ježiš zabije duchom svojich úst a  skazí 
zjavením svojho príchodu toho bezbož-
níka, ktorého príchod je podľa mocného 
pôsobenia satanovho so všetkou mocou 
a  so znameniami a  s lživými zázrakmi 
a  s každým zvodom neprávosti medzi 
tými, ktorí hynú, pretože neprijali lásky 
pravdy, aby boli spasení.“ (2.  Tesaloni-
čanom 2,3-4 a 8-10) Pokúsme sa vyložiť, 
ako sa podľa biblických proroctiev môže 
antikrist zjaviť na svetovej scéne. Som si 
vedomý, že tieto výklady sú charakteris-
tické pre uzatvorené sekty – ich výklady 
sú tie „jediné správne“, aj keď sa často 
menia. Takéto konanie nás však nemôže 
obrať o právo tiež vykladať udalosti okolo 
antikrista. 

Je úplne nemožné pochopiť posledné 
časy bez knihy proroka Daniela. Veď sám 
Ježiš Kristus sa na neho vo svojej escha-
tologickej reči odvoláva. Preto okolnos-
ti zjavenia antikrista, ktoré popisuje 13. 
kapitola Zjavenia Jána musíme dávať do 
kontextu s prorokom Danielom. „A videl 
som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala 

sedem hláv a desať rohov a na svojich ro-
hoch mala desať diadémov a na svojich 
hlavách mená rúhania. A šelma, ktorú 
som videl, bola podobná pardovi, a  jej 
nohy boli ako nohy medveďa a  jej ústa 
ako ústa leva. A drak jej dal svoju moc 
i  svoj trón i  veľkú právomoc.“ (Zjavenie 
13,1-3) Táto záhadná šelma, ktorá vždyc-
ky fascinovala čitateľov Biblie, v sebe nesie 
znaky šeliem, ktoré videl vo svojom videní 
už prorok Daniel: „A štyri veľké zvieratá 
vystupovali z  mora, rozdielne jedno od 
druhého. Prvé bolo ako lev a malo krídla 
orla. Hľadel som, až mu boli krídla vytr-
hané, a bolo pozdvihnuté od zeme a po-
stavené na dve nohy ako človek, a  bolo 
mu dané srdce človeka. A hľa, iné, druhé 
zviera sa zjavilo, podobné medveďovi, 
a bolo postavené po jednej strane, a malo 
tri rebrá vo svojej tlame, medzi svojimi 
zubami, a takto mu povedali: Vstaň a na-
žer sa hojne mäsa! Potom som videl a hľa, 
zase iné zviera čo do podoby ako leopard, 
ktoré malo štyri vtáčie krídla na svojom 
chrbte, a štyri hlavy malo zviera, a bolo 
mu dané panstvo. Potom som 
videl v nočných videniach 
a  hľa, i  štvrté zviera 
vystúpilo, strašné 
a  hrozné a  veľmi 
silné, ktoré malo 
veľké železné 

zuby; žralo 
a  krušilo a  ostatok 

šliapalo svojimi nohami a to bolo rozdiel-
ne od všetkých zvierat, ktoré sa boli zja-
vili pred ním, a malo desať rohov.“ (Da-
niel 7,3-7) Väčšina biblických vykladačov 
sa zhodne na tom, že tu sú štyri po sebe 
nasledujúce svetové ríše – Babylonská, 
Perzsko-médska, Grécka a Rímska. Dá sa 
to tvrdiť nielen na základe histórie, ale aj 
Daniel toto striedanie kráľovstiev popi-
suje s neuveriteľnou presnosťou. V 5. ka-
pitole je zaznamenaná porážka Babylona 
Médom Dáriom a v 8. kapitole je zas po-
písaná bitka pri Gaugamelách z roku 331 
pr. Kr., kde Alexander Macedónsky v jedi-
nej bitke porazil niekoľkonásobne väčšie 
perzsko-médske vojsko. Táto bitka je sym-
bolizovaná dvomi zvieratami – kozlom 
a baranom. Daniel hovorí aj o tom, koho 
predstavujú: „Baran, ktorého si videl, 
ktorý to mal tie dva rohy, sú králi Mé-
dov a Peržanov. A kozol, ten chlpatý, je 
grécky kráľ, a veľký roh, ktorý bol medzi 
jeho očami, je prvý kráľ.“ (Daniel 8,20-21) 
Daniela však zaujalo až štvrté zviera, ktoré 
bolo iné od predchádzajúcich a malo de-
sať rohov. Teraz už nie je také ťažké šelmu 
z 13. kapitoly Zjavenia vyložiť. 
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A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, 
kto činí vôľu Božiu, trvá naveky.
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Ak máme pokračovať 
v  téme o  antikristovi, musíme 
uviesť pokračovanie z  13. kapito-
ly Zjavenia: „A videl som jednu z  jej 
hláv ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná 
rana bola uzdravená. A divila sa tomu 
celá zem hľadiac za šelmou. A klaňa-
li sa drakovi, ktorý dal šelme takú moc, 
a klaňali sa i šelme a hovorili: Kto je po-
dobný šelme, a kto môže bojovať s ňou?! 
A boli jej dané ústa, ktoré hovorili veľké 
veci a rúhania, a bola jej daná moc, aby 
trvala štyridsaťdva mesiacov. A otvorila 
svoje ústa rúhať sa proti Bohu, rúhať sa 
jeho menu a jeho stánu i tým, ktorí stá-
nia na nebi. A dalo sa jej, aby bojovala 
so svätými a premohla ich. A dala sa jej 

moc nad každým pokolením a nad kaž-
dým ľudom i jazykom i národom. A budú 
sa jej klaňať všetci, ktorí bývajú na zemi, 
ktorých mená nie sú napísané v  knihe 
života Baránka, zabitého od založenia 

sveta. Ak má niekto uši, nech 
počuje! Ak vedie niekto do 

zajatia, pôjde do zajatia; 
ak zabije niekto mečom, 
musí byť zabitý mečom. 
Tu je trpezlivosť a  viera 
svätých. 

Iná šelma s  rohami 
Baránka, hovoriaca ako 

drak. Obraz a  znamenie 
šelmy. Jej počet. A videl som 

inú šelmu, vystupujúcu zo zeme, 
ktorá mala dva rohy, podobné Ba-

ránkovým, ale hovorila ako drak. A vy-
konáva všetku moc prvej šelmy pred ňou 
a pôsobí, aby sa zem i tí, ktorí bývajú na 

nej, klaňali prvej šelme, ktorej to smr-
teľná rana bola uzdravená. A robí veľ-
ké divy, takže aj ohňu dáva zostupovať 
z neba na zem pred ľuďmi. a zvodí tých, 
ktorí bývajú na zemi, pre divy, ktoré sú jej 
dané urobiť pred šelmou, a káže obyva-

teľom zeme, aby spravili obraz šelme, 
ktorá mala ranu od meča a ožila. 

A bolo jej dané, aby dala ducha 
obrazu šelmy, aby aj hovoril 
obraz šelmy, aj aby urobila to, 
aby všetci, ktorí by sa nekla-
ňali obrazu šelmy, boli pobití. 

A pôsobí to, aby všetkým, 
malým i veľkým, bohatým 

i  chudobným, slobod-
ným i sluhom dali ryté 

znamenie na ich pra-
vú ruku alebo na ich 
čelo, a  aby nikto ne-

mohol ani kúpiť ani pre-
dať iba ten, kto má zna-

menie alebo meno šelmy alebo počet jej 
mena. Tu je múdrosť. Kto má um, nech 
spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo člove-
ka. A jej číslo je šesťsto šesťdesiatšesť.“ 
(Zjavenie 13,3-18) 

Vynechajme pokusy o výklad čísla 666 
a  aj o  to, ako bude obdobie vlády anti-
krista vyzerať, lebo to nie je isté. Zrejmé 
je, že ovládne celosvetový politický a hos-
podársky systém, a dokonca náboženské 
systémy nahradí jediným náboženstvom, 
a tým bude priame uctievanie jeho osoby. 

Nesmie nám uniknúť, že v hore uvedenej 
pasáži vystupuje antikrist v  troch zobra-
zeniach. Po prvé, vystupuje ako hlava, po 
druhé, ako roh, po tretie, ako šelma (prvá 
šelma). Pre čitateľa bude veľmi osožné, ak 
si to zapamätá. Čo v  Biblii symbolizujú 
hlava, roh a šelma? Šelma je dravec, kto-
rý sa živí mäsom iných zvierat. Je krutá. 
Rohy v Biblii vždycky znamenali kráľov. 
Dnes by sme mohli pridať prezidentov, 
premiérov, jednoducho, vplyvných po-
litikov. Z  uvedeného nám vyplýva, že sa 
musí vytvoriť akýsi zväz desiatich naj-
významnejších štátnikov. Niektorí vy-
kladači sa prikláňajú k  tomu, že to bude 
Európska únia, no pripusťme aj iný vý-
klad. Najzáhadnejšie na šelme, ktorou sa 
zaoberáme, sú hlavy. Sedem hláv je súčet 
všetkých hláv zvierat, ktoré videl Daniel 
(1+1+4+1), no s  tým rozdielom, že desať 
rohov v  Danielovi bolo na jednej hlave 

a  v  Zjavení na siedmich. Čo hovorí Bib-
lia o hlavách? Napríklad, v 1. Korinťanom 
11,3 nájdeme: „… hlavou každého muža 
je Kristus a  hlavou ženy muž a  hlavou 
Krista Boh.“ Hlava rozhoduje, usmerňu-
je, má rozhodujúcu moc. Aj v  súčasnej 
politike môžeme vidieť, že ozajstnú moc 
v skutočnosti nemajú politici, ktorí sa ob-
javujú na televíznych obrazovkách, ale vo 
väčšej či menšej miere sa musia podriadiť 
postavám skrytým v pozadí, ktoré dispo-
nujú predovšetkým financiami a  infor-
máciami. V tejto súvislosti sa nám môže 
vynoriť veľké množstvo otáznikov, kto 
to môže byť. Môže ísť o  majiteľov bánk, 
predstaviteľov náboženských systémov, 
o mocných ľudí tohto sveta. Jedno je isté 
– jedna z týchto hláv bude antikrist. Naj-
prv bude v pozadí, bude smrteľne ranený 
a  vstane z  mŕtvych, podobne ako Ježiš 
Kristus. Potom vstúpi do politiky,  pri 
svojom nástupe zosadí troch mocných 
politikov a ostatných sedem sa zmení na 
„trpaslíkov“. 

V celej téme ešte stále zostáva rad ne-
zodpovedaných otázok. Nevieme presne 
povedať ani to, ako už čas pokročil. Ježiš 
hovorí, že keď uvidíme znaky toho, ako 
sa napĺňajú biblické proroctvá, nemáme 
byť zdesení, ale sa máme radovať, lebo to 
znamená, že sa blíži Pánov príchod. Kris-
tus dá veci na poriadok. Pre nás je dôle-
žité, aby nás Pán našiel na Jeho príchod 
pripravených. 
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Ježiš Kristus, dokonalý Boh a dokonalý človek, zomrel za 
hriechy ľudí, na tretí deň vstal z mŕtvych, čím definitívne 
rozdrvil satanovi hlavu a jeho odsúdenie je nezvratné.
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V 
o februári navštívil naše krajiny 
jeden z  najväčších Božích slu-
žobníkov súčasnosti – Dr. Peter 

Gammons. Človek, ktorý v  priebehu po-
sledných tridsiatich siedmich rokov slú-
žil tvárou v  tvár viac ako 100 miliónom 
ľudí vo vyše 100 krajinách sveta. Získal si 
rešpekt mnohých svetových lídrov a štát-
nikov. Denne jeho televízne programy 
môžu sledovať približne 2 miliardy ľudí 
po celom svete. S jeho službou, charakte-
ristickou pútavými výkladmi Písma a veľ-
mi účinnou službou uzdravovania, sme 
sa v našich zboroch mohli stretnúť už po 
štvrtý raz. Prinášame vám mozaiku správ 
a dojmov z jeho služby v rôznych mestách 
tak, ako nám prišli do redakcie Logosu.

Prostějov

Ve středu 22. února byl Dr. Peter Gam-
mons hostem na bohoslužbě v Prostějově. 
Po úvodní modlitbě a chválách předstou-
pil před zaplněný sál s kázáním na téma 
modlitby a dávání.

Začal vykládat poslední knihu Staré-
ho zákona, proroka Malachiáše, což čes-
ky znamená „můj posel“, která  má cel-
kem 55 veršů, z nichž ve 47 je přímá Boží 
řeč. Už názvem dává tato biblická kniha 
najevo, že mnohem důležitější než jméno 
proroka je poselství, které chce Bůh věří-
cím sdělit. Bůh napomíná svůj lid a na 400 
let se odmlčel!  

Peter řekl zajímavou myšlenku. Mnoho 
lidí za ním přichází s  tím, že k nim Bůh 
již dlouho nepromluvil. Dává jim jedno-
duchou otázku: „A udělal jsi to, co ti Bůh 
řekl, když k  tobě promluvil naposledy?“ 
V knize Malachiáš Bůh hovoří i o posled-
ních časech před druhým příchodem Je-
žíše Krista. Jeho napomenutí je velmi živé 
pro věřící těchto dní. 

Jde o  7 oblastí, kde křesťané často 
chybují:
1. Formalita místo víry. Jako někdo, kdo 

prakticky denně hovoří v televizi s do-
sahem na 2 miliardy lidí řekl, že zejmé-
na u TV kazatelů, kteří byli médii po-
staveni do role „televizních hvězd“, jde 

často jen o prázdnou naučenou rétoriku 
bez skutečného obsahu a hloubky.

2. Falešná zbožnost či falešná úcta mís-
to odevzdání se, kdy se lidé věnují 
prázdným mrtvolným obřadům, ale 
po skončení takové bohoslužby konají 
stejně nebo ještě hůř.

3. Falešné obětování, kdy křesťané přistu-
pují k Bohu tak, že mu nosí „jednooké 
nebo umírající beránky“, věci nehod-
notné, kterými by si neodvážili uctít 
ani lidi. Co je nehodnotné pro člověka, 
je nehodnotné i pro Boha a nemůžeme 
čekat, že Hospodin od nás příjme to nej-
horší, co dáváme, nýbrž to nejlepší. 

4. Falešné, selhávající kněžství, při němž 
lidé reptají, že zbožnost jim k  ničemu 
není.

5. Ztracené nasměrování, kdy křesťané 
ztrácí priority a směr na velké poslání 
jít do celého světa a  kázat evangelium 
všemu stvoření a  podílet se na sklizni 
duší.

6. Opuštění rodiny, ztráta respektu 
k manželství a manželské smlouvě.

7. Finanční nevěra, nevěrnost v  dávání, 
kde platí, že tam, kde je můj poklad, je 
i moje srdce.  Naše finance jsou tak spo-
lehlivým barometrem naší víry.

Dr. Gammons nastínil, že exis-
tuje zhruba 5 kroků k  řešení těchto 
problémů:
1. Studuj Bibli.
2. Dej Boha na 1. místo, Bůh na 1. místo 

dá tebe. Stále platí: dej – dostaneš. Bůh 
přijímá jen to nejlepší.

3. Víra a poslušnost zavírají dveře ďáblu. 
4. Neposlušnost a  nevěra dveře ďáblu 

otvírají.
5. Když si vezmeš to, co ti Bůh nedal, 

ďábel má právo vzít, co ti Bůh dal.  

Ve vesmíru existují dvě síly. Ďábel, kte-
rý bere, a Bůh, který vždy dává, je to jeho 
přirozenost. Modlitba a dávání budí vždy 
Boží pozornost. Svědčí o tom mnohé pří-
klady z Písma. Žijme tak, abychom půso-
bili Bohu radost.

Peter Gammons nám také ukázal 6 polí 
pro naši evangelizaci. Jsou to: rodina, 
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přátelé, práce, volný čas, církev a ostatní. 
Uvedl příklad, kdy se takto vedený sbor 
rozrostl v krátké době z 25 členů na 400. 
To je následování hodný příklad. Pokud 
něco nefunguje, příčinu musíme hledat 
u sebe.

Po dynamickém, srozumitelném 
a mnohdy i velmi vtipném kázání na nás 
Dr. Gammons položil ruce, abychom při-
jali  pomazání pro evangelizaci. 

Jsme Bohu vděčni, že nám posílá tako-
vé služebníky a hlavně, že Boží Slovo ni-
kdy neselže.

Tomáš Kuba
 

Banská Bystrica

Banská Bystrica bola vo štvrtok 
23.2.2012 mestom, v  ktorom tento výni-
močný Boží muž kázal na zhromaždení 
Kresťanského spoločenstva. V  priebehu 
večera hovoril o  požehnaní: konkrétne 
o veciach, ktoré bránia požehnaniu, a o ve-
ciach, ktoré mu otvárajú dvere. Medzi veci, 
ktoré bránia vstupu požehnania do života 
človeka, zaradil formálnosť, ktorá často 
nahradí vieru, falošnú zbožnosť alebo 
falošnú odovzdanosť, stratu vízie alebo 
finančnú neveru voči Bohu. Z knihy pro-
roka Malachiáša potom vypichol niekoľko 
dôležitých princípov požehnania.

Dr. Gammons tiež hovoril o evanjeli-
zácii, o získavaní ľudí pre Krista. Zmie-
nil, že existujú 2 spôsoby, ako to robiť, 
a tými sú:

1. Prirodzená evanjelizácia – evanje-
lizácia, ktorá prebieha prirodzene v  kaž-
dodennom živote skrze vzťahy v  rodine, 
v práci, medzi priateľmi, kedy ľuďom, kto-
rých poznáme a s ktorými trávime čas, ho-
voríme o Bohu. Takýto spôsob evanjelizá-
cie má najväčší úspech, pretože predtým, 
ako ľudia prijmú evanjelium, prijmú toho 
človeka, ktorý im evanjelium prináša.

2. Plánovaná evanjelizácia – sem patria 
rôzne evanjelizačné kampane, cez ktoré 
len malé percento ľudí uverí v Krista a za-
korení sa v cirkvi. Len málokedy sa totiž 
človek obráti k  Bohu bez toho, aby mu 
predtým niekto nehovoril evanjelium.

V  priebehu večera sa Dr. Gammons 
s  prítomnými podelil o  množstvo zážit-
kov, ktoré zneli niekedy až neuveriteľne. 
Poukázal tak aj na to, že ak človek túži ká-
zať evanjelium a modlí sa za to, tak Boh 
mu postaví do cesty ľudí, ktorí ho budú 
počúvať. Ukázal, že ak človek dá Boha na 
1. miesto a dá Mu len to najlepšie z toho, čo 
má, tak ho Boh pozdvihne a požehná.

Na záver sa Dr. Gammons modlil za 
ľudí, ktorí sa v  tento večer rozhodli odo-
vzdať svoj život Bohu, a potom aj za tých, 
ktorí potrebovali Boží dotyk. Mnohí boli 
uzdravení a odišli nielen povzbudení Bo-
žím slovom, ale aj zbavení rôznych chorôb 
či ťažkostí. Vďaka Bohu za to.

Alena Filipková
 

Poprad

V piatok 24.2.2012 sa uskutočnilo 
v  Poprade, v  Dome viery, kde sa pravi-
delne modlí každú stredu za uzdravenie 
nemocných, výnimočné stretnutie so 
svetoznámym evanjelistom Dr. Petrom 
Gammonsom, ktorý sa modlil za tých, 
ktorí potrebovali vyliečenie. Od začiatku 
až do konca to bol úžasne silný zážitok pre 
všetkých prítomných v preplnenom Dome 
viery. Pricestovali ľudia i z Poľska, z Čiech 
a z rôznych miest Slovenska. Neváhali ces-
tovať 200 aj viac kilometrov. Kto raz videl 
Božie zázraky na takýchto stretnutiach, 
chce ich vidieť znovu a znovu. 

Evanjelista začal takto: „Priprav sa na 
zázraky. Zázrak treba vedieť prijať. BOH 
je TEN ISTÝ včera, dnes i naveky. Zázra-
ky, ktoré činil Ježiš, sa dejú aj teraz. Boh 
chce, aby sme boli zdraví, mali radosť. 
Chce, aby sme Mu patrili a mali sa dobre. 
Vo všetkom. Nebojte sa, verte Bohu, od-
mietnite strach o seba, o svoje deti, o svoje 
zdravie a  financie. Zverte to Bohu.“ Toto 
je posolstvo jeho kázne, ktorou budoval 
vieru ľudí v Božiu moc. Po príhovore vy-
zval všetkých prítomných, aby si priložili 
ruku na choré miesto a  spoločne sme sa 
modlili    za odstránenie svojich zdravot-
ných problémov. Ľudia potom svedčili 
do mikrofónu o  uzdravení, ktoré prijali. 

Boli to príslušníci  rôznych náboženstiev 
a čo usporiadateľov veľmi potešilo – veľa 
„neveriacich“.

Najväčším zázrakom bolo uzdravenie 
46-ročného muža hluchonemého od naro-
denia (Ondrej H.), ktorý prvý raz v živote 
niečo počul a niečo povedal, opakoval po 
slúžiacom evanjelistovi. Začal rozprávať 
ako malé dieťa: mama, dada... (potrebuje 
sa ešte naučiť hovoriť). Počul, keď pastor 
tlieskal a vzďaľoval sa od neho a on opako-
val potlesk v rytme po evanjelistovi. Keď 
to ľudia videli a počuli (aj ja), s nadšením 
sme tlieskali, chválili a  ďakovali Bohu, 
niektorí mali slzy radosti v očiach. 

Ďalšieho hluchého muža od narodenia 
doviedli jeho príbuzní. Boh ho tiež uzdra-
vil. Aj tento začal počuť. Boh uzdravoval 
kĺby, chrbtice, pľúca, trávenie, pohybo-
vé ústrojenstvo, srdcia a  mnohé ďalšie 
choroby.

Aj ja som prijala to, čo som najviac po-
trebovala. Trápilo ma srdce – vysoký krv-
ný tlak a extrasystoly na srdci. Vedela som, 
že Boh ma uzdraví, s vierou som čakala, 
s  vierou som dostala uzdravenie. Srdieč-
ko je v pokoji, extrasystoly zmizli, tlak sa 
upravil. Všetci sme boli nadšení, nikto 
predčasne neodišiel. Po skončení ľudia po-
stávali v skupinkách a rozprávali sa s ra-
dosťou o tom, čo sme videli a počuli. Bolo 
nám nezabudnuteľne dobre. Odchádzali 
sme neskoro, ale spokojní, šťastní a mnohí 
uzdravení. Vďaka Bohu.

Silvia Šimová
 

Prievidza

Britský kazateľ a  evanjelista – pán 
Dr. Gammons opäť po čase navštívil Slo-
vensko a okrem iných miest sme ho v po-
slednú februárovú sobotu mali možnosť 
privítať aj v Prievidzi.

Sála bola naplnená do posledného 
miesta kresťanmi aj nekresťanmi, ľuďmi, 
ktorí sa už predtým zúčastnili na niekto-
rom z Liečení, alebo ich oslovila reklama 
v  novinách. Najviac  ľudí však prišlo ta-
kých, ktorí prijali pozvanie niekoho z čle-
nov zboru, čím sa hneď v úvode potvrdil 
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armádou posledných čias, bolo hlavné 
posolstvo kázne, a musíme byť na to pri-
pravení. K tomu potrebujeme nevyhnutne 
vedieť, čo sa Bohu páči a čo sa Mu nepáči. 
V  poslednej knihe Starej zmluvy v  Ma-
lachiášovi Boh priamo hovorí o  veciach, 
z ktorých je zarmútený – formálnosť na-
miesto viery, falošná zbožnosť, opustenie 
zmluvy – priateľstva, manželstva, padlí 
vodcovia – Boh očakáva vodcov, ktorí idú 
príkladom, stratu zamerania na cieľ... Uc-
tievať Boha môžeme aj na večnosti, ale je 
len jedna vec, ktorú v nebi robiť nemôže-
me, a tou je získavanie ľudí pre Krista. Naj-
lepšou evanjelizáciou však je, ak dovolíme, 
aby sa Ježiš skrze nás ukázal druhým. 95% 
ľudí prichádza do cirkvi na tomto základe, 
ktorý je však aj treba hojne polievať mod-
litbami, a to menovite za priateľov, rodinu, 
kolegov, neupevnených ľudí zo zboru, su-
sedov, predavačku v obchode...

Boh chce pozdvihnúť celú cirkev po-
sledných čias, aby sa pohybovala v poma-
zaní a v zázrakoch. On chce, aby si aj ako 
jednotlivec bol úspešný, prosperujúci, po-
žehnaný. Je dobrý Otec, ktorý chce len to 
najlepšie pre svoje deti, ale aj vyžaduje to 
najlepšie a chce byť na prvom mieste a po-
tom dá aj teba na prvé miesto.

V nebi v tento deň vládla veľká radosť, 
pretože niekoľkí prítomní reagovali na vý-
zvu a odovzdali svoj život Ježišovi. V po-
mazaní sa niesli aj záverečné modlitby za 
rôzne potreby, ktoré dali krásnu bodku za 
týmto stretnutím.

Silvia Peťková
 

Nitra

25. februára nás v  Nitre navštívil 
Dr. Gammons. Už pri vstupe do sály ma 
potešil pohľad na množstvo nových ľudí. 
Neustále dokladanie ďalších a  ďalších 
stoličiek svedčilo o  mimoriadne veľkej 
účasti. Ľudia boli zvedaví, plní očakávania 
a  možno trochu i  nervózni. Počas zhro-
maždenia bolo vnímať silné pomazanie, 
ktoré vyvrcholilo tým, že hneď na prvú 
výzvu „prijať Pána“ prišlo dopredu nie-
koľko desiatok ľudí a  následne niekoľko 
ľudí bolo v okamihu uzdravených. Vďaka 
nášmu Nebeskému Otcovi!

Bratia a  sestry, povzbudzujem vás 
k modlitbám a evanjelizácii, ľudia sú veľ-
mi hladní po Božom slove. Deje sa to, za 
čo sa modlíme.

Jaroslava Kamaraški
 

Martin

Sme radi, že Dr. Gammons opäť na-
vštívil aj Martin. Za bohoslužbu, ktorá 

Zo života cirkvi

prebehla 26. februára ráno, sme sa nie-
koľko týždňov modlili a  povzbudzovali 
sme aj ľudí z Liečení, aby si nenechali ujsť 
túto príležitosť. Stretli sme sa teda v  re-
kordnej  tohtoročnej účasti a  na výzvu 
prijať Ježiša Krista ako svojho Pána a Spa-
siteľa zareagovali desiatky prítomných. 
Dr.  Gammons vyučoval o  potrebe evan-
jelizácie a  o výstrahách a  požehnaniach, 
ktoré sú spomínané v knihe proroka Ma-
lachiáša. Myslím, že tentoraz bolo jeho 
úmyslom skôr postaviť dôraz na posolstvo 
a zanechať odkaz pre cirkev, a nie na mod-
litbách za chorých. Ďalšia povšimnutia-
hodná vec je určite ľahkosť, s akou si vie 
Peter Gammons získať sympatie zúčastne-
ných a pozvať ich ku Kristovi.

Bohuslav Šlichtík
 

Bratislava

Dr. Peter Gammons, ktorý už po 
niekoľkýkrát priniesol aktuálne zjave-
nie z  Božieho slova do viacerých miest 
na Slovensku, viedol posledné nedeľné 
zhromaždenie vo februári aj v Bratislave. 
Dr. Gammons nás tentoraz previedol kni-
hou proroka Malachiáša a odhalil, čo v nej 
Boh hovorí kresťanom dneška. Cirkev 
prechádza do nového obdobia zvýšeného 
dôrazu na evanjelizáciu na osobnej úrov-
ni. Končí sa obdobie úzkeho počtu kazate-
ľov s medzinárodným dosahom. Boh chce 
vyzdvihnúť celé svoje telo, cirkev, a voviesť 
ju do evanjelizačného ohňa. Cirkev však 
ešte musí podrásť, lepšie poznať svojho 
Boha. „Dajte Boha na prvé miesto, dajte 
mu to najlepšie čo máte, a On dá to najlep-
šie, čo má, vám,“ znel Gammonsov hlavný 
odkaz k tomuto bodu.    

Atmosféra bola tradične odľahčená 
Gammonsovým humorom a tak ako dáv-
nejšie na konferencii v  Banskej Bystrici 
stvárňoval Izraelcov húževnato „obieha-
júcich“ Jericho, v  Bratislave pre značný 
úspech opakovane imitoval jednookú 
kravu ako názornú ukážku obetného 
daru nehodného nášho Boha. Boh sa tam 
však pohyboval, uzdravoval a  dotýkal sa 
sŕdc ľudí aj v ten večer, mnohí chceli pri-
jať Pána. Jednému pánovi sa zlepšil sluch 
priamo na mieste. Na všetkých, ktorí túžia 
ísť a kázať evanjelium, Dr. Gammons klá-
dol ruky.     

Pri príležitosti jeho návštevy, ako aj 
v  očakávaní väčšej účasti, sa otvorila aj 
druhá časť novej sály, v ktorej od októbra 
2011 prebiehajú bratislavské bohoslužby. 
Veríme, že čoskoro sa bohoslužby v týchto 
rozmeroch stanú samozrejmosťou a nebu-
dú len výnimočnou príležitosťou.

Žofia Suchá

Ešte predtým ako Dr. Gammons 
odcestoval, krátko sme sa ho opýtali 
na turné, ktoré práve dokončil.

 
Ak sa nemýlim, toto je už vaša 

tretia alebo dokonca štvrtá návšteva 
našej krajiny. Ako sa vám po toľkých 
návštevách páčia naše zbory, vidíte na 
nich nejaký progres?

Áno, chcel by som veľmi poďakovať 
pastorovi Jaroslavovi Křížovi, že mi 
umožnil stať sa súčasťou toho, čo Boh 
robí v tejto krajine. Veľmi som si ob-
ľúbil pastorov, ktorí sú súčasťou tohto 
hnutia, a vidím, že zbory naozaj rastú, 
vznikajú nové zhromaždenia, kde koná 
Boží Duch. Ja som nadšený z toho, 
že môžem byť pri tom, a verím, že 
tento rast doslova exploduje a povedie 
k založeniu mnohých ďalších zborov. 
Tieto zbory skutočne ponúkajú ľuďom 
naplnenie ich potrieb a to je veľmi stra-
tegické pre Božie dielo v tejto krajine.

Na túto kampaň ste prišli s posol-
stvom z knihy proroka Malachiáša, 
mohli by ste niekoľkými vetami struč-
ne charakterizovať hlavnú myšlienku 
vášho posolstva?

Malachiáš prorokoval na konci 
Starého zákona a pred začiatkom 
Nového zákona. Boh vtedy robil na 
zemi nové veci a podobne aj teraz chce, 
aby povstala „armáda novodobých 
Eliášov“, ktorí budú konať v moci Du-
cha Svätého. Aj teraz sa nachádzame 
v takomto období prechodu. Mnohí 
veľkí Boží služobníci posledných dní 
odišli k Pánovi: ľudia ako Oral Roberts 
alebo Kenneth Hagin, a ja verím tomu, 
že Boh v tomto čase nepomazáva svo-
jím Duchom iba jednotlivcov, ale celé 
telo Kristovo, ktorého je skupina vašich 
zborov dôležitou súčasťou. Boh naozaj 
netúži iba po tom, aby boli pomazaní 
jednotlivci, ale aby bolo pomazané 
celé telo Kristovo, ktoré je na zemi, a ja 
verím tomu, že práve toto teraz koná 
Boh s vami.

 
Ďakujeme za odpovede a dovidenia 

pri vašej budúcej návšteve v našich 
zboroch.

jeden z bodov  následnej kázne, aké dôle-
žité sú osobné vzťahy a pozvania pri získa-
vaní ľudí pre Krista.

Po odznení úvodných chvál sme v oča-
kávaní privítali na pódiu pána Dr. Gam-
monsa s  tlmočníkom Danielom Šobrom. 
Zhromaždením sa niesla príjemná a  dy-
namická atmosféra prirodzene odrážajúca 
osobnosť tohto Božieho muža. Sme Božou 
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prebudenecké cirkvi, povstávajú noví pastori a evanjelisti, ktorí 
nesú oheň Svätého Ducha do celého sveta. Stručne si predstaví-
me aktuálnu situáciu vo vybraných štátoch Latinskej Ameriky.

Brazília

Brazília ako najväčší 
a najľudnatejší štát Južnej 
Ameriky zažíva veľký roz-
kvet aj v duchovnej oblasti. 
Zo všetkých kresťanských 
médií ku nám doliehajú sprá-
vy o enormnom raste letničnej 
cirkvi v tomto štáte, o ekonomickom a sociálnom vzraste 
a významných medzinárodných kazateľoch. Je známe, že Bra-
zília je jedna z najkatolíckejších krajín, ale v posledných rokoch 
klesol počet veriacich hlásiacich sa ku katolíckemu náboženstvu 
o takmer 10%.

Tento štát obsadil druhé miesto vo svete v počte registrova-
ných misionárov vyslaných do sveta, hneď po Spojených štátoch. 
Celkovo vo svete sa v roku 2010 vyslalo asi 400 000 misioná-
rov, z čoho 34 000 pochádza z Brazílie. Čo sa týka „radových“ 
veriacich, podľa štatistiky je každý dvanásty kresťan vo svete 
z Brazílie. 

Okrem týchto pozitívnych správ ale musíme vedieť aj o opo-
zícii zo strany sveta. Jeden z jej prejavov je napríklad nedávna 
správa o zákaze kresťanských aktivít na štadiónoch. Brazílski 
futbaloví hráči sú známi verejnými modlitbami pred zápasmi, 
spoločnými bohoslužbami či kresťanskými nápismi na tričkách. 
Najviditeľnejší sú Kaká, Maxwell a Lucio. Andrés Sánchez, pre-
zident Brazílskej futbalovej konfederácie sa ale rozhodol zakázať 
akékoľvek náboženské prejavy na sústredeniach a zápasoch. 

Lucia Žaťková

Nárast cirkvi v Južnej Amerike

Explózia letničných v Ekvádore! Zvyšuje sa počet letničných 
kresťanov v Južnej Amerike! Rozkvet protestantských cirkví 
v Mexiku! Rast evangelikálnych a letničných cirkví znepokojuje 
katolíkov! 

Toto je len niekoľko z aktuálnych ohlasov z kresťanského 
diania v Južnej Amerike. Či je to Brazília, Kuba, spomínané 
Mexiko alebo mnohé ďalšie krajiny z tejto oblasti sveta, všetky 
majú spoločný znak: nárast počtu letničných, charizmatických, 
biblických kresťanov. 

Tento kontinent vyznačujúci sa svojou pestrosťou, životom, 
ale aj chudobou a ťažkosťami má niekoľkostoročnú kresťanskú 
tradíciu. Vo väčšine štátov tvoria ľudia hlásiaci sa ku kresťanstvu 
absolútnu väčšinu všetkých obyvateľov. Donedávna to bolo hlav-
ne katolícke náboženstvo, no v posledných desaťročiach sa ľudia 
odtrhávajú od tradícií a hľadajú Božiu moc. Vznikajú mnohé 

Letničné 
prebudenie 
v Južnej Amerike
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Zo sveta

Dnes je v Latinskej 
Amerike okolo 20% 
znovuzrodených 
kresťanov, hlásiacich sa 
k letničnému hnutiu.

Lucia
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Podľa jeho slov „nech sa tí, ktorí chcú, modlia vo svojich izbách, 
nie verejne“. Proti tomuto sa však zodvihla vlna nesúhlasu zo 
strany verejnosti, aj odborníkov, ktorí túto činnosť považujú 
skôr za blahodárnu ako za škodlivú.

Kuba

Letničná cirkev na 
Kube tiež prechádza vý-
znamnými momentami. 
Organizujú sa verejné 
bohoslužby, evanjelizá-
cie a kázania Božieho 
slova, na ktorých sa 
zúčastňuje niekoľko 

tisíc ľudí. 
Koncom januára prebehla v hlavnom meste Havane jedna 

takáto evanjelizácia, kde sa stretlo dvetisíc ľudí, ktorí kázali Bo-
žie slovo, rozprávali sa s ľuďmi a svedčili im o Ježišovi. Prilákalo 
to pozornosť veľkého davu ľudí, mnohí boli dotknutí Božou 
mocou, robili pokánie a pridali sa k cirkvi. Organizovanie po-
dobných akcií s veľkou účasťou je tu bežné – v minulom roku sa 
tiež uskutočnili na rôznych miestach po celej krajine. Kubánski 
kresťania to vidia ako odpoveď na modlitby a pôsty, na ktorých 
zotrvávali niekoľko rokov s cieľom prebudenia v tejto krajine.

Celkový počet obyvateľov Kuby je okolo jedenásť miliónov, 
z čoho jeden milión sú kresťania. Všetci dúfajú a veria, že vláda 
bude aj naďalej otvorená voči kázaniu evanjelia a počet spase-
ných bude rásť.

Mexiko

Mladí ľudia v Mexiku predstavujú 
jednu zo zložiek spoločnosti, ktorá naj-
viac mení náboženstvo v štáte. Opúšťa-
jú katolícku cirkev, do ktorej patria ich 
rodičia a presúvajú sa do letničných pre-
budeneckých cirkví. Celkovo viac ako 
50% zo služobníkov v týchto zboroch sú 
mladí pod 33 rokov.

Tradičná cirkev tu nestráca len radových členov, ale klesá 
aj počet tých, ktorí sú zapojení do služby. Podľa nedávneho 
sčítania je približne 21 tisíc registrovaných katolíckych kňazov, 
zatiaľ čo pastorov rôznych evanjelikálnych a letničných cirkví je 
až 40 tisíc.

V roku 2007 vyšiel zo strany katolíkov dokument, v ktorom 
priznávajú, že letničné hnutie nie je sekularizmus ani sekta, kto-
rá im kradne ovečky, ako to dovtedy prezentovali, ale príčina ich 
úbytku je v samotnej katolíckej cirkvi. Podľa názoru niektorých 
predstaviteľov z vlastných radov, im chýbajú presvedčivé argu-
menty a kreativita potrebná na udržanie si nasledovníkov.

Celkovo počet kresťanov rastie aj napriek diskriminácii 
a prenasledovaniu vo viacerých regiónoch. Okrem početných 
prepustení z práce kvôli vierovyznaniu, dochádza aj k pou-
ličným násilnostiam, no ľudia naďalej prichádzajú do cirkví 
a verejne vyznávajú svoju vieru. 

Kolumbia

Veľký nárast veriacich vidíme aj v Kolumbii, kde sa od 
sedemdesiatych rokov zvýšil počet z deväťdesiat tisíc, čo bolo 

menej ako pol percenta 
vtedajšieho obyvateľstva, 
na viac ako dva milióny, čo 
je päť percent súčasného 
celkového počtu obyvate-
ľov. Najväčšia cirkev sa volá 
Avivamiento, v preklade 
Prebudenie, a jej názvu 
prilieha aj stav tejto cirkvi: 
od začiatku deväťdesiatych 
rokov vyrástla zo sto členov na 150 000. Je bežné, že veriaci 
čakajú v dlhých radoch pred budovou cirkvi, aby sa dostali na 
jedno z dvoch zhromaždení, ktoré sa konajú v nedeľu. Ľudia 
radi chodia do tejto cirkvi kvôli múdremu a jasnému kázaniu 
Božieho slova a kvôli radostnej a veselej atmosfére, ktorú tam 
zažívajú. Tiež sa tam prejavuje Božia moc a dejú sa uzdravenia 
a zázraky podobné ako tie, o ktorých počujeme po celom svete: 
uzdravenia z rakoviny, zmiznutia nádorov, vyliečenie z AIDS 
a podobne.

Momentálne sa plánuje rozšírenie zhromažďovacej sály 
o ďalších 10 000 miest, keďže neustále prichádzajú noví ľudia. 
Letničné cirkvi v Kolumbii nie sú zanedbateľné ani v oblasti 
politiky. Od roku 1991, kedy bola ustanovená náboženská slo-
boda, sa veriaci hojne zapájajú do politického života. Vytvárajú 
vplyvné organizácie, zúčastňujú sa politických hnutí a viditeľne 
ovplyvňujú aj výsledky volieb. Nie je nezvyčajné, že kresťania 
kandidujú na rôzne vládne posty a sú silno podporovaní svojimi 
cirkvami. 

Guatemala

Tento štát prešiel tri-
dsaťšesťročnou občianskou 
vojnou, ktorá skončila až 
v roku 1996. Bol to jeden 
z najhorších vojenských 
konfliktov Strednej Ame-
riky a spôsobil zaostalosť 
krajiny v mnohých oblastiach. Zväčšil sa však aj hlad po Bohu 
a počet znovuzrodených kresťanov tu rapídne narástol. 

Rast letničného hnutia začal už počas osemdesiatych rokov, 
pokračoval po skončení vojny a stále pokračuje. Momentálne je 
Guatemala jedným z najevanjelizovanejších krajín sveta. Počet 
letničných dosahuje 35% z celkového obyvateľstva a očakáva 
sa, že do roku 2020 presiahne polovicu (!). Veľké cirkvi využí-
vajú televíziu a rozhlas na šírenie evanjelia, robia sa tiež verejné 
zhromaždenia a kampane. Medzi najväčšie cirkvi tu patria aj 
Assemblies of God, známe 
po celom svete. 

Nikaragua 

Assemblies of God 
má hojné zastúpenie aj 
v Nikarague, kde v apríli 
tohoto roku chystá veľkú 
oslavu „100-ročnej histórie 
a triumfov“. Okrem ďalších 
rečníkov je ako hlavný hosť pozvaný evanjelista a pastor Claudio 
Freidzon, ktorý je považovaný za „Bennyho Hinna Južnej Ame-
riky“. Je očakávaná asi 60 tisícová účasť, keďže táto cirkev ráta 
v Nikarague svojich členov na vyše 300 tisíc. 
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Všeobecne letničná cirkev aj tu prežíva obrovský rozkvet. 
V tomto štáte, ktorý sa počtom obyvateľov takmer zhoduje so 
Slovenskom, vlastnia letničné cirkvi viac ako 2 000 cirkevných 
budov, desiatky škôl, univerzitu, rádiové vysielanie, televízny 
kanál, nemocnice a ďalšie zariadenia či inštitúcie, čo im dáva 
ekonomickú aj kultúrnu silu. 

Vplyv na ekonomiku a obchod

Nárast počtu kresťanov spôsobil zmeny nielen v duchov-
nej oblasti, ale aj v ekonomickej. Jedná sa hlavne o Brazíliu, 
kde rozvoj letničného hnutia viditeľne posilnil obchod v štáte. 
Medzi veriacimi je mnoho podnikateľov, ktorí vlastnia firmy 
a sú významnými ekonomickými činiteľmi. Veľa z nich verejne 
vyznáva, že odkedy začali dávať desiatky a dary do cirkvi, ich 
finančná situácia sa radikálne zmenila a teraz prosperujú. Potvr-
dzuje to aj fakt, že v minulosti boli veriaci prevažne z najnižších 
spoločenských a sociálnych vrstiev, kým dnes sú to početné 
skupiny patriace do stredných a sociálne silných vrstiev.

V Brazílii sa predá každoročne kresťanský tovar za približne 
7 miliárd dolárov, z čoho väčšina, prekvapivo, pozostáva z pro-
duktov evanjelikálnych a letničných cirkví, nie cirkvi katolíckej. 
Najväčší dopyt je po knihách, ktorých predaj tu od minulého 
roku vzrástol dokonca o viac ako 30%. Zaujímavosťou je, že viac 
ako polovica všetkých kníh sú Biblie v rôznych prevedeniach, 
veľkostiach a cenách. Predaj hudobných médií mierne klesol, ale 
aj tak niektorí kresťanskí umelci produkujú a predávajú milióny 
kópií svojich albumov. 

Nová generácia evanjelistov

Je stále viac mladých veriacich, ktorí vychádzajú do sveta ako 
evanjelisti a kážu Božie slovo vo svojom štáte aj za hranicami. 
Jeden z kazateľov, ktorý povzbudzuje mladých do tejto služby, je 
medzinárodný evanjelista Sammy Tippit. Minulý rok mal evan-
jelizačnú kampaň v Brazílii, na ktorej sa spolu s ním zúčastnili 
viacerí mladí kresťania rozhodnutí kázať evanjelium podobným 
spôsobom. Podľa Sammyho slov sa Brazília nachádza v období, 
kedy sa objavia na scéne mnohí mladí kazatelia a pastori a táto 
nová generácia bude zasahovať ľudí novým čerstvým spôsobom. 

Ďalší známy kazateľ s podobnou víziou je Luis Pallau, ktorý 
pred niekoľkými rokmi založil Alianciu novej generácie. Je to 
projekt, ktorý vyučuje a podporuje mladých kazateľov pre-
važne z Južnej Ameriky. Momentálne má viac ako 400 členov 
pod 30 rokov. V roku 2011 sa ich kampaní zúčastnilo okolo 9 
miliónov ľudí, s výsledkom takmer pol milióna registrovaných 
rozhodnutí pre Krista. 

Jedným z významných mladých charizmatických evanjelistov 
z Južnej Ameriky je aj Joe Ferreyra, 28-ročný Argentínčan, ktorý 
má v tomto období kampane aj na Slovensku. Pôvodne profesio-
nálneho hudobníka Boh povolal pre službu kázania evanjelia. 

Spočiatku nie s veľkým nadšením toto volanie poslúchol a už 
štvrtý rok káže doma aj v zahraničí a jeho medzinárodná služba 
má veľký úspech a výsledky. 

Medzi klasických velikánov juhoamerického prebudenia pat-
ria už spomínaný Luis Pallau, ďalej Alberto Motessi z Argentíny, 
ktorý slúži už vyše 40 rokov a je duchovným otcom viacerých 
známych kresťanských vodcov a kazateľov, Claudio Freidzon 
a Carlos Annacondia tak isto z Argentíny, Yiye Ávila, Cesar 
Castellanos, Sergio Scataglini a mnohí ďalší.

Štatistika

V roku 1988 tvorili evanjelikálni a letniční kresťania v La-
tinskej Amerike 8%, dnes je to okolo 20% znovuzrodených 
a hlásiacich sa ku letničnému kresťanstvu. Najviac početné sú 
tieto cirkvi v Brazílii, kde sa do roku 1960 nedostali nad 5%, do 
roku 1990 sa zvýšili na 9% a dnes prevyšujú 25% z celkového 
počtu obyvateľstva.

V nasledujúcej štatistike vidíme percentuálny podiel protes-
tantov v niektorých štátoch Latinskej Ameriky. Prieskum ukazu-
je, že Guatemala bude čoskoro väčšinovo protestantská krajina 
s terajšími 35%. V Hondurase je to vyše 32%, Nikaragua má 
takmer 30%, Dominikánska republika 22%, Salvador aj Kostari-
ka vyše 20%. Za nimi nasleduje Chile, Peru a Ekvádor, Argentí-
na, Kolumbia, Venezuela, Paraguaj, Uruguaj. Najnižšie percento 
má Mexiko, kde je aktuálne okolo 5% protestantov. 

Zdroje:
David STOLL, América Latina se vuelve protestante?
www.noticiascristianas.org
www.christianpost.com
www.cbn.com
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Medzi klasických velikánov 
juhoamerického prebudenia 
patria Carlos Annacondia 
alebo Sergio Scataglini.
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10. časť:
Reformačné 
hnutie Jána Husa

Vyučovania Johna Wyclifa, 
známeho anglického reformátora, 
ovplyvňovali aj českého Jána Husa. 
Šíreniu Wyclifových názorov v 
Čechách napomáhali dynastické 
vzťahy a tiež navštevovanie 
anglických univerzít. Anna, 
sestra českého kráľa Václava, 
bola od roku 1382 manželkou 
anglického kráľa Richarda II.

duchovná dráha bola tiež úspešná. V roku 
1400 bol vysvätený za kňaza. V roku 1402 
sa stal kazateľom významnej Betlehemskej 
kaplnky v  Starom Meste a  odvtedy bola 
táto pozícia počas jedného desaťročia jeho 
hlavným duchovným pôsobením. Veľko-
lepá služba ho učinila natoľko známym, 
že si ho kráľovná Žofia, manželka českého 
kráľa Václava, zvolila za spovedníka. Toto 
mu poskytlo veľký priestor k tomu, aby sa 
jeho reformačné postoje stretli ako na krá-
ľovskom dvore, tak aj v kráľovskej rodine 
s  podporou. V týchto časoch si užíval aj 
dôveru pražského arcibiskupa Zbyňka Za-
jíca. Arcibiskup totiž lepšie rozumel tomu, 
ako používať zbraň, než otázkam viero-
uky, aj keď v začiatkoch podporoval snahy 
o obnovu cirkvi. V roku 1403 poveril Jána 
Husa tým, aby ho informoval o akýchkoľ-
vek nešľachetnostiach v  diecéze. Ján Hus 
využil túto možnosť a požiadal arcibisku-
pa, aby zostavil trojčlennú vyšetrovaciu 
komisiu k  prevereniu prípadu branden-
burgského kostola vo Wilsnacku ohľadne 
„zázračnej relikvie Kristovej krvi“, do kto-
rej vkladali nádej davy pútnikov už nielen 
z Čiech, ale aj zo vzdialenejšieho Uhorska. 
Komisia pozostávajúca z Jána Husa a jeho 
dvoch kolegov z univerzity skonštatovala, 
že údajne zázračná sila relikvie je obyčaj-
ný podvod a  mámenie ľudí. Vzhľadom 

k tomuto arcibiskup s rozhodnutím kon-
cilu pod ťarchou kliatby zakázal púte vo 
Wilsnacku a zariadil aj to, aby ani v Če-
chách neboli podobné „zázračné“ miesta. 
Zo štúdií anglického reformátora Wyclifa 
prevzal spočiatku Hus iba posúdenia ex-
trémov a  snažil sa o  zachovanie katolíc-
kych vieroúk. V  porovnaní s  Wyclifom 
však nebol ochotný odmietnuť dogmu 
transsubstanciácie. Čoraz viac sa zahĺbil 
do Písma svätého a  štúdia Wyclifových 
diel. Od roku 1407 začal koncipovať myš-
lienky odlišné od katolíckych učení. One-
dlho sa jeho vzťah s arcibiskupom narušil, 
čo sa dovŕšilo bojmi cirkevnej politiky 
v krajine a straníckymi dohadmi vo vnút-
ri cirkvi v  súvislosti s Wyclifom. Husova 
záležitosť sa dostala pred pápeža, ktorý 
ho v  roku 1411 exkomunikoval. Zdanli-
vo zahladený konflikt intervenciou kráľa 
však vyústil do konečného rozkolu jednou 
udalosťou. Niekdajší pirát, teraz pápež, 
vyhlásil boj neapolskému kráľovi Ladisla-
vovi. Každému, kto sa osobne zapojil do 
boja, alebo mu na to daroval peniaze, boli 
prisľúbené odpustky. V máji 1412 v  Če-
chách vyhlásená bulla tiež vyvolala veľké 
rozhorčenie. Hus so svojimi nasledov-
níkmi  verejne vyhlasovali na univerzite 
a v kostoloch, že takéto odpustky nemajú 
žiadny biblický základ, takže sú neplatné. 

Pražská jar
História 
prenasledovania 
kresťanov 

Árpád Kulcsár – historik 

Ján Hus sa narodil v slušnej roľníckej 
rodine v  roku 1369 v  českom Hu-
sinci. Svoje štúdium si rozšíril na 

pražskej univerzite a  v roku 1398 sa stal 
profesorom na filozofickej fakulte. V roku 
1401 ho zvolili za dekana a  v rokoch 
1402 a  1403 pôsobil v  tejto pozícii. Jeho 
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Prehlasovali, že pápežove odpustky sú 
protikresťanským podvodom a  tiež, že 
pápež je Antikrist. Hus zdôrazňoval, že 
príkazom pápeža sa treba podriadiť, len 
ak sú v súlade s Písmom svätým. Situácia 
sa natoľko vyostrila, že mocenské sily po-
pravili troch mladých ľudí, ktorí v  troch 
kostoloch verejne vyhlásili za lož kázne 
povzbudzujúce k nákupu odpustkov.

Po týchto udalostiach prichádzalo na 
pápežský dvor čoraz väčšie množstvo 
udaní na osobu Jána Husa. Následne ho 
znovu vyhostili a exkomunikovali a Pra-
hu, rodné mesto Jána Husa, dali pod cir-
kevný zákaz – interdikt. V rámci týchto 
zákazov sa s ním „pravý“ kresťan nemo-
hol stýkať. Nik mu nemohol poskytnúť 
stravu, nápoj ani ubytovanie, iba pod 
hrozbou tejto kliatby. V prípade smrti ne-
bude cirkevne pochovaný, v  mieste jeho 
bydliska boli všetky bohoslužby v kosto-
loch zakázané, neboli vysluhované svia-
tosti, nekrstili sa nemluvňatá, pochováva-
lo sa bez cirkevných obradov. Tieto tresty 
boli takmer naplnené voči nemu nepria-
teľsky naladenými kňazmi. Preto na radu 
kráľovského dvora (ktorý ešte vždy stál za 
ním) v  záujme utíšenia stupňujúceho sa 
napätia, opustil v  decembri 1412 Prahu. 
Jeho nútený odchod mal ale presne opač-
ný účinok než ten, ktorý očakávali jeho 

protivníci. Dovtedy získaval pre evanje-
lium väčšinou ľudí z Prahy, no v nasledu-
júcom poldruha roku sa to isté odohralo 
aj na vidieku. Takto vznikalo mimo met-
ropoly množstvo centier hnutia. Popri ká-
zaní Slova Hus veľa písal. Tu vzniklo jeho 
dielo Tractus de ecclesia. Podľa jeho uče-
nia je cirkev spoločenstvom vyvolených 
ľudí. Toto vyvolenie nemôžu skopírovať 
ľudské rozhodnutia, tak isto je neprípust-
né kohokoľvek vylúčiť z cirkvi a už vôbec 
nie zo spasenia. Cirkev Ježiša Krista je po-
stavená na skale a tou skalou je sám Pán 
Ježiš Kristus. Cirkev je teda založená na 
skale a nie na Petrovi. Peter nikdy nebol 
hlavou cirkvi, pretože hlavou je Pán Ježiš 
Kristus. Peter bol len prvým medzi apoš-
tolmi a čo ho učinilo toho hodným, bola 
viera, pokora a  láska. Český reformátor 
argumentoval týmto: pokiaľ si pápež želá, 
aby ho vnímali ako Petrovho nástupcu, 
potom ho on musí nasledovať v  týchto 
troch cnostiach. A ak tak neurobí, stane 
sa z neho Antikrist, ktorý je nepriateľom 

Petra aj Krista. A pokiaľ chce byť zástup-
com Krista, musí ho nasledovať v každom 
skutku, nech slúži veriacim, modlí sa za 
nich, no nech nad nimi nevládne. Pápe-
žova svetská moc totiž nepochádza od 
Krista, ale od cisára Konštantína Veľké-
ho a cirkev je možné viesť aj bez pápeža 
či biskupov. Jedine Boží Zákon môže byť 
smerodajcom v  posudzovaní vecí cirkvi 
a  nie názory pápeža či biskupov. Pápež 
je omylný tak ako boli omylní aj veľkňa-
zi a učitelia Písma, keď pribíjali Ježiša na 
kríž. Kazateľ s  čistým svedomím môže 
kázať aj napriek zákazu pápeža či bisku-
pov. Hus bol tej mienky, že mníšstvo ako 
také je zrušiteľné, veď obyčajní zločinci sa 
skôr podriadia Božím prikázaniam, ako 
oni. Životný štýl mnícha znemožní člo-
veku viesť život podľa Božích prikázaní. 
A tradícia je zavrhnutiahodná ako dielo 
diablovo a nie ľudské.

Zdôrazňoval návrat k  biblickému prí-
kladu Večere Pánovej. V tomto zmysle 
sa veriaci majú zúčastňovať na víne Ve-
čere Pánovej, čo  podľa kresťanskej viery 
vypôsobí nadprirodzený vzťah s  krvou 
Ježišovou. Kráľ Žigmund využijúc svoju 
medzinárodnú autoritu rozhodol sa zvolať 
univerzálny koncil v  nemeckej Kostnici. 
Cieľom koncilu bolo vyriešiť mimoriadne 
neblahý stav katolíckej cirkvi na úrovni 

vedenia, morálne a aj v oblasti života vie-
ry. Od roku 1409 sa započala nová kapitola 
rozkolu západnej cirkvi a už traja pápeži 
o  sebe tvrdili, že sú výlučnými vodca-
mi rímskej cirkvi a  jedinými zástupcami 
Krista. Zároveň sa v  kruhoch kléru roz-
máhali tie najzávažnejšie hriechy. Od ka-
tolicizmu sa odtrhli celé masy ľudí a pripo-
jili sa k husitom, valdenským a lollardom. 
Žigmund považoval za jeden z  hlavných 
cieľov likvidáciu herézy. O morálnom sta-
ve koncilu hovorí aj to, že pre naplnenie 
chúťok zúčastnených prišlo do šesťtisíco-
vého mesta sedemsto prostitútok. Obča-
nia neskôr hovorili o tom, že otcovia kon-
cilu zaťažili ich mesto toľkými hriechmi, 
že nepostačia ani dlhé desaťročia pokánia 
k  tomu, aby sa očistilo. Hus, užívajúci si 
ochranu svojich pánov, dostal do rúk list 
s pozvánkou od nemecko-rímskeho cisára 
Žigmunda Luxemburgského, aby sa dňa 
1. novembra 1414 dostavil na koncil osob-
ne. Cisár vystavil pre neho list na osobnú 
ochranu, sľúbiac mu nerušený a bezpečný 

príchod a odchod. No po jeho príchode ho 
zakrátko uvrhli do žalára. Najprv ho však 
držali uväzneného v  odpadovom kanáli, 
potom ho odviedli do iného väzenia, kde 
mu dali nohy do klady a ruky mu cez noc 
priviazali reťazami o stenu.

Žigmund najprv protestoval proti ne-
rešpektovaniu jeho ochranného listu, aby 
však zabránil zmareniu koncilu, prižmú-
ril nad tým oči, hovoriac, že sľub pred 
ľuďmi aj pred Bohom nemôže byť platný, 
keby uškodil katolíckej cirkvi, a preto ani 
on nie je povinný dodržať slovo dané he-
retikovi. Koncil nechcel Husa zabiť, iba 
zlomiť. Nepotrebovali martýra, ale poká-
nie činiaceho hriešnika, ktorého príklad 
bude použitý v budúcnosti k presvedčeniu 
blúdiacich. Dlhé mesiace strávené vo vä-
zení vážne otriasli zdravím Jána Husa, no 
jeho duševnú silu nemohli zlomiť. Már-
ne sa snažili donútiť ho k odvolaniu jeho 
učení. Toto bol ochotný urobiť iba v tom 
prípade, keby mu z Písma svätého doká-
zali omyl. Koncil mu takýmito dôkazmi 
neposlúžil, ale ho označili za nepolepši-
teľného heretika. Jeho knihy odsúdili na 
zničenie a jeho samotného po suspendácii 
odovzdali svetskej moci, aby urobila to, čo 
sa robí s heretikmi. 6. júla 1415 ho viedli 
popri hranici postavenej z jeho vlastných 
kníh na popravisko, kde sa zakrátko aj on 
sám stal v plameňoch popolom, ktorý vy-
sypali do Rýna.

Poprava Jána Husa vypôsobila obrov-
skú vlnu pohoršenia po celých Čechách 
a  pozornosť bola ešte viac sústredená na 
jeho učenie o  obnove viery, ktoré riskuje 
hoci aj martýrstvo. Čoraz väčšia časť inte-
ligencie sa postavila na stranu husitského 
hnutia. Začiatkom septembra 1415 vydalo 
452 členov českej inteligencie prehlásenie, 
kde sa hovorí o tom, že Ján Hus bol nevin-
ne popravený a zdôraznili, že hnutie, ktoré 
nasleduje jeho učenie nie je kacírstvom. 
O  niekoľko dní 55 členov elity vydalo 
Zmluvu Husitov, ktorá zabezpečovala 
ochranu v  rozmachu husitského hnutia 
pred snahou útlaku katolíckeho kléru. Me-
dzi obyvateľmi Prahy, ako aj poslucháčmi 
univerzity, sa Husove učenia tešili veľkej 
popularite. Množstvo oduševnených ka-
zateľov hlásalo na vidieku evanjelium, kde 
ho aj vďačne prijímali. Život viery sa ako 
v hlavnom meste, tak aj na vidieku očivid-
ne zmenil. Odvážni duchovní nasledujúci 
Husove učenia v  rozpore s  vyhlásenia-
mi koncilu v  Kostnici radikálne zmenili 
omše. Bohoslužby odznievali v  materin-
skom jazyku, zaviedlo sa spievanie v zbore 
a veriaci mohli pristupovať k Večeri Páno-
vej obidvomi spôsobmi. Po celej krajine 
sa objavil neobvykle veľký záujem o Bib-
lie. Davy ľudí z každej vrstvy spoločnos-
ti sa obracali k  Biblii, túžiac vedieť, aký 
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naprávali svoje životy podľa Biblie, predsa 
často proti svojej vôli vkĺzli do tieňa vraž-
dených činov. Tu je nutné poznamenať, 
že aj iné prebudenecké hnutia sa dostáva-
li pred podobné výzvy. Keď Wyclif začal 
vysielať svojich učeníkov kázať medzi ľud, 
vypuklo v roku 1381 anglické robotnícke 
povstanie, kde sa používalo hrubé telesné 
násilie. 

Do týchto udalostí sa však lollardi ne-
zapojili. Podobná situácia nastala v  čase, 
keď niekoľko rokov po odštartovaní lu-
terského prebudenia, ktoré otriaslo celou 
Európou, vypuklo robotnícke povstanie. 
Povstalci chceli vtedy vtiahnuť do bojov aj 
samotného Luthera s jeho nasledovníkmi, 

no on odmietol takúto cestu. K uvoľ-
neniu vášní v kruhoch husitov došlo 
na jar roku 1419 ešte pred tým, ako 
na nich zaútočili. Na podnet ohnivej 
kázne kňaza pražských radikálnych 
husitov, Jána Želivského, prepadli 
jeho stúpenci novomestskú radnicu, 
aby sa tak pomstili katolíckej rade, 
ktorá obmedzovala ich praktizovanie 
viery. Dvanásť radných pánov, ktorí sa 
ukryli vo veži radnice, husitskí ozbro-
jenci vyhádzali von oknom (prvá praž-
ská defenestrácia) a  tých, ktorí ihneď 
neskonali, na mieste zastrelili. Želivský 
napriek tomuto zostal rozhodujúcou 
osobnosťou husitského hnutia. O tri 
roky neskôr, v roku 1422 ho táboriti sťa-
li aj s jeho vernými stúpencami. V rám-
ci husitských smerov boli prítomné od 
začiatku ostré rozpory. Vyformovali 
sa dva hlavné prúdy. Jeden bol mierny 
prúd kališníkov, ten druhý, radikálne 
krídlo táboritov. A hoci v zásade obidva 
prúdy nasledovali Husove učenia, predsa 
sa od seba navzájom líšili. Prúd kalicha 
bol ochotný prijať iba tie reformy, ktoré 
Hus vyslovene hlásal. To, čo Hus z  ka-
tolicizmu nezamietol, to nezamietli ani 
oni. Svoje požiadavky Rímu sformulova-
li v  máji 1420 pod názvom Štyri pražské 
artikuly.

V prvom bode tohoto veľavýznamného 
dokumentu požadovali kázanie v materin-
skom jazyku: „Slovo Božie nech sa  hlása 
v Čechách slobodne.“ Druhý bod zdôraz-
ňoval dôležitosť prijímania Večere Pánovej 
oboma spôsobmi: „Večera Pánova nech sa 
vysluhuje slobodne oboma spôsobmi (víno 
a  chlieb).“ Tretím bodom chceli znížiť 

je aktuálny odkaz Písma svätého. Medzi 
ľudom bola obrovská túžba počúvať a štu-
dovať Bibliu. Kníhtlač ešte neexistovala, 
Bibliu prepisovali pisári, ktorí takmer ne-
stíhali plniť rastúce požiadavky. Začal sa 
rozvoj takého procesu, ktorý nemal v stre-
dovekej Európe obdoby. Na celom území 
štátu ľudia prispôsobili svoj život viery 
biblickým zásadám. Tohoto procesu sa zú-
častnili rozhodujúce politické vrstvy, elita 
spoločnosti, stredná inteligencia, občania 
mesta, aj pospolitosť, sedliaci a  mestskí 
plebeji. Sľubne napredujúci proces napo-
vedal, že sa tu môže zrodiť živý príklad 
pre európske národy, ako je možné navrá-
tiť sa zo zdeformovanej náboženskej tra-
dície k činnej kresťanskej viere. Na prahu 
stála možnosť toho, že predtým umlčané 
valdenské a lollardské prebudenie zatlače-
né do ilegality, ktoré fungovalo roztrúsene 
tajne po skupinkách, môže teraz slobodne 
v státisícoch prejaviť svoju biblickú vieru. 
Zdalo sa, že ani vnútorná, ani vonkaj-

šia vojenská či 

politická sila nebude môcť zmariť víťaz-
stvo kresťanského hnutia obnovy. Husiti 
však stáli pred obrovskou výzvou, či budú 
schopní vysporiadať sa s otázkou uplatňo-
vania násilia. Ako sa postupne dostávali 
k  moci v  náboženskom živote Čiech, tak 
povstávali v  ich radoch v  čoraz väčšom 
počte takí, ktorí sa z hovorcov stávali vy-
konávateľmi. Títo postupne prevzali tak-

tovku a  odporcovia násilia boli zatlačení 
do menšiny. Uvoľňovali sa divoké, hrubé, 
ba často až vražedné pudy, čo sa prejavilo 
v nemilosrdnom zabíjaní a často aj v upá-
lení tých z opozície. V značnej časti husi-
tov sa vytvorila akási vlastná zdvojenosť. 

Popri tom, ako 
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majetok cirkvi. Vo štvrtom bode požado-
vali zastavenie hriechov katolíckeho kňaz-
stva. Tieto štyri body boli spoločnými po-
žiadavkami všetkých husitov.

Táboriti však chceli dosiahnuť v porov-
naní s týmto oveľa viac. Chceli nasledovať 
ten zásadný Husov odkaz, že najhlavnej-
ším merným lanom vierouky a života viery 
musí byť Slovo Božie. Chceli uskutočniť to-
tálnu biblicitu. Preto boli ochotní prispôso-
biť a upraviť svoje životy podľa Biblie v tých 
oblastiach, ktoré Hus neoddelil od dovte-
dajších protibiblických cirkevných tradí-
cií. Preto napríklad od roku 1422 zamietli 
dogmu transsubstanciácie a omšové rúcho 
kňazov považovali za zbytočné. Za dosta-
točný považovali bežný civilný slávnostný 
odev. Husiti stáli pred ťažkou otázkou, ako 
sa majú zachovať, keby ich napadol ozbro-
jený nepriateľ zvonku. Riešenie na toto im 
dali profesori teológie pražskej univerzity 
a  to tak, že použiť zbraň je dovolené ako 
krajná možnosť v  prípade ohrozenia ži-
vota. Keby mečom šírili vieru, bolo by to 
proti Kristovi. Odporcu treba totiž uviesť 
na správnu cestu s láskou a presvedčením. 
No ak nepriateľ chce kresťanov zničiť nási-
lím a niet inej možnosti, potom na obranu 
nielenže môže siahnuť po meči, ale je to aj 
jeho povinnosťou. Prijaté zásady boli núte-
ní zakrátko uplatniť aj v praxi. V auguste 
1419 zomrel český kráľ Václav. Trón zdedil 
jeho mladší brat, Žigmund Luxemburgský, 
nemecký a uhorský kráľ (1387-1437). Kvôli 
svojej zaviazanosti katolicizmu odmietol 
dohodu s husitmi, ale trón obsadil ozbro-
jenými silami. 17. marca 1420 na schôdzi 
nemeckej ríše vo Wroclavi vyhlásil bullu 
pápeža Martina V., v  ktorej vyzýva celé 
kresťanstvo k boju za „vyplienenie wyclif-
ských, husitských a  ostatných heretikov“. 
Všetkým, ktorí vezmú znamenie kríža, ale-
bo vyšlú vojakov na vlastné trovy do boja, 
sľúbil úplné odpustenie hriechov. Kráľ Žig-
mund nepoznal milosrdenstvo. Už počas 
ríšskej schôdze vo Wroclavi dal upáliť na 
hranici istého známeho živnostníka, kto-
rý nezaprel svoje husitské presvedčenie. 
Takto to robil až do konca so všetkými 
vyznávajúcimi husitskými kňazmi aj ne-
veriacimi, ktorí sa mu počas vojny dostali 
pod ruku. Obyvatelia katolíckeho banské-
ho mesta Kutná Hora, ktorá stála na strane 
kráľa, akoby našli radosť v nemilosrdnom 
vyvražďovaní vojenských zajatcov. Mno-
hých upálili, sťali a väčšinu z nich sotili do 
najhlbšej bane mesta, pričom počet obetí 
sa vyšplhal na tisíc šesťsto. Žigmund veľ-
kou silou odštartoval svoju prvú križiacku 
výpravu proti husitom, ktorá ale znamena-
la pre neho prehru. Jeho hlavným cieľom 
bolo obsadenie hlavného mesta, no vážnu 
prehru utrpel ako na Vítkove – predmestí 
Prahy, tak aj na Vyšehrade. Rozhodujúcu 

úlohu v dosiahnutí veľkých husitských ví-
ťazstiev zohral Ján Žižka (1360-1424), naj-
významnejší vojenský veliteľ husitov.

Žižka zistil, že proti vojenskej presile 
križiackej výpravy pozostávajúcej z  obr-
nených rytierov, má šancu na víťazstvo so 
svojím vojskom pozostávajúcim zo sedlia-
kov a roľníkov iba v tom prípade, keď zvolí 
správnu bojovú stratégiu. Ústrednú úlohu 
v tomto boji zohrali delostrelectvo a vozo-
vé hradby. Dobre známe poľnohospodár-
ske náčinie zmenil na účinné zbrane proti 
rytierom. Všetky víťazstvá poukazujú na 
jeho vojenskú genialitu. Hoci v  bojoch 
prišiel o obe oči, aj naďalej riadil vojnu na 
základe neustálych informácií umiestne-
nia a silových pomerov z bojového terénu. 
Bol to takisto on, ktorý stál so svojou sku-
pinou na čele nemilosrdným zabíjaniam. 
Po prijatí v  Říčanoch odovzdal svojim 
vojakom deväť katolíckych kňazov, kto-
rých zatvorili do vidieckej chatrče a  za-

pálili ju, kde obete zaživa zhoreli. Po ob-
sadení Ráby, Žižka upálil sedem kňazov 
a  mníchov a  podobné skutky vykonal aj 
na iných miestach. S nezmieriteľnou ne-
návisťou sa postavil proti jednému z naj-
významnejších kňazov táboritov, Martí-
nekovi Húskovi. Tento mladý duchovný 
vodca sa snažil o omnoho biblickejšiu vie-
ru než konzervatívne nastavený husita Ján 
Žižka. Zvlášť Martínekov postoj týkajúci 
sa Večere Pánovej vyvolal obrovské vášne. 
Medzi táboritmi totiž on ako prvý hlásal, 
podobne ako Wiclif to, že počas omše ne-
dochádza k premeneniu. Pokiaľ niet trans-
substanciácie, potom hostia zostáva čiste 
neživou hmotou, a preto je úplným minu-
tím cieľa kľakanie pred ňou, čo je na zák-
lade Biblie modloslužba. Nakoľko zamie-
tol dogmu premenenia, nepovažoval za 
potrebné vkladať oblátku do úst veriacich, 
ale im ju podal do ruky, čo bolo v očiach 
konzervatívnych husitov neodpustiteľ-
ným porušením sviatosti. Napokon v lete 
1421, cestujúc s jedným priateľom na rod-
nú Moravu, upadli do rúk jedného husit-
ského rytiera. Bili ich, prehovárali, aby sa 
vzdali svojho presvedčenia, no márne. Už 
osem týždňov zomdlievali vo väzení, keď 
vzal ich prípad do rúk Žižka. Žiadal, aby 
ich deportovali do Prahy a  na poučenie 
ostatným ich na verejnosti upálili na hra-
nici. Žižka to urobil aj  napriek tomu, že 
kvôli strate druhého oka mal nastúpiť na 

liečenie do Prahy. No predsa bolo verejné 
upálenie Martíneka pre neho otázkou dô-
ležitosti číslo jeden. Ale kvôli sympatiám 
ľudu a  pražských husitských kališníkov 
voči Martínekovi, ich nechceli deporto-
vať do metropoly a  radšej k  nim do vä-
zenia poslali kata, ktorý ich nemilosrdne, 
brutálne mučil a  napokon ich zaklincu-
júc do suda upálili na hranici. Uprostred 
vnútorného divokého zápasu husitov, kráľ 
Žigmund v  rokoch 1421-1431 viedol ešte 
štyri križiacke výpravy s cieľom vyhlade-
nia husitstva, no všetky boje prehral. Naj-
evidentnejšiu prehru zakúsil v  roku 1431 
v  Domažliciach. Križiacke boje započali 
s obrovskou silou. Zúčastnili sa ich množ-
stvá nemeckých vodcov so svojimi skupi-
nami, aj samotný kardinál, pápežov vysla-
nec. Zástupy vojsk sa už zoradili do čiat, 
keď začuli hrmot husitských bojových vo-
zov. Vojakov sa zmocnil obrovský strach 
a bez toho, aby videli jediného husitu dali 

sa na panický útek. A tak aj tento boj skon-
čil neslávne. Keď vysvitlo, že husitov nie je 
možné poraziť vojenskou silou, katolícka 
cirkev použila proti nim zbrane vnútor-
ného rozkolu. Mierumilovným husitom 
navrhli, že sú ochotní prijať Štyri pražské 
artikuly so značnými obmedzeniami, a že 
im Rím dovolí slobodne praktizovať kališ-
nícke náboženstvo. Kališníci prijali túto 
katolícku ponuku v  roku 1433. V rámci 
tejto dohody bol prvý bod článku doplne-
ný takto: „Božie slovo nech kážu Pánovi 
kňazi v  Čechách slobodne, s  povolením 
biskupov.“ Vďaka takto získanej možnosti 
náboženského vyznania sa kališníci spoji-
li s katolíkmi a v máji 1434 pri Lipanoch 
v bezohľadnom boji zničili zástupy vojsk 
táboritov. Kališníci sa ale dlho netešili zo 
slobodného praktizovania náboženstva, 
ako im to katolíci prisľúbili. Pápež už 
v roku 1462 vyzval kráľa kališníkov, Jiřího 
z Poděbrad, aby sa aj s celou krajinou vrátil 
do katolíckej cirkvi. Keď sa Jiří odvolával 
na dohodu spred tridsiatich rokov, pápež 
ho exkomunikoval, jeho podriadených 
uvoľnil z  povinnosti poslušnosti a  vyslal 
na čelo križiackej výpravy uhorského krá-
ľa Mátyása Hunyadiho, s cieľom zničenia 
kališníckych vojsk. 

 
Preklad: Zlatka Radnotyová

Zdroj: Hetek 2011

Pražská jar  |  Z histórie
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Kníhtlač ešte neexistovala, Bibliu 
prepisovali pisári, ktorí takmer 
nestíhali plniť rastúce požiadavky.
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Miroslav Iliaš 

Je málo bývalých ortodoxných Židov, 
ktorí našli Mesiáša Ješuu z Nazareta, 
a ešte menej ich o svojej viere v Je-

žiša Krista verejne hovorí. Jeden z nich je 
aj brat Zev Porat, ktorého svedectvo teraz 
prinášame:

Narodil som sa v  meste Bnei Brak, 
ktoré je považované za najortodoxnejšie 
mesto v  celom Izraeli. Žijú v  ňom slávni 
rabíni a tisícky mužov tam trávia celý svoj 
život štúdiom v rabínskych školách (hebr. 
ješivót).

 Pre nábožného Žida je dôležitá rodová 
línia jeho potomstva. Tu je moja: otec, sta-
rý otec a ďalší predkovia boli rabíni. Nie-
ktorí boli dokonca sudcovia rabínov (hebr. 
dayanim). Môj starý otec, rabín Pinchas 
Porat, ušiel pred holokaustom z  Poľska. 
Ako utekal, pomohol ešte dvom ženám, 
sestrám, utiecť s ním. Jedna z nich cestou 
do Izraela zomrela a druhá sa mi stala sta-
rou mamou.

Moja mama sa nenarodila v nábožnom 
prostredí. Jej otec, Zev Goldman, bol čle-
nom izraelského parlamentu (Knessetu) 
za stranu Likud, na ktorej čele v súčasnosti 
stojí premiér Benjamín Netanjahu. Avšak 
keď stretla môjho otca, stala sa členkou 
ultra-ortodoxnej komunity a v roku 1965 
som sa prišiel na svet ja. Môj otec dostal 
pracovné miesto v Los Angeles ako vedúci 
židovskej dennej školy a ako rabín synagó-
gy, a tak som vyrastal v južnej Kalifornii. 
Jedného dňa, keď sme vychádzali zo školy, 
skupina kresťanov na druhej strane cesty 
rozdávala letáky a  kresťanskú literatúru. 
Môj otec sa rozhneval a  prikázal nám, 
aby sme sa od týchto ľudí držali ďalej, 

lebo sú nebezpeční. Povedal mi, že Boh 
by sa na mňa rozhneval, ak by som čo len 
zmienil meno Ježiš, lebo je rúhaním voči 
judaizmu.

Pamätám si, ako som vyrastal, bojac sa 
obzvlášť dvoch vecí – mena Ježiš a bravčo-
viny. Po strednej škole ma otec poslal do 
skutočnej ortodoxnej ješivy – rabínskej 
školy nazvanej „Emek“ – v meste Los An-
geles. Obliekal som si – ako ortodoxný Žid 
– čierne šaty s  čiernym klobúkom a  mal 
som dlhé bokombrady. Môj otec a  starý 
otec – vlastne celá rodina – očakávali, že 
budem pokračovať v  rabínskej tradícii, 
keďže rabín je medzi ortodoxnými Židmi 
široko-ďaleko najváženejšia profesia. Ale 
ja som nikdy nechcel byť nábožný. Bolo 
to pre mňa príliš náročné, prešpikované 
rôznymi pravidlami; preto som prosil, 
nech mi dovolia ísť do verejnej sekulár-
nej školy. Môj otec nakoniec súhlasil, ale 
s podmienkou, že budem počas popoludní 
študovať v synagóge. S deťmi v škole som 
nemal skoro žiadne vzťahy, keďže som bol 
„rabínov syn“, a ani som nemal dovolené 
„vychádzať do sveta“. Tak som vyrastal bez 
priateľov. Potom môj otec náhle zomrel na 
srdcovú príhodu a  my sme sa vrátili do 
Izraela a  pochovali ho vo vyhradenom 
cintoríne v Bnei Braku, určenom pre rabí-
nov a nábožných vojakov.

Môj starý otec, rabín Pinchas Porat, 
vtedy ešte žil a prevzal miesto môjho otca. 
Dbal, aby som študoval Tóru a  Talmud. 
Mal som ho rád a bol som vďačný, že sa 
o mňa staral, ale nastal čas urobiť niektoré 
rozhodnutia. Rozhodol som sa vstúpiť do 
izraelských vzdušných síl – niečo, čo ži-
dovskí ultraortodoxní muži nerobia často. 
Avšak v tom čase som už dal dole klobúk 
a  nosil som iba jarmulku. Tiež som si 

oholil bradu. Čoraz menej som inklinoval 
k židovskej ultraortodoxii.

Vo vzdušných silách som sa celkovo 
vzďaľoval ortodoxnému judaizmu a robil 
som všetko, čo nie je dovolené ortodoxné-
mu Židovi. Začal som chodiť do barov, pil 
som a zúčastňoval som sa bitiek. Do toho 
prišiel internet a ja som na ňom robil všet-
ko, okrem vôle Božej.

 Potom som pracoval pre veľkú poisťo-
vaciu spoločnosť a  popri tom si privyrá-
bal dva večery týždenne ako hotelový re-
cepčný. V jednu noc prišla skupina z Číny 
na výstavu potravín v  Tel Avive. Z celej 
skupiny iba jedna žena, Lin, hovorila po 
anglicky, a  tak som skupinu zaregistro-
val a pomohol im – prostredníctvom Lin 
– ubytovať sa v  hoteli. Zistil som, že Lin 
je hlavnou kuchárkou v Šanghaji a nejako 
sme si padli do oka. Čoskoro sme sa zo-
brali. V dome som na stenách mal stále 
obrazy rabínov, ako aj ikony proti „uriek-
nutiu“, kým Lin zapaľovala kadidlá soche 
Budhu.

Jedného dňa, keď som bol na inter-
netovom rozhovore („čete“), niekto sa 
ma spýtal, odkiaľ som. Keď som povedal 
„Izrael“, priateľ začal so mnou hovoriť 
o Ježišovi, o Ješuovi. Samozrejme som mu 
povedal, že som Žid a že nechcem počuť 
o Novom zákone, lebo nie je pre židovský 
národ. „A po druhé,“ povedal som, „pri-
šiel som do četovacej miestnosti, aby som 
pred Bohom utiekol a  nechcem s  tebou 
hovoriť!“

Najjednoduchšia vec by bola stlačiť 
„zmazať“ a tento chlapík by zmizol z môj-
ho života, ale z  nejakého dôvodu (teraz 
už rozumiem prečo) som tak neurobil. 
Tento muž, volal sa Todd, mi rozpovedal 
svoj príbeh. Bol z  južnej Kalifornie (kde 
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som vyrastal) a začal so mnou debatovať 
o Dobrej zvesti. Nedokázal som už stlačiť 
„zmazať“ (angl. delete).

Todd mi potom povedal: „Počuj, budem 
ťa vyučovať o pravde v Biblii. Ukážem ti ju 
zo Starej zmluvy.“ Vďaka Bohu, že tento 
človek poznal Starú zmluvu! A tak štyri 
roky, takmer denne, ma Todd vyučoval 
o  Mesiášovi v  Tanachu – Starej zmluve. 
Začal som rozumieť, napríklad, Izaiášovi 
53. kapitole, 9. kapitole, prorokovi Miche-
ášovi 5. kapitole, knihe Genesis 3. kapitole, 
Žalmom 2, 110, 122, či Izaiášovi 7,14. Zapa-
dalo to do seba, ale potom som si povedal: 
„Aj keby to bola pravda, nemôžem tomu 
veriť, lebo som žid!“ Ale potom, zhruba 
v  druhom roku Toddovho vyučovania, 
som začal mávať ťažký spánok. V minulos-
ti som mával problémy, ale teraz to už bolo 
horšie. Ako som sa prehadzoval na poste-
li, rozhodol som sa urobiť vlastný výskum 
o skutočnom židovskom Mesiášovi.

Todd ma viedol na internete a  ja som 
potom robil vlastné vyhľadávanie. Prechá-
dzal som knižnicami a preveroval som si 
históriu. Študoval som históriu judaizmu 
a kresťanstva a bol som stále viac zmäte-
nejší. Potom som sa rozhodol, že najlepší 
spôsob, ako zistiť pravdu, bolo ísť za kým? 
Za rabínmi, samozrejme! Najskôr som za-
šiel za mojím starým otcom, rabínom Pin-
chasom Poratom. V tom čase mal 86 rokov 
a bol to veľmi pokojný muž. Nešiel som za 
ním a nespýtal sa „Kto je Mesiáš?“ Nikdy 
som s ním nehovoril o Ješuovi. Jednodu-
cho som mu ukázal rôzne miesta v Biblii 
– židovskej Biblii – ktoré mi Todd odkryl 
pri internetovej konverzácii.

Ukázal som mu Izaiáša 53. Ukázal som 
mu z  tej istej knihy 7,14. Ukázal som mu 
Jeremiáša 31,31 – o  Novej zmluve. Uká-
zal som mu Genesis 3 a potom Micheáša 
verš 5,2 (v hebrej. Biblii je to verš 5,1). Starý 
otec veľmi znervóznel z mojich otázok. Ne-
smierne ho to zobralo. Čím bol nervóznejší, 

tým bližšie som sa posúval k nemysliteľné-
mu – k pravde! Vedel som, že bolo niečo zlé 
v správaní starého otca a rozhodol som sa 
pozrieť na podstatu veci.

Moja otázka bola: „Kto je to dieťa v Mi-
cheášovi 5,2?“ Chcel som odpoveď. „A ty, 
Betlehem, Efrata, primalý byť medzi tisí-
cami Júdovými, z teba mi vyjde ten, ktorý 
má byť Panovníkom v  Izraelovi, a  jeho 
východiská sú od pradávna, odo dní 
veku.“ (Roháčkov preklad) Od rabínov 
som chcel odpoveď: kto je to Dieťa, ktoré 
existovalo pred založením sveta? Niekto, 
kto sa stane Kráľom Izraela? Kto bolo to 
Dieťa?

Po práci som obvykle mával sériu 
rozhovorov s  rabínmi – celkovo ich bolo 
tridsaťdva – zhruba počas dvoch rokov. 
Dostal som 26 rôznych odpovedí na tú 
istú otázku. V tom čase sa Todd takisto so 
mnou stále rozprával na internete. Nako-
niec som sa rozhodol ísť za vrchným ra-

bínom Izraela – v tom čase ním bol Izrael 
Lau. Rabín Lau poznal dobre moju rodinu, 
lebo letel do Kalifornie, aby vykonal môj 
obrad Bar Micva. Jednoducho som sa ho 
opýtal: „Rabín Izrael Lau, pýtal som sa 32 
rabínov, jedným z nich bol môj starý otec. 
Dostal som 26 rozdielnych odpovedí na 
rovnakú otázku. Nie je jedna Biblia?“

Posadil sa usmievajúc a povedal: „Zev, 
opýtal si sa 32 rabínov a dostal si 26 od-
povedí. To je v poriadku, lebo je 70 tvári 
Tóry – 70 tvári Biblie.“ Odpoveď rabí-
na Laua bolo nielen neurčitá a  šokujúca, 
ale pre mňa znamenala v  tom okamihu 

potvrdenie pravdy, ktorú som tak dlho 
hľadal. Vyšiel som z jeho úradu úplne pre-
svedčený o pravde, no stále jej odporujú-
ci. Povedal som si: „Som žid. Ak uverím, 
že Ježiš je Mesiáš Izraela, stratím rodinu, 
priateľov, zamestnanie, život. Nemô-
žem tomuto uveriť.“ A toto bol môj záver 
po štyroch rokoch diskusií na interne-
te a  dvoch rokoch hľadania a  skúmania. 
Biblia pravdivo hovorí, že židovský ľud je 
tvrdošijný. Pokiaľ išlo o mňa, bolo to slabé 
slovo.

  Nasledujúcu noc Izrael zasiahol stude-
ný front a v našej spálni sme nemali kú-
renie. Išiel som spať, no okolo tretej som 
sa začal veľmi potiť a  chvieť. Hneď som 
spoznal, že mám nadprirodzenú návšte-
vu. Cítil som sťaby elektriku prechádzajú-
cu mojím telom a nad svojou hlavou som 
uvidel oblak. Obvykle oblak býva tmavý, 
ale tento bol jasný a prenikalo cezeň veľ-
mi jasné svetlo. Potom som počul hlas 

dvakrát volajúci moje meno. Hlas hovoril 
v hebrejčine „Zev, Zev, Izaiáš 53 je Me siáš 
Izraela! Izaiáš 53 je Mesiáš Izraela! Je to 
pravda!“ Začal som sa silno chvieť. Vedel 
som, že som spoznal Pravdu. Ako nábož-
nému židovi (judaista) z rabínskej rodiny 
mi bolo vštepované, že mám vzťah s Bo-
hom, pretože som žid, ale toto bolo prvý-
krát, čo som v skutočnosti mal skúsenosť 
s prítomnosťou Božou. Cítil som niečo, čo 
som predtým nikdy v živote necítil. Pria-
mo som sa spojil s  Bohom-Otcom pro-
stredníctvom Jeho Syna Ješuu. Zobudil 
som svoju ženu, ktorá nič nepočula a nič 
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Som žid. Ak uverím, že Ježiš je 
Mesiáš Izraela, stratím rodinu, 
priateľov, zamestnanie, život.
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nevidela, a  povedal: „Lin! Je to pravda! 
Mesiáš Izraela je Ješua!“ Lin, stále bud-
histka, mi povedala: „Choď nazad do po-
stele, Zev. Ten chlap z internetu ti vymýva 
mozog.“ Ja som povedal: „Nie, Lin! On 
je Mesiáš!“ Potom uvidela, že celá posteľ 
bola mokrá od môjho potu – v  tú stude-
nú noc. Pochopila, že sa mi niečo priho-
dilo. Počas jedného týždňa aj ona prijala 
Ješuu ako svojho Mesiáša a Pána. Po tejto 
úžasnej skúsenosti, čo som v  noci počul 
hlas Boží, som bol ako v ohni! Chcel som 
o tom každému rozprávať. Zodvihol som 
telefón a povedal to mojej mame. Jej odpo-
veďou bola skľúčenosť a hnev. „Tvoj otec sa 
obracia v  hrobe kvôli tomu, čo si urobil! 
Rúhaš sa menu našej rodiny. Očakáva sa, 
že budeš rabínom. Mal by si pokračovať 
v  našej tradícii. Ako nám môžeš vôbec 
toto urobiť?“

Pokúsil som sa jej povedať: „Ale mama, 
je to v  židovskej Biblii. Sadnime si spolu 
a  ja ti to ukážem. Prines si svoju Bibliu 
a v nej ti ukážem, že Ješua je Mesiáš. Je to 
On, narodený v  Betleheme a  vyrastajú-
ci v Nazarete. To je Mesiáš Izraela!“ Ona 
na to povedala: „Choď a buď misionárom, 
ale nezdieľaj sa so mnou!“ Potom ale po-
volila a  povedala: „Budem s  tebou hovo-
riť iba v  prítomnosti rabína.“ Vzala ma 
k  rabínovi Stigletzovi z  Netanyje, ktorý 
bol „deprogramátor“ – ten, kto pomáha 
rodičom vysvetľovať deťom, ktoré začali 
veriť v Ješuu, že je to proti Starému zákonu 
a proti judaizmu. Začal mi vysvetľovať, že 
samotný Ješua nedôveroval úplne Bohu. 
Dôkazom mal byť jeho posledný výkrik 
na kríži: „Môj Bože, môj Bože, prečo si ma 
opustil?“ Vysvetlil som dobrému rabínovi, 
že Ješua sa takto modlil, lebo ako Baránok 
Boží vzal na seba všetky hriechy sveta, 
a  preto Boh, ktorý je spravodlivý a  čistý, 
nemohol na neho pohliadnuť, keď bol na 
kríži. „Okrem toho,“ riekol som: „Ješua 
citoval modlitbu, ktorú napísal kráľ Dávid 
v Žalme 22.“ Zdalo sa mi, že rabín zostal 
prekvapený. Nie som si ani istý, či vôbec 
vedel, že táto modlitba je v Žalmoch. Kaž-
dopádne, rabín sa otočil k  mojej mame 
a povedal: „Je vygumovaný. Skončil som. 
Nemôžem mu pomôcť.“

Mama so mnou neprehovorila dva 
roky, ale poznáte srdce matky. Nakoniec 
povedala, že sa so mnou začne stretávať, 
pokiaľ jej nebudem hovoriť o Biblii.

Musím povedať, že starého otca som 
miloval viac, ako si viete predstaviť. V tom 
čase bol už veľmi krehký. Ale keď som mu 
povedal, že Ješua je Mesiáš Izraela, náhle 
sa postavil, otvoril sklené dvere za mnou 
a  začal kričať: „Gój! Zradca! Vypadni 
odtiaľto!“

Začal po mne hádzať taniere a zasiahol 
ma do hlavy. Tričko som mal roztrhnuté 

a hlavu zakrvavenú, keď som utekal z jeho 
domu. Musel som hneď ísť do nemocni-
ce, aby mi to zašili; a doteraz mám jazvu 
na čele. Ale necítil som skoro žiadnu fy-
zickú bolesť kvôli bolesti z  odmietnutia 
starým otcom. Pre mňa bol otcom. Toto 
bolo poslednýkrát, čo som ho vôbec vi-
del. Skúšal som mu niekoľkokrát volať, ale 
vždy mi povedal: „Odmietni Ješuu alebo 
nevolaj.“

Keď som išiel na jeho pohreb, videl 
som tam dvoch najatých strážcov, čo nie 
je na pohreboch obvyklé. Keď som krá-
čal na cintorín Ponowicha (v Bnei Brak), 
títo neobvykle mohutní strážnici prišli 
a  povedali mi, že sa nemôžem zúčastniť 
pohrebu.

Protestoval som: „To je pohreb môjho 
starého otca.“ Odpovedali: „Choď preč! Ro-
dina vraví, že k nej už viac nepatríš, zradil si 
vlastnú rodinu. Zákerne si udrel vlastný ná-
rod.“ Nechcel som odísť, ale títo dvaja muži 
ma fyzicky zodvihli a vyniesli z cintorína. 
Bolo pre mňa veľmi ťažké byť vyhodený 
z pohrebu vlastného starého otca.

Čoskoro po pohrebe ma právnik môjho 
starého otca kontaktoval a pozval do svo-
jej kancelárie. Pretože som bol najstarší 
syn, starý otec mi nechal časť dedičstva, 
ktoré by inak pripadlo môjmu otcovi, kto-
rý zomrel pred niekoľkými rokmi. Vstúpil 
som do kancelárie, ktorá bola tiež v orto-
doxnom meste Bnei Brak, a  povedal mi: 
„Tvoj starý otec ti zanechal štyri milióny 
šekelov (čo vtedy bolo okolo milión do-
lárov), tiež ti zanechal pôdu a časť domu 
s podmienkou, že priamo tu podpíšeš, že 
neveríš v Ješuu.“ Povedal som: „Neurobím 
to.“ Právnik sa na mňa pozrel a povedal: 
„Nikto tu nie je, len podpíš ten papier, zo-
ber štyri milióny a rob si, čo chceš.“

Otočil som sa k právnikovi a povedal: 
„Boh je tu.“ On odvetil: „Ak nepodpíšeš 
ten papier, peniaze pripadnú tvojim prí-
buzným.“ Odpovedal som: „Ak je to Božia 
vôľa, tak nech, ale povedz im, že Ješua im 
dal tie peniaze!“ A odišiel som.

Avšak peniaze, ktorých som sa vzdal, 
neboli ani spolovice také bolestivé ako 
strata môjho starého otca. Môj vlastný otec 
mi zomrel, keď som mal 16 rokov. Modlím 
sa za spasenie Izraela a obzvlášť za zvyšok 
mojej rodiny. Áno, urobil by som to znova 
– a znova – pretože to nie je ničím v po-
rovnaní s tým, čo Ješua urobil pre mňa!

Pracoval som v  spoločnosti Granoflex 
štrnásť rokov. Bola to lekárska spoločnosť 
a v tom čase som manažoval 37 pracovní-
kov. Po práci som každému zvestoval Je-
šuu. Moja žena Lin a ja sme žili v Tel Avive, 
kým moje pracovisko bolo blízko Herzlie. 
Približne po roku a  desiatich mesiacoch, 
čo som bol mesiánskym veriacim, som 
dostal telefonát z vedenia spoločnosti, aby 

som sa dostavil do ich kancelárie. V tejto 
kancelárii som ešte nikdy nebol – fakticky 
som môjho nadriadeného nikdy nevidel. 
Videl som len jeho podpisy na dokumen-
toch a v emailoch. Keď som vstúpil dnu, 
všimol som si jeho štrikovanú kipu, čo 
znamenalo, že je nábožný žid.

Povedal: „Zev, sadni si. Počúvam neja-
ké veci o tebe.“ Spýtal som sa: „Aké veci?“ 
„Rozprával si o  Ješu (hanlivé označenie, 
aké neveriaci používajú pre Ješuu). Mal by 
si s tým prestať. Premeníš toto miesto na 
sektu!“ Povedal som: „Najprv, pán Hamo, 
ak som robil niečo, čo by ohrozovalo moju 
prácu, povedzte mi to, prosím. Nehovorím 
o Ješuovi v práci, robím to po nej.“ Odpo-
vedal: „Nechcem, aby si to robil.“ Povedal 
som: „Dobre, Moše alebo Dávid hovoria 
po práci o  futbale alebo basketbale. Aký 
je v  tom rozdiel?“ Odpovedal: „Vymývaš 
mozgy ľudí. Nedovolím to. Príď ku mne 
ráno a porozprávame sa o tom.“ Mal som 
veľké obavy. 

Nasledujúce ráno som znova prišiel 
do Rafi Hamosovej kancelárie a  sadol si. 
Pozrel sa na mňa a povedal: „Čo sa bude 
diať?“ Pozrel som sa priamo na neho a po-
vedal: „Žiadate ma, aby som zaprel Pána 
Ješuu?“ Odpovedal: „Áno, žiadam.“ Po-
vedal som mu, že nikdy nezapriem Pána 
Ješuu. On na to: „Si prepustený,“ a ukon-
čil štrnásť a pol roka mojej práce len tak, 
za dve minúty. Povedal: „Choď nazad do 
svojej kancelárie, uprac stôl a vráť kľúče od 
auta. Odchádzaš, žiadne odstupné, žiadna 
výplata. To je všetko.“

Išiel som nazad do mojej, teraz už býva-
lej, kancelárie. Bol som veriacim skoro dva 
roky a s výnimkou spoločnosti mojej ženy 
som sa vo svojej viere cítil dosť osamelý. 
Povedal som mojim kolegom v  práci, čo 
sa mi prihodilo. Boli prekvapení a smutní. 
Vraveli: „Nemôže to urobiť! Nie je to legál-
ne. Nemôže ťa prepustiť bez kompenzácie. 
Je to nesprávne.“ Vedel som, samozrejme, 
že majú pravdu. Odišiel som plačúc a stále 
som plakal, keď som prišiel domov za Lin. 
Nevediac za čo, modlil som sa dva dni. 
Potom ma Pán viedol do Písma: „Moja je 
pomsta.“ Hneď som vedel, že Boh mi ho-
vorí, aby som šéfa nechal tak. Boh s ním 
bude jednať. Modlil som sa za neho, za 
jeho spasenie a nechal som ho tak. Nemal 
som žiaden plat, žiadne odstupné po štr-
násť a pol roku práce, ale urobil by som to 
opäť pre Ješuu.

Teraz som mal iný problém. Začal som 
si hľadať novú prácu v oblasti, ktorú som 
poznal – manažment. Ale nemal som 
žiadne odporúčanie. Priatelia, ktorých 
som mal predtým, ako som sa stal ve-
riacim, sa odo mňa odvrátili, keďže som 
už viac nechodil s nimi do barov. Iní ma 
opustili kvôli mojej viere v Ješuu. Chodil 
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som od zamestnávateľa k zamestnávateľo-
vi a podával žiadosti. Napísal som, že som 
pracoval ako manažér na jednom praco-
visku štrnásť a pol roka a bol som prepus-
tený kvôli mojej viere v Ješuu. Dodal som, 
že by som pracoval zadarmo šesť alebo 
sedem dní, aby som sa preukázal – ak nie 
som dobrý, nezamestnajte ma a neplaťte. 
Ľudia mi hovorili: „Žiaden problém. Ne-
zaujíma nás, čomu veríte. Zavoláme vám.“ 
Nikto mi nezavolal.

Prešlo šesť, desať, jedenásť mesiacov. 
Jedného dňa som čítal Písmo: „Kto nepra-
cuje, nech ani neje.“ Pochopil som, čo mi 
Boh hovorí: „Ak si nemôžeš nájsť džob, 
aký by si chcel, ak si nemôžeš nájsť prácu 
v  manažmente, vezmi akúkoľvek prácu, 
pretože akákoľvek práca je požehnanie.“ 
Našiel som si prácu, kde nikoho nezau-
jímalo, čomu verím – umývač riadov. V 
mojej predchádzajúcej pozícii manažéra 
som mal veľmi dobrý plat a Lin tiež pra-
covala ako kuchárka. Kúpili sme si byt 
a  splácali pôžičku, žijúc na dosť vysokej 
úrovni. Avšak teraz, keď som bol bez práce 
11 mesiacov bez akýchkoľvek nezamest-
naneckých príspevkov, museli sme minúť 
všetky úspory a nedokázali sme už udržať 
náš byt. S dlžobami, aké sme mali, Lini-
na a moja práca nestačili ani na prenájom 
najmenšieho bytu v  Tel  Avive. Byt sme 
preto opustili, kúpili staré auto, napratali 
do neho všetko, čo sme mali a zamierili na 
pláž. Na pláži sme si postavili stan, a ako 
za mojich dní v armáde, so ženou sme sa 
striedali každé tri hodiny na stráži – do-
hliadajúc na naše imanie – kým druhý 
spal. Nebolo to veľmi bezpečné kvôli pros-
titútkam, drogovo závislým a  opitým, 
ktorí prechádzali okolo nás. V noci sme sa 
sprchovali na pláži v studenej vode.

V jednu noc sa Lin ku mne otočila a po-
vedala: „Vieš, veríme v  Ješuu. Nehovorí 
Biblia, že Boh sa o nás postará? Nehovorí 
Biblia, že sme požehnaní?“ Uvažoval som 
o tom chvíľu a povedal: „Vieš, Boh má po-
žehnanie pre nás; Boh má plán pre nás. 
Boh nie je ten, kto nás dal sem na pláž. 
Boh nie je autor zlého, ale Boh to dopus-
til. Budeme požehnaní.“ Z času na čas som 
hovoril s mamou, želajúc jej „Šabat šalom“ 
na začiatku šabatového večera. Bol som 
jej prvorodený a  vždy sa potešila môjmu 

telefonátu, kde som jej želal pokojný ša-
batový odpočinok. A tak v jeden piatkový 
večer som jej zavolal a  povedal: „Mama, 
Šabat šalom!“ Spýtala sa: „Kde si? Neza-
volal si mi už niekoľko týždňov!“ Musel 
som jej povedať: „Mama, žijeme na pláži; 
už viac nemám domov.“ Odpovedala: „Za-
slúžiš si to! Povedala som ti, aby si neveril 
v  toho chlapíka Ješu! Toto je Boží trest! 
Varovala som ťa pred tým a teraz si všet-
ko stratil. Stratil si priateľov, svoju prácu, 
svoje bývanie, stratil si všetko!“ Povedal 
som: „Mama, Boh ma požehná. Boh má 
pre mňa požehnanie.“ Matkina odpoveď 
bola: „Mešuga! Blázon! Toto je požehna-
nie?“ A zložila telefón. Na druhý deň o 11 
večer sme sedeli v našom stane, keď sedem 
ultraortodoxných židov prišlo do stanu. 
Vedel som, že ich poslala moja mama  
a bol som si istý, že prišli zlomiť moju vie-
ru. Došli ku mne a povedali: „Zev, nie sme 
tu, aby sme s tebou bojovali; prišli sme sa 
s tebou porozprávať. Urobil si chybu, Zev. 
Máš sa stať rabínom. Odpustíme ti. Poď 
s  nami; vrátime ťa do ješivy (rabínskej 
školy), nájdeme ti bývanie,“ a vytiahli šek 
v šekeloch – rovnajúci sa $25 000. Poveda-
li: „Vezmi to a poď s nami!“ Doteraz sme 
bývali takmer tri mesiace na pláži. Otočil 
som sa k nim a povedal: „Ďakujem a Boh 
vás žehnaj, ale ja nikdy nezapriem Pána Je-
šuu!“ Opľuli ma, obrátili sa preč, preklia-
li nášho Spasiteľa a odišli. Ďalší deň som 
išiel autobusom do Jeruzalema a zamieril 
do záhradného hrobu. Len som tam se-
del, modlil sa a plakal. Obvykle mám so 
sebou hebrejskú Bibliu, avšak teraz som 
mal anglickú, ktorú mi Todd poslal z Ka-
lifornie – študijnú Bibliu. Nič neindiko-
valo, že som mesiánskym židom. Ako 
som sedel v  záhrade s  mojou anglickou 
Bibliou, jeden muž z  Austrálie vykročil 
ku mne a spýtal sa: „Ty si mesiánsky žid?“ 
„Som. Áno, som.“ Povedal: „Duch Svätý 
mi práve povedal, aby som prišiel, hovo-
ril a modlil sa s tebou.“ Povedal som mu, 
prečo mám oko s modrinou a aká je moja 
celková situácia. Povedal som mu všetko 
a obaja sme prepukli v plač. Pozrel sa na 
mňa a  povedal: „Pán Ješua ťa požehná. 
Pán Ješua ťa požehná!“ Vymenili sme si 
emailové adresy a  telefónne čísla. Potria-
sol som mu ruku a išiel po svojom. O tri 

dni mi zavolali z  poisťovacej spoločnos-
ti; povedali, že ma už nejaký čas hľadajú. 
„Máme šek na 35 000 šekelov (asi 10 000 
dolárov), je u nás už 10 rokov a patrí vám.“ 
V ten istý deň sme s Lin získali peniaze 
a večer, verte či nie, našli sme byt na prená-
jom. Hneď v nasledujúci deň sme mali iný 
hovor od rodiny, v ktorej pracovala moja 
žena, organizujúc bankety. Ich otec odišiel 
do USA a nechal pre Lin prémiu $12 000. 
Neuveriteľné.

Keďže sme ešte nemali mesiánsku kon-
gregáciu, zasievali sme desiatky do Gar-
den Tomb Ministry (Služba záhradného 
hrobu) v  Jeruzaleme. Nasledujúci deň – 
ďalší telefonát. Osoba povedala: „Pán Po-
rat, hľadali ste u  nás prácu.“ (Poslal som 
tam žiadosť pred jedenástimi mesiacmi.) 
„Stále si ju hľadáte?“ „Áno!“ Odvetil som. 
Bola to ponuka od ministerstva obrany 
pracovať pre armádu. Bol to veľmi dobrý 
džob v manažmente. A tak za pár dní nám 
Boh dal financie, miesto na bývanie a dob-
rú prácu – požehnanie za požehnaním.

 A týždeň po tom, čo sa brat modlil so 
mnou v Záhradnom hrobe, niekto nás tele-
fonicky pozval do mesiánskej kongregácie. 
Tam som dostal vyučovanie a lásku – a tiež 
dar Ducha Svätého. Navštevovali sme me-
siánske kongregácie po krajine a nakoniec 
nás Pán doviedol do zboru Tiferet Ješua 
(Sláva Ješuu) v  Tel Avive, s  pastorským 
párom Ari a Shira Sorko-Ram. Teraz na-
ozaj cítime, že sme našli domov v  tejto 
cirkvi. Mojím povolaním je hovoriť všade 
o Ješuovi. Milujem pouličnú evanjelizáciu 
a  trávim čas svedčením o  Ňom s  mojimi 
priateľmi. Navštevujem ľudí, ktorí preži-
li Holokaust, žehnajúc im potravinami. 
Usmerňujem novoveriacich, privádzam 
ich do cirkvi, kdekoľvek žijú. Modlím sa za 
ľudí v nemocniciach a pravidelne sa stre-
távam so zelótmi zo židovskej antimisio-
nárskej organizácie Yad L‘Achim, ktorých 
životnou prácou je ísť proti mesiánskym 
židovským veriacim v Izraeli. Som členom 
chváliaceho tímu v kongregácii Tiferet Je-
šua. A nadovšetko – Lin a ja sme našli Perlu 
obrovskej ceny.

Zdroj: 
What is Truth?, Maoz Israel Report, Január 2011
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U  detí predškolského veku ide skôr 
o  neuvedomelé narušovanie normy, nie-
kedy o  neschopnosť prispôsobiť sa bež-
ným výchovným požiadavkám. Ako som 
už uviedla, tu je dôležité, aby dieťa vedelo 
tiež odkiaľ a pokiaľ sú tie stanovené hrani-
ce, aby nebola narušená norma spoločnos-
ti, v ktorej žije.

Poruchy správania charakterizuje:
 ■ Odchýlka od bežného 

očakávaného správania 
 ■ Vysoká frekvencia výskytu 

negatívnych prejavov správania

Ide o extrémne správanie, ktoré poru-
šuje sociálne očakávanie primerané veku, 
teda je závažnejšie ako príležitostná detská 
neposlušnosť, ojedinelé výstrelky, mier-
nejšie formy hyperaktivity, emočné výky-
vy a pod. 

Poruchy správania, viažuce sa niekedy 
na emocionálne poruchy alebo maladjus-
táciu, majú širokú variabilitu foriem. Nie-
kedy sa iba málo alebo vôbec neviažu na 
konkrétne dianie (napr. v triede), na hru, 
komunikáciu alebo inú interakciu.

Môže ísť napr. o opakovanú agresiu, po-
hybový nepokoj a pod. Títo jedinci majú 

často problémy vo výchovno – vzdeláva-
com procese, „v školských zručnostiach“ 
a je dosť veľkým problémom organizovať 
pre nich adekvátne stratégie výučby.

Chcela by som vám opísať niektoré pre-
javy porúch správania, ktoré sú typické 
pre predškolský vek a vyskytujú sa u detí 
v materských školách.

Hyperaktivita

V  materských školách sú pomerne 
často problémom nadmerne živé – hyper-
aktívne deti. Tieto deti sú nápadné najmä 
motorickým nepokojom, nesústredenos-
ťou, mnohovravnosťou.

Keďže sa hyperaktivita často viaže 
s deficitom v oblasti pozornosti, Ame-
rická psychologická asociácia ju nazva-
la AD/HD (attention deficit + hyper-
activity disorder).

Mnohé deti s  AD/HD vykazujú 
tiež agresívne prejavy, výukové ťaž-
kosti, rôzne neurologické poruchy 
(ľahká mozgová disfunkcia, poruchy 

koordinácie pohybov), poruchy 
v  oblasti vizuo-motorickej 

percepcie, emocionálne po-
ruchy. Výskyt je častejší 

u chlapcov.

Prejavy a poruchy 
správania detí predškolského veku

Oľga Betková 

V 
tejto časti by som vám chcela 
opísať niektoré prejavy porúch 
správania, ktoré sú typické pre 

predškolský vek a  vyskytujú sa u  detí 
v materských školách.

Obdobie predškolského veku má znač-
ný vplyv na ďalší život jedinca. A ako som 
v  prvej časti písala, dôležitú úlohu pri 
formovaní postojov, názorov, formovaní 
osobnosti dieťaťa predškolského veku má 
rodina a aj materská škola.

Dieťa, ktoré má v prvých rokoch dobré 
emocionálne zázemie, získava lepšie pred-
poklady pre duševný vývin, je samostat-
nejšie, aktívnejšie, úspešnejšie. Obdobie 
medzi 3. a 6. rokom sa všeobecne považuje 
za obdobie aktívnej spoločenskej prispô-
sobivosti, keď sa čoraz viac uplatňuje uve-
domelosť vo vzťahu k rodičom, vychová-
vateľom. Z  vývinového hľadiska je teda 
veľký predpoklad k  tomu, že včas pod-
chytené nevhodné správanie u detí pred-
školského veku možno eliminovať alebo 
pretransformovať do prijateľnej podoby 
a predísť vážnejším prejavom maladaptív-
neho správania.

V  spoločenskej praxi sa môžeme 
stretnúť s rozličnými podobami nežiadú-
ceho alebo deformovaného správania detí, 
mládeže a dospelých.

Pod súhrnný názov poruchy sprá-
vania sa zaraďuje skupina odchýlok 
od normálneho, primeraného sprá-
vania. V  súčasnosti nie je jednotná 
definícia na vymedzenie porúch 
správania. J.  Grác definuje prob-
lémové správanie ako také prejavy 
jednotlivca, ktorými sa odchyľuje od 
prijatých zvykov a noriem spoločnos-
ti, v  ktorej žije, čím viac alebo menej 
vytvára ťažkosti sebe a druhým.

V prostredí, kde sa deti stretávajú, hra-
jú, učia, sa niekedy vyskytnú neprime-
rané prejavy správania. Základným 
rozdielom medzi deťmi s poru-
chami správania a  deťmi, 
ktoré majú správanie 
v  norme, je miera, 
trvanie a  stupeň 
nežiadúcej aktivity 
(správania).
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Pod súhrnný názov poruchy správania 
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normálneho, primeraného správania.

ekedy 
djus-
Nie-

žu na
hru, 

u, po-
majú 

eláva-
iach“ 
zovať 

é pre-
pické 

u detí 

merne 
yper-

najmä 
enos-

viaže 
Ame-
azva-
yper-

azujú 
ťaž-

ruchy 
ruchy 
ruchy 
rickej 
e po-
stejší 

nia 

a.

Hypoaktivita

Hypoaktívne dieťa býva 
málovravné, pasívne, menej 
pohyblivé. Môžu sa u  neho 
prejavovať aj výbuchy 
zlosti, lebo býva terčom 
posmechu.

Takéto deti sú pomalé, 
neobratné, nezhovorčivé, 
vydržia dlho v  nečin-
nosti. Pôsobia ako bez-
problémové, poslušné, 
ale niekedy zasa pôso-
bia dojmom zaostalého 
dieťaťa.

Detská neuróza

Pri neuróze si mô-
žeme všimnúť rôzne 
neurotické návyky 
ako ohrýzanie nech-
tov, cmúľanie prstov 
(O. Kondáš, 1979). 
Detská neuróza 
často býva označo-
vaná ako emocionál-
na porucha.

Agresivita

Agresivitou nazývame každé zámerné 
konanie, ktorého motívom je otvorenou 
alebo symbolickou formou spôsobiť nie-
komu alebo niečomu krivdu, škodu alebo 
bolesť. V materskej škole vznikajú najčas-
tejšie spory o hračky, či sú to slovné hádky, 
ktoré ale môžu vyústiť do vážnejších úto-
kov ako bitky, strkanie a pod.

Klamstvo a detská lož

Dieťa predškolského veku má ešte vní-
manie nepresné, predstavy nejasné, ne-
zodpovedajú skutočnosti. Podľa P. Klímu 
a  J. Klímu (1978) o  klamstve hovoríme 
vtedy, keď dieťa už je schopné rozlišovať 
medzi pravdou a nepravdou a uvedomuje 
si výhody pri praktizovaní nepravdy.

Príčiny detského klamania 
(Ľ. Edelsberger, F. Kábe-
le a kol., 1988) sú:
 ■ Nedostatočná výchova (detské 

omyly a nepravdy prerástli v lož),
 ■ Zlý výchovný vzor
 ■ Psychická porucha – pseudolgia 

phantastica, tzv. bájivá lož, kedy 
si títo jedinci vymýšľajú zložité 
deje, ktorým sami veria.

Detská 
neposlušnosť

Pri detskej neposlušnosti ide o vedomé 
alebo niekedy aj o  nevedomé neplnenie 
pokynov, príkazov alebo zákazov rodičov, 
pedagógov, vychovávateľov, nerešpekto-
vanie opakovanej výzvy k  poslušnosti, 
presadzovanie vlastných, často výchovne 
nežiadúcich zámerov.

Neposlušnosť môže byť podľa V. Gaňu 
(1963) podmienená:
 ■ Typom nervovej činnosti,
 ■ Nevhodným príkladom z filmu a pod.,
 ■ Nevyriešeným konfliktom, 

a to konfliktom spôsobeným 
nespravodlivým trestaním, 
ironizovaním alebo zosmiešňovaním.

Ak dieťa nie je včas usmernené, mo-
tivované, neposlušnosť môže prerásť do 
vzdorovitého správania.

V. Gaňo ( 1963) uvádza tie-
to formy vzdorovania:

■  Dieťa nechce robiť to, čo robí 
pedagóg, vychovávateľ,

■  Dieťa robí to, čo pedagóg, 
vychovávateľ zakazuje
■  Dieťa robí opak toho, čo je 
žiadané (negativizmus)

Príčinou vzdorovitého 
správania podľa E. Rybá-
rovej (1986) môže byť:
■  Nesprávna výchova 
(rozmaznanosť, prísnosť, 
nedôslednosť),
■  Iný škodlivý vplyv 
prostredia (zlý 
vzor, hádky),
■  Vrodený sklon 
(neschopnosť 
prispôsobiť sa),

■  Patologický stav 
(encefalopatická 
porucha osobnosti, 
psychopatia)

Najčastejšie die-
ťa vzdoruje okolo 

tretieho roku a  v  pu-
berte. Pri nesprávnej vý-

chove sa môže fyziologická vzdorovitosť 
zmeniť v  trvalú vlastnosť človeka. U detí 
môže vzdorovitosť prerásť do afektívnych 
porúch.

Afektívne poruchy

Vznikajú ako následok nedostatočné-
ho alebo nevhodného citového pôsobenia 
pedagógov, vychovávateľov. Príznakmi 
afektívnych porúch podľa L. Edelsberga, 

F. Kábeleho a kol. (1988) sú:
Zvýšená dráždivosť, výbuchy zlosti 

a  hnevu, agresivita, mrzutá nálada, apa-
tia, porucha spánku a  obrátený rytmus 
dieťaťa (cez deň je ospalé, v noci nespí, je 
nespokojné).

Predškolský vek má do značnej mie-
ry určujúci vplyv na celý ďalší psychický 
vývin a na jeho zdravie v školskom veku 
i v dospelosti. Preto je nevyhnutné veno-
vať veľkú pozornosť uspokojovaniu všet-
kých potrieb detí tejto vekovej kategórie 
a v prípade problémov v správaní včas za-
čať s vhodnou intervenciou.
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V materských školách sú pomerne 
často problémom hyperaktívne deti.
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Rastislav Bravčok 

I 
zrael pri svojom postupe do zasľúbe-
nej zeme musel prekonať niekoľko 
závažných prekážok. Napriek tomu, 

nič tak nerozhorčilo osobu Boha, ako vý-
pad kočovného kmeňa Amálechitov proti 

Mojžišovi a Jozuovi. Tak ako starozákon-
ná postava kráľovnej Jezábeľ symbolizuje 
aj duchovnú silu pôsobiacu dodnes, tak 
isto aj za Amálechom stojí sila negatívne 
ovplyvňujúca novodobý Boží ľud.

Meno Amálech pochádza z koreňa slo-
va ,,ámal“ čo znamená obtiaženosť, tvrdá 

práca, námaha, trápenie, problém. Aké 
je jeho meno, taká je aj jeho charakteris-
tika. Prináša obtiaženosť, úzkosť, trápe-
nie, problémy, straty. Zistíme z viacerých 
textov, že je tiež nositeľom vzbury a  roz-
delenia. Dohromady sa v  Biblii spomína 
osemkrát. Už pri spomenutom príbehu 
cesty Izraela do Kanánu, potom pri Ba-
lámovom proroctve o  blízkovýchodných 
národoch, pri okupovaní Izraela za čias 
ľavorukého Ehuda, či pri ďalšom sudcovi 
Gedeonovi. Piate miesto je za čias kráľa 
Saula, ďalej vypálenie Dávidovho mesta 
Ciklag, či slávny príbeh Ester v Perzii, kde 
Háman bol potomkom amálechitských 
kráľov a  posledné miesto je v Knihe kro-
ník, keď ich Izraelci v čase kráľa Ezechiáša 
úplne zničia.

Mojžiš takmer porazený

V druhej knihe Mojžišovej, v  sedem-
nástej kapitole, je príbeh opisujúci vý-
pad Amálechitov proti Izraelu. Udalosť 
sa odohráva pri Refidíme. Tam sa Jozue 
s vojskom postaví tvárou v tvár nepriate-
ľovi, zatiaľ čo Mojžiš, Áron a  Húr vyjdú 
na blízky vrch. Pokiaľ má Mojžiš ruky 
zdvihnuté, Jozue víťazí, akonáhle oťaže-
jú jeho ruky, prehrávajú. Porážka by bola 
istá, keby Áron a Húr nepodopierali Moj-
žišove ruky. Tu je hlavný odkaz víťazstva 
nad Amálechom. Zodvihnuté ruky sym-
bolizujú modlitebný život. V tom je prí-
mluva, chvála, ďakovanie, duchovný boj. 
Keď človek v tomto ochabne, veci sa začnú 
rozpadať. Druhý kľúč v  tomto príbehu je 
jednota, lojalita, empatia voči vedeniu. Aj 
keď Áron a Húr znamenali len sekundár-
nu služobnosť, ich podopieranie Mojžišo-
vých rúk malo dôležitý význam. Ak by sa 
oni rozhádali, tak Jozue by bol vydaný na 
milosť, respektíve na nemilosť Amálecha. 
Amálech nepozná zľutovanie, čo uvidíme 
v knihe Ester. Je veľavýznamné stabilizo-
vať svoj život energickým modlitebným 
životom.

Ehud a Gedeon

V obidvoch príbehoch vystupuje 
Amálech iba ako druhoradý nepria-
teľ. Napriek tomu si môžeme byť istí, 
že v  danej koalícii silne zamiešal karty. 
Spojenectvo Madiana a Amálecha je opa-
kované. Obidvaja majú podobný pôvod, 
odpadlíctvo. Tak ako Amon a  Moáb sú 
potomkovia Lóta, ktorého môžeme de-
finovať ako tvrdohlavého, vyhasnutého 
kresťana, tak Amálech je potomok Edo-
mitov, čo sú synovia Ezava, o  ktorom 
vieme, že pohrdol všetkými hodnotami 

Za Amálechom stojí sila 
negatívne ovplyvňujúca 
novodobý Boží ľud

Amálech
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a  stal sa nepriateľom vlastnému bratovi. 
Apostázia má ďalekosiahle následky. Od-
borníci tvrdia, že na miestach, kde v his-
tórii bolo prebudenie a vyhaslo, povstali 
také vážne hriechy, ktoré ovplyvňovali 
celý svet. Spomeňme si na zbor v Korinte, 
o ktorom Pavol píše, že tam vypuklo také 
smilstvo, ktoré nebolo vídať ani medzi 
pohanmi.

V prípade Ehuda a  Gedeona bol zo 
strany nepriateľskej koalície dominantný 
hospodársky útlak. Gedeon porazil tieto 
sily tak, že ho obliekol Duch Hospodinov. 
Ehud zasa prelomil vlastné obmedzenia, 
hendikepy, komplexy.

Saul

V Saulovom prípade ide o  osudovú 
porážku. Pri Amálechovi stratil svoju 
službu, povolanie. Jeho kompromisnosť, 
nejednoznačnosť, vnútorná pokrivenosť 
spôsobila, že nesplnil Božie slovo, ale sa 
spriatelil s Agagom, kráľom Amálechitov, 
ktorý mal za nechtami vraždy Izraelcov. 
Priateľov, ktorí mu pomáhali, začal pova-

žovať za nepriateľov a naopak. Nie náho-
dou Samuel po celonočných modlitbách 
za Saula vyniesol fundamentálny výrok 
ohľadom vzbury. Avšak Saul bol tak plný 
seba, že ani také mimoriadne zjavenie ne-
dokázalo osvietiť jeho srdce na pokánie. 
Poučenie z  celého príbehu je: neprežeň-
me, ale ani nepodceňme vlastný význam 
v prebudení.

Kráľ Dávid

Dávid zakúšal nemalé príkorie. Práve 
keď bol v  exile medzi Filištínmi a  býval 
v meste Ciklag, zakúsil nápor Amálecha. 
On a jeho muži mali ísť do boja proti Izra-
elu, čo samotné muselo v Dávidovi spôso-
bovať nemalé obavy. Pri návrate zistili, že 
mesto je vypálené a ženy a deti sú zajaté. 
To bola ohromná rana pre Dávida, ktorá 
spôsobila veľkú úzkosť a plač, ale aby toho 
nebolo málo, aj vlastní chceli Dávida uka-
meňovať ako zodpovedného za daný stav. 
Tu sa opäť prejavila jeho genialita. Svedec-
tvo Písma hovorí, že sa posilnil v Bohu. To 
už samotné dáva jasné inštrukcie, čo robiť 
proti Amálechovi. Posilniť sa v Bohu. Situ-
ácia tesne predtým bola katastrofálna. Po 
tom, ako ho posilnil Pán, získal vnútorné 

víťazstvo a Boh ho uistil cez Eleazára, že 
dostihnú a porazia Amálecha.

Ako sme spomenuli, Amálech nechá 
svoju ,,stopu vzbury v  ovzduší“. Bola to 
napríklad Saulova vzbura, ale podobne 
rozsypanú jednotu vidíme pri Dávidových 
vojakoch, keď sa vracajú s veľkou korisťou 
a odmietnu dať z nej dvesto mužom, ktorí 
nevládali a zostali strážiť batožinu. Dávid 
to zamietol a  ľud sa upokojil. Úspech nie 
je iba o jednom víťazstve, ale v nejednom 
správnom rozhodnutí.

Kráľovná Ester

Pravdepodobne by sa Háman Agagský 
zapísal do histórie ako človek, ktorý naria-
dil najväčší pogrom voči Židom v histórii. 
Jeho pôvod odhaľuje druhé meno, Agag-
ský. Agag bol kráľ Amálechitov v  čase 
Saula. Ale Agag bol aj kráľovský titul, 
ako v Egypte faraón. Jeho ješitnosť a pre-
budenie vášne starovekej nenávisti voči 
Židom, ktorú niesol v  krvi od predkov, 
spustila povodeň pogromu. Nebyť silného 
Mardochea a jeho výzvy voči Ester, bol by 

príbeh drámou. Dráma sa však nekonala, 
ale naopak, príbeh Ester sa stal symbolom 
nádeje, zvratu nebezpečných okolností 
na víťazstvo a  inšpiráciou, že Boh dáva 
východiská zo smrti. Ako sme už spome-
nuli vyššie, Amálech nemá zľutovanie. 
Neuspokojí sa, pokiaľ nezničí svojho ne-
priateľa. Najprv spôsobí útlak, problémy, 
ťažoby, rozbitie rodín, ukradnutie detí či 
majetku. Nakoniec vyhladenie. Spôsob 
ako zvíťazila Ester a Mardocheus je pôst. 
Pôst uvoľní okolnosti, ktoré dlhodobo 
zotročujú a zväzujú. Pôst v prípade Ester 
spôsobil také naklonenie priazne kráľa 
Ahasvéra, že dosiahla u  kráľa stiahnutie 
médsko-perzkého zákona, čo bol pravde-
podobne precedens. 

Suma sumárum

Zrekapitulujme činnosti, ktoré elimi-
nujú a  vytláčajú pôsobenie Amálecha 
v  rodinách a  zboroch. Zodvihnuté ruky 
– stabilita modlitebným životom. Držanie 
rúk – vzájomná podpora a empatia medzi 
služobníkmi. Víťazstvo nad komplex-
mi a  odmietnutím. Naplnenie Duchom 
Svätým. Posilnenie sa v  Pánovi a  pôstny 
život.

Večer pre 
Izrael  
v Prievidzi

Slávnostný večer otvoril pastor Ján 
Hudec a uviedol prítomných do danej 
témy. Začal vznikom izraelského národa 
a dejinami Izraela všeobecne z biblického 
pohľadu, postupne od rodokmeňa Izraela 
a Arabov až po posledné veky opísané 
v Zachariášovi, ktorý predpovedá, že 
Izrael sa stane ťarchou pre všetky národy. 
Ako je nám známe, toto proroctvo 
môžeme dnes pokladať za naplnené, 
pretože otázka Izraela predstavuje 
v súčasnosti jeden z najťažšie riešiteľných 
problémov v medzinárodnej politike.

Hlavnú tému o aktuálnom dianí na 
Blízkom východe ďalej rozvinul pán 
Ivo Samson, ktorý od januára 1998 
pracuje ako analytik Výskumného centra 
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú 
politiku v Bratislave, zaoberá sa otázkami 
bezpečnostnej politiky a terorizmu 
a vyučuje medzičasom na troch 
univerzitách. K tejto otázke publikoval 
časopisecky aj knižne vo viacerých 
štátoch.

Situáciu a aktuálne dianie na Blízkom 
východe priblížil naozaj erudovaným 
spôsobom a v samotnej prednáške ako 
aj v záverečnej plodnej diskusii odzneli 
témy ako stavba tretieho chrámu, história 
Jeruzalema a nárok naň z viacerých uhlov 
pohľadu zúčastnených strán, meniaci 
sa postoj svetových mocností (ako napr. 
Francúzsko, Nemecko a Spojené štáty) 
k Izraelu, líšiaci sa na základe okolností, 
ktoré priniesla minulosť alebo prítomný 
neodmysliteľný fakt vlastníctva ropy v 
arabskom svete, médiá – kto ich vlastní 
a akým spôsobom vytvára tlak na verejnú 
mienku – ďalej palestínsky štát, posúvanie 
hraníc a mnoho ďalších.

Ľudia z tradičných etablovaných 
cirkví sú všeobecne vyživovaní postojom 
proti Izraelu, ale podľa Biblie sa postoj 
k Izraelu rovná dotyku zrenice Božieho 
oka a v tomto sa skrýva veľký duchovný 
význam.

Účasť na stretnutí bola veľmi dobrá, 
sústredenými poslucháčmi boli aj ľudia 
z vyšších spoločenských vrstiev. Tento 
večer nás utvrdil v tom, že Izrael je 
pálčivou témou a nedá sa v nej zostať 
jednoducho nezaujatý. Pozdvihol našu 
ako duchovnú, tak aj vedomostnú úroveň.

 
Silvia Peťková
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Úspech nie je iba o jednom víťazstve, 
ale v nejednom správnom rozhodnutí.
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Padlý anjel
Sama sebe som najväčším nepriateľom 
– vyhlásila v jednom zo svojich 
rozhovorov Whitney Houstonová

István Sebestyén 

V 
iackrát úprimne hovorila o svo-
jom boji so svojimi démonmi, 
keď nedávno za tragických 

udalostí naposledy zložila svoje zbrane. 
Najviac oceňovaná 48-ročná popová iko-
na všetkých čias sa zaradila za také obete 
zábavného priemyslu ako sú Elvis Presley, 
Michael Jackson alebo Amy Winehouse.

Dramatickosť celého príbehu stupňuje 
len to, že Whitney Houstonová mala silné 
kresťanské korene a viacerí ju považovali 
za znovuzrodenú veriacu. Isté však je to, 
že svoju kariéru začínala v baptistickom 
zhromaždení v New Jersey, kde už ako 
jedenásťročná oslňovala svojím sólovým 
spevom. „Zbožňovala spev a bola vždy 
veľmi veselá“- vyjadril sa jeden člen 
miestneho zboru. Hudbu nasávala do 
seba s materským mliekom, keďže jej 
mama Cissy Houstonová, aj jej sesternica 
Dionne Warwicková boli známe gospe-
lové speváčky a jej krstnou mamou bola 
legendárna Aretha Franklinová. Jej troj-
oktávový hlas sa spájal s obrovskou ener-
giou a aj najkomplikovanejšie hudobné 
dielo vedela zaspievať bez väčšej námahy. 

Dobrým príkladom bolo aj vystúpenie 
v roku 1991 v americkom Super Bowl, kde 
hymnu zaspievala elementárnou silou 
a spievala ako keby ju len prerozprávala. 
K jej kariérnemu príbehu patrí aj sku-
točnosť, že popri speve v zhromaždení, 
ako pätnásťročná sprevádzala svoju 
mamu v nočných kluboch ako vokalist-
ka. Napriek tomu sa Whitney v jednom 
rozhovore priznala, že jej mama nechce-
la, aby skončila v zábavnom priemysle, 
veľmi sa o ňu obávala, lebo dobre vedela, 
o čom sú hračky známych ľudí. Kvôli jej 
peknej postave si ju všimli aj z módne-
ho priemyslu a ako sedemnásťročná už 
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bola aj vyhľadávanou modelkou, a keď ju 
objavil jej „mentor“ Clive Davis, vtedy sa 
naštartovala jej hudobná kariéra raketo-
vým spôsobom.

V roku 1985 vyšiel jej prvý album, ktorý 
sa stal najúspešnejším ženským debu-
tantským albumom všetkých čias. Počas 
jej tridsaťročnej kariéry sa jej albumov 
predalo viac ako 170 miliónov kusov. 
Spolu dostala 415 ocenení (čo sa považuje 
za Guinnessov rekord) medzi nimi sú 
ocenenia 2 Emmy, 6 Grammy, 38 Bilbo-
ard Musik Awards a 22 American Musik 
Awards. Hrala aj vo viacerých filmoch. 
Spomedzi nich najúspešnejším dielom 
bol Osobný strážca z roku 1992, ktorého 
filmová hudba sa stala albumom roka. 
Whitney bola na výslní do polovice 
deväťdesiatych rokov a jej osobu mamič-
ky patriace k americkej strednej vrstve 
považovali za „vzor“.

Udalosťou, ktorá ju viedla do priepas-
ti, bol sobáš s americkým rapperom 
Bobbym Brownom. Popri manželovi si 
navykla na drogy a ich manželstvo bolo 
charakteristické neustálymi konflikta-
mi a bohužiaľ aj bitkami. Počas štrnásť 
rokov trvajúceho manželstva jej manžel 
nikdy nepomohol bojovať s jej démonmi, 
ale vždy do nej ešte kopol. Z manželstva 
sa popri dvoch potratoch narodila ich 
dcéra Bobbi Kristina, ale ani narodenie 
dcéry neprinieslo do jej životosprávy 
veľké zmeny. „Drogy premohli jej sny, 
lásku a radosti z materstva“ – vyhlásila jej 
kolegyňa Celine Dionová.

„Bobby bol sám pre mňa drogou, nič som 
nemohla urobiť bez neho“– priznala sa 
v rozhovore, ktorý poskytla v roku 2009 
Oprah Winfreyovej a dodala, že užívala 
marihuanu a kokaín. Ako povedala pri 
jednej príležitosti, keď boli v drogovom 
opojení, jej matka prišla s platným rozsud-
kom od sudcu a policajnou eskortou, aby 
ju zobrali do rehabilitačného centra.

„Moja mama vtedy povedala, že sa ma 
nevzdá ani kvôli svetu, ani kvôli diab-
lovi. Buď to vykonáš ty alebo to urobím 
ja – dodala a vydáš verejné vyhlásenie 
o tom, že sa stiahneš do úzadia, kým svoje 
problémy s drogami nevyriešiš. Chcem 
ťa navrátiť do života a chcem vidieť opäť 
svetlo v tvojich očiach,“ rozpomenula 
sa speváčka v rozhovore a dodala, že by 

neskôr opäť chcela reštartovať svoju karié-
ru a získať späť svoje šťastie.

„Sama sebe som najväčším nepriate-
ľom,“ vyznala sa v ďalšom rozhovore 
Whitney, ktorá absolvovala viacero 
rehabilitácií, kde sa snažila zbaviť 
svojich démonov. Popri všetkom však 
nezabudla na svoje korene, vyhľadáva-
la spoločenstvo kresťanov a pestovala 
vynikajúce vzťahy s uznávanou gospe-
lovou speváčkou Cece Winansovou, 
ktorá bola krstnou mamou jej dcéry. 
Znovuzrodení kresťania (hlavne tmavé 
spoločenstvá) sa neustále prihovárali 
a modlili za jej „utrápenú dušu“, a keď 
už videli, že trávi viac času medzi nimi 
alebo začala spievať viac gospelu ako 
zvyčajne, už sa začali radovať a hlavne 
vtedy, keď v roku 2003 počas zájazdu 
v Izraeli sa dala pokrstiť v rieke Jordán. 

Cesta vo Svätej zemi v nej vyvolala silné 
emócie a vyhlásila: „Ešte ani v jednej 
krajine som sa tak úžasne necítila. Ako 
keby som bola doma.“ 

Jej život sa nedostal do normálu a ne-
bola šťastná ani v ďalších partnerských 
vzťahoch po vyhlásení rozvodu. Vlani po 
absolvovaní ďalšej z rehabilitácií prišla 
nádej, že sa jej život zmení po výkone vo 
filme Sparkle, ktorý sa za chvíľu dostane 
aj do našich kín. Zahrala v nej matku, 
ktorej dcéra dosiahne obrovské úspechy 
so svojou kapelou v hudobnom svete, ale 
na jej súkromný život má veľmi zlý vplyv 
hudobný priemysel. Vo filme spolupra-
covala aj s obľúbeným pastorom z Texasu 
T. D. Jakesom.

V spojitosti s tragédiou speváčky preho-
voril aj gospelový spevák Kim Burrell, 
ktorý povedal, že krátko pred smrťou 
Whitney bola vo veľmi dobrej nálade 
a ako zvyčajne, vždy počas posledných 
trinástich rokov hovorili spolu v týžden-
ných intervaloch a viackrát sa stalo, že sa 
spolu cez telefón aj modlili. „Vedela, ako 
treba ísť k Bohu. Vedela sa modliť Bohu,“ 

podelil sa o svoje skúsenosti s plačom 
Burrell a dodal, že aj počas posledného 
zvukového odkazu od Whitney v pozadí 
znela gospelová hudba.

Jej posledné dni pred smrťou sú však 
veľmi protichodné. Podľa magazínu TMZ 
krátko pred smrťou sa speváčka nechala 
počuť, že „cíti akoby prichádzal koniec 
a veľmi rada by videla Ježiša“. Údajne 
v posledných dňoch bola veľmi spirituál-
na, veľa hovorila o Ježišovi, čítala Bibliu 
a spievala Žalmy a v posledných hodinách 
pred smrťou hovorila o Jánovi Krstiteľo-
vi a o Ježišovi. Hoci toto všetko bolo veľmi 
ambivalentné. Dva dni pred tragédiou 
bola účastníčkou party v Los Angeles, kde 
so speváčkou Kelly Priceovou improvizo-
vali duet a popri otváraní fliaš so šam-
panským spievali gospelovú verziu „Jesus 
Loves me“ s obrovským úspechom.

Podľa vyjadrení niektorých účastníkov sa 
potom speváčka s viacerými veľmi pohá-
dala a z klubu odchádzala za pomoci pria-
teľov až nad ránom. V zábave pokračovala 
aj v piatok a sobotu chcela tráviť regene-
ráciou. Smrť ju zastihla počas kúpania sa 
vo vani. V jej tele našli veľké množstvo 
alkoholu a stopy po upokojujúcich liekoch 
a keďže v jej pľúcach vodu nenašli, jej srd-
ce pravdepodobne prestalo biť predtým, 
ako sa jej hlava ponorila pod vodu. Je 
iróniou osudu, že časť svojich liekov mala 
zabezpečené zo „známej“ lekárne Mickey 
Fine odkiaľ zásobovali liekmi aj Michaela 
Jacksona. Jej osobný strážca Alan Jacobs, 
ktorý roky pre speváčku pracoval, sa 
vyjadril, že nie je prekvapený skutočnos-
ťami, ktoré sa udiali, pretože od všetkého 
sa dá niekoho ochrániť, len nie od jednej 
veci a to od seba samého a dodal, že seba 
samú odovzdala prízrakom svojej duše 
a počas tých dlhých rokov stratila kontro-
lu sama nad sebou.

„Vyvoláva vo mne hrôzu showbiznisu,“ 
komentovala smrť Whitney Houstonovej 
už citovaná speváčka Celine Dionová. 
Kanadská speváčka prízvukuje, že ona 
sa vedome zdržiava mimo rôznych party 
a omamných látok a dodala, že je „obrov-
ské nešťastie, keď drogy, zlí ľudia alebo zlé 
vplyvy ovládnu človeka“.  

Zdroj: HETEK   Preklad: Roman Farkaš 
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Udalosťou, ktorá ju viedla do 
priepasti, bol sobáš s americkým 
rapperom Bobbym Brownom.

Od všetkého sa dá niekoho ochrániť, len 
nie od jednej veci, a to od seba samého.
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vánoce balíček cukrovinek (což byl vždy 
velký zážitek) a dopis. A v  jednom balíč-
ku přišel dopis, že se „strejda“ Miloš (tak 
jsme mu říkali) za tátu a jeho rodinu mod-
lí a že má „nějakého“ Boha a tak podobně. 
Nepochopitelné pro mne bylo, že i  když 
psal hezké věci a  posílal ty dobroty, tak 
na něj táta začal vždy velmi zle nadávat. 
V balíčku také přišla brožurka s názvem: 
„Toto byl tvůj život“. Byl to komiks o pá-
novi, který si žil dobrý, obyčejně hříšný 
život a na Boha nikdy neměl čas, i když na 
něj různými způsoby Bůh volal. Nakonec 
zemřel a postavil se s andělem před něja-
ký trůn, na kterém seděla obrovská září-
cí osoba, která ho spravedlivě odsoudila 
a dotyčný šel do ohnivého jezera. To se mi 
nesmazatelně vrylo do paměti, ale Boha 
jsem následovat nezačal. 

Pak přišel pád režimu a s ním nečekaný 
pocit svobody a snaha upnout se k nějaké 
skutečné hodnotě. Ale všechno jsem vzal 
za úplně špatný konec. Vyzkoušel jsem, 
jaké to je být pankáčem, ale nebylo to ono 
a pak skinheadem, a  to také ne. Výchov-
né problémy a  vzpoura vůči rodičům se 
stupňovaly až tak, že mne vyhodili z prů-
myslovky. Byl jsem frustrovaný, že nic 
nemá reálnou hodnotu, začal jsem praco-
vat a velmi rychle vstoupil do manželství 
a  do rodičovství, i  když jsem nedokázal 
být zrovna dobrý otec a  ani manžel. Ale 
žil jsem alespoň dle svých představ rela-
tivně dobře. Sám sebe jsem považoval za 
dobrého člověka – kradl jsem přece v práci 

práce a materialistických představ o „bla-
hobytu“, až dokud nezemřeme... Ale vše 
se odvíjelo trochu jinak... Rodiče se sna-
žili mně i  staršímu bratrovi poskytnout 
podle svých možností veškeré materiální 
zabezpečení a  výchovu, pokud možno 
i s určitou úrovní morálky. Jako malý kluk 
jsem však začal mít problémy s  chová-
ním a často jsem tak přinesl domů dvojku 
z chování. 

V období puberty jsem se nedokázal 
ztotožňovat se zaběhlými zvyklostmi 
a  snažil jsem se jít vždy „proti proudu“. 
Poslouchal jsem zakázanou hudbu a  ne-
stačilo mi to, co jsem viděl okolo sebe. 
V té době, mohlo mi být tak 13 – 14 let, se 
také stala zvláštní věc. Občas nám ze Zá-
padního Berlína tátův kamarád posílal na 

Tomáš

Tímto svědectvím bych chtěl vzdát 
chválu a vděčnost Bohu za to, jaký je. Jeden 
bratr, kterého si vážím, vždy říká, že: „Bůh 
je dobrý a nikdy se to nezmění!“ K tomu 
mohu jedině připojit své „Amen“ a dodat, 
že Pán je také velkým bojovníkem, který 
se nikdy nevzdává a že „Jeden den v Hos-
podinově domě je lepší, než jinde na tisíc“, 
jak říká Žalm 84, verš 11.

Narodil jsem se do průměrné norma-
lizační rodiny a  jako typický příslušník 
generace „Husákových dětí“ jsem měl 
nalinkovanou budoucnost – jiskra, pio-
nýr, SSM, pak měla být služba v  lidově 
demokratické armádě, rodina a  jistota 

Skutečný příběh

Svědectví 
manželů Kubových
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jen občas a nevěrný jsem byl přece jen jed-
nou..., a vždy jsem měl důvod, proč umlčet 
hlas svědomí. Problémy byly jen se stálým 
nedostatkem financí. Po večerech jsme se-
dávali s manželkou a kamarádem a  stále 
dokola filozofovali a vždy jsem se dokázal 
dostat jen k  tomu, že je Bůh a  nechápal 
jsem jak je možné, že oni to nechápou.

Jednoho dne přišel do obchodu, kde 
jsem prodával, starý pán a začal mi svědčit 
o  Kristu, že za mě zemřel a  jiné zvláštní 
věci, a když mluvil, cítil jsem, jak mi doslo-

va hoří srdce. Tajně jsem s ním šel na ně-
jaké setkání, kde se hodně mluvilo o Bohu 
a nebyly tam žádné sochy a  svíčky a po-
dobně. Nerozuměl jsem ničemu, jen jsem 
hluboko uvnitř věděl, že vše co říká, tak je 
pravda. Pak jsem ho jednou večer pozval 
domů a poslouchal ho, přičemž manželka 
demonstrativně odešla do pokoje, a když 
pán odešel, tak ztropila děsivou scénu, že 
jestli ho ještě jednou pozvu, nebo někam 
půjdu, tak se se mnou okamžitě rozve-
de. Nevěděl jsem vůbec nic o duchovním 
světě a o tom, že proti evangeliu je odpor 
a ulekl jsem se tak, že jsem s ním skuteč-
ně přerušil veškeré styky. Ale staly se dvě 
věci – jednak od toho okamžiku jsem už 
nikdy nepřestal mít v srdci touhu po Bohu 
a  jednak mé manželství začalo jít den ze 
dne od desíti k  pěti, k  nesmyslným hád-
kám a útokům, až stejně skončilo rozvo-
dem. V čase rozvodu jsem trávil každou 
noc ve společenství alkoholu a jen tak mi-
mochodem jsem při letmé známosti zplo-
dil syna. Pak přišla druhá vážná známost 
a  i svatba, a protože jsem se snažil nějak 
utišit svědomí, tak jsem se stal katolíkem, 
i když jsem cítil, že je to jen přetvářka. Ale 
alespoň nějak jsem chtěl praktikovat víru 
a kvůli katolické církvi se na mně nikdo 
zlobit nebude... což nějakou dobu i fungo-
valo. Narodily se mi další dvě dcery a cítil 
jsem se i šťastný a konečně jsem si dokázal 
užít rodičovství a manželství. 

Ale rozpor mezi tím, co žiji a  tím, co 
jsem se tvářil být navenek, byl čím dál 
více nesnesitelnější. Velmi jsem toužil 
s někým mluvit o Bohu, ale v kostele o to 
jaksi nikdo nejevil valný zájem. V té době 
jsem jako zástupce firmy přijel k jednomu 
klientovi, který byl nějaký „jiný“. Nemlu-
vil sprostě, neříkal „šmarjá a  jééžiš“ a  o 
nějaké věci řekl, že je zajímavě stvořená. 
Nadhodil jsem řeč a on bez okolků řekl, 
že věří v  Boha, což mne zprvu nadchlo. 
Jenže nedošlo vůbec k žádném pěknému 

ekumenickému rozhovoru, který jsem 
očekával. Ve skutečnosti jsem odcházel 
úplně rozhozený a  usvědčený z  mnoha 
věcí, které mi říkal o rozporu mezi Biblí 
a mariánským kultem a o množství dal-
ších oblastí, ve kterých jsem žil. Vždy, 
když jsem přijel, takto do mne zaséval, až 
jsem si říkal, že k tomuto klientovi prostě 
přestanu jezdit. To, co mne ale štvalo 
úplně ze všeho nejvíc bylo, že jsem moc 
dobře věděl, že má ve všem pravdu. Po asi 
půl roce se něco zlomilo. Nevěděl jsem 

co, ale rozhodl jsem se, že se s ním chci 
podívat do „toho jeho sboru“ v Prostějo-
vě, kam říkal, že jezdí. Ještě, než jsem se 
na tu „tajemnou akci“ vydal, modlil jsem 
se k Bohu: „Prosím tě, jestli za tím vším 
jsi opravdu Ty, tak já to musím poznat, ať 
to bude stát, co to bude stát!“ Přišel jsem 
do pěkného sálu, kde byli milí lidé, ale ty 
jsem téměř nevnímal, jen jsem se v skry-
tu modlil. A sotva odezněly první tóny 
chvály, polilo mi celé tělo horko a jakoby 

mi celým tělem projel oheň a celou bytostí 
jsem nevyvratitelně věděl, že Bůh je tady. 
Po chválách „pán vpředu“ (kazatel církve) 
dal výzvu, kdo by chtěl přijmout Ježíše do 
svého srdce, aby šel dopředu, cítil jsem 
jako by mne „Někdo“ zvedl a já jsem vy-
běhl do první řady. Když jsem pak s o 180 
stupňů jiným životním pocitem odjížděl, 
tak mi Bůh řekl, že je to naposledy, kdy 
mi dal šanci obrátit se k němu. Moje okolí 

změnu života k  lepšímu příliš neocenilo. 
Táta, kdykoliv jsme se viděli, vybuchoval 
v  návalech hněvu a  zlořečení. Manžel-
ka, když bez výsledku zkusila psychický 
nátlak, se začala odtahovat, až se se mnou 
nakonec rozvedla. Ale po celou dobu byl 
Bůh se mnou. Pomohl mi v situacích, kdy 
jsem ještě dosklízel minulé zlé setby, po-
máhal, i když se mi dařilo vyrábět zmat-
ky, uzdravil mne hned ze tří nemocí na 
jediné Bohoslužbě, z Jeho moci jsem do-
kázal odpustit a o odpuštění požádat a za 
co jsem velmi vděčný – dal mi schopnost 
přijmout mého syna, což jsem dřív nedo-
kázal. Osvobodil mne ze závislosti na ni-
kotinu, na počítačových hrách a z mnoha 
dalších zlých věcí. Změnil i  tátovo srdce 
před tím, než si ho povolal k  sobě a  dal 
mi dobré přátele. Krok za krokem mne 
začal zvedat i ve financích a před dvěma 
lety přivedl do mého života i  odvážnou 
ženu, moji drahou Janču ze sboru v Hrad-
ci Králové. 

Dělá mi velkou radost, když vidím, jak 
Bůh narovnává, co bylo křivé a  jak for-
muje moje i její srdce, abychom Mu mohli 
sloužit a užít si přitom spolu dobrých věcí. 
Mám dobré očekávání do budoucna, jak 
bude Bůh pracovat v  životech mých dětí 
a  raduji se, že i práce sboru v Brně, kam 

nás Pán zasadil, začíná růst. Často si uvě-
domuji, jak je dobře, že mne Bůh přivedl 
do zdravé církve a poslal mi do cesty lidi, 
kteří mi řekli a  říkají pravdu a  pomáhají 
v mém novém životě. A vím, že když Bůh 
dokázal odpustit mně, tak dokáže opravdu 
odpustit každému, kdo Ho požádá. Vždyť 
Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, 
spravedlivý za nespravedlivé, aby vás při-
vedl k Bohu. (1Pt 3,18a)
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Jana

Vyrůstala jsem v normální české rodi-
ně. O Bohu se u nás vůbec nemluvilo. Jen 
si pamatuji, že když jsem byla malá, tak mi 
maminka říkala před spaním tzv. modlit-
bu: „andělíčku můj strážníčku...“ a  bratr 
mi večer říkával: „Běž se umýt, pomodlit 
a spát“. To byla celá naše víra.

Už od dětství jsem ale věděla, že něja-
ký Bůh asi je, že „něco“ přece musí být. 
Dá se říct, že jsem věděla, že Bůh je. Když 
mi bylo asi 12 let, poslala maminka mé 
kamarádky mojí mámě Bibli. O Bibli ale 
nebyl zájem, a  tak byla uložena na skří-
ni. Já vždy věděla, kde je a říkala jsem si, 
že to je určitě ono, že to je určitě ta dů-
ležitá KNIHA, ale nikdy jsem se do ní 
nepodívala. 

A pak se dlouho nic nedělo, žila jsem 
jako normální holka – diskotéky, zábavy, 
kamarádi, přítel... Začala jsem pracovat 
v  nemocnici jako zdravotní sestra a  tam 
mně a ještě dvěma kolegyním začal svěd-
čit o Bohu jeden lékař. Všechno, co nám 
říkal, jsem přijímala a  „hltala“ a  již rok 
před svým obrácením jsem přestala brát 
Boží jméno nadarmo. Jednou mi půjčil 
domů film Josef. To mě velice zasáhlo, 

připadala jsem si po tomto filmu úplně 
hříšná. A pak mi půjčil film Ježíš, při kte-
rém jsem vyznala Ježíše jako svého Pána. 
To bylo v roce 2001, když mi bylo 25 let. 
Hned, jak jsem řekla modlitbu spasení, se 
mi velice ulevilo a všechno mi připadalo 
úplně jiné. Okamžitě jsem také pozna-
la změnu. Přestala jsem se bát, najednou 
jsem věděla, že je Bůh se mnou. Dříve jsem 
se bála chodit sama večer nebo brzy ráno, 
když ještě byla tma a dělalo mi problém jít 
i ráno na autobusovou zastávku. Přišel čas 
i na Bibli na skříni. Sundala jsem ji dolů 
a začala číst úplně od začátku. Z každého 
slova jsem byla naprosto nadšená. Časem 

jsem si pořídila svou vlastní a  tuto jsem 
pak, po více než 10 letech, vrátila původ-
nímu majiteli.

Kolega lékař mě vzal do sboru v Hradci 
Králové, který navštěvoval. Už od začát-
ku jsem tam začala taky pravidelně jezdit. 
Doma se to nesetkalo s žádnou příznivou 
odezvou, ale to mě nemohlo odradit. Mlu-
vila jsem nadšeně o  Bohu dál. Doma se 
věci později uklidnily a mamka dokonce 

se mnou navštívila i shromáždění. Potom 
jsem se přestěhovala do Hradce Králové, 
abych mohla být více v církvi (tehdy ješ-
tě ne Milost). Po nějaké době jsem byla 
zatížena službou a  prací a  život se stal 
stereo typním. Bible šla stranou, osobní 
vztah s Bohem také. Pokud byl volný čas, 
začala jsem ho trávit zase tak, jako v  le-
tech než jsem uvěřila, a dostala jsem se do 
ještě horších věcí. Začala jsem opět chodit 
na zábavy, diskotéky, kamarádi ve světě. 
Zároveň jsem ale chodila i do sboru a pl-

nila služby. Myslela jsem si, že když stále 
chodím do církve, tak mám stále spasení. 
Tíha hříchu byla ale stále silnější. Pralo se 
to ve mě, neměla jsem naději v  budouc-
nost ani v dobrý život. Chtěla jsem z toho 
všeho pryč, dokonce i  tak, že jsem Bohu 
řekla, aby mne nechal být. Ale díky Jemu, 
nenechal mě. Přivedl mi do života lidi z ji-
ných církví a dokonce i z jiného kontinen-
tu. Začala jsem si s nimi o svém stavu po-
vídat. Chtěli mi pomoci. Uvědomila jsem 
si, že Bůh chce zachránit každou ztrace-
nou ovečku. Klidně pohne s několika lid-
mi a nemá problém je přesunout ani přes 
„velkou louži“. Po čase jsem znovu vydala 

život Bohu, vrátila se zpět k Němu a moh-
la jsem opět zažít jeho přítomnost. Bůh mi 
dal novou milost. 

Občas mi vyvstávala myšlenka, proč 
a na co jsem uvěřila. A Bůh mi na to uká-
zal jednoduchý verš: „Jděte do celého svě-
ta a  kažte evangelium všemu stvoření.“ 
(Mk 16,15) Vždy, když nyní tento verš sly-
ším na bohoslužbě, uvědomím si, že jsem 
na správném místě. Po čase hledání živého 

shromáždění jsem začala chodit do tehdy 
ještě misijní skupiny KS Milost v Hradci 
Králové, kde se můj život dal do pořádku. 
V tom čase jsme ještě jezdili do Prostějova 
na pravidelná shromáždění i na shromáž-
dění žen. Jednou mě vzali do Prostějova 
„na ženy“, kde kázala pastorova manželka, 
která řekla, že jsme pro ně požehnáním, 
tím, že jsme přijeli až z  Hradce Králové. 
Moc mě to zasáhlo. Nedovedla jsem si to-
tiž představit, že i já můžu být pro něko-
ho požehnáním. Na shromážděních jsem 
přijímala každé slovo a většina toho byla 
pro mě úplně nová. Začala jsem s  lidmi 
kolem sebe znovu mluvit o Bohu. Během 
krátké chvíle po mém navrácení se k Bohu 
se se mnou 3 lidé modlili modlitbu spase-
ní. Jsem vděčná, že můžu svědčit o Kristu 
lidem, o kterých bych si nikdy nemyslela, 
že by si mě vyslechli.

Dříve, když jsem se modlila za manžela, 
tak mě napadaly jen zcela přirozené a dru-
hořadé věci jako např. vyšší, tmavovlasý 
a pod. Po mém návratu k Bohu jsem chtěla 
už jen to, aby naplno následoval Boha. A to 
se vyplnilo, a  to ostatní už přišlo samo. 
Jednoho dne jsem se seznámila s Tomášem 
Kubou z misijní skupiny v Brně, zašli jsme 
na večeři a asi za dva měsíce mi řekl, že si 
mě chce vzít. Viděla jsem, že i přes různé 
potíže stále následuje Boha a  nenechává 
se ničím odradit. Tak jsme se po nějakém 
čase vzali. Máme se rádi a  daří se nám 
dobře. Tom je zapojený jako diakon v Br-
něnské misijní skupině, kde se mu snažím 
být pomocí. Spolu sloužíme v  Prostějově 
na dětské besídce a letos po čtvrté pojede-
me jako vedoucí dětského tábora. 

Jsem vděčná, že jsem Boha mohla po-
znat a že mi dal druhou šanci. Jsem vděč-
ná Bohu za to, z  čeho mě vyvedl, za to, 
že mě přivedl do Sboru Milosti, za to že 
jsem v  živé církvi, kde se káže živé Boží 
Slovo a kde vidím, že Bůh jedná, promě-
ňuje životy a  má východisko z  každé si-
tuace. A tak postupujeme dál od vítězství 
k vítězství.
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Uvědomila jsem si, že Bůh chce 
zachránit každou ztracenou ovečku.
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BANSKÁ BYSTRICA

Lazovná 72

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

BANSKÁ ŠTIAVNICA

Dolná 18 (bud. Šindlerky, 2. p.)

Streda 18:00 hod.

BRATISLAVA

Záhradnícka 95, 2. p.

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 17:00 hod.

BREZNO

ČSA 2

Utorok 17:30 hod.

Nedeľa 9:00 hod.

ČADCA

Autoškola Sinex, 
Kukučínova 960

Piatok 18:00 hod.

DETVA

ZŠ J. J. Thurzu

Utorok 18:30 hod.

GALANTA

OD UNIVERZÁL
Hlavná ulica 918/2 (1. posch.)

Streda   17:30 hod.

Sobota   16:00 hod.

HOLÍČ

Kátovská 3000
(Jedáleň u Križánka)

Nedeľa 10:00 hod.

HUMENNÉ

Chemlonská 1 (2. posch.)

Utorok 18:00 hod.

KOŠICE

 Trieda KVP 4

Nedeľa 17:00 hod.

LEVICE

Junior Centrum, 4. poschodie

Utorok 18:00 hod.

LEVICE

Hostel 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)
martin.milost.sk

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa   9:30 hod.

NITRA

Janka Kráľa 29 (pri PKO)
nitra.milost.sk

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

NITRA (Kresťanský zbor Archa) 

Akademická 4
(budova Agroinštitútu)

Nedeľa 10:00 hod.

PRIEVIDZA

Veľkonecpalská 93
prievidza.milost.sk

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

POPRAD

DOM VIERY, Karpatská 17
(oproti BILLE) www.domviery.sk

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 9:00 hod.

REVÚCA

Železničná 33

Piatok 17:00 hod.

RUŽOMBEROK

Bjorsonov dom, 
Námestie slobody 10

Utorok 17:30 hod.

SEREĎ 

Železničiarska 4345/23A

Piatok 19:00 hod.

SPIŠSKÁ BELÁ Romani Archa 

budova Pošty

Nedeľa 10:00 hod.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Krčméryho 1
(býv. materská škôlka)

Nedeľa 16:00 hod.

ŠAĽA

Vlčanská 6
(pri zastávke Olympia)

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 9:30 hod.

TRENČÍN

Dom armády
ul.Hviezdoslava 16

Piatok 18:30 hod.

TRNAVA

Hotel Inka

Utorok 18:00 hod.

ZVOLEN

Lazovná 72, Banská Bystrica

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

ŽIAR NAD HRONOM

Pod Donátom 1/1245
býv. telekomunikácie

Utorok 17:30 hod.

Nedeľa 16:00 hod.

ŽILINA

P. O. Hviezdoslava (vedľa Ryby)
web: zilina.milost.sk

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

BOHOSLUŽBY ČESKO

BRNO - KUŘIM

Kulturní dům Rubínek
Poznaňská 10, Brno-Žabovřesky

Utorok 18:00 hod.

HODONÍN

Štefánikova 46
(areál Cykloservisu)
web: www.milost.net

Nedeľa 9:30 hod.

HRADEC KRÁLOVÉ

Šimkova offi  ce centre, as
Šimkova 1224/2b

Nedeľa (párna) 16:00 hod.

Nedeľa (nepárna)        10:00 hod.

OLOMOUC

Čajkovského 17

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

OSTRAVA - Mariánske Hory

28. října 165 - bud. Zepter

Utorok 18:00 hod.

PLZEŇ

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

Nedeľa 10:00 hod.

PRAHA

Novotného lávka 5
www.milost.cz

Čtvrtek 18:00 hod.

Sobota 10:00 hod.

PROSTĚJOV

Sborová budova (býv. Vitana)
Průmyslová 3142/1

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

PŘÍBRAM 

Kultúrny dom PŘÍBRAM

Nedeľa 10:00 hod.

ÚSTÍ NAD LABEM

Dvořákova 3134/2

Streda 18:30 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

BAN

Lazovná 72

Štvrtok

Nedeľa

BANS

Dolná 18 (

Streda

B

Záhradníc

Streda

Nedeľa

ČSA 2

Utorok

Nedeľa

Autoškola
Kukučínov

Piatok

ZŠ J. J. Thu

Utorok

OD UNIVER
Hlavná ulic

Streda

Sobota

Kátovská 3
(Jedáleň u

Nedeľa

Chemlons

Utorok



na prácu s deťmi a mládežou v oblasti 
vzdelávania v rámci voľnočasových aktivít.

www.milost.sk

Ako objednať časopis:
1ks je 1 €

cena poštovného 0,34 €

1 ks 8 €

3 ks 20 €

10 ks 62 €

Objednávky SR:  
Objednávky ČR:

1. - 7. júla 
Mládežnícky tábor pre mládež od 15 rokov 

Hotel Biela Medvedica, Bystrá
kontaktná osoba: Alena Filipková (Banská Bystrica)

e-mail: filipkova.alena@gmail.com, tel.: 0911 102 358

8. - 14. júla
Téma: Poraz svojho obra! 

Po stopách kráľa Dávida a jeho hrdinov

Detský tábor pre deti do 10 rokov a rodiny s malými deťmi
Hotel Biela Medvedica, Bystrá

kontaktná osoba: Martina Jasíková (Banská Bystrica)
e-mail: jasikova.martina@gmail.com, tel.: 0904 004 830 

8. - 14. júla 
Tínedžerský tábor pre tínedžerov vo veku 10-15 rokov

Hotel Hydro, Krpáčovo
kontaktná osoba: Lenka Dunajská (Banská Bystrica)

e-mail: lenka.dunajska@gmail.com, tel.: 0903 836 493

zúčastni 
     sa aj ty!viac info na www.milost.sk

KONFERENCIA KRESŤANSKÉHO SPOLOČENSTVA

8. APRÍL 2012
ŠH ELÁN, BAJKALSKÁ 7, BRATISLAVA

Pozývame vás na jednodňovú konferenciu,

ktorá sa uskutoční pri príležitosti akcie Tanec vzkriesenia.

10:00 hod. a 18:00 hod.  |   bohoslužby  |   ŠH Elán


