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Lester Sumrall
životný príbeh

V humorných príbehoch ho bolo ťažké poraziť. 
Človek tisícov príbehov a rýchleho úsmevu, 
ktorý niesol duchovnú moc od Pána. Výsledkom 
tejto povahy bolo, že Lester Sumrall pracoval pre 
rozvoj evanjelia ohromujúcich 65 rokov. Vodca.

Tento gigant letničných kruhov sa tak nikdy nevidel 
a radšej uprednostnil zdolanie obrovských projektov, 
ktoré Boh mal pre neho. Od svojich veselých začiatkov, 
keď ako tínedžer začal napĺňať miestnosť zmätenými 
farmármi, až po jeho záverečnú prácu riaditeľa 
svetovej služby pre hladných, Sumrall žil bez toho, 
že by to musel ľutovať. 

Tento pohľad cez jeho život je striedavo zábavný, 
dojímavý a inšpirujúci. Kresťania budú mať pôžitok 
z nadšenia a z moci tohto veľmi pozoruhodného života.

Sumrall odišiel v roku 1996, ale nie skôr ako na to 
pripravil svoju službu. Pracoval až do konca, aby nasýtil 

duše a telá, túžby svojho mimoriadneho života.

Počet strán: 184 + 24 obrazová príloha
Formát: 206 x 134 mm

 Dr. Peter Gammons:

Trikrát o uzdravení
Ježiš ukázal Božiu vôľu tým, že uzdravoval VŠETKÝCH, ktorí      
k Nemu prišli s vierou. Ani raz nepovedal: „Prepáč, ale nie je 
Božou vôľou, aby som ťa uzdravil.“ Ten istý verš, ktorý hovorí, 
že Boh odpúšťa všetky tvoje viny, uvádza aj to, že On tiež 
uzdravuje všetky tvoje choroby.

Choroba predstavuje útok nepriateľa, ktorému sa treba 
vzoprieť. Je to nepriateľ, ktorého treba poraziť – nie priateľ, 
ktorého by sme mali vítať. ... nikde v Božom slove nie je ani 
naznačené, že by chcel, aby sme boli chorí. Choroba nikdy nie 
je Božou vôľou. Boh stvoril svet bez choroby, bolesti a smrti.

Všetky tieto veci vstúpili do sveta pri páde do hriechu. 
Keď Adam jedol zo zakázaného ovocia, nejakým spôsobom 
to zmenilo jeho DNA (ktoré mu Boh vpísal, aby si užíval 
nesmrteľnosti), a výsledkom je, že choroby a smrť sa 
odovzdávajú z generácie na generáciu. Vďaka Bohu, Kristus 
nás prišiel vykúpiť zo všetkých týchto následkov hriechu.

Počet strán: 75
Formát: 180 x 110 mm
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Milí bratia a sestry, pozdravujem vás a  prajem Božie 
požehnanie. Svoju lásku k  Pánovi Ježišovi sme preja-

vili tým, že sme požehnali svojou prítomnosťou hlavné 
mesto Bratislavu na jednodňovej Veľkonočnej konferen-

cii. Bola požehnaná a špeciálne chcem vyzdvihnúť podu-
jatie „Tanec vzkriesenia“, ktoré sa uskutočnilo pred prezi-

dentským palácom. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa ho zúčastnili 
napriek chladnému počasiu. Reportáž z tanca sa objavila aj v správach STV 
a mala nečakaný dopad. Denná návštevnosť na stránkach www.milost.sk sa 
od tej doby zvýšila o niekoľko sto, a to aj napriek tomu, že televízia neodvy-
sielala, že Tanec vzkriesenia usporiadali Kresťanské spoločenstvá. 

V tomto čísle sa venujeme aj dvom kampaniam, ktoré prebehli v uplynulých 
týždňoch s bratmi Joe Ferreyrom a Markom Zechinom. Boli to požehnané 
stretnutia a v súčasnosti prebiehajú krsty novoobrátených. Božie kráľovstvo 
napreduje. 

Poďme podporiť konferenciu v Prahe, ktorá sa uskutoční v sobotu 19. mája. 
Nech aj Praha a Čechy sú dotknuté evanjeliom Ježiša Krista. Všetko je v po-
riadku. Pokračujeme. 

Pokračujeme
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Jaroslav Kříž

T 
o, či sa jej brucho naplní, úplne 
závisí od pastiera – bez neho ovca 
zdochne. Pastier sa stará nielen 

o to, aby mala ovca čo žrať a piť, ale aj o to, 
aby si mohla oddýchnuť, chráni ju od dra-
vej zveri a v prípade, že padne do nejakej 
jamy, ťahá ju stadiaľ von.

Kresťan je v  biblickom obraze ovca. 
Tiež nemôže „zjesť“ hocičo. Potravou, 
samozrejme, myslíme podávanie Božie-
ho slova, výklady, vyučovanie, kázanie, 
a  pitím sa zasa rozumie prijímanie Svä-
tého Ducha, napĺňanie. V  dnešnej dobe, 
ktorá je charakteristická neobmedzeným 
prístupom k  informáciám, je kresťanovi 
ponúkané k  „jedlu“ všeličo – strava kva-
litná, úplne zlá, alebo taká, ktorá vyzerá 
dobre, ale sú v nej prímesi, ktoré nakoniec 
spôsobia pokazenie žalúdka a  následný 
zlý vývoj. Každý by si mal rozmyslieť, čo 

prijíma. Pozrime sa vo svetle Biblie, aké sú 
základné pravidlá, podľa ktorých sa máme 
riadiť, aby sme prijímali stravu zdravú, 
ktorá prinesie duchovný rast a hojné ovo-
cie nášho života. 
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Ovca nie je všežravec, nezožerie hocičo. 
Žerie iba trávičku a ešte aj z tej si vyberá.

OVCA NIE JE
V Š E Ž R A V E C

Kresťan je v biblickom 
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Po prvé, nie je jedno, kto vyučuje. 
V celom živote platí, že učiť sa máme od 
človeka, ktorý je v danej oblasti už úspeš-
ný. Nikto sa nebude učiť základy prosperi-
ty od bezdomovca, ani plávať od neplavca. 
Učíme sa od ľudí, ktorí sú v danej oblasti 
najlepší. Je to normálne. Toto pravidlo 
platí aj pri vyučovaní Božieho slova. Toho, 
kto vyučuje, musí odporúčať ovocie jeho 
služby aj osobného života. A čo je ovocím 
služby? Nie je to nič iné ako spasení ľudia, 
učeníci Ježiša Krista, ktorí rastú v Pánovi, 
získavajú ďalších učeníkov a  formujú sa 
v miestnych cirkvách, ktoré im pomáhajú 
v donášaní hojného ovocia. Tieto cirkvi 
musia byť životaschopné, čo dokážu tým, 
že rastú a začínajú byť vplyvné. Keď hovo-
ríme o takomto zbore, nemáme na mysli 
undergroundovú (podzemnú, nevplyvnú, 
pre spoločnosť bezvýznamnú) skupinu 
ľudí. Máme na mysli zbory, ktoré dokáza-
li, že vplyv Božieho slova, ktorý je najprv 
neviditeľný, začne byť zrejmý v  spoloč-
nosti. Je to jednoduché. Treba sa učiť od 
ľudí, ktorí to dokázali, je za nimi ovocie 
v podobe tisícov spasených duší a prospe-
rujúcich cirkví.

Toto je základné pravidlo, podľa ktoré-
ho sa musíme riadiť. Keď sa nám dostane 
do ruky kniha od nejakého autora, CD, 
DVD, alebo vidíme na internete nejaké 
vyučovanie, je dôležité pozrieť sa, kto je 
podpísaný ako autor. Keby sa veriaci riadi-
li podľa uvedeného pravidla, ušetrili by si 
mnoho problémov. Rýchlo by totiž zistili, 
že autori nekonečného množstva článkov, 
úvah, blogov alebo vyučovaní a videokli-
pov sú ľudia, ktorí sa v živote nedokázali, 
nie je za nimi žiadna práca, alebo práca 
sporná, nepreskúmateľná či undergroun-
dová. Keď dôjde k odhaleniu, že ide o ta-
kéhoto autora, už sa ďalej netreba zaoberať 
jeho úvahami. Ak by sme ich totiž začali 
prijímať, prišli by sme do rovnakého stavu 
– zostali by sme bez ovocia. Podľa môjho 
názoru je obrovskou aroganciou a pýchou, 
že títo autori vôbec chcú niekoho poúčať 
(pritom väčšinou je ich „vyučovanie“ zalo-
žené na kritike).

Spôsob pôsobenia – pekné reči

„Lebo takí ľudia neslúžia nášmu Pánu 
Ježišovi Kristovi, ale svojmu vlastnému 
bruchu a DOBRÝMI A PEKNÝMI RE-
ČAMI zvádzajú srdcia tých, ktorí ne-
myslia na zlé. (…) ale chcem, aby ste boli 
múdri na dobré a prostí na zlé. A Boh po-
koja skoro skrúši satana pod vaše nohy.“ 
(Rimanom 16,18-20) Podľa uvedeného 
textu vidíme, že sú dve kategórie ľudí – 
jedni peknými rečami zvádzajú a  druhí, 
prostého srdca, sú zvedení. Naším cieľom 

je zvádzaniu zabrániť a tých, ktorí zvádza-
jú, nech súdi Boh. Metódou, ako sa prostí 
ľudia zvádzajú, sú pekné reči. Skutočné, 
pravé evanjelium je niekedy tvrdé, kladie 
na človeka nároky. Ježiš však hovoril prav-
du – svojich nasledovníkov upozornil, že 
vstupujú na úzku cestu, ktorá nebude vždy 
ľahká. To sú Jeho pravidlá, to je cena za 
nasledovanie. 

Na mámenie sa používajú reči o  slo-
bode,  láske alebo jednote. Samozrejme, 
na starú ľudskú prirodzenosť tieto reči 
pôsobia veľmi lahodne. Pre hriešneho člo-
veka je rajskou hudbou, keď sa napríklad 
dozvie, že vlastne nemusí chodiť do zhro-
maždenia, lebo je v  cirkvi s  veľkým „C“. 
V skutočnosti tu nejde o rajskú hudbu, ale 
o spevy sirén. 

Taktiež reči o  jednote bývajú často fa-
lošné, lebo keďže Ježiš dáva za príklad jed-
noty Jeho vzťah s Otcom, môže byť jedno-
ta medzi kresťanmi len vtedy, keď opustia 
veci, ktoré ich rozdeľujú – hriechy. A tak 
by sme mohli pokračovať.

Niekoľko príkladov 
lživých tvrdení

Nemusím patriť do žiadnej cirkvi. Aké 
sladké vyhlásenie pre tých, čo sú nezodpo-
vední, nevedia vyjsť s ľuďmi, nechcú pra-
covať a nechcú sa zaviazať. Ak však niekto 
chce patriť do tej cirkvi s veľkým „C“, musí 
patriť aj do konkrétneho miestneho zboru. 
Každý musí vedieť, kto je jeho pastier, kde 
je jeho miesto. Veď Písmo hovorí: „Neo-
púšťajme svoje zhromaždenia, ako nie-
ktorí majú vo zvyku, ale napomínajme 
sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa 
približuje ten deň.“ (Židom 10,25 ev.) 

Každý je Božím služobníkom. Kaž-
dý by mal byť Božím služobníkom, no 
v mnohých prípadoch to tak nie je. Ak nie-
to tvrdí, že je Božím služobníkom, potom 
by malo byť jasné, akú konkrétnu službu 
v prospech  miestneho rozvoja vykonáva. 
Podobne je to aj so sekulárnym zamestna-
ním. Každý by mal vedieť povedať, z čoho 
žije, kde chodí do roboty, eventuálne, s čím 
obchoduje alebo do čoho investuje. Tvrde-
nie, že každý, kto prijme Ježiša Krista ako 
svojho Spasiteľa, sa automaticky stáva Bo-
žím služobníkom, patrí opäť do kategórie 
mámení neupevnených duší a  zabraňuje 
zdravému napredovaniu zborov. Každý by 

mal mať konkrétnu službu a tú vykonávať 
verne bez ohľadu na to, či je viditeľná ale-
bo nie. „Kto je verný v mále, je verný aj 
v mnohom; a kto je nespravodlivý v mále, 
je nespravodlivý aj v mnohom. Ak teda 
neboli ste verní v nespravodlivej mamo-
ne, ktože vám potom zverí to, čo je pravé? 
A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám 
dá to, čo je vaše?“ (Lukáš 16,10-12)

Celý môj život je bohoslužba. Toto tvr-
denie najviac poškodilo znovuzrodenec-
ké cirkvi. Historické cirkvi v  tom majú 
jasno. Bohoslužba sa koná na konkrét-
nom mieste, v konkrétny čas a má kon-
krétnu náplň. Toto je správne myslenie. 
Všimnite si, že aj ľudia, ktorí mali zmluvu 
s Bohom, ako Noach alebo Abrahám, vy-
konávali bohoslužbu tak, že obetovali na 
oltároch a volali na meno Pánovo. Znevá-
ženie bohoslužby je veľkou chybou. Bo-
hoslužba musí byť vykonaná tak, aby bola 
prijatá Bohom, to znamená, podľa biblic-
kého zjavenia. Všetky choré prvky zno-
vuzrodeneckého kresťanstva, špeciálne 
charizmatického hnutia, ako je neporia-
dok na bohoslužbe, nepravidelná účasť, 
meškanie, nevhodný odev, nepredstavujú 
slobodu, ale bláznovstvo, ktoré určite ne-
vedie k tomu, že Božie meno je oslávené. 
Naopak, z takého postoja k bohoslužbe sa 
človek dostane do problémov: „Zlorečený 
ten, kto koná dielo Hospodinovo nedba-
lo, a zlorečený ten, kto zdržuje svoj meč 
od krvi.“ (Jeremiáš 48,10)

Kde sa dvaja alebo traja zídu… Áno, 
vieme, že kde sa dvaja alebo traja zídu, 
tam je Pán prítomný. No tieto myšlienky 
nemôžu slúžiť k zničeniu veľkých chariz-
matických cirkví. Naopak, uvažujme tak, 
že kde sa dvaja alebo traja zídu, vidíme 
v tom zárodok veľkej cirkvi. Na to však 
treba zmeniť myslenie a  začať na tom 
pracovať. 

Všetok môj majetok patrí Pánovi. 
Toto je vyhlásenie strýka Držgroša, za-
braňuje konkrétnej obetavosti a  šted-
rosti. Kolujú rôzne spory ohľadom desiat-
kov. Undergroundoví anonymní učitelia 
do nich strieľajú veľkou kadenciou. Aj 
dary a financie musia byť konkrétne. Tvr-
denie, že všetky peniaze patria Pánovi, je 
čistá lož, lebo taký človek všetky „peniaze 
patriace Pánovi“ spotrebuje sám. Lepšie 
je oddeliť konkrétnu sumu na Božie dielo 
a ďalšie financie rozumne porozdeľovať. 
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Skutočné, pravé evanjelium je niekedy 
tvrdé, kladie na človeka nároky.
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Ten, kto toto robí, nemá výčitky svedo-
mia, ak niečo spotrebuje pre seba, do-
konca aj pre vlastné potešenie vo forme 
pekných vecí, dovolenky alebo dobrého 
jedla. A naopak, tí, ktorí konkrétne pe-
niaze neoddelia, neustále trpia výčitkami 
svedomia, že boli napríklad v kine za Pá-
nove peniaze. 

Duchovné dary pominuli. Niektorí 
undergoundoví učitelia, ktorých skutočný 
vplyv nepresahuje prah obývačky, bojujú 
vyhlásením „Sola scriptura“ proti duchov-
ným darom. Nedáva to však zmysel, veď 
práve v  Písme sa píše o  duchovných da-
roch a slovo „chcem, aby ste všetci hovorili 
v jazykoch“ je také isté ako ostatné. Práve, 
že je málo duchovných darov. 

Málo sa prorokuje. Nedávno sme boli 
skritizovaní za to, že nepoužívame všetky 
duchovné dary, ale zdôrazňujeme iba ho-
vorenie v jazykoch a uzdravovanie. Áno, 
podporujeme rozvoj týchto darov, lebo 
sa nedajú sfalšovať. Problém tejto kriti-
ky spočíva v tom, že autor (autori) tohto 
konkrétneho obvinenia nikdy neuspo-
riadal uzdravujúcu ani evanjelizačnú 
kampaň významnejších rozmerov, a  ani 
neusporiada. Ak by takýto kritik urobil 
úspešnú uzdravujúcu kampaň, pochopil 
by, že v skutočnosti nie je možné mať pri 
nej úspech bez prúdenia v Duchu a apli-
kácie všetkých duchovných darov. Vtedy 
veľmi ľahko príde slovo poznania, zjave-
nia atď.

My evanjelium nekážeme, ale žijeme. 
Samozrejme, že každý kresťan sa musí 
usilovať žiť v podriadenosti Božiemu slo-
vu, ale evanjelium sa má kázať. Nekázané 
evanjelium nie je evanjelium. Evanjelium 
je hovorenie zvesti s konkrétnym obsa-
hom, ktorú niekto počúva.

Nerobme si ilúzie, že kritici sa na zá-
klade tohto článku obrátia a  prestanú 
so svojou činnosťou. Naším cieľom je 
ochrániť čestných kresťanov a  zabrániť 
prieniku myšlienok, ktoré spomaľujú rast 
zborov. 

 
Ďalšie príklady kritiky

Charizmatické hnutie je najdynamic-
kejšie sa rozvíjajúcou zložkou kresťan-
stva a  nikto to nemôže poprieť. Aj toto 
hnutie má svojich významných predsta-
viteľov. Niektorí už zomreli, ako napr. 
Kenneth Hagin alebo John Osteen, a nie-
ktorí z  tých, ktorí masívnym spôsobom 
ovplyvnili vývoj spoločnosti, ešte žijú. Sú 
to napr. Dr. Yonggi Cho, Reinhard Bonn-
ke, Carlos Annacondia či Sandor Németh 
v  neďalekom Maďarsku. Existuje nespo-
četné množstvo materiálov, kde sú títo 
ľudia kritizovaní. Netvrdíme, že je niekto 
bezchybný, ale myšlienky zakladateľov 
charizmatického hnutia sa ukázali ako 
správne. Práve ľudia ako Hagin a Osteen 
(mimochodom, prežili bezúhonný život) 

priniesli do cirkvi zjavenie o  moci slova, 
o sile nového narodenia, autorite veriace-
ho a  tiež vyučovanie o  viere. Dr. Yonggi 
Cho zase priniesol zjavenie o  sile Božích 
vízií a snov. Dnes sú tieto myšlienky pri-
jímané a  vyučované vo všeobecnosti vo 
všetkých znovuzrodeneckých cirkvách. 
Prečo potom kritika? Odpoveď je jedno-
duchá: obyčajná ľudská žiarlivosť a závisť. 
Cieľom tejto kritiky ani tak nie je zdiskre-
ditovať jednotlivcov (veď napokon, niek-
torí z nich sú už mŕtvi), ale snaha prekaziť 
úspech ich nasledovníkov.

Ešte snáď jedna myšlienka. Kritici tvr-
dia, že ich neúspech (malý počet, neschop-
nosť preraziť v spoločnosti) je spôsobený 
práve tým, že dbajú na pravdu a na čisto-
tu. Nuž, nezostáva iné, než dodať, že ak je 
niekto protivný, ešte to neznamená, že je 
Boží prorok, a ak je niekto neúspešný, ešte 
to neznamená, že je pravý.

Záver

Každý sa musí rozhodnúť, na ktorú 
stranu sa pridá. Je dobré pridať sa na stra-
nu tých, ktorí čestne, konkrétne pracujú 
pre Pána, získavajú učeníkov a  budujú 
miestne zbory, ktoré majú budúcnosť. 
Tým, ktorí to chcú kaziť, môžeme od-
povedať citátom Reinharda Bonnkeho: 
„Je žatva. Ja sedím na kombajne a žnem. 
O hlodavce sa nestarám.“
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Veľkonočná 
konferencia 

v Bratislave

Alena Filipková

A 
ko minulý rok, tak aj tohto roku sa počas veľkonočných sviatkov konala konferencia Kresťanských spoločenstiev 
v našom hlavnom meste – Bratislave. Tentoraz v priestoroch ŠH Elán. Viacerí cestovali aj niekoľko sto kilomet-
rov, aby strávili nedeľu spoločnou oslavou vzkriesenia Ježiša Krista.

Ranné zhromaždenie začalo skutočne oslavne – piesňami, ktoré zneli z úst prítomných na česť a slávu nášho Pána 
Ježiša Krista, toho vzkrieseného. Po nich sa slova ujal senior pastor Jaroslav Kříž. Hovoril o význame cirkvi v živo-
toch veriacich a jej úlohe v tomto svete. Dotkol sa dôležitosti fyzickej účasti na bohoslužbách a akciách konkrét-
neho zboru a o nástrahách „internetového kresťanstva“. Hlavnou témou zhromaždenia však bola téma modlitby. 
Hovoril o jej význame v živote jednotlivca, rodiny a cirkvi. Uviedol niekoľko najdôležitejších tém, za ktoré je 
potrebné sa ustavične, teda každodenne modliť:

 ■ chvála Boha a vyjadrenie vďaky voči Nemu,
 ■ modlitba za seba, za vlastné potreby,
 ■ modlitba za rodinu – manžela, manželku, deti a ďalších rodinných príslušníkov,
 ■ modlitba za prácu,
 ■ modlitba za cirkev, za služobníkov, za jednotlivé akcie,
 ■ modlitba za štát, za predstaviteľov štátu,
 ■ modlitba za Izrael.

Medzi zhromaždeniami sa konala akcia s názvom „Tanec vzkriesenia“. Veľké množstvo mla-
dých ľudí tancovalo na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom na oslavu vzkriesenia 
Ježiša Krista. Po celom svete si ľudia týmto spôsobom pripomenuli a oslávili vzkriesenie náš-
ho Pána Ježiša Krista a my sme sa do tejto akcie zapojili tiež. Množstvo divákov odpočítalo 
tanečníkom úvod choreografie a za zvuku piesne skupina tanečníkov odtancovala „Tanec 
vzkriesenia“, ktorým si od divákov vyslúžila obrovský aplauz. Záznam z tejto akcie si mô-
žete pozrieť na našich internetových stránkach.

Večerné zhromaždenie opäť otvorili chvály pod vedením hudobnej skupiny Olivy 
z Kresťanského spoločenstva Milosť Banská Bystrica. Po nich sa prítomným prihovoril 
pastor bratislavského zboru Ad rián Šesták o tom, ako používať svoje ústa na uvoľnenie 
vplyvu Božieho kráľovstva na túto zem. Hovoril o tom, na čo máme používať svoje 
ústa:

 ■ na kázanie evanjelia a vydávanie svedectva,
 ■ na chválu a uctievanie Boha,
 ■ na proklamáciu Božieho slova, t. j. vyhlasovanie právd Božieho slova,
 ■ na modlitbu.

Potom sa k slovu opäť dostal senior pastor Jaroslav Kříž. Pripomenul 
veriacim historické udalosti slávenia biblickej Veľkej noci. Z  2.  knihy 
Mojžišovej čítal pasáže hovoriace o tom, ako Hospodin povolal Mojžiša, 
aby vyviedol izraelský národ z otroctva Egypta a o priebehu slávnosti 
baránka. Vyzdvihol dôležitosť baránka a vysvetlil význam jednotli-
vých nariadení a celého priebehu tejto výnimočnej noci. Na záver 
konferencie sme spoločne pristúpili k Večeri Pánovej a služobníci 
sa modlili za tých, ktorí mali nejaké potreby. 
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Daniel Šobr

T 
ato pasáž ze Skutků apoštolů 
vypráví příběh římského set-
níka Kornélia. Člověka, v jehož 

domácnosti, která se obrátila ke Kristu, 
poprvé sestoupil Duch Svatý na pohany. 
V dějinách lidstva se jednalo o jedineč-
nou událost. Bůh potvrdil slova proroků 
staré smlouvy a do svého plánu spásy 
zahrnul také pohanské národy, které 
nebyly přímými potomky Abrahama 
a nepatřily k vyvolenému Božímu lidu. 
Podle svědectví Písma byl Kornélius člo-
věkem, který zaujal Boha svou zbožností. 
Čteme dokonce, že byl člověkem, který se 

s celou svou domácností „bál Boha“. Jeho 
život a vztah k Bohu dosahoval takových 
kvalit, že si ho Bůh vyvolil, aby se stal 
prvním pohanem naplněným Duchem 
Svatým. Kornéliova bohabojnost byla jed-
ním z hlavních charakteristik jeho života, 
kterou Písmo vyzdvihuje. Pochopíme-li 
správně, co to je Boží bázeň, přinese to do 
našich životů obrovské požehnání, po-
dobně jako tomu bylo v případě Kornélia.

Co je to vlastně Boží bázeň?

V češtině používáme výraz Boží 
bázeň (nebo bázeň Hospodinova či bázeň 
před Hospodinem), přičemž slovo bázeň 

je překladem hebrejských výrazů jira 
(strach, úcta) a pachad (hrůza, strach) 
a řeckého slova fobos (strach, děs, hrůza). 
Všeobecně můžeme říci, že jde o oby-
čejná slova označující prožívání emoce, 
kterou nazýváme strachem. Biblické texty 
často používají výrazy obyčejného života, 
kterými vyjadřují duchovní skutečnosti. 
Pouze některé z výskytů těchto slov se 
týkají vztahu mezi člověkem a Bohem. 
Překladatelé Bible do českého a sloven-
ského jazyka tato slova v kontextu vztahu 
k Bohu nepřekládají jako strach, ale jako 
bázeň. Tento poněkud archaický výraz 
má v tomto kontextu opodstatnění. 
Strach je totiž všeobecně vnímán jako 
něco negativního; je to emoce, kterou lidé 

Tajemství bázně 
před Hospodinem

Máme se bát Boha - ano nebo ne?

„V Cesareji žil nějaký muž jménem Kornélius, setník pluku zvaného Italský, člověk zbožný, 
který se bál Boha s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. 
Kolem třetí hodiny odpoledne spatřil jasně ve vidění Božího anděla, jak k němu vešel a řekl 
mu: ‚Kornélie!’ Pozorně na něho pohlédl, ulekl se a řekl: ‚Co je, Pane?’ Anděl mu řekl: ‚Tvé 
modlitby a tvé almužny vystoupily, jako připomínka před Bohem.’“ (Sk 10,1-4 ČSP)
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(pokud tedy nejde o milovníky hororů) 
většinou neradi prožívají. Bázeň Hospo-
dinova je podobně jako radost Hospo-
dinova veskrze pozitivní. V biblickém 
ponětí je Boží bázeň vysoká míra úcty 
k Bohu, která vede člověka k rozhod-
nutím a životnímu stylu, které jsou 
v souladu s Hospodinovým charakterem 
a jeho vůlí. Člověk necítí panický strach 
z Boha ale obrovský respekt, který ho nutí 
brát vážně svého Stvořitele a jeho vůli.

Bázeň Boží kráčí ruku v ruce s mi-
lováním Boha. Biblickou analogii pro 
tento druh bázně nacházíme v křesťan-
ském manželství. Podle apoštola Pavla 
je vztah mezi manželi obrazem vztahu 
Krista a církve. Píše o tom následující 
slova: „Toto tajemství je veliké; vztahuji 
je však na Krista a na církev. Ale také 
jeden každý z vás ať miluje svou ženu 
jako sám sebe a žena ať se bojí svého 
muže.“ (Ef 5,32-33 ČSP) Pavel zde zajisté 
nepíše o tom, že v křesťanských manžel-
stvích by měli ženy mít hrůzu ze svých 
mužů, ale sděluje nám, že ženy mají mít 
své muže v úctě. Postoj a emoce ženy 
„bojící se svého muže“ je veskrze pozitiv-
ní podobně jako Boží bázeň, kterou lidé 
cítí a projevují vůči svému Stvořiteli.

Pravá bázeň Hospodinova vychází 
z upřímného vztahu k Bohu. Nejde o nic 
předstíraného nebo falešného. Neexistuje 
něco jako deklarovaná Boží bázeň. Ta 
buď v životě člověka je, nebo není. Prorok 
Izaiáš káral falešnou bázeň starozákon-
ního Izraele: „Panovník řekl: Protože se 
tento lid přibližoval svými ústy a ctili 
mne svými rty, ale jeho srdce se ode mne 
daleko vzdálilo - jejich bázeň přede 
mnou je naučena z příkazu lidí, proto 
hle, já znovu podivuhodně naložím 
s tímto lidem, podivuhodně a neobyčej-
ně. A zahyne moudrost jeho moudrých 
a rozumnost jeho rozumných bude 
zahalena.“ (Iz 29,13-14 ČSP) Z tohoto 
textu vyplývá, že Boží bázeň je přede-
vším záležitostí srdce, nevzniká z nau-

čených příkazů lidí, ale z upřímné lásky 
k Bohu. Nestačí někomu přikázat, aby byl 
bohabojný, člověk musí upřímně milo-
vat Boha, zažít jeho dotek ve svém srdci 
a chtít se změnit. O člověku, který se touží 
líbit Bohu v každé oblasti svého života 
a jedná podle toho, můžeme říci – podob-
ně jako o Kornéliovi, že je bohabojný.

V Písmu nalézáme verš, který může-
me označit za jakousi definicí Boží bázně: 
„Bázeň před Hospodinem znamená 
nenávidět zlo; povýšenost, pýchu, zlou 
cestu a obojaká ústa, to nenávidím.“ 
(Př 8,13 ČSP) Tento verš nám opět po-
tvrzuje již zmíněnou myšlenku, že bázeň 
Hospodinova je především správným 
postojem lidského srdce k Bohu a k vlast-
nímu životnímu stylu. Miluje-li někdo 
upřímně Boha, záleží mu na tom, aby 
nehřešil a líbil se Bohu. Vidíme zde, že 

Boží bázeň není nějakou abstraktní teo-
logickou nebo filosofickou kategorií, ale 
že se jedná o velice praktickou věc, která 
má přímý dopad na životní styl člověka.

Boží bázeň jako vakcína proti 
skrytým hříchům

„Neproklínej hluchého a nedávej 
překážku před slepého, ale boj se svého 
Boha. Já jsem Hospodin. Před šedinami 
povstaň, cti starce a boj se svého Boha. 
Já jsem Hospodin.“ (Lv 19,14.32 ČSP)

„Boj se svého Boha!“ Tento příkaz 
nalézáme v Mojžíšově zákoně v souvis-
losti s varováním proti zvláštnímu druhu 
hříchů. Proklínání hluchého nebo kladení 
překážek před slepé je skrytou zlomysl-
ností, na kterou se nikdy nemusí přijít. 
Hluchý neslyší nadávky a slepý netuší, 
že to, o co klopýtl, mu bylo pod nohy 
zákeřně nastraženo. Podobně je to i s 
úctou ke starým lidem, kteří si ji nedokáží 
vynutit a mnohdy jsou úplně bezmocní 
a nedokáží se bránit různým příkořím.

Přirozenost člověka je hříšná. 
Každý křesťan má zkušenost s vnitř-

ním zápasem starého člověka s novou, 
Kristovou přirozeností, kterou získal při 
znovuzrození. V tomto zápase nám často 
pomáhá skutečnost, že naše chování 
sledují jiní lidé a je v našem zájmu před 
nimi vypadat dobře. Hlavní motivací 
našeho chození v duchu a jednání podle 
Slova by však mělo být to, jak se na náš 

život dívá Bůh. Tehdy nezáleží na tom, 
jestli nás někdo vidí nebo ne, ale na 
tom, jestli se naše myšlenky a skutky 
líbí Bohu. Toto je další charakteristikou 
bázně Hospodinovy, která je tou nejlep-
ší vakcínou proti skrytým hříchům.

Izraelský lid porozuměl Boží bázni 
v okamžiku, kdy došlo ke zjevení Boží 
slávy na hoře Sinaj. Uvědomil si, že před 
Boží slávou a svatostí nedokáže obstát: 
„Všechen lid sledoval hřmění a blýskání, 
zvuk beraního rohu a horu zahalenou 

kouřem. Když to lid sledoval, roztřásli 
se a zůstali stát opodál. Řekli Moj žíšovi: 
Mluv s námi ty a budeme naslouchat. A ť 
s námi nemluví Bůh, abychom neze-
mřeli. Mojžíš lidu odpověděl: Nebojte 
se, proto že Bůh přišel, aby vás vyzkou-
šel a aby na vás byla bázeň před ním, 
abyste nehřešili.“ (Ex 20,18-20 CSP) Lid 
se roztřásl a bál se přirozeným strachem, 
věděl, že v blízkosti Boží by ho čekala 
záhuba kvůli jeho hříšnosti. Mojžíš na 
to reaguje velice zajímavým způsobem. 
Nejdříve hovoří nebojte se a snaží se je 
zbavit jejich přirozené panické hrůzy 
z Boží přítomnosti. Potom konstatuje, 
že Boží sláva se zjevila kvůli tomu, aby 
na lid přišel úplně jiný druh strachu – 
Boží bázeň (je zajímavé, že v hebrejštině 
je použito stejné hebrejské slovo pro 
„nebojte se“ i pro „Boží bázeň“). Opět 
zde vidíme, že bázeň Hospodinova není 
panickým strachem, ale pozitivní silou, 
která člověku brání hřešit a činit cokoli, 
co by bylo v rozporu s Boží přirozeností.

Hlavní problém nevěřících lidí

Výraz „bázeň Hospodinova“ se poprvé 
v Bibli nachází v knize Genesis, v příběhu 
o Abrahamovi, který ze strachu o svůj 
život dovolil, aby jeho manželku Sáru 
odvedli do Abímelekova harému. Když 
Hospodin zasáhl, nedopustil zneuctění 
Sáry a celá věc se provalila, Abraham, 
který předtím vydával Sáru za svou sest-
ru, používá na obhajobu své lži následu-
jící argument: „Řekl jsem si, že na tomto 
místě jistě není bázeň před Bohem a že 
mne kvůli mé ženě zabijí.“ (Gn 20,11 
ČSP) Abraham si byl dobře vědom sku-
tečnosti, že společnost, ve které absentuje 
Boží bázeň, nemá zábrany a dokáže se 
dopouštět těch nejstrašnějších zločinů. 
Lidé v Geraru nesloužili Hospodinu, 
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Bázeň Boží kráčí ruku v ruce 
s milováním Boha.
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Moudrost znamená schopnost činit 
správná rozhodnutí a vést úspěšný život. 
Jde o daleko více, než jen o inteligenci 
nebo znalosti; moudrost je schopnost tyto 
vlastnosti a informace správně a účinně 
využívat. Jejím počátkem a podstatou je 
Boží bázeň. S bázní před Hospodinem 
jsou však spojena mnohá další požehná-
ní, kterých je tak mnoho, že kdybychom 
měli citovat a vyložit všechna biblická 
místa, přesáhli bychom rozsah toho-
to článku, proto jejich výčet uvádíme 
v tabulce, která je součástí tohoto textu.

Jak získat Boží bázeň

Mít ve svém životě Boží bázeň je 
imperativ. Mojžíšův zákon ji nařizuje 
a moudrý Šalamoun doporučuje jako 
tu nejrozumnější věc. Když prozkou-
mal všechny oblasti lidského života, 
jejich rozkoše i trápení, konstatoval, že 
všechno je marnost a nejdůležitější na 
světě je následující věc: „Slovo na závěr 
všeho, co bylo řečeno: Boha se boj a jeho 
příkazy zachovávej, protože toto se týká 
každého člověka. Vždyť Bůh každé dílo 
přivede na soud se vším, co je skryto, ať 
dobrým nebo zlým.“ (Kaz 12,13-14 ČSP)

V Nové smlouvě je Boží bázeň rovněž 
považována za normu křesťanského živo-
ta. (Žd 12,25-29; 1Pt 1,17) Bible tedy říká: 
Boj se Boha! Nejedná se však o příkaz, 
který bychom nebyli schopni naplnit, Pís-
mo je plné návodů a rad, jak získat bázeň 
Hospodinovu do svého života. Pojďme 
se společně podívat na některé z nich.

1. Zjevení samotného Hospodina
„Vždyť Hospodin je velký, nejvýš 

chvályhodný, vzbuzuje bázeň nade 
všechny bohy.“ (Ž 96,4 ČSP) Když člověk 
poznává Boha a zakouší zjevení Božího 
majestátu a nádhery, úplně přirozeně 
ho naplňuje Boží bázeň. Je to asi prv-
ní a nejjednodušší způsob jak zakusit 
nepředstíranou bázeň před Hospodinem.

2. Boží jméno
„Seslal svému lidu vykoupení, navěky 

ustanovil svou smlouvu, jeho jméno je 
svaté a vzbuzuje bázeň.“ (Ž 111,9 ČSP) 
Všechna biblická Boží jména a především 
jméno Hospodin (JHVH) svým význa-
mem odrážejí jeho charakter a velikost 
jeho moci. Když člověk přemýšlí nad 
jménem Toho, který sám sebe nazývá 

JSEM, KTERÝ JSEM, žasne nad velikostí 
Boha, který je původcem a udržovatelem 
veškerého bytí, a je přemožen bázní.

3. Boží skutky
„Napjatě jsem očekával na Hospo-

dina a on se ke mně sklonil a vyslyšel 
mé volání o pomoc. Vytáhl mě z hlučící 
jámy, z blátivého bahna a postavil 
mé nohy na skálu, upevnil mé kroky. 
Do úst mi vložil novou píseň, chválu 
našemu Bohu. Mnozí to uvidí, pojme 
je bázeň a budou doufat v Hospodina.“ 
(Ž 40,2-4 ČSP) Všechno, co Bůh činí, 
odráží jeho přirozenost. David s Bohem 
zažil velké věci a věděl, že všichni, kteří 
toho byli svědky pocítili Boží bázeň. 
Bůh je živý a mocný. Cokoli udělá, 
vyvolá to v lidech úctu a bázeň. Vždy, 
když jsme svědky nějakého zázraku 
nebo posloucháme svědectví o tom, jak 
Bůh někomu pomohl, Boží bázeň v nás 
roste. Podobnou bázeň zakusil Petr 
po zázračném rybolovu, když prosil 
Pána Ježíše, aby od něho odešel, proto-
že se cítil hříšný a nehodný. (Lk 5,8)

4. Člověk sám
„Vzdávám ti chválu za to, jak jsem 

úžasně stvořen – vzbuzuje to bázeň. 
Tvé dílo je obdivuhodné – má duše to 
velmi dobře ví.“ (Ž 139,14 ČSP) Kdykoli 
hledíme na nádheru a dokonalost Božího 
stvoření, kterého je člověk vrcholem, 
obdiv ke Stvořiteli a bázeň před ním 
je přirozenou reakcí naší duše. Věřící 
i nevěřící lidé se shodnou, že v lidské 
bytosti se skrývá něco velkého a hod-
notného. Pouze věřící si však uvědo-
mují, že je to obraz Stvořitele, a jsou 
naplněni respektem a úctou k Bohu, 
který člověka tak podivuhodně učinil.

5. Znovuzrození
„Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že 

jim nepřestanu prokazovat dobro, a dám 
do jejich srdce bázeň přede mnou, aby 
se ode mě neodvrátili.“ (Jer 32,40 ČSP) 

Prorok Jeremiáš hovoří v 31. kapitole své-
ho proroctví o Nové smlouvě, kterou Bůh 
uzavře se svým lidem a která bude spo-
čívat v tom, že Hospodinův zákon bude 
zapsán v lidských srdcích, lidé budou 
přirozeně znát Boha a řídit se jeho při-
kázáními. Z pohledu Nové smlouvy bylo 
toto proroctví naplněno skrze zkušenost 
znovuzrození, při které člověk po svém 

a to vzbudilo v Abrahamovi vážné obavy. 
Nepřímo se z tohoto příběhu dozvídá-
me, že bázeň Hospodinova je základem 
morálních hodnot společnosti. Vztáh-
neme-li toto kritérium na současnou 
společnost, v níž byla biblická morálka 
nahrazena humanistickými hodnota-
mi, nemůžeme se divit skutečnosti, že 
mnohé skutky, které jsou z perspektivy 
Písma považovány za hřích, jsou dnes 
akceptovány jako morální chování, které 
nikterak nevybočuje z normy. Koře-
nem tohoto jevu je skutečnost, že Boží 
bázeň téměř úplně vymizela ze západní 
civilizace, která byla kdysi založena na 
židovsko-křesťanských hodnotách.

Když apoštol Pavel v listu Římanům 
popisuje stav padlého lidstva, cituje ně-
kolik starosmluvních žalmů a říká: „Není 
spravedlivého, není ani jednoho, není, 
kdo by rozuměl, není, kdo by horlivě hle-
dal Boha. Všichni se odchýlili, společně 
se stali nepotřebnými, není, kdo by činil 
dobro, není ani jeden. Jejich hrdlo je 
otevřený hrob, svými jazyky mluví lest, 
pod jejich rty je hadí jed. Jejich ústa jsou 
plna kletby a hořkosti, jejich nohy jsou 
rychlé k prolití krve, na jejich cestách je 
zkáza a trápení, cestu pokoje nepozna-
li; není bázně Boží před jejich očima.“ 
(Řím 3,10-18 ČSP) Tento svůj popis stavu 
lidstva shrnuje konstatováním o absenci 
Boží bázně. Nic tak nevystihuje bezbož-
nou společnost potřebující Mesiáše jako 
tento Pavlův poetický text. Hlavním 
problémem stavu nevěřící společnosti je 
právě chybějící bázeň před Hospodinem.

Boží bázeň vede 
k velkému požehnání

Smyslem tohoto článku není pouze 
biblická charakteristika bázně Hospodi-
novy, ale především snaha ukázat na její 
důležitost a motivovat každého čtenáře, 
aby se o tento vznešený postoj a stav srdce 
usiloval. Bohabojní lidé dokáží zaujmout 
Hospodinovu pozornost podobně jako 
výše zmíněný Kornélius. Ve Staré i v Nové 
smlouvě nalézáme množství textů, které 
zmiňují Boží bázeň v souvislosti s po-
žehnaným a velmi úspěšným životem.

Asi nejznámějším textem z této 
kategorie je následující výrok, který 
se v Bibli vícekrát opakuje: „Počátek 
moudrosti je bázeň před Hospodinem, 
poznání Svatého je rozumnost.“ (Př 9,10 
ČSP) Moudrost je v Božím slovu velmi 
vysoce ceněna. V knize Přísloví a Job je 
dokonce personifikována jako tajemná 
osoba (Př 1-2; Př 8-9; Jb 28), ve které 
můžeme z pohledu Nové smlouvy vidět 
osobu Božího Syna před jeho vtělením. 
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obrácení se ke Kristu přijímá novou při-
rozenost. O kapitolu dále prorok pokra-
čuje výše citovanými verši, v nichž hovoří 
o tom, že součástí Nové smlouvy, je také 
Boží bázeň vložená do srdcí lidí. To, že po 
znovuzrození je v našem duchu přítomná 
Boží bázeň dosvědčuje skutečnost, že 
pro znovuzrozeného člověka není vůbec 
jednoduché zhřešit, v jeho nitru existuje 
silný odpor vůči hříchu, který není ničím 
jiným než projevem Boží bázně. Nemu-
síme se tedy modlit: „Pane, dej mi Boží 
bázeň!“ Stačí si uvědomit a posilnit to, co 
do nás Hospodin vložil při znovuzrození.

6. Slovo
„Můj synu, jestliže přijmeš mé řeči 

a uchováš u sebe mé příkazy, učiníš své 
ucho vnímavé pro moudrost a nakloníš 
své srdce k rozumnosti, jestliže zavo-
láš na porozumění a pozvedneš svůj 
hlas k rozumnosti, jestliže ji budeš 
hledat jako stříbro, pátrat po ní jako 
po skrytých pokladech, tehdy porozu-
míš bázni před Hospodinem a získáš 
poznání Boha.“ (Př 2,1-5 ČSP) Boží 
Slovo je naším duchovním pokrmem, 
v našem srdci se z něj rodí víra a jeho 
prostřednictvím dokážeme lépe poro-
zumět Boží bázni a poznat Hospodina. 
Čím více Slova máme ve svém nitru 
a čím více jsme ochotni být činiteli 
a ne pouze posluchači Slova, tím lépe 
chápeme Boží bázeň. Čteme-li v Písmu 
o Boží velikosti a moci, a přemýšlíme-
-li nad těmi slovy, stane se přesně to, 
o čem píše 2. kapitola knihy Přísloví.

7. Duch Svatý
„A spočine na něm Duch Hos-

podinův: Duch moudrosti a rozum-
nosti, Duch rady a udatnosti, Duch 
poznání a bázně před Hospodinem.“ 
(Iz 11,2 ČSP) Jednou z charakteris-
tik Božího Ducha je, že je Duchem 
poznání a bázně před Hospodinem. 
Vztah s Duchem Svatým a společenství 
s ním vede k hlubšímu poznání Boha, 
se kterým jde ruku v ruce Boží bázeň. 
Pro společenství s Duchem Svatým je 
potřebné vyhradit si čas a věnovat se mu. 
Toto společenství mění život člověka, 
který se stává takovým, jakým ho Bůh 
chce mít: bohabojným člověkem, který 
celým srdcem miluje Hospodina.

Téma Boží bázně bylo velmi aktuál-
ní i v první církvi. Apoštolové ve svých 
kázáních i listech povzbuzovali (a stále 
povzbuzují) církev k bohabojnosti a věr-
nému následování Pána. Dovolte, abych 
skončil slovy apoštola Petra: „Všechny 
ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, 
krále mějte v úctě.“ (1Pt 2,17 ČSP) ©
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Velikost a nádhera Božího 
stvoření často naplňuje člověka 
bázní před Stvořitelem.
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Charizmatický zbor 
v akademickom raji

Interview
Prebudenie nemožno 
očakávať v pasivite
David, mohol by si sa našim čitateľom predstaviť? Z akého 

cirkevného pozadia pochádzaš a kde momentálne slúžiš?
Zdravím čitateľov Logosu! Volám sa David Pickersgill. 

V súčasnosti sa pripravujem na ordináciu v Anglikánskej cirkvi. 
Predtým, než som prišiel na teologický seminár, som slúžil vo 
viacerých rôznych zboroch, hlavne v anglikánskom charizma-
tickom zbore ,Soul Survivor’ vo Watforde (zbor, ktorý v roku 
1993 založil Mike Pilavachi spolu s dnes známym worship 
leaderom Mattom Redmanom; pozn. redaktora).

Vyrástol si teda v charizmatickom anglikánskom hnutí? 
Práve, že nie. Vyrástol som v baptistickom zbore, ktorý bol 

ovplyvnený tzv. „Torontským požehnaním“. Vyrástol som teda 
ako charizmatik, no nie v anglikánskej verzii. Potom som začal 

navštevovať spomínaný zbor Soul Survivor vo Watforde, ktorý 
bol úzko spätý s rovnomennou mládežníckou konferenciou. 
Skúsenosť v zbore, ako aj samotná konferencia, na mne zane-
chali veľmi hlboký, pozitívny dojem; prežil som tam vskutku 
zásadné zmeny vo svojom živote, a tak som sa rozhodol nastúpiť 
na ich učenícky program. Asi rok som potom v tomto zbore 
pracoval na plný úväzok. Musím zdôrazniť, že konferencia Soul 
Survivor, ako aj konferencia New Wine, z ktorej Soul Survivor 
vyrástol, sú od svojho vzniku až doteraz zásadnými epicentrami 
charizmatickej anglikánskej identity. Aby som dokončil svoj 
krátky príbeh, neskôr som slúžil v menšom anglikánskom cha-
rizmatickom zbore v Readingu.

Mohol by si nám priblížiť ako sa prebudenecká forma angli-
kanizmu začala rozširovať? Kedy k tomu asi došlo?

Toto je sčasti otázka pre cirkevného historika, ktorým, 
bohužiaľ, nie som. Pokúsim sa Ti však odpovedať na otázku 
z mojej perspektívy a na základe toho, čo o tomto jave viem zo 
svojho štúdia a skúseností. Najprv by som sa však chcel zastaviť 
pri slove „prebudenecký“. Keď som vyrastal v spomínanom 
charizmatickom zbore, o prebudení sme veľa hovorili a veľa 

Holy Trinity: Pohľad zvnútra 

Vďaka vzácnej Božej milosti som tento 
akademický rok strávil vo fascinujúcom 
mestečku Cambridge, ktoré je okrem 
iného známe svojou dlhou a pestrou 
tradíciou univerzitného školstva. Málo-
kto však vie, že toto známe mesto oplýva 
veľmi živou kresťanskou komunitou. Keď 
som sa na začiatku svojho pobytu pýtal 

otvára aj novú perspektívu globálneho 
Božieho diela – diela, ktoré má často 
omnoho väčšie a zaujímavejšie roz-
mery, ako si myslíme. V nasledujúcich 
riadkoch priblížime čitateľom „z prvej 
ruky“ zbor Holy Trinity Cambridge 
a prostredníctvom rozhovoru s mladým 
pastorom Davidom Pickersgillom aj 
charizmatické anglikánske kresťan-
stvo, ktoré tento zbor reprezentuje.

Peter Málik

Je našou dobrou tradíciou priblížiť 
čitateľom Logosu prebudenecké 
kresťanské zbory, hnutia a cirkvi 

po celom svete. Nielenže je veľmi prí-
jemné a povzbudivé spoznávať veriacich 
s podobným myslením aj za hranicami 
našich zborov, ale toto spoznávanie nám 
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patria do klasických štruktúr ako Assem-
blies of God, Vineyard, iné sú zasa ne-
závislého, resp. nedenominačného rázu. 
Veľké množstvo živých zborov však na 
počudovanie patrí do anglikánskej cirkvi, 
ktorú sme už čitateľom Logosu predsta-
vili v jednom z minulých čísel (9/2010).

Takýmto zborom je aj Holy Trinity. 
Len si to predstavte: prechádzate staroby-
lým trhoviskom a na rohu Market Street 
„vykukne“ historická budova 800-ročné-
ho kostola. Na podobné pamiatky je ty-
pický Európan zvyknutý a pri ich návšte-
ve čaká buď tradičnú bohoslužbu (omšu) 
či prehliadku historických exponátov. 
Čosi našepkáva, že Holy Trinity neza-
padne ani do jedného z týchto scenárov. 
Okolo kostola (nielen!) v čase bohoslužieb 
vládne podozrivý ruch: pred vchodom 
stojí v družnej diskusii skupina mladých 
študentov a až do začiatku bohoslužby 
(a asi ako všade vo svete aj po nej) doň 
vchádzajú početné skupiny ľudí. Dobre 
naladení uvádzači každého pri vstupe 
pozdravia a podajú bulletin s informácia-
mi o zbore a programe bohoslužby. Letmý 
pohľad na bulletin mi hovorí: „Toto 

odniekiaľ poznám!“ Čo sa odohrávalo 
najbližšie dve hodiny (a čo som prežíval 
každú ďalšiu nedeľu, ktorú som strávil 

v tomto meste), bolo a zostáva pre letnič-
no-charizmatického kresťana zo Sloven-
ska úplným paradoxom: bezkompromis-
ná charizmatická bohoslužba v kostole?! 

Bohoslužba začala krátkym po-
zdravom vikára (t. j. pastora) Ruperta 
Charkhama. Po úvodnej modlitbe sa 
rozozvučali moderné chvály, do ktorých 
zhromaždenie voviedla moderná chvália-
ca skupina. Dokonca zazneli aj niektoré 
piesne, ktoré spievame v preložených 
verziách v kresťanských spoločenstvách 
na Slovensku; stále som sa nevedel zbaviť 
pocitu, že ten istý Duch tvorí veľmi 
podobné dielo všade tam, kde Mu veriaci 
dávajú priestor. Možno aj preto sa veľa 
prekvapení nekonalo; zhromaždenie 
prebehlo štandardne – po jednoduchej, 
zrozumiteľnej a hlavne praktickej kázni 
pastor pozval ľudí s rôznymi potrebami 
dopredu, kde im slúžili členovia mod-
litebného tímu pod vedením jedného 
z pomocných pastorov. Po „oficiálnom“ 
konci bohoslužby sa však kostol nevyľud-
nil – vikár povzbudil veriacich, aby zo-
stali na kávu alebo čaj a budovali vzťahy 
s bratmi a sestrami zboru ako aj s novými 

ľuďmi, ktorých bolo neúrekom na každej 
bohoslužbe. Kostol, v ktorom sa zbor 
stretáva, má obmedzenú kapacitu, a preto 

sme sa zaň modlili – čo, samozrejme, považujem za dôležité 
aj dnes. Problém však nastal vtedy, keď „prebudenie“, za ktoré 
sa bratia a sestry v zbore modlili, neprišlo (minimálne v takej 
forme, v akej ho očakávali). Následne sa v zbore o prebudení 
už toľko nehovorilo. Na jednej strane to veriacich samozrejme 
sklamalo, že neuvideli rýchly zvrat v dianí, že neboli svedkami 
Božieho pohybu v spoločnosti, po ktorom túžili. Je smutné, keď 
potom ľudia upadnú do apatie. Z môjho pohľadu je prebudenie 
nesmierne dôležité, lenže cirkev si nemôže dovoliť čakať naň 
v pasivite, schovávajúc sa za múrmi svojej zborovej budovy. 
Niektoré zbory začnú hovoriť o prebudení vtedy, keď úplne 
stratia kontakt so spoločnosťou, prestanú slúžiť, šíriť evanjelium 
a zabudnú tak na to, že ich poslaním je byť svetlom sveta a soľou 
zeme. Možno práve aj preto sa charizmatickým anglikánskym 
zborom darí, lebo neočakávajú prebudenie v pasitivite, ale stále 
hľadajú spôsoby, ako čo najefektívnejšie zasiahnuť svoje okolie 
radostnou správou o Ježišovi Kristovi.

Čo sa teda týka prebudeneckého, resp. charizmatického 
anglikanizmu, k jeho šíreniu a vôbec celkovému rastu asi najviac 
prispieva hnutie súvisiace s konferenciami Soul Survivor a New 
Wine (viď www.new-wine.org). Ak si tam ešte nebol, vrelo ti 

odporúčam, aby si sa prišiel pozrieť! Nie sú to tradičné „angli-
kánske“ konferencie. Vedenie a kazatelia sú anglikáni, lenže 
z ich služby a prejavu rýchlo spoznáš, že ide o charizmatických 
služobníkov – čo odráža vlastne aj charakter podujatí. Kon-
ferencia New Wine začala ako víkendovka charizmatického 
anglikánskeho zboru St. Andrew’s v Chorleywoode. Veriaci zo 
zboru sa zišli, aby venovali víkend intenzívnejším modlitbám, 
chválam a uctievaniu, vyučovaniu z Božieho slova. Keďže tento 
čas, špeciálne oddelený pre Pána, priniesol veľmi dobré ovocie, 
veriaci v podobných podujatiach pokračovali a zhromaždenia 
začali rásť. Dnes tieto konferencie zohrávajú v šírení chariz-
matického kresťanstva v našom regióne veľmi dôležitú úlohu, 
o čom svedčí aj fakt, že mnohí veriaci prežili svoju prvú reálnu 
letničnú skúsenosť práve tu. Títo ľudia potom priniesli svoju 
letničnú skúsenosť do miestnych anglikánskych zborov, začali sa 
schádzať na modlitbách a mnohé zbory sa tak začali meniť. Pre 
veľa ľudí z anglikánskej cirkvi bola návšteva týchto konferencií 
niečo ako keď Izraelci chodievali do chrámu na Pesach. Skupiny 
veriacich zažili v tejto atmosfére moc Ducha Svätého tak ako 
nikdy predtým; dostali zmocnenie, ktoré im umožnilo niesť 
posolstvo Letníc ďalej. Chcem však zdôrazniť, že nikto z vedenia 

jedného znovuzrodeného profesora na 
duchovnú klímu v meste, odpovedal: 
„Ľudia v Cambridge robia všetko naplno 
a kresťania nie sú výnimkou!“ Musím 
priznať, že sa nemýlil. Cambridge je 
sídlom mnohých kresťanských zborov 
rôznych prúdov, denominácií a hnutí, 
no najvýraznejšie zastúpenie majú cirkvi 
evanjelikálneho a letnično-charizmatic-
kého zamerania. Niektoré z týchto zborov 
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študentských skupín, mladí členovia 
z vlastnej iniciatívy poriadajú rôzne iné 
stretnutia, biblické semináre, evanjelizá-
cie atď. Pravidelné modlitebné stretnutia 
upevňujú služobníkov v jednote a utvr-
dzujú ich v spoločnej vízii zasiahnuť uni-
verzitu evanjeliom. Táto vízia vedie zbor 
už od jeho historicky najslávnejšej epochy 
v rokoch 1782-1836, keď prebudenecký 
kazateľ Charles Simeon navzdory laxným 
farníkom (ktorí ho neraz pre „prehnanú 
horlivosť“ vymkli pred kostolom) prežil, 
že má kázať evanjelium študentom miest-
nej univerzity. Práve vtedy začala tradícia 
večerných študentských bohoslužieb, 
ktorá trvá a nesie hojné ovocie až dodnes. 

Napriek tomuto zreteľnému dôrazu 
však Holy Trinity nevyvoláva dojem 
exkluzívne študentského zboru. Prítom-
nosť mladých ľudí v zbore je výrazná, no 
ide o veľmi rôznorodé zhromaždenie, 

kde možno spozorovať všetky vekové 
a sociálne skupiny, ako aj široké medziná-
rodné zastúpenie. Každý týždeň v zbore 
pribúdajú nové tváre a tým, že zbor slúži 

sú v Holy Trinity každú nedeľu až tri bo-
hoslužby s účasťou cca 300 prítomných na 
každej z nich. Večerné zhromaždenie má 
výraznejší študentský charakter a veľmi 
pripomína naše konferenčné mládeže. 
Na rozdiel od ranných bohoslužieb, ktoré 
majú de facto ten istý program vrátane 
témy kázne, večerná bohoslužba má 
svojský ráz a posolstvo, orientované skôr 
na mladých ľudí, ich potreby a problémy. 

Nedeľné bohoslužby však ani zďaleka 
nie sú jedinou aktivitou tohto živého 
zboru. Počas celého akademického roka 
prebieha Alfa kurz, ktorý je jednou z ťa-
žiskových evanjelizačných aktivít zboru. 
Za zmienku stojí, že Holy Trinity Cam-
bridge je v úzkom partnerskom vzťahu so 
zborom Holy Trinity Brompton, kde pod 

taktovkou pastora Nicka Gumbella skrsla 
idea dobre známeho Alfa kurzu. Samotný 
Nick Gumbell je v Cambridge vítaným, 
pravidelným hosťom a v istom zmysle 
je považovaný za jedného z duchovných 

„otcov“ zboru. Keďže Cambridge je uni-
verzitné mesto, veľkú časť zborových akti-
vít tvorí práve služba študentom. Okrem 
pravidelných mládeží a oficiálnych 

New Wine či Soul Survivor neverí v to, že účasť a hlboký zážitok 
na konferencii má alebo môže nahradiť kvalitný zborový život. 
Cieľom New Wine je uschopniť veriacich k Duchom zmocne-
nému životu v miestnej cirkvi, pričom konferencie dodávajú 
veriacim uistenie a povzbudenie z väčšieho Božieho diela, ktoré 
je pri ťažkej „mravčej“ práci v miestnom zbore veľmi potrebné. 
Aby som nezabudol, snáď najzásadnejším dôrazom hnutia New 
Wine je aj zakladanie nových zborov, ktoré samozrejme majú od 
prvopočiatku vyslovene charizmatický charakter. Zmeny, ktoré 
toto hnutie prináša do anglikánskej cirkvi, sa teda uskutočňujú 
na dvoch úrovniach: mnohé staršie zbory sa menia prostredníc-
tvom charizmatických vikárov (a ordinandov) ako aj bežných 
členov, ktorí sa stali charizmatikmi, a taktiež cez novozaložené 
charizmatické anglikánske zbory. Oba dôrazy sú pre nás dôležité 
a vidíme, že ich súhra prináša dobré ovocie.

Ďalším veľmi podstatným faktorom vzostupu charizmatické-
ho anglikanizmu je zbor Holy Trinity Brompton (HTB) a z neho 
pochádzajúce hnutie Alfa. Neviem, aké prepojenie mali spočiat-
ku HTB a New Wine, ale je isté, že v súčasnosti Nicky Gumbell 
(pastor HTB) a Mike Pilavachi (vedúci služby Soul Survivor) veľ-
mi úzko spolupracujú. Ako isto vieš, Alfa kurz je veľmi vplyvný 

nástroj na šírenie evanjelia a pre veľké percento týchto zborov je 
samozrejmou súčasťou ich každotýždenného zborového rytmu. 
Dodám, že zbor Nicka Gumbella taktiež zakladá veľké množ-
stvo ďalších zborov, a tým opäť rastie vplyv charizmatickej vetvy 
anglikánskej cirkvi.

Ako by si charakterizoval toto hnutie? Existuje nejaká sieť 
zborov?

Keď sa pozrieš na web stránku New Wine, prezentujú sa 
tam ako New Wine network of Churches (prekl. sieť zborov 
New Wine). HTB nie je ich oficiálnou súčasťou, ale všetky 
ostatné veľké anglikánske charizmatické zbory, ktoré mi prídu 
na um, sú – patria medzi ne napr. St. Michael le Belfrey v Yor-
ku, St. Thomas Crookes v Scheffielde, St. Andrew’s v Chor-
leywoode, Soul Survivor atď. Sieť New Wine má dosť blízko 
k hnutiu Vinica. Sčasti je to aj vďaka osobnému kontaktu, 
keďže David Pytches bol ovplyvnený Johnom Wimberom, za-
kladateľom Vinice. Jeho zať, John Wright, potom založil zbor 
Trent Vineyard v Nottinghame, ktorý je podľa mojich infor-
mácií najväčším zborom Vinice vo Veľkej Británii. Hoci, ako 
som povedal, HTB nie je priamou súčasťou New Wine, majú 
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študentom, ktorí sa po ukončení štúdia 
vracajú do svojich domovských krajín, 
nepriamo vysiela misionárov do celého 
sveta. Okrem tejto „nepriamej“ misie 
Holy Trinity priamo podporuje niekoľ-
ko misionárov v rôznych kútoch sveta 
a pravidelne vysiela svojich členov na 
krátkodobé misijné cesty. Vskutku, roz-
sah nášho článku nestačí na to, aby sme 
čitateľom priblížili všetky služby v tomto 
zbore, či už ide o domáce skupiny, službu 

deťom, seniorom, ženám a matkám, 
zahraničným členom atď. Rôznorodé pro-
stredie, v ktorom sa tento zbor nachádza, 
ho núti k rôznorodej a flexibilnej službe. 

Záverom tejto reportáže treba 
poznamenať, že zbor Holy Trinity by 
nikdy nebol tým, čím je, keby jeho 
vedenie a následne aj členovia nena-
skočili na prebudeneckú vlnu, ktorá sa 
anglikánskej cirkvi dotkla v rôznych 
bodoch jej dejín. V dávnejšej minulosti 
to bolo napríklad prebudenie za služby 
už spomínaného Charlesa Simeona, no 
z pohľadu letnično-charizmatického 
je pre našich čitateľov najzaujímavejšie 

práve obdobie posledných dekád. Vede-
nie zboru Holy Trinity spolu s vodcami 
mnohých ďalších podobných zborov sa 
v období charizmatickej obnovy roz-
hodlo neignorovať čerstvú vlnu Svätého 
Ducha. Preto zbory ako tento prijali, 
napriek svojej dlhoročnej „tradičnej“ 
histórii, charizmatickú identitu, ktorou 
sú dnes dobre známe. Nekompromisné 
kázanie evanjelia, nadprirodzene zmoc-
nená modlitebná služba a neutíchajúce 
nadšenie pre evanjelium sú len niektoré 
z mnohých známok dynamického života 
tohto zboru v jednom z akademických 
centier Európy. 

veľmi úzke prepojenie, a preto môžeme právom skonštatovať, 
že všetky charizmatické anglikánske zbory sú istým spôsobom 
prepojené.

Viem, že asi neexistujú žiadne oficiálne štatistiky, ale koľko 
anglikánskych zborov je hrubým odhadom súčasťou charizma-
tickej vlny?

To je dobrá otázka, ale ako vravíš, neviem o žiadnych oficiál-
nych štatistikách. Niekoľko príkladov by však mohlo čitateľom 
priblížiť našu situáciu. Po prvé, sieť New Wine len v Anglicku 
zastrešuje viac ako 1000 charizmatických anglikánskych zborov. 
To je vcelku úctyhodné číslo. Druhým dobrým príkladom je 
situácia v samotnom Cambridge. Môžem povedať, že každý 
anglikánsky zbor v Cambridge s počtom členov nad 200 je 
minimálne do istej miery charizmatický. Toto konštatovanie 
hovorí za všetko, keďže práve charizmatickosť týchto zborov je 
zjavne určujúcim faktorom ich rastu. Mám dojem, že najväčšie 
a najvplyvnejšie evanjelikálne anglikánske zbory sú charizma-
tické – najlepším príkladom je, samozrejme, zbor Holy Trinity 
Brompton pod vedením Nicka Gumbella, ale aj ostatné zbory, 
ktoré som pred chvíľou spomenul. 

Aké sú vzťahy v rámci takej rôznorodej rodiny, akou je 
anglikánska cirkev? 

Vo všeobecnosti môžem povedať, že vzťahy sú veľmi dobré. 
Iba veľmi zriedka sú evanjelikálne zbory anti-charizmatické 
(hoci, samozrejme, pred nejakými 30 rokmi tomu bolo inak) 
a teda vzťahy v rámci evanjelikálnych zborov všetkých druhov 
sú vo všeobecnosti dosť dobré. Napätie v rámci anglikánskej 
cirkvi teda nie je medzi evanjelikálmi či konzervatívcami. 
Problém je skôr vo vzťahoch evanjelikálov (charizmatických 
aj tradičnejších) a liberálnych anglikánov, z dôvodov všetkým 
dobre známych. Mnohí liberáli sa usilujú o ordinovanie vikárov, 
ktorí otvorene žijú v homosexuálnych zväzkoch atď. Toto je pre 
nás, samozrejme, neprípustné, takisto ako je to neprípustné pre 
biblických veriacich v akejkoľvek inej denominácii.

Ako vidím, aj anglikánsku cirkev ešte čakajú zaujímavé 
časy – v oboch zmysloch slova. Aj za našich čitateľov vám 
prajem veľa Božieho požehnania a múdrosti a ďakujem za 
inšpiratívny rozhovor. 

Potešenie je na mojej strane a to isté prajem aj ja všetkým 
čitateľom!
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nebudú vedieť nič o Svätom Duchu, čo sa 
mu však vôbec nepotvrdilo. Už prvé zhro-
maždenia boli plné pomazania a Božej ra-
dosti. Pri spoločnom uctievaní s klasickou 
chválou Haleluja a niekoľkými ďalšími, sa 
vždy atmosféra naplnila slávou a  ľudí sa 
dotýkal Boh. Niektorí boli uzdravení na 
duši alebo na tele. Po chvíľke uctievania 
si Joe zavolal všetkých dopredu, kládol na 
ľudí ruky a  prorokoval. Musím povedať, 
že tak intenzívne prejavenú Božiu prí-
tomnosť som videla málokde – viacerým 
ľuďom napríklad stŕpli ruky tak, že nimi 
nemohli ani hýbať, čo Joe nazýval elektri-
nou Svätého Ducha. Niekedy bez jediného 
dotyku alebo slova padali pod mocou Bo-
žou všetci, ktorí sa postavili dopredu na 
pódium. Tí, čo boli chorí, boli uzdravení. 
Veľmi silné svedectvo bolo, keď pani, kto-
rá mala problém s nohami, prišla dopredu 
bez bariel. Bolesť jej odišla, a keď zodvihla 
ruky pred Pánom, znovu sa veľmi pre-
kvapila, lebo zistila, že má uzdravené aj 
ruky, ktoré dovtedy dvíhala len do výšky 
ramien.

Po uctievaní a  službe nasledovalo 
väčšinou krátke, ale zato kvalitné slovo. 
Obsahom bola hlavne viera, uzdravenie, 

poslušnosť a  úspech v  živote. Joe kázal 
o  tom, ako sa dá zmeniť Božie rozhod-
nutie naším konaním, k čomu použil ako 
príklad kráľa Ezechiáša. Napriek tomu, 
že mu Boh oznámil, že zomrie, on sa po-
koril, plakal a  volal na Boha a  Boh mu 
dal ďalších 15 rokov života. Tak isto žena 
dosiahla priazeň nespravodlivého sudcu 
kvôli tomu, že naliehala a  nevzdala sa. 
Veľký dôraz kládol Joe na to, že v našich 
rukách je možnosť mať požehnaný alebo 
prekliaty život, úspech alebo neúspech, 
vypočuté modlitby alebo nie. Základom 
je zachovávať všetko, čo je napísané v Bo-
žom slove, pokoriť sa, nevzdať sa a správ-
ne hovoriť. A,  samozrejme, kľúčom číslo 
jedna k úspešnému životu je každodenný 
čas so Svätým Duchom v modlitbe a číta-
ní Biblie. To tento Boží muž považuje aj za 
spôsob, akým si udržuje stále pomazanie 
a Božiu priazeň.

Po kázaní slova znovu zavolal ľudí 
dopredu a  nejaký čas sme strávili v  uc-
tievaní, počas ktorého kládol ruky a vy-
háňal choroby a  bolesti, ktoré neodišli 
na začiatku. Úplne na záver povzbudil 
ľudí k  dávaniu a  vyučoval princípu sej-
by a  žatvy vo všetkých oblastiach. Ako 

Lucia Žaťková

V 
dňoch 15. – 25. marca druhý-
krát navštívil Slovensko aj Čechy 
evanjelista a kazateľ Joe Ferreyra 

z Argentíny. Tento mladý Boží služobník 
cestuje po celom svete a  prináša prítom-
nosť Svätého Ducha mnohým veriacim aj 
neveriacim.

Joe Ferreyra je synom pastorovcov 
Héctora a Anny Daniele Ferreyra. Sú za-
kladateľmi cirkvi Catedral de Milagros 
v Argentíne, ktorá má jeden centrálny zbor 
a  približne 16 menších, ktoré pokrývajú 
celý región. Joe aj so svojimi súrodencami, 
sú už treťou generáciou pastorov v ich ro-
dine, čo sa zjavne prejavuje na požehnaní 
v rodine aj v službe. Všetci jeho súrodenci 
slúžia Bohu, niektorí kážu, iní sú hudob-
níci. Joe sám bol profesionálny hudobník, 
až kým ho Boh nepovolal cestovať po svete 
ako evanjelistu. Väčšinou však nezabudne 
spomenúť svoju muzikantskú minulosť 
a  občas ukázať svoj talent – hrá totiž na 
štyri hudobné nástroje.

Na Slovensko cestoval pastor Joe so 
zmiešanými pocitmi; čakal, že Slováci 

Joe Ferreyra 
v slovenských 
a českých zboroch

Už prvé zhromaždenia 
boli plné pomazania a Božej radosti
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príklad používal svoje vlastné svedectvo, 
ako zasial svoju jedinú gitaru hudob-
níkovi v  cirkvi a  za niekoľko mesiacov 
zožal dvadsaťnásobne vyššiu sumu, ako 
bola hodnota gitary. Potom požehnal 
ruky všetkých, ktorí dávali do zbierky 
a ak neboli k dispozícii bicie, na ktorých 
by mohol ukázať svoj hudobnícky talent, 
s úsmevom sa rozlúčil.

Napriek tomu, že neustále cestovanie 
a  každodenná služba sú pre tohoto mla-
dého evanjelistu unavujúce, vždy pred bo-
hoslužbou akoby nabral nové sily a slúžil 
s energiou a elánom. Počas dňa väčšinou 
oddychoval v hoteli alebo sa poobzeral po 
miestnych nákupných centrách. Jeho jedi-
nú návštevu slovenských hôr (Donovaly), 
ktorú hodnotil veľmi pozitívne, zakončil 
odhodlaním naučiť sa lyžovať – niekedy 
v nedohľadnej budúcnosti.

Zo Slovenska celkovo si vraj odnáša 
veľmi dobré dojmy, špeciálne sa mu páčilo 
priateľské správanie ľudí, hlad po Svätom 
Duchu, reštaurácie s tradičným dreveným 
dizajnom a, samozrejme, príroda. Okrem 
toho, už sa teší na svoju ďalšiu službu v tej-
to krajine, veľmi rád by sem prišiel aj s ro-
dinou, čisto rekreačne.

Potešujúce je, že v niektorých zboroch 
sa vraj cítil ako doma, kvôli rovnakej at-
mosfére, uvoľnenosti a citlivosti na Sväté-
ho Ducha. Ocenil prepracovanie detailov 
a  tiež kvalitne urobené technické záleži-
tosti, s ktorými nemal vo všetkých kraji-
nách pozitívne skúsenosti.

Ak si niekto myslí, že po turné na Slo-
vensku a v Čechách má tento mladý kaza-
teľ voľno, je na omyle. Už za pár dní totiž 
cestuje, aj s  rodinou, na ďalšiu kampaň 
s názvom Enciende America (Zapáľ Ame-
riku) po krajinách Latinskej Ameriky 
a Spojených štátov. Veríme, že jeho služba 
prinesie ešte veľa ovocia a  tešíme sa, keď 
sa znovu vráti do našich krajín s  Božím 
ohňom a pomazaním.

�

Rozhovor 
s Joe Ferreyrou

V  minulém měsíci naše sbory v  Če-
chách a  na Slovensku navštívil mladý 
pastor z  argentinské církve Catedral de 
Milagros. Shromáždění doprovázela silná 

Boží přítomnost a  zázračná uzdravení. 
Řada lidí, která navštívila naše shromáž-
dění, přijala Boží požehnání, nebo se ob-
novila ve vztahu s Ježíšem Kristem. Mladý 
pastor ve věku dvaceti osmi let Joe Fer-
reyra cestuje mezi Jižní Amerikou, Spo-
jenými státy a Evropou. Položili jsme mu 
několik otázek, abychom se dozvěděli víc 
o jeho službě a církvi, kterou založili oba 
rodiče Ferreyrovi, v době kdy Joe byl ještě 
malý chlapec.

 
Při rozhovoru jsi nám sdělil, že pochá-

zíš z Evropy, mohl bys nám více prozradit 
o svých kořenech?

Můj dědeček je původem z  Itálie, při-
stěhoval se do Argentiny, moje maminka 
je Italka, mám i italské občanství, ale na-
rodil jsem se v Argentině.

 
Tvojí rodiče vedou v Argentině církev 

Catedral de Milagros ve městě Concordia 
– Erte Ríos (430 km severně od Buenos 
Aires), mohl bys nám říct, jaké byly za-
čátky tohoto sboru?

Založení této církve bylo závislé na prá-
ci Ducha svatého. Bůh naši rodinu povolal 
v  tomto městě. Původně rodiče cestovali 
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pravdou, že pastoři berou své děti do 
církve, ale nevěnují se tomu, aby jejich 
děti zažili Boží přítomnost. Děti rostou, 
ale nemají osobní zkušenost s Bohem. Mí 
rodiče se nám jednou do týdne věnovali 
osobně, modlili se za nás a Duch svatý se 
nás dotýkal, byl jsem už od dětství zasa-
hován tímto pomazáním. Vzpomínám si, 
že každé úterý od osmé večer, místo sle-
dování televize, jsme si sedli kolem stolu, 
modlili se a uctívali Pána. Byla na nás sil-
ná pečeť Božího pomazání, které jsme ne-
mohli odolat. Proto je důležité, aby všich-
ni pastoři i vedoucí měli čas na své děti, 
poté se jejich děti nevzdálí a  nebudou 
zranění. Děje se to po celém světě, že dětí 
pastorů se vzdálí díky tomu, že nepoznají 
Boha osobně.  Mí rodiče byli příkladem 
a dali si záležet, abychom poznali osobně 
Boží přítomnost.

 
Když jsi před necelým měsícem sloužil 

na shromáždění v Ostravě, zmínil jsi, že 
ti Duch svatý osobně jednoho dne ukázal, 
že jsi pro jeho službu připraven. Mohl bys 
nám říci, co tomu předcházelo?

Stalo se to ve Washingtonu před tím, 
než jsem šel na jednu bohoslužbu. Duch 
svatý se mě ve snu zeptal: „Víš, proč si tě 
používám? Ne kvůli tvému talentu, ne 
proto, že si to zasloužíš, ale protože jsi 
připravený.“ Porozuměl jsem tomu. Bůh 
čeká, abychom byli připraveni. Než nás 
povolá, chce vědět, zdali jsme připraveni 
za něj i trpět. Lidé si často myslí, že slou-
žit Bohu je krásné. Cestovat po světě, být 
slavný, nebo být bohatý, ale není tomu 
tak, služebník musí zaplatit vysokou cenu. 
Tehdy mi Duch svatý zjevil ve Washing-
tonu: „Otevřu ti více dveří, protože vidím 
tvé odhodlání, tvou připravenost.“ Proto 
bych chtěl říci všem mladým křesťanům, 
aby odevzdali Bohu celý svůj život. Někdy 
to říkáme jen svými ústy, ale nejednáme 
tak. Bůh hledá připravené lidi. 

S  jakým největším zázrakem ses ve 
svém životě setkal?

Za největší zázrak ve svém životě po-
važuji sebe, protože když jsem měl zá-
važnou nehodu, Duch svatý mi řekl: 
„Nechám tě žít, protože mám s  tebou 
svůj plán.“ Vůbec jsem si nepředstavo-
val, že Bůh se mnou bude pracovat v tak 
rozsáhlé službě. Sám jsem to nechtěl. 
Často si lidé myslí, že největší zázrak je 
třeba to, že ochrnutý začne chodit, ale 
podle mě jsou větší věci, které Bůh dělá 
v naší duši, že můžeme žít a sloužit mu, 
poznat Ducha svatého. To je pro mě zá-
zrak. Nezasloužil jsem si přijmout to po-
mazání, které jsem přijal. Viděl jsem lidi, 
kteří byli uzdraveni z viru HIV (nemoci 
AIDS), z  rakoviny, viděl jsem uzdravení 

na jiné místo, ale Duch svatý mým rodi-
čům ukázal, že mají zůstat právě v Con-
cordii, se třemi dětmi, mnou a  mými 
sourozenci, neměli jsme nic, byli jsme bez 
domu, úplně sami. Otec zaplatil v  rádiu 
reklamu a  na první shromáždění přišlo 
osm lidí, byli to všichni katolíci. Tito lidé 
odevzdali svůj život Bohu, přijali Ježíše do 
svého srdce. Na shromážděních se proje-
vovala silná Boží moc a lidé byli zázračně 
uzdravováni. Poté začalo přicházet víc 
a víc lidí. Dnes má tato církev víc než čty-
ři tisíce lidí. Část roku jsem v  Argentině 
a  druhou část sloužím ve Spojených stá-
tech, kde evangelizuji. Máme velké evan-
gelizační kampaně a  navštěvujeme místa 
po celém světě.

 
Už celá desetiletí u  nás slýchávám 

řadu svědectví o  argentinském probuze-
ní, můžeš nám ho přiblížit z pohledu vaší 
církve?

Naši církev v Argentině si Bůh mocně 
používá, máme televizní pořad, kde lidé 
třikrát denně mohou vidět mocné Boží 
působení a zázraky, například i to, jak Bůh 
uzdravil několik lidí z nemoci AIDS, z ra-
koviny a celé řady nemocí. To pravidelně 
vysíláme přes televizi. Lidé jsou hladoví 
po Bohu. Shromáždění trvá i  v  okolních 
městech nepřetržitě celý týden a  v nedě-
li máme dvě bohoslužby přímo ve městě 
Concordii.  Na shromážděních je silná 
Boží přítomnost a  životní situace lidí se 
mění.

Často jsem slýchával, že rodiče, pře-
devším otcové, kteří vedou velké církve, 
nemají čas na své vlastní děti. Mohl bys 
nám říct, jaká byla v  průběhu dětství 
a dospívání tvoje skutečnost?

Mojí rodiče sloužili oba, na nás děti 
měli dostatek času, když můj otec ces-
toval, věnovala se nám maminka. Je 
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Kľúčom číslo jedna k úspešnému 
životu je každodenný čas so Svätým 
Duchom v modlitbe a čítaní Biblie.
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z  nádorů. Vyrůstal jsem v  prostředí pl-
ném zázraků. Mně osobně ani tak ne-
fascinují zázraky, jako Boží přítomnost, 
když Duch svatý sestoupí na shromáždě-
ní.  Jak se proměňuje atmosféra. Zázraky 
v Latinské Americe křesťany doprovázejí 
již dlouhou dobu, což očekávají křesťané 
i zde v Evropě. Když jsem byl ve Valencii 
ve Španělsku, jeden člověk, který nemohl 
chodit,  vstal z  invalidního vozíku. Řekl 
jsem: „Ve jménu Ježíše, postav se!“ a Bůh 
ho uzdravil. Pokud mám odpovědět na 
otázku, kterou si mi položil, tak největ-
ší zázrak je ten, který Bůh učinil v mém 
osobním životě. 

Na YOU TUBE jsme viděli video, kde 
se za tebe modlil Benny Hinn, jak dalece 
tě jeho služba ovlivnila?

Byl pro mě jako otec, i když jsem s ním 
moc času netrávil. Včetně mých rodičů mě 
hodně ovlivnil. Skrze něho mi Bůh ukázal 
cestu pomazání. Posledně jsem byl v Kali-
fornii, kde mi moji kamarádi rezervovali 
dobré místo na shromáždění, ale pracovní 
vztah s ním osobně nemám. Když mě tam 
vidí, tak mě zavolá a modlí se za mě. Mám 
rád jeho službu.

V roce 2002 Argentina vyhlásila státní 
bankrot, podobnou situaci řeší Evropská 
Unie, jejíž členský stát Řecko je dlouho-
době ohrožen státním bankrotem. Když 
si vzpomeneš na událost Argentinského 
krachu, jak tato situace, ovlivnila křesťa-
ny a tvoji rodinu.

V  této době situace v  Argentině byla 
velice těžká. Pamatuji si, že mojí rodiče 
museli zaplatit za budovu, televizi a rádio. 
Když přišel státní krach, hodně lidí odces-
tovalo do Španělska, protože u nás nebyla 
práce. Bůh tehdy ukázal mým rodičům, že 
udělá výjimku se svým lidem, který zacho-
vává jeho slovo. Tehdy vše záleželo na víře, 
protože stát neměl peníze, lidé místo pe-
něz dostávali lístky, byla to skutečná krize. 
Co z toho ale vyplynulo, že nakonec rodi-
če mohli zaplatit sborovou budovu. Tele-
vize i rádio pořád vysílaly a lidé do církve 
stále přicházeli. Bůh dodržel své slovo. „Po 
tvém boku padnou tisíce a desetitisíce, ale 
tebe se to nedotkne.“ Často kážeme o tom, 
že Bůh rozdílně jedná s křesťany. Stát teh-
dy velmi trpěl, ale křesťané byli pozdvih-
nuti Boží rukou. Nyní se stát Argentina 
ekonomicky zvedá, povstává.

Jak velká shromáždění navštěvuješ, 
když cestuješ po světě?

V  mnohých státech dělám mravenčí 
práci, musím často navštěvovat malé sbo-
ry, dělám to se vší láskou, jako kdyby tam 
bylo i  pět tisíc lidí. Ježíš mluvil k  jediné 
ženě a  rovněž promlouval k  zástupům. 

Ježíš nebral ohled na to, kolik lidí přijde. 
Já mám stejný postoj, je mi to jedno, kolik 
lidí na shromáždění přijde. To co hledám, 
je velká Boží moc.

Jakou máš radu pro křesťany, kteří by 
obdobným způsobem chtěli následovat Je-
žíše. Jsou nějaké zásady, aby člověk získal 
kolem sebe takovou silnou Boží moc?

Když si tě Bůh nevyvolí, tak se do žád-
né služby netlač. On nepotřebuje dobro-
volníky. Velcí Boží lidé byli vybráni. Na-
příklad si vybral Davida, Josef byl vybrán 
mezi svými bratry, Mojžíš byl rovněž 
vybrán. Pomazání je na druhém místě. 
A jak to můžeš odhalit, že si tě Bůh vy-
volil? Musíš s  ním trávit čas a  začneš to 
i cítit a budeš vědět, zda tě chce pro kázá-
ní, zpěv, návštěvy ve věznicích, či nemoc-
nicích. Bůh tě nepomaže pro jiný úřad. 
Když tě nepovolá pro to, abys zpíval, tak 
tě ani nepomaže pro to, abys zpíval. Já 
jsem pochopil, že mě povolal jako evan-
gelistu, on mě pomazává pro tento úřad 
a proto jsem i úspěšný. Jsou lidé, kteří nej-
sou úspěšní, protože se sami zvolili. Kdy-
by Davidovi bratři chtěli jeho místo, tak 
by z toho nic nebylo, protože Bůh si vybral 
právě Davida, Šalamouna a ne jejich bra-
try. On si vybírá lidí a to nezávisí od nás. 
Hledejte Boží přítomnost, abyste věděli, 
jaký záměr s vámi on má. Poté vás poma-
že a budete ve své službě úspěšní. Budeš 
mít vztah s Pánem a budeš vědět, kde je 
tvé místo. Daniel a Jan věděli, kde je jejich 
místo. Boží muži to věděli. Ježíš si učed-
níky vyvolil. Byl jsem zpěvák a muzikant. 
Rád jsem hrál rockovou hudbu. Nepřed-
stavoval jsem si sebe v obleku, ale Bůh ke 
mně velice silně promluvil. Změnil moje 
způsoby, poté mě povolal a  pomazal do 
služby. Jsou lidé, kteří nechtějí. Saul také 

nechtěl být apoštol. Pronásledoval církev. 
Ježíš se mu zjevil, povolal ho. Je to něco 
Božího, něco z nebe, není to lidské. Lidé, 
kteří chcete sloužit, nestarejte se, co bude-
te dělat. Snažte se poznat Pána a být s ním 
v hlubokém vztahu. Když vám něco bude 
chtít říct, tak vám to sdělí. A nedělejte nic 
ze svých vlastních sil.

Všiml sis nějakých rozdílů mezi lid-
mi v  církvích u  nás a  v  Argentině? Jak 
vypadá z  tvého pohledu práce v  našich 
sborech?

Jsem velice spokojen s církví Milost ve 
všech městech, která jsem navštívil. Velice 
jsem si to tu užil, na shromážděních bylo 
hodně lidí žíznivých po Bohu, lidí, kteří 
věří v Ducha svatého. Lidé se zde ke mně 
chovali velice příjemně, je to podobné jako 
v Argentině, stejně charizmatické. Myslím 
si, že vstoupíte do velkého probuzení. Pro-
tože lidé ve vašem společenství po Božích 
věcech hladoví. Mít po Bohu hlad je nej-
důležitější zásada. Vaše církev roste. Nespí 
a  lidé se probouzejí. Tento týden jsem se 
modlil za stovky lidí. Viděl jsem v mno-
hých lidech práci Ducha svatého. 

Tvrdí se, že my Středoevropané jsme 
moc intelektuální, odměření a  chladní, 
naopak Jihoameričané jsou spontánní, 
srdeční a více otevření na duchovní věci.

Myslím si, že tomu tak není, nevidím 
rozdíl mezi lidmi v Argentině a zde.

Jací lidé se v Argentině obracejí na va-
šich evangelizacích? 

Jsou různí z celého spektra společnosti, 
i lidé z alkoholismu, drog, okultismu, což 
se dá dosáhnout především duchovním 
bojem. Soustřeďujeme se na duchovní boj, 
každý den se modlíme proti působení dé-
monických sil, mocnostem, alkoholismu, 
prostituci a všemu ostatnímu. 

Co by si vzkázal křesťanům na Sloven-
sku a v České republice?

Chtěl bych vám říct, že jste nádherný lid, 
máte krásná srdce. Bůh vám chce dát víc. 
Jen dál pokračujte a buďte soustředění na 
přítomnost Ducha svatého. Potom se lidé 
postaví z vozíku, budou uzdravení rakovi-
ny a sbory budou plné života. Vše pochází 
od pramene Ducha svatého, Ježíše a Otce. 
Často se soustřeďujeme na jiné věci. Ježíš 

říkal učedníkům, modlete se a bděte.   Sa-
tan hledá, jak by nás zničil. Buďte probuze-
ní v duchu, dávejte pozor na své děti, na své 
ženy, na svůj sbor, hledejte pramen a buďte 
bdělí. Dávejte na sebe pozor každý den, aby 
nám zloděj neukradl požehnání. Když zů-
stáváme v Ježíši, ďábel se nás nemůže do-
tknout. To vzkazuji lidem v Čechách i na 
Slovensku. Když já tak mladý z Argentiny 
to můžu, tak i vy to můžete v silách Pána. 
Pozdvihněte a neste světlo Ježíše Krista na 
každé místo. Ať vás Pán žehná.

Ptal se: Josef Pukančík

Joe Ferreyra v slovenských a eských zboroch  |  Zo života cirkvi
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Tento týden jsem se modlil za 
stovky lidí. Viděl jsem v mnohých 
lidech dílo Ducha svatého. 
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bude exkomunikovaný a daný do cirkev-
nej kliatby. No ani odpoveď reformátora 
nedala na seba dlho čakať. Pápežskú bulu 
verejne spálil na hranici vo Wittenbergu. 
Luther sa ale z pápežskej kliatby vyrieknu-
tej v januári 1521 nijako nezrútil. Napísal: 
„Pápež ma dal pod kliatbu. Od tej doby 
silniem aj telesne aj duševne. Ja som ho 
tiež dal pod kliatbu, no a moja je silnejšia, 
než jeho. On totiž chudne a upadá.“

Na jar roku 1521 obdržal predvolanie 
na zhromaždenie wormskej nemeckej ríše, 
aby tam odvolal svoje „heretické“ učenia. 
A hoci Luther poznal osud Jána Husa, kto-
rého upálili napriek cisárovmu ochranné-
mu listu, predsa sa rozhodol, že bude ris-
kovať život a pôjde na zhromaždenie ríše, 
aby verejne obhájil svoju vieru. Keď ho na 
zhromaždení vyzvali, aby odvolal svoje 
učenia, ostro odmietol: „Pokiaľ ma nepre-
svedčia svedectvom Písma, alebo jasnými 
a rozumnými argumentami – pretože ne-
verím ani pápežovi, ani koncilom, ktorí sa 
očividne často mýlili a protirečili si – som 
viazaný k  svojmu svedomiu a  Božiemu 
slovu. Takže neviem, ani nemôžem nič 
odvolať, lebo sa neodporúča a  ani to nie 
je odvážne čokoľvek robiť proti svedomiu. 
Tak mi Boh pomáhaj!“

Španielski žoldnieri nemecko-rímske-
ho cisára Karola už vtedy vykrikovali: 
„Na oheň s ním! Na oheň s ním!“ Ríšsky 
snem zakrátko vyslovil na Luthera ríšsku 
kliatbu, v ktorej sa hovorí, že ho treba zajať 
živého, či mŕtveho, odovzdať vláde a pat-
rične potrestať. Ale Fridrichovi Múdremu 

evanjelium Kristovo, pretože Slovo Božie 
mu sprostredkuje Božiu silu a moc! Zistil, 
že spasenie je možné získať skrze Božie 
slovo a že život spravodlivého človeka po-
chádza z viery v evanjelium.

Luther vierou prijal, že skrze Bibliu je 
možné uvoľniť veľkú Božiu nadprirodze-
nú silu, ktorá dokáže zabezpečiť človeku 
víťazstvo v každom konflikte. V sile tejto 
viery bol ochotný vyhlásiť celý rad odváž-
nych rozhodnutí. Keďže bol presvedčený, 
že cirkevný a praktický život viery je nut-
né ako celok prispôsobiť Písmu svätému, 
vystúpil v  októbri 1517 na verejnosť s  95 
tézami, pričom rozhodne protestoval pro-
ti katolíckej teológii ohľadom odpustkov. 
Zakrátko nato sa katolícka cirkev pustila 
do opozičného boja s cieľom umlčať refor-
mátora. On zasa znásobil silu svojich slov 
použitím najúčinnejšieho masovokomu-
nikačného prostriedku tej doby, kníhtla-
če, a  takto doručil k  masám propagačné 
materiály obnovy viery. V roku 1520 vydal 
knihu O babylonskom zajatí cirkvi, ktorá 
spôsobila obrovský rozruch. Konštato-
val v nej, že Rím je z pohľadu duchovnej 
podstaty totožný s  Babylonom. Pápež, 
ktorý bol podľa Luthera najúhlavnejším 
odporcom Kristovho diela na zemi, je 
Antikristom, Protikristom. Vyjadril sa, 
že sedem sviatostí katolíckej náboženskej 
tradície nie sú ničím iným, než povrazmi, 
ktorými Rím drží cirkev v zajatí Babylo-
na. Rím nezostal ticho. V tom istom roku 
(1520) prišiel od pápeža výstražný odkaz, 
že buď Luther odvolá svoje učenie, alebo 

11. časť:
Začiatkom 16. storočia bola v celej 

Európe v srdciach ľudí nesmierna 
túžba po absolútnej obnove cirkvi. 
V kruhoch oficiálnej cirkvi bola 
v každej oblasti prítomná skazenosť 
a ťaživá situácia priam kričala 
po radikálnej zmene. Rozhovory 
bežných ľudí sa točili okolo 
sexuálnych nemorálností kňazov 
a mníchov, v ktorých sa už predtým 
počas dlhých desaťročí pohybovali 
pápeži renesancie. Zdrojom hlasitej 
nespokojnosti národov bola aj 
finančná politika pápežstva, ktorú 
mnohí považovali za neoprávnené 
vydieranie. Za takéhoto stavu 
vystúpil Martin Luther.

Árpád Kulcsár – historik 

Na základe skúseností z  hĺbavé-
ho čítania Biblie zistil, že Písmo 
sväté je najistejšou cestou, ktorá 

vedie k Bohu. Vo svojej známej „izbietke 
vo veži“ práve študoval list apoštola Pav-
la Rimanom, keď mu pred očami zvlášt-
nym spôsobom ožili verše prvej kapitoly 
a  slová apoštola sa mu stali osobnou vý-
zvou: Aby bol pripravený zvestovať evan-
jelium aj Rimanom! Nech sa nehanbí za 
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sa podarilo o  niekoľko týždňov oddia-
liť platnosť vyslovenej kliatby, a  takto sa 
jeho chránenec mohol slobodne vzdialiť 
z Wormsu. Lutherov odkaz sa šíril po ce-
lom Nemecku rýchlosťou blesku. V  roku 
1529 na speyerskom ríšskom sneme už 
slávnostne protestovali tri hlavné a  štr-
násť ríšskych miest proti rozhodnutiu, 
ktoré ich malo vrátiť späť ku katolicizmu. 
Karol V. napokon v roku 1530 vyzval pro-
testantov k  návratu do katolíckej cirkvi, 
v  opačnom prípade vraj budú mať čo do 
činenia so španielskymi žoldniermi – naj-
silnejšou vojenskou skupinou kontinentu. 
Hoci Luther nesúhlasil s  brojením proti 
cisárovi, v moci postavení a mestá napriek 
tomu vytvorili v roku 1531 schmalkaldskú 
dohodu. V dôsledku ozbrojených bojov 
v  roku 1547 bol vytvorený augsburgský 
náboženský mier v roku 1555. Na základe 
tohto mohli kniežatá a  ríšske mestá roz-
hodovať na vlastnom území o oficiálnom 
náboženstve, ktoré museli obyvatelia to-
ho-ktorého regiónu nasledovať. Inoverci 
sa mohli slobodne so svojimi majetkami 
odsťahovať do inej provincie. 

Na základe niekoľkých štatistík počet 
protestantov popravených pre svoju vieru 
dosiahol v  prvých štyroch desaťročiach 
reformácie (1523-1565) tritisíc. Dve treti-
ny, dvetisíc z tohoto počtu boli anabaptisti 
(novokrstenci), ktorí na základe Biblie hlá-
sali vodný krst dospelých na základe vie-
ry a  odmietali krst nemluvniat. Z dvoch 
tisíc obetí anabaptistov popravili tisíc 
v Nemecku a na území Švajčiarska, a tisíc 
v  Dolnom Nemecku. Z celkového počtu 
obetí bola jedna tretina verných z  hlav-
ného prúdu protestantizmu (evanjelici 

a reformovaní). Obnova viery sa zakrátko 
dostala do Francúzska. Hlavnými aktér-
mi prenasledovania bol kráľ František I. 
a  parížska univerzita. Sorbonnskí profe-
sori teológie už v roku 1519 prehlásili, že 
na vyvrátenie lutherských učení stačia 
dva argumenty: oheň a železo. Parlament 
uzákonil upálenie heretikov. Univerzita 
v roku 1521 prijala rozhodnutie, že všetky 
Lutherove diela treba spáliť.

Členovia prebudeneckého hnutia žijúci 
v Paríži, zorganizovali v roku 1534 veľkú 
akciu. V priebehu jednej októbrovej noci 
po rušných uliciach a  námestiach Paríža 
vyvesili „neznáme ruky“ plagáty, ba je-
den sa dostal až na dvere kráľovej spálne. 
Hlavným posolstvom plagátov bolo, že 
omša totálne protirečí Písmu, a  preto ju 
treba odmietnuť. Kráľ František I., ktorý 
mimochodom trpel závažnou pohlav-
nou chorobou, syfilisom, a  bol veľkým 
zástancom okultizmu, sa nepríčetne roz-
zúril a rozhodol sa pre nemilosrdný trest 
„zločincov“. Pri prenasledovaní zadržali 
takmer štyristo protestantov. Za veľkole-
pého nočného fakľového sprievodu prišlo 
o život pomalým upálením šesť protestan-
tov. Spolu vtedy poslali na hranicu dvad-
saťštyri protestantov. Niektorým odťali 
ruku, iným vyrezali jazyk. Napriek tomu-
to všetkému sa v krajine čoraz viac rozmá-
hala reformácia. Mnohí z kruhov strednej 
ba aj vysokej vrstvy inteligencie sa posta-
vili na stranu obrody viery a  zaručovali 
ochranu majetku francúzskym protestan-
tom a hugenotom.

Vo Francúzsku bolo v roku 1565 odsú-
dených a popravených päťsto protestantov. 
Okrem toho prebiehali niekoľkokrát ma-
sové vyvražďovania. V roku 1545 prišla 

na rad masová poprava aj provensálskych 
valdenských. S nasadením jazdectva a de-
lostrelectva bolo počas jedného mesiaca 
zabitých tritisíc valdenských. Dňa 1. mar-
ca 1562 došlo aj vo východofrancúzskom 
Vassy k  masovému vyvražďovaniu. Ka-
tolícka kráľovná matka, Katarína Medici 
vydala začiatkom roka v  Saint-Germain 
zákaz verejných protestantských boho-
služieb a  kázaní v  mestách, no povolila 
ich uskutočňovať za múrmi miest. V ten 
istý marcový deň sa zhromaždilo viac než 
šesťsto protestantov na bohoslužbách vo 
Vassy v sýpke. Princ Guise, vodca katolí-
kov, prechádzal so svojou dvestočlennou 
ozbrojenou skupinou mestom Vassy idúc 
do hlavného mesta. Muži jeho družiny 

spozorovali ruch v  sýpke, kde sa konali 
bohoslužby. Tu došlo k  výmene názorov 
s  prítomnými protestantmi a  napokon 
na nich zaútočili zbraňami, kde zabili 48 
hugenotov a  mnohých vážne zranili. V 
katolícko-hugenotskej občianskej vojne 
nedokázala ani jedna strana prekonať tú 
druhú. Nepožehnaný ozbrojený boj sa 
snažili ukončiť v roku 1572 dynastickým 
sobášom. Vodca hugenotov Henry Bour-
bon, ktorý patril ku kráľovskej rodine, si 
vzal za manželku Margarétu Valois, krá-
ľovu sestru. Svadobný obrad sa uskutoč-
nil 18. augusta 1572 svojským spôsobom. 
Henrich ako protestant nebol ochotný 
vkročiť do parížskeho Notre-Dame, ale 
stál pri oltári postavenom pred chrámom. 
Nevesta vyslovila svoje šťastné áno vo 
vnútri katedrály a začala sa niekoľkodňo-
vá svadobná hostina. Počas tejto veľkole-
pej udalosti, ktorou bola nielen kráľovská 
svadba, ale aj pokus o  zmier dvoch zne-
priatelených bojujúcich strán, obchádzala 
hlavné mesto štvortisícová armáda huge-
notov. V  dňoch svadobnej hostiny kato-
lícka strana tajne vyzbrojila 20 000 oby-
vateľov Paríža. V  oknách katolíkov bola 
znamením súhlasu horiaca sviečka. K 
masakru došlo na svitaní z 23. na 24. au-
gusta na deň svätého Bartolomeja. Zabili 
niekoľko hugenotov. Jedným z nich bol aj 
admirál Coligny. Hostí panovníka, ktorí 
boli ubytovaní v Louvri, Henricha Bour-
bona a princa Condé, kráľ nútil prestúpiť 
na katolícku vieru. Rozkaz týkajúci sa vy-
vraždenia hugenotov rozniesli poslovia 
do každej provincie krajiny. Počet obetí 
masakra celej krajiny dosiahol 30 000. Pá-
pež dal vyraziť na oslavu Bartolomejskej 
noci medailóny. Obdobné nemilosrdné 

prenasledovanie prebiehalo aj na území 
Nizozemska, ktoré bolo pod španielskou 
správou. Základné princípy istila leuven-
ská univerzita, ktorá v roku 1519 odsúdila 
Lutherove diela ako kacírske. Cisár Karol 
V. vydal prísne zákazy. 1. júla 1523 upálili 
na hranici bruselského námestia prvých 
dvoch martýrov reformácie Augustínske-
ho mníšskeho rádu, Hendrika Vosa a Jo-
hannesa van Essena, pre ich biblickú vie-
ru. Lutherom táto správa natoľko otriasla, 
že na pamiatku týchto dvoch martýrov 
napísal pieseň „Spievame novú pieseň... 
Pán je naším Bohom“. V roku 1525 v Hágu 
vysoko vyšľahli plamene hranice, pália-
ce telo Jana Pistoriusa, ktorý sa predtým 
oženil a  verejne zvestoval protestantskú 
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Odkaz Martina Luthera sa šíril 
po celom Nemecku rýchlosťou blesku.
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vieru. Inkvizícia pohltila veľké množ-
stvo obetí v Nizozemsku zvlášť spomedzi 
anabaptistov.

Provincia bola už aj pred dolnonemec-
kým bojom za slobodu hlavným dejiskom 
vyvražďovania protestantov. Po roku 1555 
sa stal vládcom Nizozemska Filip II. Pre-
nasledovanie prebiehalo aj za vlády Márie 
Uhorskej (vdovy po uhorskom kráľovi 
Ľudovítovi II., ktorý padol v boji pri Mo-
háči). Počas jej štvrťstoročného panovania 
bolo vykonaných 500 popráv. Počas pia-
tich za sebou nasledujúcich desaťročí po 
roku 1555, sa priemer popravených za rok 
zdvojnásobil. No krutovláda princa Alba 
v  rokoch 1567-1574 vysoko prevýšila aj 
tento počet. Trón zákona krvi princa Alba 
vyžiadal počas siedmich rokov jeho pano-
vania ďalšie tisíce obetí.

Pred rokom 1567 popravila inkvizícia 
v Španielsku 150 luteránov. Zvlášť v roku 
1557 dochádza k  intenzívnemu prenasle-
dovaniu, kedy španielska vláda s  veľkým 
ohromením objavila v dvoch významných 
kastílskych mestách protestantské zbory. 
Následne, počas jedného desaťročia ve-
rejne popravili vyše sto protestantov, čím 
sa podarilo zlomiť rozmach španielskeho 
protestantizmu. V siedmich desaťročiach 
za sebou po roku 1567 popravili ešte ďal-
ších päťdesiat. Posledný známy prípad sa 
stal v roku 1640 na Sicílii. Hlavným cieľom 
novoorganizovanej pápežskej inkvizície 
„Sväté poslanie“ v roku 1542 v Taliansku, 
bolo rozprášenie sľubne sa vyvíjajúcej 

reformácie. Tu popravili pred rokom 1570 
takmer päťdesiat protestantov. Čo sa týka 
počtu popravených, Rím bol na čele. V 
tomto meste, v  strednej tretine 16. sto-
ročia, popravili dvadsaťpäť protestantov. 
Tento počet sa v poslednej tretine tohoto 
storočia zdvojnásobil. Zvesť obnovy viery 
sa dostala aj do Škótska. Katolícky klér sa 
všemožnými prostriedkami snažil zabrá-
niť rozmachu biblickej viery. Tomuto pa-
dol za obeť v roku 1528 Patrick Hamilton, 
prvý škótsky martýr reformácie. Patrick 
Hamilton sa narodil solventným rodičom 
v roku 1504, ktorí mali príbuzenský vzťah 
so škótskou kráľovskou rodinou. Ako štr-
násťročný odišiel študovať na parížsku 
univerzitu, kde sa zoznámil s  Luthero-
vými učeniami. Po návrate v  roku 1524 
sa stal učiteľom na univerzite v  Saint 
Andrews. Táto inštitúcia bola najstar-
šou v  krajine a  toto mesto (St. Andrews) 
bolo sídlom katolíckeho arcibiskupstva, 
to znamená: najdôležitejším katolíckym 
centrom. Hamilton, ktorý sa medziča-
som stal vyznavačom protestantizmu, tu 
začal prvýkrát šíriť lutherské myšlienky. 
Týmto čoskoro pritiahol pozornosť veľ-
komožného arcibiskupa Jamesa Beatona, 
ktorý si dal v roku 1527 predvolať mladé-
ho učiteľa, aby mu predostrel svoje názory 
a postoje. Hamilton v tom čase ešte necítil 
v sebe dosť síl na to, aby vošiel do otvore-
ného konfliktu s katolíckou cirkvou, pre-
to odišiel do Nemecka. Tu sa v máji roku 
1527 zapísal na novovzniknutú lutherskú 

univerzitu v Marburgu. Na podnet deka-
na teologickej fakulty napísal známu teo-
logickú prácu (Patrick s places), ktorá bola 
aj publikovaná. Hlavným odkazom tohoto 
diela je to, že človek je ospravedlnený skr-
ze vieru a nie z náboženských skutkov. Po 
polročnej stáži v  Marburgu sa Hamilton 
rozhodol, že sa vráti do rodného Škót-
ska. Cítil, že musí každopádne zvestovať 
evanjelium, aj v tom prípade, že tým bude 
riskovať svoj život. Vo svojej domovine sa 
úplne odovzdal kázaniu. Z užších aj širších 
kruhov jeho okolia mnohí prijali biblickú 
vieru. Akonáhle sa to dozvedel arcibiskup 
Beaton, dal si ho predvolať. Po vyšetrovaní 
mu bolo dovolené verejné kázanie na fa-
kulte počas jedného mesiaca. Ich cieľom 
bolo zozbierať proti nemu svedectvá k ob-
žalobe. Výsledkom toho bolo ale to, že sa 
množstvo vplyvných ľudí na fakulte stalo 
vyznavačmi biblickej viery. Napokon dňa 
29. februára 1528 Hamiltona predviedli 
na súdny proces a  keďže nebol ochotný 
zaprieť svoju vieru, ešte v ten istý deň ho 
upálili na hranici.

Anglický panovník, Henrich (1509-
1547) – ktorý sa neskôr „preslávil“ cudzo-
ložstvami, dvomi rozvodmi (resp. dvomi 
popravami vlastných manželiek) – sa od 
začiatku ostro postavil proti obnove vie-
ry. Skutočnosť, že Luther vo svojom diele 
„Cirkev v zajatí Babylona“ odmietol sedem 
katolíckych sviatostí, natoľko kráľa pobú-
rila, že vo svojom vlastnom mene napísal 
súbor odpovedí s  názvom „Na ochranu 

Martýri Biblie

2. mája 2011, anglicky hovoriaci protestanti oslávili 400-sté 
výročie prekladu King James Biblie. Komisia pozostávajúca 
zo 47 členov tento preklad pripravovala počas šiestich rokov, 
a bol založený na práci spred deväťdesiatich rokov. 

William Tyndale disponoval mimoriadnym jazykovým 
cítením. Dokonale hovoril a čítal v ôsmich jazykoch, okrem 
iných ovládal aj hebrejčinu a gréčtinu, čo sú z biblického po-
hľadu dôležité jazyky. S prekladom Novej zmluvy z gréčtiny do 
angličtiny začal pravdepodobne už na oxfordskej Magdalene 
College. Vzhľadom k tomu, že Anglicko, kde bola Wycliffova 
Biblia v anglickom jazyku iba parafrázovaná z latinčiny do an-
gličtiny a jej vlastníctvo bolo považované za kacírstvo, Tynda-
le videl za lepšie a bezpečnejšie urobiť túto prácu na kontinen-
te. Nevedno, kde presne sa zdržiaval – z niektorých zdrojov 
vyplýva, že bol aj vo Wittenbergu – no je isté, že v roku 1525 
bol dokončený úplný preklad Novej zmluvy do angličtiny, kto-
rý sa pokúsil vydať v Kolíne nad Rýnom.

Počas tlače však katolícke vládne sily obsadili vydavateľ-
stvo a  Tyndale musel utiecť, pričom sa jedna časť prekladu 
stratila. On to ale nevzdal a v roku 1526 dal vytlačiť vo Worm-
se preklady Novej zmluvy v niekoľkotisícovom náklade, ktoré 
potom po listoch vkladali do iných kníh a takto ich prepašovali 
postupne do Anglicka. Preklad mal ohromný úspech. Tyndale 

– požehnaný básnickým cítením – preložil Novú zmluvu do 
bežnej angličtiny. Úspech prekladu ale priviedol prekladateľa 
do čoraz nebezpečnejšej situácie.

V roku 1535 sa Tyndale spriatelil s istým mladým mužom 
Henrym Philipsom, ktorý patril k  antwerpskej spoločnosti. 
Philips sa živo zaujímal o pripravovaný preklad Biblie a Tyn-
dale ho pri jednej príležitosti pozval k sebe na večeru. Tu bol 
vydaný napospas náboženským mocenským silám, ktoré ho 
vzali do väzby pre obvinenie z kacírstva. Zatvorili ho na hrad 
Vilvoorde v blízkosti Brusselu po dobu necelého roka. 6. ok-
tóbra 1536 bol popravený; najprv ho zaškrtili a následne upá-
lili. Semienko, ktoré zasial Tyndale začalo takmer okamžite 
prinášať úrodu. Takmer rok po jeho poprave Thomas Cro-
mwel, štátny minister poverený novou anglikánskou cirkvou, 
vydal príkaz, aby si všetky kostoly v krajine kúpili anglickú 
Bibliu, ktorá bola v  podstate prekladom Williama Tyndale-
ho. Ku skutočnému prielomu došlo až v roku 1611, kedy bol 
dokončený preklad Biblie nariadený kráľom Jakubom a bola 
prijatá aj puritánmi a anglikánmi. Preklad King James Biblie 
zodpovedá 70-tim percentám pôvodného prekladu Williama 
Tyndale. Vzhľadom k tomu, že tento preklad je pre anglicky 
hovoriacich protestantov už 400 rokov autentickým textom, 
životné dielo Tyndaleho prináša ovocie až do dnešných dní.

(Lukács András, London)
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siedmich sviatostí“. V tomto diele Luthe-
ra hrubo napadol: „Napadol ho najhlad-
nejší vlk z pekla, zhltol a on teraz... z toho 
špinavého hrdla pekelného vlka vyvrátil 
svoje hnusné potupovania“. Wittenberg-
ský reformátor sa vo svojej odpovedi veľ-
mi netrápil nad veľaváženou dôstojnosťou 
svojho opozičného partnera: „Ak môže 
anglický kráľ bezočivo vypľúvať svoje 
klamstvá, potom ich môžem veselo vrátiť 
do jeho hrdla aj ja.“ Henrich nepoľavil voči 
protestantom ani neskôr. Medzičasom sa 
odtrhol od pápežstva, čo sa týka vedenia 
cirkvi, a  post anglického kráľa vyhlásil 
za hlavu cirkvi. S úmyslom získania ob-
rovského majetku rozpustil niekoľko vý-
znamných kláštorov. Popritom všetkom 
vydal príkaz pod hrozbou trestu smrti, 
aby sa základné katolícke náuky zachovali 
bezo zmeny.

Napriek všetkým zákazom sa mnohí 
z  rôznych vrstiev anglickej spoločnos-
ti so záujmom obracali k  Lutherovým 
učeniam. Takto tomu bolo aj na známej 
Cambridgskej univerzite. Viacero teoló-
gov a učiteľov sa zúčastňovalo v hostinci 
u  Bieleho koňa diskusií o  rôznych otáz-
kach Lutherových náuk.

Medzi nich patril aj mladý John Frith 
a  jeho učiteľ Stephen Gardiner, neskorší 
worcesterský biskup, ktorý o  desať ro-
kov neskôr už tiež patril k odsúdeným na 
smrť. Po tom, čo Frith v roku 1525 získal 
vzdelanie v oblasti vedy, si tohoto schop-
ného mladého muža prizval do Oxfordu 
kardinál Woolsey do okruhu vedeckých 
pracovníkov, ktorých viedol. Frith sa ale 
zúčastnil aj stretnutí skupiny, ktorá bola 
podozrivá z  kacírstva, a  preto sa dostal 
spolu s ostatnými do univerzitnej väznice. 
Po prepustení považoval za bezpečnejšie 

odísť na kontinent, kde sa aj oženil. Živé 
vzťahy udržiaval s Williamom Tyndalom, 
ktorý tak isto utiekol z  Anglicka a  tiež 
s Patrickom Hamiltonom zo Škótska, pre 
ktorého preložil z  latinčiny do angličtiny 
teologické dielo „Patrickove tézy“. Toto 
dielo úspešne šírilo so širokým záberom 
učenie o  ospravedlnení z  viery. V roku 
1529 sa zúčastnil v  Marburgu na pozo-
ruhodnej diskusii o viere, kde sa rozchá-

dzali názory švajčiarskych reformátorov 
s  Lutherovými tvrdeniami ohľadom Ve-
čere Pánovej. V zmysle týchto udalostí sa 
jeho protestantské presvedčenie ešte viac 
posilnilo. V lete roku 1529 v Antverpách 
vyšlo jeho dielo Antithesis, v ktorom po-
ukázal na ostrý protiklad Ježišových slov 
a  učenia pápežov. Tu zvýraznil ich ne-
zmieriteľnosť. O dva roky neskôr vydal 
dielo s názvom Disputa, ktoré pojednáva 
o purgatóriu. Zdôrazňuje v ňom, že očis-
tec vystupujúci v  katolíckej teológii, nie 
je založený na biblickom podklade, ba čo 
viac, odtrhne človeka od Božej milosti. 
Toto dielo vyvolalo ostrý nesúhlas v kru-
hoch anglického kléru, zvlášť sa obrátili 
proti nemu kancelár Thomas More a  ro-
chesterský biskup John Fisher.

Frith napriek nebezpečiu, ktoré mu 
hrozilo, niekoľkokrát vycestoval do An-
glicka. Thomas More vydal na neho zaty-
kač a tak ho v roku 1531 zadržali a uväznili 
v londýnskom Tower. Tu ho tak silno po-
viazali železnými reťazami, že si nemohol 
poriadne ani ľahnúť, ani sa vystrieť. Jeho 
priateľ, William Tyndale mu napísal dva 
listy, v ktorých ho povzbudzoval k vytrva-
losti vo viere, ktorá môže v sebe zahŕňať aj 
ukrutnú mučenícku smrť. Táto záležitosť 
sa čoskoro dostala ku kráľovi Henricho-
vi VIII., ktorý vydal rozkaz, že buď poprie 
svoje názory, alebo nech počíta s  najťaž-
ším odsúdením. Jeho prípad vyšetrovali 
traja biskupi, jeden z nich bol aj jeho uči-
teľ Gardiner. Uznali ho vinným z hriechu 
kacírstva a  keďže nevykazoval známky 
ľútosti, upálili ho na hranici v ten istý deň 
– 20. júla 1533. Jeho mučenícka smrť ale 
vypôsobila ešte rýchlejší rozmach obnovy 
viery v Anglicku. 

Následne po smrti Henricha VIII. sa 
za vlády Edwarda VI. (1547-1553) stali 
protestantské náuky viery prevládajúcimi 
náukami v Anglicku. Na čelo protestant-
ského zvratu bol dosadený canterburský 

biskup Thomas Cranmer, vymenovaný 
Henrichom. Lenže po šiestich rokoch 
v roku 1553 nastali nové ostré zmeny. Na 
trón zasadla Mária Tudorová (krvavá Má-
ria), ktorá sa rozhodla, že od koreňov vy-
plieni protestantizmus v celom Anglicku. 
Už koncom roka 1554 vstúpil znovu do 
platnosti zákon o prenasledovaní kacírov 
a hneď v nasledujúcom roku vyšľahli pla-
mene hraníc, jeden za druhým. Krvavá 

Mária dala upáliť takmer 300 protestantov, 
z  toho piatich protestantských biskupov. 
Smrťou kráľovnej a  nástupom Alžbety I. 
bolo ukončené prenasledovanie protestan-
tov. Popraveným vystavil pamiatku John 
Foxe, protestantský spisovateľ – svojou 
úspešnou knihou. John Foxe bol tiež pre-
nasledovaný. Toto jeho dielo zohralo dô-
ležitú úlohu v tom, že odlúčenie Anglicka 
od Ríma sa stalo definitívnym.

List Tyndala jednému odsúdenému 
na upálenie:

Neboj sa hrozieb, nech ťa nepresved-
čia ani lichotivé slová, lebo týmito dvomi 
spôsobmi ťa napadnú pokrytci...

Nech neoslabne tvoje telo. Ten, kto 
vytrvá do konca, bude spasený. Keď 
bude bolesť nad tvoje sily, spomeň si na 
to, že: „o čokoľvek budete prosiť v mojom 
mene, dám vám“. V Ježišovom mene sa 
modli k Otcovi a bolesti prejdú, alebo sa 
skráti ich čas. Nech zostáva s tebou Pán 
pokoja, nádeje a  viery. Amen. Dvaja 
vytrpeli smrť upálením v  Antverpách 
v  deň svätého kríža pre slávu evanje-
lia, štyria v Riselles vo Flandrách, všetci 
v jeden deň. V Paríži odsúdili pre evan-
jelium piatich vedcov. Vidíš, nie si sám. 
Buď smelý a  pamätaj, že mnohí budú 
zachránení skrze milosť, v  Anglicku, 
ktoré má tvrdé srdce, pre ktorých, ak je 
to nutné, musíš byť pripravený trpieť. 
Tvoja manželka prijala Božiu vôľu a ne-
bola by rada, keby kvôli nej Božia sláva 
bola umenšená.

(Tyndale, ktorý napísal tieto riadky, 
sa stal o  tri roky neskôr tiež martýrom 
viery.)

Preklad: Zlatka Radnotyová
Zdroj: Hetek 2011
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William Tyndale dal v roku 1526 
vytlačiť vo Wormse preklady Novej 
zmluvy v niekoľkotisícovom náklade.
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Najväčšie 
prebudenie 
v histórii

V Číne sa denne ku Kristovi obráti 
okolo 30 000 ľudí. Mení toto historické 
hnutie Ducha Svätého správanie sa 
komunistického štátu voči kresťanom?

Ken Walker 

D 
orothy Sun bola minulú jar na 
zhromaždení domácej cirkvi 
v Číne, keď zrazu začala polícia 

búchať na dvere a kričať, aby okamžite 
otvorili. Po vstupe dovnútra ihneď od 
každého vyžadovali občianske preukazy. 
Vedúca ženskej skupiny sa rýchle posta-
vila a odbila policajtov, že každý v miest-
nosti žije v tom dome, zabudli si občian-
ske preukazy a stretli sa tam, aby oslávili 
národný Sviatok práce. Po vzájomnej 
výmene názorov s vedúcou o jej podozri-
vej odpovedi policajti odišli.

�

Mnohí za hranicami Číny veria, že 
takéto skúsenosti sú pre čínsku cirkev 
bežné a Sun potvrdzuje, že je to súčas-
ťou prebiehajúceho utajovaného boja 
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proti kresťanom, ktorý čínske úrady 
vedú už po desaťročia. Sun, pôvodom 
z Číny, osobne zažila prenasledovanie zo 
strany vlády. Strávila vo väzení 6 rokov 
a ďalších 14 zas na nútených prácach 
v továrni ako trest za jej vieru. Odvtedy 
sa stala občiankou USA, ale každý rok 
sa vracia do Číny spolu s manželom 
Freddim, ktorý bol tiež za svoju vieru 
väznený, a pracujú s domácimi cirkvami, 
ktoré odmietajú oficiálne sa zaregistro-
vať na vládnych úradoch. „Títo domáci 
veriaci,“ hovorí Sun, „sú duchovne živí 
a rozširujú evanjelium napriek protiven-
stvám zo strany vlády.“

„Čína prosperuje,“ hovorí Freddie Sun. 
Odhaduje, že tam žije 150 miliónov kres-
ťanov v porovnaní so 60 miliónmi členov 
komunistickej strany. „Každý deň uverí 
v Ježiša 30 000 ľudí, dokonca sú medzi 
nimi aj členovia komunistickej strany. Je 
to najväčšie prebudenie v histórii cirkvi.“

Každopádne, Duch Svätý sa v tejto 
najľudnatejšej krajine sveta pohybuje bez-
precedentným spôsobom. Ale nie každý 
súhlasí s tým, že sa toto hnutie dostáva 
do konfliktu s vládou. V skutočnosti, 
americkí misionári, ktorí žijú v Číne už 
desiatky rokov, veria, že čínska vláda 

v posledných rokoch drasticky zmenila 
smerovanie, čo vyústilo do obdobia väčšej 
náboženskej slobody, čo značne prispelo 
k tomuto pozoruhodnému prebudeniu.

Úžasné zmeny

Dennis Balcombe, charizmatický 
misio nár z Kalifornie, ktorý sa presťaho-
val do Hongkongu koncom šesťdesiatych 
rokov, hovorí, že situácia kresťanov v kon-
tinentálnej Číne je oveľa rôznorodejšia, 
než ju opisujú mnohí pozorovatelia.

„Neznamená to, že tam nie je prena-
sledovanie, ale je len miestami,“ hovorí 
Balcombe, ktorý pozná Sunovcov a ne-
podceňuje realitu toho, čo prežili. Taktiež 
verí, že národ, ktorý teraz už považuje za 
svoj domov, je duchovne oživený.

„Som veľký optimista ohľadom toho, 
čo sa deje v Číne,“ hovorí. Balcombe na-
vštívil moderné pobrežné mestá s cirkva-
mi, ktoré majú aj státisíce veriacich, 
ako aj vidiecke zbory, kde sa stretávajú 
tisícky ľudí pri uctievaní Boha v priebehu 
týždňa. Opisuje jednu cirkev, kde fun-
guje 24–hodinové modlitebné centrum 

s dobrovoľníkmi zo 400 zborov a kde 
majú biblickú školu pre 500 študentov.

Balcombe mal sedem rokov zákaz 
vstupu na územie kontinentálnej Číny 
kvôli tomu, že odmietol dať úplatok. Dnes 
však u mnohých vládnych úradníkov po-
zoruje novú otvorenosť voči cirkvi, keďže 
uznávajú, že kresťania zohrali významnú 
úlohu pri ekonomickom vzostupe Číny.

Balcombe nazýva príbehy o pretrváva-
júcom prenasledovaní v Číne „staromód-
nymi“ a podľa neho už plne nevystihujú 
kresťanstvo v Číne. „V mnohých častiach 
krajiny,“ dodáva, „sú domáce cirkvi do-
konca podporované.“ Keďže v mnohých 
mestách existujú tisíce takýchto cirkví, 
vládni úradníci sú pod veľkým tlakom, 
aby ich všetky zaregistrovali. 

Napriek tomu, vláda cirkvi obmedzuje 
v troch primárnych oblastiach: 1. veľkosť, 
2. politické záležitosti (politike sa musia 
vyhýbať), 3. ortodoxia (musí sa kázať orto-
doxné kresťanstvo). Letničná a charizma-
tická viera sa teraz pokladá za ortodoxnú. 
Keďže si Balcombe nedokáže predstaviť, 

že by do Číny v blízkej budúcnosti mohla 
prísť demokratická vláda, hovorí, že jeho 
cieľom nie je zmeniť vládnu politiku, ale 
viesť čo najviac ľudí ku Kristovi.

Teraz, keď už nie je zapojený do každo-
dennej pastoračnej práce v Hongkongu, 
založil zbor Rivival Christian Church 
a pravidelne cestuje do kontinentálnej 
Číny. Po nedávnych návštevách hovorí, 
že bol „užasnutý“ zo zmien, ktoré sa dejú 
po celej krajine, a z explozívneho rastu 
cirkvi.

Obzvlášť je povzbudený tým, ako sa 
duchovné prebudenie rozšírilo aj do vlá-
dou schválených cirkví Three Self Patrio-
tic Movement (TSPM). Balcombe hovorí, 
že toto vytvára historickú jednotu medzi 
vedúcimi z TSPM a domácich cirkví, ktorí 
boli často prenasledovaní svojimi „vládou 
posvätenými“ bratmi a sestrami.

Balcombe nedávno prijal pozvanie 
od jedného pastora z TSPM kázať v jeho 
cirkvi a misionár tam vyučoval celý deň, 
počas ktorého boli takmer všetci naplne-
ní Duchom Svätým, hovorili v jazykoch 
a prorokovali.

„V Amerike som to nikdy nevi-
del,“ hovorí. „Videl som hladných ľudí, 

uzdravených a počul som príbehy o pre-
budení. Je to ako v knihe Skutkov. Tým, 
že žijeme tu, máme úplne inú perspektívu 
než západní kresťania.“

Udržujte pokoj

James Carpenter, americký misionár, 
ktorý vedie domácu cirkev v Šanghaji, 
svedčí o takom istom prebudeneckom zá-
pale ako Balcombe. „Keď som žil v Ame-
rike, pokladali sme za úspech, ak sme raz 
za rok niekoho priviedli k Pánovi,“ vraví. 
„Tu môžem niekoho priviesť k Pánovi 
raz za týždeň. Ľudia sú veľmi hladní po 
Bohu.“

Carpenter (ktorý časopis Charisma 
požiadal, aby nepoužili jeho pravé meno) 
dáva ako pastor prednosť tomu, aby 
mal čo najmenej trecích plôch s vládou. 
Hovorí však, že to je kvôli jeho americké-
mu pôvodu (úradníci nemajú radi, keď sa 
západniari miešajú s čínskymi občanmi 
pri náboženských bohoslužbách) a kvôli 
tomu, že vládna politika ohľadom sociál-
neho alebo náboženského správania sa 
v krajine neustále mení.

„Čo je dnes OK, to ťa zajtra môže do-
stať do problémov,“ vysvetľuje. „V Číne sa 
všetko točí okolo toho, aby sa akékoľvek 
nepokoje udržali v hraniciach kontroly. 
Každé rozhodnutie je dané tým, aby sa 
udržal pokoj. Čo sa javí ako náboženská 
netolerancia, je vo väčšine prípadov zaprí-
činené tým, že nejakí náboženskí fanatici 
robia problémy.“

Čo sa týka prenasledovania úradmi, 
Carpenter hovorí, že vládni špehovia 
navštívili jeho zhromaždenia a sám bol 
objektom tajného odpočúvania. Ale ako 
hovorí, tieto skutočnosti nepredstavujú 
stály útlak. Trvá na tom, že ak domáca 
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Čínske cirkvi zažívajú explóziu rastu skrze 
bezprecedentné hnutie Svätého Ducha.
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cirkev nepresiahne počet 100 členov, vo 
všeobecnosti neprichádza do konfliktu 
s vládou. Ak áno, tak koreňom konfliktu 
sú vo väčšine prípadov sťažnosti od suse-
dov, obzvlášť v mestských oblastiach, keď 
sú zhromaždenia príliš hlasné, dodáva.

Sunovci však popri práci s čínskymi 
domácimi cirkvami získali iné skúse-
nosti. Dorothy Sun slúži ako spoluria-
diteľka čínskej divízie Christian Aid 
Mission (CAM), virginskej agentúry, 
ktorá vyučuje misionárov v 122 národoch 
a prevádzkuje 146 biblických škôl v každej 
čínskej provincii a v Tibete. Hovorí, že 
prenasledovanie veriacich čínskou vládou 
je bežnou každodennou praxou, ale pred 
vonkajším svetom sa maskuje národným 
ekonomickým rastom.

„Veľa ľudí je podvedených tým, že 
vidia obrázky mrakodrapov a moderných 
hotelov,“ hovorí Dorothy, čím myslí na 
architektonický prerod Pekingu pred Let-
nými olympijskými hrami v roku 2008. 
„Nikto sa nikdy nedozvie o utrpení cirkví 
a utláčaní ľudí vládou.“

Prax na verejnosti

Hoci existujú rôzne názory na stu-
peň prenasledovania a intenzitu rastu 
cirkví, Balcombe udáva počet súčasných 

veriacich medzi 80 až 110 miliónov. 
Duchovným ovocím tejto zmeny je to, 
že cirkvi z malých skupín vyrastajú na 
väčšie a tiež, že sa snažia byť viac zalo-
žení na biblických doktrínach, čo otvára 
dvere pre hlbšiu službu. „Pýtajú sa: Budeš 
rozprávať o Duchu Svätom? A ja hovorím 
o Duchu Svätom tri dni,“ povedal Bal-
combe. „Dostanem sa ku krstu Duchom 
Svätým. Potom sa spýtam, kto Ho chce 
prijať a všetci v miestnosti majú záujem, 
či ich je pätnásť alebo stopäťdesiat.“

Balcombe hovorí, že ďalším trendom 
medzi veriacimi je, že opúšťajú domác-
nosti a radšej sa stretávajú v cirkevných 
budovách alebo si prenajímajú hotel, či 
iné miesto na stretávanie. „V každom 
veľkom meste,“ hovorí, „sa v nedeľu stre-

távajú státisíce takýchto zborov v hote-
loch, reštauráciách a na iných verejných 
miestach.“ V oblastiach ako je Wenzhou, 
veľké prístavné mesto na juhovýchode, 
si tieto zbory postavili vlastné budovy 
s 1000 i viac miestami. Poznamenáva: 
„Je to dobré pre evanjelizáciu, pretože 
pritiahnu mnoho ľudí.“

Kvôli tejto otvorenosti Balcombe radí 
nepoužívať termín podzemná cirkev, 
pretože to v negatívnom zmysle evokuje 
vládu, snažiacu sa odstrániť kresťanstvo.

„Mnohí ešte stále používajú pre Čínu 
výraz domáca cirkev, ale toto je potrebné 

predefinovať. Pre čínskeho kresťana to je 
akákoľvek cirkev, ktorá nie je pod Three 
Self Patriotic Association,“ hovorí. „Nie-
ktorí sa stretávajú v budovách s krížom, 
ale keďže nie sú v TSPM, pokladajú ich 
za domácu cirkev. Možno by sme mali 
používať iné termíny ako neregistrovaná, 
miestna alebo nezávislá cirkev.“

Bez ohľadu na používané termíny, 
ktoré opisujú, kde sa Duch Svätý hýbe, 
hlavným cieľom miestnych veriacich 
i misionárov je to, ako Boh naďalej 
prináša nádej ľudu, ktorý bol kedysi 
utláčaný.

„To je prebudenie,“ hovorí Dorothy 
Sun. „V roku 1949, keď sa komunisti 
dostali k moci, bolo tu menej než 40 
miliónov kresťanov. Prešli sme rôznymi 
druhmi prenasledovania a zdvojnásobili 
sme sa, je nás viac než 80 miliónov. Ako 
hovorí Biblia, keď pšeničné zrno zomrie, 
až potom uvidíš žatvu. A práve to sa 
deje.“

Táto žatva je zvlášť význačná pre ame-
rických veriacich, ktorí – ako Balcombe 
a Sunovci poznamenávajú – sa majú čo 
učiť od svojich čínskych bratov a sestier. 
Dorothy Sun zdôrazňuje, že prebudenie 
môže prísť do USA jedine vtedy, ak sa ľu-
dia obrátia späť k Bohu: „Keď si myslíš, že 
si silný a bohatý, tak sa okolo teba nebudú 
diať zázraky.“

Zdroj: Charizma
Preklad: Jaroslava Marcineková
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Dennis Balcombe odhaduje, 
že v súčasnosti žije v Číne 80 
až 110 miliónov kresťanov.

Najväšie prebudenie v histórii  |  Zo sveta

Misionár Dennis Balcombe 
hovorí, že prebudenie v Číne je 

„ako v knihe Skutkov“ a rozšírilo sa 
dokonca aj do štátnych cirkví.
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Oľga Betková 

N a vývin psychiky majú určujúci 
vplyv činitele, s ktorými sa osob-
nosť dostáva do styku v priebehu 

celého života. Pretože človek je tvor spo-
ločenský, je prirodzené, že najväčší vplyv 
na utváranie a vývin jeho psychiky majú 
ľudia a aj výchovné inštitúcie ako sú rodi-
na, škola, rôzne mládežnícke a iné orga-
nizácie. Prostredníctvom nich sa realizu-
je výchova – výchovné pôsobenie.

V predchádzajúcich častiach som pí-
sala o výchove, výchovných možnostiach, 
o  vplyve rodiny na ďalšom formovaní 
dieťaťa, ale aj o  negatívnych reakciách 
pri zlom výchovnom pôsobení. V tomto 
článku by som chcela poskytnúť niekoľko 
možno zaujímavých rád z psychologické-
ho aspektu výchovy.

Pojem výchovné pôsobenie rozpra-
coval Ďurič (1991). Uvádza, že ak človek 
pôsobí na iného človeka a v jeho psychike 
vplyvom tohto pôsobenia vznikne neja-
ká zmena, možno hovoriť o psychickom 
pôsobení. Priame psychické pôsobenie 
je také, keď človek priamo bez nejakého 
medzičlánku vplýva na psychiku iného 
človeka, alebo skupiny ľudí. Je to vplyv 
rodičov, pedagógov a  pod. Nepriamym 
sprostredkovaným pôsobením je taký 
vplyv človeka na psychiku iných ľudí, 
ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom 
výtvorov vlastnej práce. Tvorivý umelec, 
vedec, novinár a pod. pôsobia na psychi-
ku iných ľudí prostredníctvom svojich 
diel. Toto je jedna stránka psychického 
pôsobenia. Druhá stránka tohto procesu 
spočíva v reakcii človeka na toto pôsobe-
nie. Táto stránka je z hľadiska psycholó-
gie veľmi zložitá. Tie isté výchovné zásahy 
nenavodia u všetkých detí rovnakú reak-
ciu a  tiež ani u  jedného dieťaťa ten istý 
výchovný vplyv nemá za následok vždy 
rovnakú reakciu. A napr. tá istá odmena 
alebo trest môže vyvolať v rôznych pod-
mienkach a  situáciách rozličné reakcie 
dieťaťa. Psychické pôsobenie je veľmi zlo-
žité. Ak dieťa – žiak má negatívne reak-
cie na psychické pôsobenie, predstavujú 

odmietanie, nerešpektovanie. S týmto 
prejavom sa stretávame v rôznych veko-
vých obdobiach, ale osobitne sa prejavuje 
najmä v  období puberty. Často vidíme 
napr. pri trestoch, ktoré nie sú vhodné 
a  primerané, že iba prehlbujú vzdorovi-
tosť a  trucovitosť a  často prerastú v  ag-
resiu. Pedagógovia, výchovní činitelia 
a teda aj rodičia, by mali starostlivo vybe-
rať výchovné postupy tak, aby nevyvolá-
vali negatívne formy správania. Ak dieťa 
reaguje na pôsobenie rodiča alebo peda-
góga odmietavo, pasívne, takýto postoj 
zo strany dieťaťa – žiaka sa podobá „hra-
chu hádzanému na stenu“. Správa sa indi-
ferentne, akoby sa ho to netýkalo. Môže 
sa stať, že dieťa – žiak navonok reaguje 
aktívne na pôsobenie, ale bez vnútorné-
ho presvedčenia. Reaguje tak niekedy iba 
pod vplyvom sugestívnej sily rodiča alebo 
pedagóga, alebo pod vplyvom ich autori-
ty, ale vnútorne s nimi nesúhlasí. Chýba 
mu vnútorné presvedčenie o  správnosti 
pôsobenia. Všetko urobí a splní, len aby 
mal pokoj. Úspech výchovného pôsobe-
nia spočíva v tom, aby dieťa reagovalo na 
psychické pôsobenie z vlastných pohnú-
tok a  presvedčení a  konalo tak v  súlade 
s  požiadavkou psychického pôsobenia, 
teda vonkajšie vplyvy sa zvnútornia, 
dieťa – žiak je presvedčený o  správnosti 
následného aktívneho správania. To je 
potom výchovné pôsobenie.

Zmyslom výchovného pôsobenia je 
navodiť plánovitú, cieľavedomú a  syste-
matickú zmenu v  psychike dieťaťa – žia-
ka. Vývin dieťaťa – žiaka nie je mysliteľ-
ný v  ľudskej spoločnosti bez výchovného 
pôsobenia. Všetci zainteresovaní na vý-
chovnom pôsobení by sa mali zúčastňovať 
celou svojou osobnosťou – pedagóg, rodič, 
vychovávateľ..., každý jeden by sa mal 
správať tak, aby bol pre dieťa vzorom.

Z celkového sociálneho vývinu je-
dinca – osobnosti jeden z  aspektov je aj 
morálny vývin človeka. Už aj v  mojich 
predchádzajúcich článkoch som písala 
o  rodinnom prostredí ako jednom z  dô-
ležitých faktorov pri formovaní osobnos-
ti. Rodina je primárna skupina, v  ktorej 
sa človek učí poznávať mravné hodnoty, 

normy správania, včleňovať sa do spoloč-
nosti. V rodine dieťa či dospievajúci pre-
berá prvé vzory správania, získava prvé 
sociálne skúsenosti.

J. A. Komenský tiež píše vo svojom die-
le Informatorium školy mateřské o deťoch, 
ako o klenotoch: 

Že dítky nejdražší Boží dar klénot nej-
pilnějšího opatrování hodný jsou. 

Zvláštní, drahý a  slavný klénot že jsou 
dítky, poučuje Duch Boží skrze Davida tak 
mluvě: Dědictví od Hospodina jsou synové, 
a plod života jest mzda. Jako střely v ruce 
udatného, tak jsou dítky zdárné. Blahosla-
vený, kdož takovými střelami naplněný má 
toul svuj (Žalm 127). Aj hle blahoslavený, 
kdo dítky má!

Tak teda, pristupujme k  výchove svo-
jich ratolestí s láskou, úctou a hlavne tak, 
aby sme videli ovocie na našich deťoch. 
Nech všetky poznatky o  výchove a  vplý-
vaní na dieťa, ktoré sa k vám dostali, vás 
vedú k  dobrým a  správnym reakciám 
a  aj rozhodnutiam pri formovaní vašich 
ratolestí.

Predškolský vek je obdobím tvorby zá-
kladov budúcej morálky, dieťa ešte nemá 
morálne vlastnosti, iba sa učí, čo je dobré 
a  čo zlé, a  to na základe sociálneho uče-
nia, napodobňovania, posilnenia reakcií 
a  hodnotenia, pričom mravné hodnote-
nie u dieťaťa závisí od autority dospelého. 
(Piaget 2007) Dieťa nemožno pokladať len 
za objekt výchovných vplyvov. Rodičia sa 
snažia vytýčiť si cieľ, plánovite sa usilujú 
ho aj dosiahnuť a  nazdávať sa, že všetko 
je v poriadku. Byť dobrými a morálnymi 
ľuďmi a  usilovať sa o  to, aby ich vlastné 
deti v tom nasledovali, je síce chvályhod-
né, ale to veru nestačí. Keby to bolo také 
jednoduché, neexistovali by rodičovské 
slzy, výčitky, súženia a  nešťastia. A aj 
v tých najlepších rodinách môžu vzniknúť 
„skraty“ vo výchove. Rodičovská pozor-
nosť voči dieťaťu by mala byť nevtieravá, 
ale zároveň nie pasívna. Takto sa môžu ro-
dičia vyhnúť nežiadúcim formám správa-
nia svojich dietok. Budúca životná pozícia 
dieťaťa závisí predovšetkým od rodiny, od 
jej pevných morálnych základov a hlavne 
od jej súdržnosti.

Morálny vývin dieťaťa 
a rodinná výchova

Osobnosť človeka sa formuje po celý život
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Majo 

Vyrastal som v klasickej slovenskej rímsko-katolíckej 
rodine. Absolvoval som všetky katolícke tzv. sviatosti ako sú 
prvé sväté prijímanie, birmovka a, samozrejme, oženil som sa, 
kde inde ako v kostole. Moji rodičia ma vždy viedli k slušné-
mu správaniu, náboženstvu a najmä otec k zdravej disciplíne. 
Ako skoro v každej druhej takej „hereckej“ rodine chodieval 
som každú nedeľu a cez sviatky do kostola, a spoločne celá 
rodina na Štedrý deň aj na polnočnú omšu. Moji rodičia neboli 
až takí bigotní katolíci, preto som to v detstve nemal až také 
ťažké a dokonca, čo som absolútne nečakal, po príchode na 
strednú školu, mi môj otec dovolil slobodne sa rozhodnúť, či 
chcem ísť na náboženstvo alebo na etiku. Samozrejme, zvolil 
som si náboženstvo, pretože som vždy hľadal Boha a vždy som 

mal vieru v srdci, že existuje a o opaku ma nikto nepresvedčí. 
No nikdy to nebolo také živé, jednoducho to nemalo, ako sa 
hovorí, ten správny šmrnc. Na strednej škole som mal od spo-
ločenstva s Bohom veľmi ďaleko, pretože som bol na intráku 
a v treťom ročníku aj na priváte, kde bola príliš veľká sloboda 
a požíval som alkohol, okrem iného... Vlastne som žil ako kaž-
dý mladý človek, ktorý prikývne na nápady svojich priateľov 
a aj na vnútorné našepkávania robiť hlúposti. Po strednej škole 
som bol na prijímacích pohovoroch na vysokej škole, no vďaka 
sklamaniu sa z korupcie a uplácania, čo je úplne bežná vec, 
som sa vzdal ďalších skúšok a hurá do práce. Prvýkrát v ži-
vote sa na mňa usmialo šťastie, keď mi Pán dal do cesty moju 
manželku Peťku, vďaka ktorej som sa stretol s Ježišom, no nie 
tak ako predtým, keď to bolo nudné a naozaj ako úplne herec-
tvo a naivné dúfanie, že Ho stretnem v kostole plnom modiel 
a okultizmu. Moja manželka ma chcela obrátiť, ale išla na to 
presne takým spôsobom, ako by to odradilo asi každého man-
žela, pretože do mňa deň noc hučala, aký je Boh dobrý a stále 
o zbore, chválach a o Jarke, čo bola jej kolegyňa z práce, ktorú 
stretla na týždňovom školení v Tatrách a vďaka ktorej sa sama 
obrátila od hriechu. Popravde mi to jej hustenie išlo tak akurát 
na nervy. Prvá vec, ktorá ma veľmi zaujala, bolo video-svedec-
tvo Iana McCormacka, ktoré keď som uvidel, bol som úplne 
hotový a vďaka tomu ma aj Peťka priviedla do Kresťanského 
spoločenstva Milosť v Žiline, ktoré som spolu aj s inými zbor-
mi hádzal do jedného vreca. Myslel som si, že niet inej správnej 
cirkvi okrem katolíckej, čo bol obrovský klam samého seba. 

Postupom času ma Pán skrze Božie slovo a vlastne 
usvedčením Svätého Ducha vyviedol z rôznych omylov. 
Dnes som veľmi šťastný, že mám svoje vlastné spoločenstvo 
s Bohom, že viem, čo sa Mu páči a ako Ho potešiť, preto-
že chvála, poslušnosť a desiatok sú jednými z mála vecí, 
ktoré Mu môžem dať. Jemu patrí veľká chvála za slobodu, 
večný život a oslobodenie od všetkých poviazaností.
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Jemu patrí veľká chvála 
za slobodu, večný život 
a oslobodenie

Svedectvo 
manželov 
Faturovcov
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Peťka

Narodila som sa do typickej rodiny na Kysuciach, ktorá žila 
ako skoro všetky rodiny usporiadane, poriadkom riadeným 
všeobecnou mienkou okolia a príbuzných. V poradí som bola 
tretia, ale keďže život veľmi neprial mojim rodičom, vyrastala 
som ako najstaršia z troch súrodencov a ďalších troch sme 
pravidelne chodili navštevovať na cintorín. Každonedeľné 
návštevy kostola, náboženstvo v škole a rozprávanie mamy 
o Bohu spôsobilo, že som vždy vedela, že Boh existuje. Ako 
väčšina katolíkov, absolvovala som všetky povinné sviatosti 
vrátane birmovky. Vedela som, že existuje Sväté písmo, Starý 
a Nový zákon, nazývané aj Božie slovo, ale o tom, že nám aj 
hovorí, ako sa má žiť, som skoro vôbec netušila. Skôr bolo 
v poriadku to, čo povedal farár, rodičia, čo sa patrilo, a tak som 
neznášala náboženstvo, samé zákazy, príkazy. Každý týždeň 
sme sa celá trieda stresovali, koho zase katechétka spucuje pred 
všetkými, kto nebol na omši. Boli mi trápne a hlúpe skúšky 
pred prijímaním a birmovkou a spovede, na ktorých som sa 
ponížene, ale vždy úprimne spovedala zo zlého, lebo som sa 
chcela páčiť Bohu. Vždy po spovedi som išla s dobrou nádejou 
na prijímanie, že spoznám Boha viac a viac, ale stále sa nič 
nedialo. Žiadna oslava stretnutia s Bohom sa nekonala. Jediné 
čo bolo fajn, bola pochvala príbuzných a spokojnosť rodičov, že 
som bola taká, ako sa patrí. Ruženec som sa nikdy nemodlila 
a nevidela som ani zmysel v tom, prečo sa to babka s dedkom 
denne večer modlia. Už vtedy mi to prišlo ako zbytočné a ne-
mala som žiadnu motiváciu sa ruženec modliť, ale opakovanie 

Zdravasu pred spaním bolo lepšie ako rátanie ovečiek. Ten 
nezmysel ma vedel vždy zaručene uspať. Pravdupovediac, vždy 
pri modlení som sa radšej modlila Otčenáš alebo len tak vlast-
nými slovami, ako mi hovorila aj mama. Chcela som poznať 
Boha, rozprávať sa s Ježišom, byť silná. Mama mi vždy hovo-
rila, že všetko zvládneme s Ježišom. Vtedy som tomu vôbec 
nerozumela, pripadalo mi to len ako obyčajná veta, ako keď sa 
hovorí, že hlúpemu šťastie praje. Nerozumela som ničomu, čo 
som si asi ako 12-ročná začala čítať v Biblii, prečo sa na omši 
robí toto, prečo sa kľačí, prečo je očistec, ale tak nejak som to 
nechala plávať a brala som to tak, že nič iné sa robiť nedá. Byť 
vegetariánkou alebo budhistkou som nikdy nechcela, prišlo 
mi to čudné nejesť rezne alebo vyberať červíky pre záchranu. 
Vždy som vedela, že existuje Boh, ktorého Syn zomrel aj za 
mňa a že je aj Duch Svätý, ktorého zmysel som vtedy chápa-
la zo všetkého asi najmenej. Začala som rozmýšľať, ako mať 
frajera, ako zdrhnúť z domu, zafajčiť si, chodiť s partiou von, 
lebo do kostola som chodila aj tak, pretože som musela, a tak 
sme častokrát skončili potajme na pive alebo za rohom fajčiť. 
Vždy som vynikala z davu, každý si ma pamätal, aj keď som 
nebola až taký veľký rebel. Bola som také škaredé káčatko, ale 
zato som sa vedela rečami dostať zo všetkého. Aj keď ďalšie tri 
roky po maturite boli jedna veľká párty, mala som veci pod 
kontrolou, aspoň som si to myslela. Už vtedy ma Boh chránil 
a pripravoval moje srdce cez modlitby mojej spolužiačky Pavly, 
ktorá sa za mňa modlila už pár rokov, lebo tá jazda po tenkom 
ľade mohla dopadnúť všelijako. Nevedela som si nikdy na 
Pavlu urobiť názor, pretože vždy, keď som mame citovala jej 

kázanie, skončilo to vetou: „Sú to sektári, jehovisti, dávaj si na 
nich pozor.“ Bolo mi čudné, že jej mama už neučí náboženstvo.

Môj život sa točil na jednej párty špirálovite dolu, viac do 
hriechu. Nerada na to spomínam, ale som šťastná a vďačná 
za milosť a za to, že mi Boh všetko odpustil. Aký je úžasný, 
mocný, dobrý som si naozaj uvedomila až neskôr. Všetko sa 
začalo nadprirodzene a za 5 minút 12 meniť v novembri 2009. 
Po maturite som išla hneď do práce. Pracovala som v predajni 
Orange a tu som sa zaľúbila do Majka, ktorý mi nosil obed 
a keďže láska ide cez žalúdok, už o pár mesiacov som u neho 
bývala. Nad odchodom od rodičov som uvažovala už dávno, 
pretože som si s nimi nikdy nerozumela a vedela som, že Maj-
ko je muž môjho života. Teraz už niektoré veci chápem, keďže 
som manželka a chcem byť mamou. Modlím sa, aby ma Boh 
viedol k múdrosti vo všetkom. Viem, že rodičia sa snažili, ako 
najlepšie mohli v danej situácii a mama to nikdy nemala ľahké, 
ale rany od nespravodlivosti mohol zaceliť len Boh. Všetko 
však ukáže čas, a ja ďakujem Bohu za silu, pravdu a hlavne 
lásku. Keďže som sa v tom bludnom kruhu zlých vzťahov, 
sklamaní, bolestí nevedela nájsť, striedala som nielen kamará-
tov, ale aj prácu. Nezniesla som faloš, neférovosť a klamstvo. 
Bolela ma každá krivda, a tak som vyriekla párkrát v horkosti 
spŕšku zlých slov, a ako vieme, všetko sa ako bumerang vráti. 
A tak som vo vzťahu, teraz už manželskom, nachádzala útechu 
od všetkého zlého a konečne tu bol niekto, kto počul moje 
kričanie o pomoc a plač, nazhromadený od detstva zo šikany, 
nespravodlivých bitiek, faciek, nadávok a manipulácie, okrá-
daní a sklamaní. Vďaka Bohu, že ma pri tom striedaní mojich 

pracovných skúseností doviedol na druhý pokus do poisťovne 
a ja som na školení spoznala, už teraz sestru v Pánovi, Jar-
ku (pozn. Jarka je z Košíc a chodí do AC), ktorá mi na troch 
školeniach zo štyroch hovorila o ŇOM!!!! Jupííííí si hovorilo 
moje srdce, aj keď som vtedy nevedela nič pomenovať. Už 
v novembri 2009 som vedela, že ON nielen naozaj existuje, ale 
že mám možnosť HO naozaj poznať. Jarka mi o ŇOM hovo-
rila, aký je, čo hovorí Božie slovo, aký má ona s NÍM vzťah, 
ako ju zachránil, ako im dal byt, manželovi prácu a pod..., ale 
tá iskra čo mala v očiach. Bola mi svetlom, teraz už viem. Keď 
hovorila o Bohu, vedela som, že hovorí o reálnom živom Bohu, 
ktorý naozaj v životoch ľudí koná. Nie o tom, pred ktorým 
som sa pri každom kríži prežehnávala, kľačala na kolenách, 
mala ho nad dverami a ktorý vždy vypadal tak čudne, keď bol 
akože – plastový na dreve. Hovorila o ŇOM – o Bohu Stvo-
riteľovi, Spasiteľovi, Záchrancovi, o Bohu zázrakov. Haleluja, 
to bolo také super. Ja som bola tak šťastná, a ani som nevedela 
prečo. Nedali mi „jej“ (samozrejme, že Jeho slová, ktoré mi 
čítala) spať. Vďaka Bohu za jej trpezlivosť, že mi kázala a čítala 
a odpovedala tisíckrát na moje často sa aj opakujúce otázky 
o Ježišovi, spasení, modlení, o nebi atď. Chcela som poznať 
Boha tak ako ona, chcela som mať vzťah s Ježišom, modliť 
sa ako ona a poznať Božie slovo. A tak som jej raz napísala 
SMS, aby mi dala tiež takú Bibliu, ako má ona. V januári 
2010 som už teda vlastnila moju Bibliu. Tak nejako začalo 
moje spoznávanie Pána. Až po modlitbe, aby mi Boh otvoril 
oči, začala som chápať Pravdu a rozumieť Slovu. Na začiat-
ku mi to pripadalo ako text, ktorý som čítala už predtým.
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Prvýkrát v živote sa na mňa usmialo šťastie, keď mi Pán dal do 
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Samozrejme, chcelo sa mi každému hneď hovoriť o Bohu, 
pritom som nevedela ako. A tak som mame, pred jej ďalšou 
návštevou liečiteľa, povedala o Bohu, že je Všemohúci a On 
ju vie uzdraviť a už vôbec nech nejde za tým liečiteľom, že on 
nemá dar od Boha. A dopadlo to asi tak, že ma vzala k farárovi 
na rozhovor, ktorý bol ako vystrihnutý z piatotriedneho filmu. 
Nasledovalo dohováranie a také reči ako: zrádzaš vieru rodičov, 
je to sekta, ty si satanistka a ďalšie vulgarizmy tu nejdem písať. 
Do nastávajúceho manžela som ale hustila ako rádio ďalej. 
O tom, aký je Boh, čo hovorí Biblia, a že je fakt úžasný a aká som 
šťastná. No robila som to presne tak, že som ho skôr odradila, 
nie pritiahla k Bohu, ale Boh je úžasný a môj super manžel ma aj 
tak počúval. Keďže tlak mojich rodičov silnel a po pár veľkých 
výstupoch na moju osobu aj na verejnosti, som sa stiahla, prestala 
som čítať Bibliu, modliť sa. A tak sa za pár mesiacov udiali tieto 
okolnosti: dopravná nehoda, svadba v kostole a ja som mala 
pocit, že chodím po zemi ako telo bez duše. Nevedela som sa 
radovať, bola som prázdna. Vďaka Bohu za Pavlu, s ktorou som 
sa stretávala počas celého polroka od skončenia školenia, za 

svedectvo Iana McCormacka, ktoré chytilo Majka za srdce, a aj 
mňa samozrejme, za chvály Smitha, ktoré som počúvala. Vďaka 
patrí Pánovi, ktorý si všetko a všetkých používal, aby si ma znova 
pritiahol k sebe a ja som Mu odovzdala život a moje srdce. Stalo 
sa to pár dní po svadbe, keď mi volala Pavlínka a pozvala ma do 
zboru, kde príde Ian McCormack. Super, pomyslela som si, a aj 
Majko hneď privolil. A tak sme odovzdali život Bohu, obrátili 
sa a znovuzrodili. Boh mi dal silu rozhodnúť sa úplne odpustiť 
všetkým, rodičom a hlavne sebe. Dal mi vieru, lásku, milosť. 
Na naše narodeniny sme mali vodný krst a o chvíľu nato sme 
prijali dary Ducha Svätého. Som šťastná a vďačná za každú jednu 
bohoslužbu, modlitbu, Slovo, chvály. Ďakujem Bohu za to, že sa 
mi dal spoznať podľa Jeho slova, keď som Ho hľadala. (Proste a 
dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené; lebo 
každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu 
bude otvorené. Lk 11, 9) Ďakujem Mu za zbor, ktorý patrí do 

Jeho cirkvi. Máme veľmi požehnaného pastora, ktorého prvé 
kázne boli akoby o mne a o mne a o mne a pritom boli od Neho.

Na Jeho slávu a chválu ešte spomeniem, že bratia nám 
hneď na začiatku pomohli v krajnej núdzi. Boh nás vytiahol 
z dlhov, požehnal v práci, požehnal bytom, nadprirodzeným 
a neuveriteľne rýchlo schváleným úverom na byt. Boh upravil 
vzťah s Majkovými rodičmi, ktorí nás nikdy nesúdili, ale nás 
mali radi a pomohli nám, keď sme nemali ani na jedlo, a čo 
je najdôležitejšie, rešpektujú živú vieru a vzťah s Bohom. 

Boh sa taktiež oslávil aj v mojom živote a to dokonalým 
uzdravením môjho tráviaceho systému. Odmalička som mala 
vďaka častému užívaniu penicilínu pokazené trávenie. Na-
fukovanie a nevstrebávanie živín sa zhoršovalo stresom na 
gymnáziu, v práci, fajčením a alkoholom, a tak som posledné 
roky užívala skoro 10 tabletiek denne. Boh mi otvoril oči aj čo 
sa týka prijatia uzdravenia, keď som konečne pochopila, že je 
dôležité, čo hovorí Boh a nie čo hovorím ja. Lebo Boh hovorí, že 
my sme uzdravení, a keď som naozaj prijala, že ON a nie moje 
myšlienky a pocity, prišlo víťazstvo. Potom som úplne nadpri-

rodzene zhasla poslednú cigaretu a už je to od septembra preč 
bez akéhokoľvek abstinenčného príznaku. A čo je tiež super, 
že aj Majko už  nefajčí. Je krásne mať manželstvo s kresťanom, 
s človekom, ktorý vás miluje a sme spolu spojení aj v jednom 
Duchu. Tešíme sa, keď sa naša rodina rozrastie o malých 
Faturovcov a naši dvaja chlpáči sa budú mať s kým naháňať.

Vedela by som písať ešte ďalšie riadky o tom, aká som 
šťastná, že JEHO radosť ma napĺňa a je mojou silou, že ON 
je Skalou, na ktorej stojím, že ON je Alfa a Omega, je Pán 
Pánov a skloní sa pred Ním každé koleno, je to Slovo, čo 
bolo na počiatku a bude naveky. Bratia a sestry, teším sa 
na vaše svedectvá, teším sa na milióny spasených ľudí, te-
ším sa a verím, lebo Boh je dobrý a On žije! Zvíťazil! 

Buďte mocne požehnaní vo všetkom, nech vás láska 
sprevádza a nech nás Boh stále prekvapuje a nadchýna svo-
jou veľkosťou v zázrakoch, múdrosti a milosti. Shalom.
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Vďaka patrí Pánovi, ktorý si všetko a všetkých používal, aby si ma 
znova pritiahol k sebe a ja som Mu odovzdala život a moje srdce. 
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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 9:00 hod.

ŠAĽA

Vlčanská 6
(pri zastávke Olympia)

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 9:30 hod.

TRENČÍN

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

Piatok 18:00 hod.

TRNAVA

Hotel Inka

Utorok 18:00 hod.

ZVOLEN

Lazovná 72, Banská Bystrica

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

ŽIAR NAD HRONOM

Pod Donátom 1/1245
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
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Ako objednať časopis:
1ks je 1 €

cena poštovného 0,34 €

1 ks 8 €

3 ks 20 €

10 ks 62 €

Objednávky SR:  
Objednávky ČR:


