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John Osteen

Božský prúd
Pán si túži použiť všetky svoje deti! Pán túži použiť vás!

Toľkokrát sa snažil použiť nás ako nádoby svojej moci, aby 
tak mohol priniesť svoje spasenie, uzdravujúcu milosť, ale 
my sme nepostrehli, ako sa jeho láskavá ruka jemne dotýka 
nášho života.

Jób povedal: „Prechádza popri mne, ja Ho však nevidím, keď 
ide okolo, ani Ho nezbadám.“ (Jób 9,11) Toto môžu zažívať 
tisíce kresťanov. Chcú, aby si ich Boh použil, ale 
nerozoznajú Jeho prítomnosť a vedenie, keď to príde. 
Pán je veľmi blízko, napriek tomu to nevnímajú. 

Vzácne zjavenie, ktoré nájdete v tejto knihe, 
môže zmeniť váš život…

34 strán
© COM SK s.r.o. 

Reinhard Bonnke

Duch Svatý
zjevení a průlom

Je skutočný. Je mocný. Je tou tajnou dynamikou 
viery plného života. On, Duch Svätý, ktorý tu na zemi 

vykonáva Božiu agendu a ktorého vám Boh daroval. 

V tejto knihe vás evanjelista Bonnke pozýva, 
aby ste roztrhli svoje putá a stretli sa s významom 

a zázrakmi Ducha. Nečakajte – toto stretnutie zmení 
váš život a bude inšpiráciou pre vašu vieru. A čo je 
ešte dôležitejšie, uvoľní Ducha, aby skrze vás niesol 
svetu posolstvo Božej neuveriteľnej slávy 
a nekonečnej lásky.

171 strán, 16 strán farebných fotografických príloh
Vydavateľ: Křesťanské centrum Příbram
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(Akcia platí do 10.10.2011)

Leto je defi nitívne za nami, aj keď mimoriadne pekné dni 
nám ho pripomínajú. Ako vieme, jesenné obdobie je pre 

Božiu prácu (ale nielen pre ňu) mimoriadne dôležité. Preto 
sa oplatí obdobie do vianočných sviatkov prežiť v  plnej 

pracovnej aktivite; dovolenky skončili. Aj pre študentov 
platí, že to, čo sa zanedbá v prvom polroku, sa v druhom ťažko 

doháňa. Preto sme úmyselne na september a október naplánovali 
kampane, ktoré nás mobilizujú, rozširujú naše rady a upevňujú v Kristovi. V októbri 
nás čaká mimoriadna návšteva. Prídu hispánci žijúci v Severnej Amerike. Budeme 
s nimi mať celkom 28 evanjelizačných zhromaždení. Určite uvidíme dobré výsledky, 
lebo naša práca nie je márna v Pánovi. 

Upozorňujem, že žijeme v mimoriadne napätej politickej situácii, čo by nás malo viesť 
k zvýšenému modlitebnému úsiliu. Okrem vlastných potrieb a Božej práce sa máme 
modliť aj za vládu a za Izrael. Situácia okolo Izraela vyzerá hrozivo. Nedávny spojenec 
Izraela, Turecko, sa začal správať veľmi nepriateľsky; egyptský režim, ktorý mal 
s  Izraelom mierovú zmluvu, padol, a vyhlásenie samostatného palestínskeho štátu, 
ktoré sa chystá v najbližších dňoch, zvyšuje napätie, nielen v regióne, ale aj v celom 
svete. Treba sa modliť.

Taktiež Európska únia zažíva otrasy. Tieto otrasy nutne vyvolajú zmeny. Zmeny 
v politickom usporiadaní smerom k superštátu s jednou vládou, z čoho najpodstatnejšie 
je niečo ako spoločný minister fi nancií Európskej únie. Voľakto povedal: „Dajte 
mi moc nad peniazmi a je jedno, kto vládne.“ Veru, svet sa nezadržateľne pohýna 
smerom k naplneniu biblických proroctiev. Aj tu je potrebné sa modliť, aby fi nančné 
turbulencie boli čo najmenšie, aby bol predĺžený pokoj a aby cirkvi využili tento čas, 
ktorý je pred nami, ku kázaniu evanjelia. 

Inak je všetko v poriadku. 

Pokračujeme
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Zatknutie bývalej ukrajinskej premiérky 

Ukrajinský súd nariadil 5. augusta zatknúť a umiestniť do väzenia bývalú premiérku Juliu Tymošen-
kovú. Dôvodom rozhodnutia malo byť jej systematické narúšanie súdneho procesu, vedeného proti 
nej. Pohŕdanie súdom malo spočívať v pravidelnom meškaní na súdne pojednávania či odmietaní 
postaviť sa pred príchodom sudcu do miestnosti. Proces proti bývalej premiérke začal v júni, kedy ju 
ukrajinská prokuratúra obžalovala z poškodenia štátnych záujmov, za čo jej hrozí až desať rokov väze-
nia a doživotný zákaz kandidovať vo voľbách. Tymošenková mala podľa obžaloby v roku 2009 uzavrieť 
pre Kyjev nevýhodnú zmluvu na dovoz ruského plynu. Sama však na svoju obranu tvrdí, že dojednaná 
cena za ruský plyn bola jedna z najnižších v Európe, čo potvrdila aj Moskva. Tymošenková považuje 
žalobu proti nej za politickú pomstu prezidenta Viktora Janukovyča, ktorý je jej vnútropolitickým riva-
lom. Obavy z  politickej motivácie procesu proti bývalej ukrajinskej premiérke vyjadrila aj Európska 
únia, podľa ktorej by jej zadržanie mohlo skomplikovať európske integračné ambície Ukrajiny. 

Pád Tripolisu 

Líbyjským povstalcom bojujúcim proti doterajšiemu prezidentovi Muamarovi Kaddáfi mu sa 23. 
augusta podarilo dobyť líbyjské hlavné mesto Tripolis. Občianska vojna sa však stále neskončila, keďže 
niektoré mestá sa v tom čase ešte nenachádzali pod kontrolou povstalcov a zadržať sa im nepodarilo 
ani samotného Kaddáfi ho. Občianska vojna v Líbyi začala na jar po tom, ako padli dlhoročné autok-
ratické režimy v Tunisku a v Egypte. Po počiatočných úspechoch Kaddáfi ho jednotiek prešli povstal-
ci do protiofenzívy, v  ktorej im vitálnu pomoc poskytlo NATO a  v  rámci neho prioritne Francúzsko 
a Británia, pričom USA sa tentokrát aktívne neangažovali. Aliancia tak svojimi leteckými útokmi proti 
Kaddáfi ho vojskám prakticky bojovala na strane povstalcov. Ofi ciálnym reprezentantom Líbye je dnes 
povstalecká Prechodná národná rada, ktorú už uznala väčšina štátov a ktorá plánuje do roka zorgani-
zovať v krajine prvé parlamentné voľby. Plány na demokratizáciu krajiny však môže komplikovať veľká 
rôznorodosť opozičného vedenia, kmeňová roztrieštenosť krajiny, ako aj chýbajúca historická tradícia 
demokratických inštitúcií.

Výtržnosti v Británii

Londýn, ako aj ďalších šesť anglických miest zažili začiatkom augusta rozsiahlu vlnu výtržností, 
v predovšetkým imigrantských štvrtiach. Vypukli po tom, ako policajti v londýnskej štvrti Tottenham 
zastrelili pri zatýkaní muža, ktorý ich mal ohrozovať strelnou zbraňou. Následné rozsiahle výtržnosti 
a rabovanie boli nakoniec najhoršími občianskymi nepokojmi v Británii od 80-tych rokov. Zahynulo pri 
nich päť ľudí a stovky ďalších boli zranené. Výtržníci taktiež vyrabovali desiatky obchodov a vypálili 
viaceré budovy. Celkové materiálne škody sa odhadujú na najmenej 200 miliónov libier. Polícia musela 
byť po počiatočnom zlyhaní posilnená a po piatich dňoch sa jej nakoniec podarilo násilnosti zastaviť. 
Zadržaných a pred súdy bolo postavených vyše 1500 výtržníkov, z ktorých dve tretiny už bolo v minu-
losti trestaných. Britské väznice sú tak po nepokojoch preplnené. Britské orgány oznámili, že plánujú 
vyhostiť z krajiny tých imigrantov, ktorí sa na rabovaní zúčastnili. Nie je náhodou, že výtržnosti pre-
pukli práve v prisťahovaleckých štvrtiach, v ktorých sa rozbujnela gangsterská kriminalita na pozadí 
rozpadu rodinných štruktúr a vysokej nezamestnanosti.

Sýria zavádza viacstranícky systém

Doteraz neobmedzene vládnuci sýrsky prezident Bašar al-Asad podpísal 4. augusta dekrét, ktorým 
povolil v krajine systém viacerých politických strán. Doposiaľ mohla byť v Sýrii politicky činná iba vlád-
na strana Baas, ktorá je pri moci od roku 1963. Nový dekrét umožní zakladanie a fungovanie aj iných 
politických subjektov, ako aj zmenu politickej moci. Asada k tomuto kroku donútil jednak externý tlak 
a kritika zo strany USA, Európskej únie a Turecka, ako aj masívne protivládne demonštrácie, ktoré pre-
biehajú v Sýrii od marca a sú inšpirované vlnou arabských revolúcií. Opoziční demonštranti požadu-
jú zavedenie prodemokratických reforiem, pričom jednou z hlavných požiadaviek je práve politický 
pluralizmus. Asadov režim voči protestujúcim od začiatku krvavo zakročil, za čo si vyslúžil zavedenie 
sankcií zo strany Európskej únie, ako aj ostré odsúdenie Bezpečnostnou radou OSN. Podľa rôznych 
údajov zahynulo od marca pri zásahoch sýrskych bezpečnostných síl viac ako 1600 ľudí a ďalšie tisíce 
boli pozatýkané. Nový dekrét je pokusom prezidenta, ako si udržať zvyšky moci.

Súd s Husní Mubarakom

V Káhire sa 3. augusta začal súdny proces s osemdesiattriročným bývalým egyptským preziden-
tom Husní Mubarakom, ktorý je obvinený z korupcie, mrhania verejnými fi nanciami a najmä z podielu 
na smrti stoviek protestujúcich počas demonštrácií, ktoré nakoniec viedli k pádu jeho autoritárskeho 
režimu. Počas tohtoročnej jazmínovej revolúcie v Egypte zahynulo približne 850 ľudí, pričom býva-
lý prezident čelí obvineniu, že nariadil použitie ostrej munície voči demonštrantom. Mubarak všetky 
obvinenia odmieta a spolu s ním aj jeho dvaja synovia a niekoľko generálov, ktorí sú takisto obžalo-
vaní. V prípade dokázania viny hrozí bývalému egyptskému prezidentovi trest smrti. Proces je spre-
vádzaný pouličnými potýčkami medzi jeho prívržencami a odporcami. Mubarak je prvým bývalým 
lídrom, ktorý sa od vypuknutia nepokojov v arabskom svete musel osobne postaviť pred súd.

Pripravil: Martin Bielik
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Mesiac v skratke

V septembri ubehlo práve 
20 rokov od prvého verej-
ného zhromaždenia, ktoré 
ste usporiadali v Banskej 
Bystrici. Skôr než budeme 
klásť otázky, chceli by sme 
tebe a tvojej manželke pog-
ratulovať k výsledku vašej 
práce. Ako ju hodnotíš ty? 
Odkiaľ sa vlastne dá dato-
vať založenie „Milosti“? 

Samozrejme, keď sa človek 
ohliadne dozadu, vidí, že sme 
mohli urobiť viac a lepšie. Keď 
sme sa začínali stretávať, tak 
sme vôbec netušili, čo z toho 
bude, a keby mi niekto ukázal 
výsledok po 20 rokoch, isto 
by som mu neveril. Som Bohu 
vďačný, že nás previedol cez 
rôzne úskalia a je založená 
cirkev, ktorá má pevné zákla-
dy. Vzniklo množstvo zborov, 
ktoré majú mimoriadne 
schopných pastorov a sami za-
kladajú zbory ďalšie. Prebieha 
multiplikácia a práca sa dyna-
mizuje. Každý mesiac krstíme 
viac a viac ľudí. Cirkev je 
stabilná, máme množstvo 

pevných vzťahov s letnično-
charizmatickými zbormi v za-
hraničí, pravidelne k nám pri-
chádzajú hostia z Európy a zo 
Severnej i Južnej Ameriky. 

Ako si sa vlastne stal 
pastorom? Vieme, že si 
nebol vždy veriaci.

To nebol. Bol som pohan, 
so všetkým, čo k tomu patrí. 
Náplňou môjho života bol 
hlavne vrcholový šport, teda 
tréningy, preteky, sústre-
denia, cestovanie a k tomu 
občerstvenie po tréningoch, 
žúry atď. Rozhodne to 
nebola príprava na službu 
v biblickom seminári. 

Aké boli tvoje najväč-
šie športové úspechy? 

Celkom dobré – asi se-
demkrát som bol majstrom 
Československa, dvakrát som 
bol vo finále majstrovstiev Eu-
rópy, siedmy na Olympijských 
hrách, a potom nejaké medai-
ly z armádnych a akademic-
kých majstrovstiev. Bol som 

prekvapený, že v sieni slávy 
JUDO, kde som bol uvedený 
tohto roku, som obsadil štvrté 
miesto. To znamená, že za celú 
históriu boli úspešnejší ako ja 
iba traja. No keď som sa obrá-
til, tak som za dva mesiace 
zabudol na to, že som niekedy 
reprezentoval Československo. 

Aké dôsledky malo 
tvoje obrátenie?

Ježiša Krista ako svojho 
Pána a Spasiteľa som prijal 
v roku 1983. Síce ešte pre-
biehal pokus o budovanie 
socializmu, no už to nebolo 
také primitívne ako v 70-tych 
normalizačných rokoch. Keď 
vyšlo najavo, že som „opustil 
platformu materializmu“, 
prepustili ma z armády 
a musel som nechať vysokú 
školu. Skončil som, ako vtedy 
mnohí, v kotolni. Nebolo 
to príjemné, ale urobil by 
som to znova. Je to cena za 
ozajstné nasledovanie Ježiša 
Krista. Je trochu prevrátené, 
že ľudia, ktorí vedeli dobre 

spolupracovať s režimom 
a vhodne prezliekať kabát, si 
vzdelanie dokončili a dnes sa 
snažia posudzovať našu prácu. 

Bola pred revolúciou 
cirkev in  fil tro  vaná?

Jednoznačne, a všetky – 
katolíci, evanjelici, evanjeli-
kálni aj letniční. Už vtedy mi 
bolo podozrivé, že niektorí 
členovia cirkvi mohli cestovať 
do zahraničia alebo zostávali 
na dobre platených miestach. 
Prečo? Lebo spolupracovali. 
Keď ma prepúšťali z Dukly, 
zarazilo ma, aké detailné 
informácie mala kontra-
rozviedka. Mohla ich získať 
jedine od cirkevníkov. Keď 
boli zverejnené „zväzky“, išiel 
som takmer naisto. Všetkých, 
ktorých som podozrieval, 
vo zväzkoch boli; šikovnejší 
dokázali, že sa ich spis stratil. 
S týmto neblahým dedičstvom 
sa čestne nevysporiadala 
ani jedna cirkev. Všade sa 
hovorilo iba o potrebe urobiť 
hrubú čiaru za minulosťou. 

Milosť má
20 rokov

Pri príležitosti výročia založenia banskobystrického 
zboru KS Milosť položila redakcia časopisu Logos 
niekoľko otázok zakladateľovi a pastorovi tohto 
zboru – Jaroslavovi Křížovi.
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Túto čiaru však nie je možné 
urobiť bez pokánia a satisfak-
cie. To, že sa pokánie neuro-
bilo a agenti zostali na svojich 
miestach, je jedna z príčin, 
prečo na cirkvi leží ťažoba 
a väčšina z nich má menej 
členov ako pred rokom ’89. 
Sčítanie ľudu síce ukáže rast, 
ale realita je taká, že prakti-
zujúcich členov je menej.

Aký bol duchovný stav 
cirkvi pred rokom 1989?

Zaujímavý, niečo sa dialo. 
Podobne ako ja sa obrátilo 
k Ježišovi viacero ľudí zo sve-
ta, ktorí boli hladní po Bohu. 
Prakticky v každom zbore sa 
vytvárali skupiny, ktoré sa 
stretávali mimo pravidelných 
bohoslužieb. V týchto skupi-
nách sa rýchlo šírilo učenie 
o krste v Duchu Svätom a boli 
sme jedni z prvých, ktorí zača-
li hovoriť v jazykoch. Veľkú 
úlohu na tom zohrali knihy 
od Dereka Princea, ktoré sa 
do Československa dostávali. 
Medzi týmito živými skupina-
mi a vedením zboru vznikalo 
napätie, takže by sa niečo sta-
lo, aj keby revolúcia neprišla.

A po roku 1989?
Boli to dobré roky, škoda, 

že sme ich lepšie nevyužili. 
Štátom uznané cirkvi zažili 
otrasy a veľa členov ich opus-
tilo s tým, že sa rozhodli za-
ložiť cirkvi nové. To bol i náš 
prípad. Niektorým sa darilo 
lepšie, niektorým horšie. Veľa 
skupín, ktoré po ’89 dobre za-
čali, urobili vo svojom vývoji 
zlé rozhodnutia a rozpadli sa. 
Životaschopných skupín ne-
zostalo veľa. Je na pováženie, 
že za celú históriu Slovenskej 
republiky nebola zaregistrova-
ná žiadna nová evanjelikálna 
ani letnično-charizmatická 
cirkev. Zaregistrovaní boli iba 
Svedkovia Jehovovi, Mormoni 
a Bahái. Nie je to čudné? 

Vedel by si zhodno-
tiť vývoj cirkvi od za-
čiatku až po dnešok?

Áno. Veľmi presne viem 
identifikovať etapy vývoja. 
Úspech cirkvi nie je nič nevy-
počítateľné. Úspech má svoje 
príčiny a rovnako tak má svoje 

príčiny stagnácia alebo krach. 
Rozdelím vývoj cirkvi do etáp. 

Etapa prvá: Boj s okultiz-
mom. Znie to celkom neuve-
riteľne, ale pred 25 rokmi bolo 
úplne bežné, že aj v evanjeli-
kálnych cirkvách ľudia verili 
na povery, chodili k veštici, 
nosili prívesky, zaoberali 
sa bylinkárstvom a podob-
ne. Jednoznačný postoj 
k okultizmu a modlárstvu je 
najzákladnejšou podmienkou 
rastu akejkoľvek cirkvi. Bez 
porážky mágie nemôže byť 
rozvoj Božieho kráľovstva. 
Preto sme na začiatku 90-tych 
rokov usporadúvali semináre 
o okultizme. Za to, že máme 
v tejto veci jasné videnie, 
vďačím tomu, že moja man-
želka Anka bola aktívna vo 
vyvolávaní duchov a veštení 
a odmala bola vychovávaná 
na Horehroní v nábožen-
skom systéme prepletenom so 
stredovekými poverami. Boli 
sme a sme v tom radikálni.

Etapa druhá: Dynamické, 
expresívne chvály. Členovia 
našich zborov si pravde-
podobne myslia, že chvály 
a priebeh zhromaždení, 
tak ako ich vidíme dnes, 
tu bol vždy. Nie. Na prelo-
me 90-tych rokov sa všade 
spievalo strnulo, depresívne, 
za sprievodu klavíra alebo 
organa. To, aby sme do cirkvi 
dostali expresívne dynamické 
uctievanie, bola cieľavedomá 
práca. Dnes už je to normál-
ne. Vo všetkých, aj v malých 
zboroch sú dobré chvály. S 
chválami sa už netreba veľa 
zaoberať, netreba robiť kon-
ferencie ani semináre, treba 
chválu vyjadrovať a kvalitu 
zvyšovať na profesionálnu 
úroveň. Hrali sme chvály 
prevzaté, lebo boli o nie-
koľko tried lepšie ako vlastná 
tvorba. Niektorí odmietali 
používať prevzaté pesničky, 
lebo ostatným chceli nanútiť 
vlastnú tvorbu. Bola však 
slabá a tieto chválospevové 
skupiny dnes za veľa nestoja. 

Teraz mám však dojem, že 
vlastné chvály na rad prídu, 
lebo tie prevzaté už nepri-
nášajú to, čo voľakedy.

Etapa tretia: Vyliatie 
Ducha Svätého. Okolo roku 
1995 bol v cirkvi na celom 
svete veľký rozruch. Začali sa 
diať veci, ktoré sa do tej doby 
diali iba výnimočne. Ľudia 
začali padať, začali vychá-
dzať démoni, boli sme z toho 
riadne prekvapení. Niektoré 
charizmaticko-letničné cirkvi 
tieto javy správne nespracova-
li, zostali odmerané a dnes sa 
vracajú do strnulosti. Nerastú. 
Cirkev musí vyznávať nielen 
Ježiša Krista, ale musí byť aj 
spiritocentrická, milovať prí-
tomnosť Ducha Svätého. Hneď 
ako sa niekto obráti, modlíme 
sa s ním za krst vo Svätom 
Duchu. Noví ľudia sa naplnia 
ľahko. Vďaka Bohu, sú ich 
tisíce. Kto by to povedal. Dnes 
padanie, trasenie a vyháňanie 
démonov nikoho neprekvapí, 
všade, kde je prebudenie, sa 
to deje, dokonca aj v katolíc-
kej charizmatickej obnove. 

Etapa štvrtá: Dôraz na 
Božie slovo. Nie sme iba 
charizmatickí nadšenci bez 
seriózneho zakotvenia v Pís-
me. Som presvedčený, že by 
sme v biblických znalostiach 
mohli súťažiť s hocikým. Ku 
koncu 90-tych rokov, keď 
utíchol rozruch ohľadom 
naplnenia Duchom Svätým, 
prišiel rad na vyučovanie Slo-
va. Bolo bežné, že sme kázali 
niekoľko hodín. Aj v súčas-
nosti vidno úctu k Božiemu 
slovu, veriaci majú v priebehu 
kázne otvorené zápisníky a ro-
bia si poznámky. Keď kážeme, 

nejde o ľahké posolstvá s tro-
mi bodmi, ale snažíme sa 
odovzdávať zjavenie a dobrým 
slovom nakŕmiť veriacich. 
Väčšina pastorov má ukon-
čené vysokoškolské teologic-
ké vzdelanie a každoročne 
nastupuje na vysokú školu 
viac veriacich ako v iných 
evanjelikálnych cirkvách. 
Prináša to stabilitu a rast. 

Etapa piata: Multiplikácia. 
Keďže posledné desaťro-
čie minulého storočia bolo 
charakteristické tým, že sa 
kládli správne základy, po 
roku 2000 sme začali na tieto 
základy stavať. Zbory, ktoré 
už existovali, vyrástli a sta-
li sa silnými, a nové zbory 
zakladáme, zasahujeme nové 
a nové mestá. Používame 
rôzne metódy. Dlhú dobu bolo 
úspešné premietanie kres-
ťanských filmov, potom sme 
zase robili pouličné a stanové 
evanjelizácie, koncerty či 
alfakurzy. Naučili sme sa pre-
konávať prekážky, či už je 
to vytváranie spoločenské-
ho a politického odporu, 

materializmus, satanské sily 
alebo pnutia vo vnútri.

Etapa šiesta: Registrácia 
cirkvi. Spolu s niektorými 
ďalšími cirkvami sme podali 
žiadosť o registráciu novej 

Jaroslav Kříž
zakladateľ a pastor 

zboru Milosť
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cirkvi. Spomínam to v tejto 
súvislosti, lebo ide o špecific-
kú, svojskú etapu, ktorá trvá 
už piaty rok. Registračný pro-
ces ešte stále nie je ukončený. 
Nielenže sme sa veľa o vzťahu 
medzi štátom a cirkvou na-
učili, ale tieto peripetie majú 
pozoruhodný vplyv na cirkev. 
Hovorím to verejne a každý 
to môže potvrdiť, že od tej 
doby, čo sme podali návrh na 
registráciu, cirkev je v lepšej 
kondícii a znásobuje sa. Dar-
mo, aby bola cirkev zdravá, 
potrebuje určitý protitlak. Keď 
veriaci vidia, akým spôsobom 
je proces vedený, vypôsobí to 
v nich ešte väčšiu lásku k prav-
de a horlivosť do Božieho 
diela. Veď podľa Písma to tak 
má byť, niektorí sú na to, aby 
slúžili Pánovi a privádzali ku 
Kristovi ďalších, a niektorí sú 
zase na to, aby sa tomu snažili 
zabrániť. Každý zoberie svoju 
odmenu. Zaregistrovaní skôr 
alebo neskôr byť musíme, či 
už vyhráme tento konkrétny 
proces, alebo nie. Nie je mož-
né nás zmiesť zo zemského 
povrchu a samotná naša exis-
tencia nakoniec vytvorí tlak 
na registráciu. Na nezare-
gistrovanie totiž neexistuje 

žiadny dôvod. Neexistuje 
ani jeden jediný prípad, že 
by sme niekoho zo spoluob-
čanov poškodili, nikdy sme 
žiadny súdny spor nepreh-
rali, dokonca nikdy žiadny 
neprebehol a neprebehlo 
ani len žiadne vyšetrovanie. 
Sme celkom bezúhonní.

A čo zažíva cir-
kev momentálne?

Už asi dva roky som 
hovoril o tom, že sa niečo 
musí stať, že musí prísť nejaká 
zmena ohľadom pomazania. 
Očakával som skôr vlnu po-
svätenia, no to, čo prišlo, ma 
celkom zaskočilo. Po Čechách 
a po Slovensku sa rozmáhajú 
uzdravujúce zhromaždenia. 
Na niektorých miestach pri-
chádzajú desiatky, no niekde 
už ide o stovky ľudí, ktorí 
prídu každý týždeň s prosbou 
o modlitbu za uzdravenie. 
Nečakali sme, 

že je to také jednoduché. 
Na niektorých miestach sa 
modlia novoobrátení ľudia 
a všade sú výsledky. Všade sú 
ľudia uzdravovaní a mnohí 
z nich sa obracajú k Pánovi, 
krstia sa a zapájajú do cirkvi. 
Som zvedavý, čo z toho bude. 

No a aké sú ďalšie plá-
ny pre budúcnosť?

Chceme zasiahnuť veľké 
mestá, založiť významné 
kresťanské centrá so všetkým, 
čo k tomu patrí. Pastori, ktorí 
dosiahli úspech v regió-
noch s malým osídlením, sa 
presunú do veľkých miest 

a cieľom je vybudovať veľké 
zbory. Verím, že to, čo sme 
vybudovali za dvadsať rokov, 
sa v dvojnásobnej miere 
podarí za polovičnú dobu. 

Jedným z nástrojov je aj 
časopis Logos. Pri tejto príle-
žitosti ďakujem všetkým tvor-
com, čitateľom, aj tým, ktorí 
Logos rozširujete medzi svo-
jich priateľov. Podporujte nás 
aj naďalej. Pokračujme, verím, 
že nás čakajú dobré časy.

Milos má  rokov | Téma
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které Bůh dává církvi jsou jeho služební-
ci – lidé, které Bůh povolal, aby budovali 
„tělo Kristovo“ a sloužili mu: „A toto jsou 
jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné 
za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, 
jiné za pastýře a učitele.“ (Ef  4,11; ČEP) 
Božími dary jsou také způsoby služby, kte-
rými lidé slouží (Ř 12,6-8 a 1Kor 12,28-31). 
V tomto článku se budeme věnovat cha-
rismatům v užším slova smyslu tak, jak je 
opisuje úvod 12. kapitoly 1. listu apoštola 
Pavla do Korintu:

Rozmanitost duchovních darů

Biblický pojem duchovní dary je velice 
široký. Písmo ho používá v několika růz-
ných souvislostech. Tím největším darem, 
který byl lidstvu dán, je věčný život. Mož-
ná je to pro mnohé překvapivé, ale v sou-
vislosti se spásou apoštol Pavel používá 
právě slovo charisma, dar milosti: „Mzdou 
hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je 
život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 
(Ř 6,23; ČEP) Dalšími duchovními dary, 

Daniel Šobr

B 
oží dobrota se bezprostředně pro-
jevuje v  Jeho přirozenosti dárce. 
Bůh dává lidem dary, dává je ne-

zištně s  cílem budovat a  žehnat svůj lid. 
Jeho dary jsou projevy milosti (řec. cha-
rismata), proto jsou křesťané, kteří tyto 
dary od Ducha Svatého přijali, nazýváni 
charismatiky.
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Duchovní dary II.Duchovní dary II.
Dary zjeveníDary zjevení

v  celém Judsku, v  Samaří a  až na ko-
nec světa.“ (Sk 1,8; B21) Křesťanství bez 
Boží moci není křesťanstvím, které zpro-
středkuje lidem Boží království, proto-
že „Království Boží nezáleží v  slovech, 
nýbrž v moci.“ (1Kor 4,20; ČEP) Proto je 
úlohou každého údu Těla Kristova, aby 
dovolil Duchu Svatému konat ve svém ži-
votě a  projevovat skrze sebe moc Božího 
království prostřednictvím darů Boží mi-
losti. Pohanské modlářství se nedá pora-
zit vírou, která by byla založena pouze na 
teoretické teologii. Jedinou alternativou 
pohanských duchovních praktik je cha-
rismatické křesťanství, charakterizované 
živou vírou, zázraky a nepřehlédnutelným 
působením Ducha Svatého, nesoucím 
ovoce v životě každého křesťana. 

Označení duchovních darů jako cha-
rismata, tedy dary milosti, vůbec není 
náhodné. Milost je pro působení Ducha 
Svatého v  našich životech charakteristic-
ká. Kdyby se nám nedostalo Boží milosti 

v podobě vykoupení na kříži a očištění od 
hříchů, nebylo by vůbec možné, abychom 
přijali Božího Svatého Ducha. Další roz-
měr milosti v případě duchovních darů vi-
díme v tom, že dávají člověku schopnosti, 
kterými přirozeně nedisponuje. Cokoli se 
v církvi děje v důsledku působení duchov-
ních darů, je projevem Boží milosti a žádný 
člověk si za to nemůže připisovat zásluhy. 
Charismata jsou prostředkem nadpřiroze-
ného Božího působení v církvi. Duchovní 
dary přinášejí zjevení, jsou nástrojem, skr-
ze který k nám Bůh mluví, a kanálem, kte-
rým k nám proudí Boží moc.

Duchovní dary jsou různé, ale mají 
jednoho původce, kterým je Duch Sva-
tý. Když Hospodinův Duch působí, jeho 
působení nikdy nemůže být zlé nebo ne-
bezpečné, pod vlivem Parakléta (Obhájce 
– označení, které používal pro Ducha Sva-

tého Ježíš v Janově evangeliu 14., 15. a 16. 
kapitole) člověk nemůže zlořečit Ježíši, ale 
vyznává Ho jako Pána a Spasitele. V tomto 
článku se budeme věnovat specifické sku-
pině darů, kterou někteří bibličtí učitelé 

Duchovní dary II.  | Vyuovanie

„Pokud jde o  duchovní dary, bratři, 
nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte, 
že jste ještě jako pohané chodili k němým 
modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Pro-
to chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví 
v  Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, 
tak jako nikdo nemůže prohlásit „Ježíš je 
Pán,“ jedině v Duchu svatém.

Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou 
různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá 
působení, ale všechno ve všech působí 
tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev 
Ducha ke společnému užitku: jednomu je 
skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jiné-
mu od téhož Ducha slovo poznání, dal-
šímu víra v  tomtéž Duchu, jinému dary 
uzdravování v tomtéž Duchu, jinému ko-
nání zázraků, jinému proroctví, jinému 
rozlišování duchů, jinému různé druhy 
jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale 
působí jeden a tentýž Duch, který obda-
rovává každého jednotlivě, jak sám chce.“ 
(1Kor 12,1-11; B21)

Toto místo Písma hovoří o  charis-
matech, která jsou „projevy Ducha“. Jde 
o  projevy působení Ducha Svatého v  ži-
votech křesťanů, které mají nadpřiroze-
ný charakter. Jsou projevem Boží moci 
a uschopňují věřící k duchovní službě, jejíž 
podstatou nejsou jejich přirozené schop-
nosti, ale projevy nadpřirozeného obdaro-
vání od Boha.

O duchovních darech potřebujeme 
vědět a  musíme je umět používat. Apoš-
tol Pavel zdůrazňuje, že nechce, abychom 
v této oblasti zůstali v nevědomosti. Lidé 
jsou duchovní bytosti a  jako takoví mají 
jistou tendenci tíhnout k  duchovnu či 
nadpřirozenu. Pohané jsou přitahováni 
k modlám, jejichž duchovní moc je démo-
nického původu. (1Kor 10,20) Křesťané 
se svým životem a  bohoslužbou otevírají 
působení Ducha Svatého, který mění je-

jich životy a dává jim zmocnění ke službě 
přesně podle slov, které Pán pronesl těsně 
před svým nanebevstoupením: „Přijmete 
ale moc Ducha svatého přicházejícího na 
vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, 

označují jako dary zjevení. Do této skupi-
ny patří slovo moudrosti, slovo poznání 
a dar rozlišování duchů.

Slovo moudrosti

Slovo moudrosti (řec. logos sofias) je 
prvním konkrétním duchovním darem 
(nebo projevem Ducha ), kterému se bu-
deme v  tomto článku věnovat. Dar slova 
moudrosti je uschopněním k  pronesení 
moudrého výroku, který se stane řešením 
v nějaké svízelné situaci, nebo slova, kte-
ré pomůže církvi či jednotlivci dosáhnout 
Boží požehnání nebo odhalit Boží vůli.

Zde je důležité, abychom si vysvětlili, 
co znamená pojem moudrost v biblickém 
kontextu. Moudrost, o  níž je zde řeč, je 
daleko více než jen úroveň znalostí nebo 
inteligenční kvocient. Moudrost, kterou 
dává Bůh, je schopnost správně jednat 
v různých situacích a dělat věci tak, aby vý-
sledek byl co nejlepší a bylo dosaženo cíle. 
Moudrost tedy není intelektuální teoretic-
ká dispozice, ale schopnost naše informa-
ce, zručnost a zkušenost co nejefektivněji 
využít. V Písmu čteme, že moudrostí se 
nazývá také šikovnost či umělecké nadání: 
tak to vidíme i v případě umělců a řemesl-
níků pracujících na Mojžíšově svatostán-
ku a jeho vybavení. (Ex 31,1-5) Moudrost 
představuje též schopnost dělat správné 
věci ve správnou chvíli.

Slovo moudrosti, jako duchovní dar, 
vůbec nesouvisí s úrovní moudrosti, kte-
rou člověk běžně disponuje. Moudrost 
člověk obyčejně získává studiem, zkuše-
nostmi a především také modlitbou a hle-
dáním Boha, neboť počátkem moudrosti je 
bázeň před Hospodinem. (Př 9,10) Když se 
jí někomu nedostává, je potřeba o ni s ví-
rou prosit. (Jk 1,5) Na rozdíl od „běžné“ 
moudrosti přichází dar slova moudrosti 
spontánně od Ducha Svatého v konkrétní 
situaci, kdy je potřeba Božího řešení pro-
blému a  nadpřirozeného usměrnění. Ve 
Staré smlouvě nalézáme několik příkla-
dů, kdy se nadpřirozená moudrost proje-
vila u  Božích služebníků v  podobě slova 
moudrosti.

Známým je příklad Josefa, kterého rada 
faraonovi ohledně způsobu jak odvrátit 
hladomor hrozící Egyptu, byla typickým 
slovem moudrosti. Tato rada následovala 
Josefův výklad faraonova snu, který po-
mohl Egyptu se připravit na přicházejících 
sedm let neúrody a hladu. Slovo moudros-
ti spočívalo v doporučení, že země se má 
připravit tak, že během sedmi let hojnosti 
budou její obyvatelé pravidelně odvádět 
určitý díl z úrody. Tyto odložené zásoby se 
později staly zdrojem obživy v době nedo-
statku. (Gn 41,33-36)
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Moudrost byla tím, co si 
Šalomoun žádal od Boha, když se 
s ním Hospodin setkal v Gibeónu.

Tím největším darem, který byl 
lidstvu dán, je věčný život.



Když se Mojžíš dostal do svízelné situa-
ce kvůli tomu, že lidí kterým měl sloužit 
bylo tak mnoho, že na „pastorační roz-
hovor“ s  Mojžíšem museli čekat od rána 
do večera, dal mu jeho tchán Jitro velmi 
dobrou radu, kterou rovněž můžeme po-
važovat za slovo moudrosti: „Vyhlédni si 
také ze všeho lidu schopné a  bohabojné 
muže, věrné muže, kteří nenávidí úplat-
ky. Ty nad nimi ustanov jako správce 
nad tisíci, nad sty, nad padesáti a dese-
ti. Oni ať běžně soudí lid. Každou větší 
věc ať přednesou tobě, ale každou menší 
věc ať soudí sami. Ulehči si, oni ponesou 
břemeno s tebou! Uděláš-li to, budeš moci 
obstát, až ti Bůh dá další příkazy. Také 

všechen tento lid dojde na své místo v po-
koji.“ (Ex 18,21-23; B21) Toto slovo vedlo 
asi k prvnímu organizovanému rozdělení 
pastorační péče v  dějinách Božího lidu. 
Když se Mojžíš naučil delegovat zodpo-
vědnost a  službu, mohl se plně věnovat 
vztahu s  Hospodinem a  své úloze vůdce 
Božího lidu a zákonodárce.

Asi nejpůsobivější příklad slova 
moudrosti ve Staré smlouvě nacházíme 
v příběhu z období vlády krále Šalomou-
na. Davidův syn Šalomoun proslul svou 
moudrostí. Moudrost byla tím, co si žá-
dal od Boha, když se s ním Hospodin se-
tkal v Gibeónu. (1 Kr 3) Nebylo to ani bo-
hatství ani úspěch, ale moudrost; a  tato 
moudrost mu byla dána. Vynikal nad 
všechny lidi, kteří žili v  jeho době. I on 
se však setkával se situacemi, ve kterých 
sebelepší lidská moudrost nestačila a bylo 
potřeba nadpřirozeného projevu moud-
rosti v  podobě slova poznání. Takovou 
situaci nám popisuje 3. kapitola První 
knihy královské: Za Šalomounem přišly 
dvě prostitutky, které se přely o kojence. 
Předložily mu, co se stalo. Obě měly malé 
syny. Jedna z nich v noci toho svého za-
lehla a on zemřel. Když to zjistila, podstr-
čila své mrtvé dítě té druhé a to její, živé, 
si přivlastnila. Obě si na dítě činily nárok. 
Nebyli žádní svědkové a  král Šalomoun 
měl rozhodnout jejich při. Jeho slovo bylo 
šokující, ale bylo projevem nadpřirozené 
Boží moudrosti a znamenalo řešení situ-
ace. Král nařídil přinést meč a rozetnout 
dítě vedví. Matka dítěte se okamžitě pro-
jevila a prosila ho ať to nedělá, ať radši dá 
dítě její sokyni. Ta druhá žena, souhlasila 
s  usmrcením dítěte a  byla ochotna při-
jmout fakt, že dítě nebude mít ani jedna 
ani druhá. Všem přítomným bylo jasné, 
kdo je matkou a soudní pře byla u konce. 

To vše díky slovu moudrosti, které zazně-
lo z Šalomounových úst.

Přímé působení Ducha Svatého bylo ve 
Staré smlouvě omezeno na několik málo 
pomazaných skupin lidí: na krále, proroky 
a kněze. Se vznikem novosmluvní církve 
a  příchodem Letnic se mnohé změnilo. 
Bůh vylil svého Ducha na „všeliké tělo“ 
a každý znovuzrozený věřící může zažívat 
jeho působení ve svém životě, a to včetně 
duchovních darů, po kterých máme podle 
apoštola Pavla horlit. (1Kor 12,31) Když se 
začteme do knihy Skutky apoštolů, vidíme 
zde, že různé problémy a krizové situace 
v  církvi byly vyřešeny právě díky slovu 
moudrosti.

V 6. kapitole Skutků vidíme slovo 
moudrosti hned dvakrát. V Jeruzalém-
ském sboru vzniklo napětí v  důsledku 
toho, že apoštolové nestíhali zabezpečo-
vat distribuci potravin sociálně slabým 
vdovám. Řecky hovořící členové sboru 
se cítili odstrkovaní a  reptali na to, že 
hebrejsky hovořícím bratrům se dostává 
lepší péče. Přišlo slovo moudrosti, ne ne-
podobné slovu, které kdysi řekl Jitro Moj-
žíšovi. Praktickou službu bylo potřebné 
delegovat na diakony. Tito bratři měli být 
muži „o  nichž se ví, že jsou plni Ducha 
a moudrosti.“ (Sk 6,3; ČEP) Mezi těmito 
mladými diakony byl i Štěpán, který se za-
nedlouho stal prvním křesťanským mu-
čedníkem. Štěpán aktivně používal dar 
slova moudrosti v konfrontaci s protivní-
ky evangelia, kteří „nebyli schopni čelit 
Duchu moudrosti, v  jehož moci Štěpán 
mluvil.“ (Sk 6,10; ČEP) Když proti němu 
nemohli nalézt argumenty, obvinili ho 
před Veleradou z rouhání, a ta ho odsou-
dila k ukamenování.

Další problém se objevil v církvi v sou-
vislosti se vznikem sborů, které byly tvo-
řeny nikoli Židy, ale obrácenými pohany. 
Církev řešila otázku, zda se křesťané z po-
hanů nemají nejdříve obřezat a  přijmout 

židovskou kulturu a Mojžíšův zákon. Toto 
požadovali někteří jeruzalémští bratři, ne-
souhlasil s tím však Pavel, apoštol pohanů. 
Řešením bylo slovo moudrosti, které za-
znělo skrze apoštola Jakuba, bratra Ježíše 
Krista. Ten řekl, že není nutné, aby kon-
vertité z  pohanů přijali Mojžíšův zákon, 
ale je potřebné, aby se vyvarovali věcí spo-
jených s  modlářstvím, smilstva, konzu-
mace masa zadušených zvířat a krve. (Sk 
15,13-22) Tyto věci odsouhlasili a po všech 
sborech poslali toto své rozhodnutí s odů-
vodněním, že se jedná nejen o jejich názor, 
ale také o názor Ducha Svatého.

V evangeliu existuje jedno místo, kde 
Pán svým učedníkům dokonce slovo 

moudrosti slibuje v  případě, že budou 
během pronásledování předváděni před 
státní úředníky: „A když vás obžalují, ne-
dělejte si starosti, jak a co budete mluvit; 
neboť v  tu hodinu vám bude dáno, co 
máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluví-
te, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.“ 
(Mt 10,19-20; ČEP) Slovo moudrosti při-
chází znenadání a  právě tehdy, když ho 
potřebujeme.

Slovo poznání

Slovo poznání (řec. logos gnóseós) je 
promluva inspirovaná Duchem Svatým, 
která zjevuje nějakou skrytou skutečnost. 
Tato skutečnost se může týkat lidí, okol-
ností nebo i  nějaké biblické pravdy. Ve 
staré smlouvě to byli často proroci, kte-
ří svými výroky odhalovali skryté věci. 
Kdybychom měli zadefinovat rozdíl mezi 
proroctvím a slovem poznání, museli by-
chom konstatovat, že v obou případech jde 
o řeč inspirovanou Božím duchem, v pří-
padě proroctví je to však složité komplexní 
sdělení týkající se přítomnosti i  budouc-
nosti a slovo poznání je stručným konsta-
továním přítomného faktu, který je však 

Pomocí slova poznání 
Petr odhalil Ananiášovu lež
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v dané situaci lidským smyslům a porozu-
mění skrytý. Ve Staré smlouvě proroci čas-
to odhalovali skryté věci či lidi vydávající 
se za někoho jiného (2 Kr 5,26; 1 Kr 14,1-
5), v Nové smlouvě vidíme slovo poznání 
v  různých situacích Ježíšovy služby. Ježíš 
dokázal poznat, co si lidé myslí nebo jen 
tak šuškají mezi sebou (Mt 16,8; 22,18) a v 
rozhovoru se Samařankou dokázal velice 
podrobně popsat její rodinné poměry bez 
toho, že by ji vůbec znal: „Správně jsi od-
pověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla 
pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není 
tvůj muž.“ (J 4,17-18; ČEP) 

Skrze slovo poznání byla odhalena lež 
Ananiáše a  Safiry, kteří chtěli získat pří-
zeň apoštolů tak, že předstírali, že celý 
zisk z  prodeje svého majetku darují na 
podporu Božího díla. Apoštol Petr skrze 
slovo poznání tento jejich klam odhalil 
a konfrontoval ho. (Sk 5,1-11) Tentýž Petr, 
když později viděl, že v Kornéliově domě 
sestoupil Duch Svatý na pohany, přijal slo-
vo poznání, že nic nebrání tomu, aby i tito 
obrácení pohané byli pokřtěni a  přijati 
do společenství Božího lidu. Řekl: „Kdo 
může zabránit, aby byli vodou pokřtěni 
ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“ 
(Sk 10,47; ČEP).

V životě církve má slovo poznání svůj 
význam především v  duchovní službě li-
dem a  v evangelizaci. Bůh častokrát pro-
střednictvím slova poznání zjeví nějakou 
skrytou věc, což pro dosud neobráceného 
člověka představuje svědectví o Boží realitě 
a jeho zájmu o život člověka. Potom se na-
plní slova apoštola Pavla a lidé o církvi vy-
znají: „Vskutku je mezi vámi Bůh!“ (1Kor 
14,25) Slovo poznání má svůj význam také 
při službě uzdravování. Boží služebníci 
často prostřednictvím tohoto daru pozna-

jí, jakými chorobami lide trpí a koho právě 
Bůh uzdravuje. V tomto případě tento dar 
slouží k povzbuzení víry člověka a je svě-
dectvím o tom, že Bůh na něj nezapomněl, 
že zná a řeší jeho problém.

Rozlišování duchů

Dar rozlišování duchů (řec. diakriseis 
pneumatón) je nadpřirozená schopnost 
poznat, jaký duch působí skrze člověka. 
Tento dar nám umožňuje náležitě rozli-
šovat a  posuzovat různá proroctví nebo 

duchovní promluvy. Písmo nás varuje 
před tím, že povstane množství falešných 
„mesiášů“ a proroků, kteří se budou snažit 
svádět církev. Pán Ježíš se výslovně zmi-
ňuje, že: „mnozí přijdou v  mém jménu 
a budou říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou 
mnohé.“ (Mt 24,5; ČEP) Mnozí se budou 
prohlašovat za „pomazané“ (to je doslov-
ný význam slova mesiáš), ale budou to 
falešní proroci. Mnohdy bude jediným 
prostředkem k  jejich odhalení právě dar 
rozlišování duchů.

Tímto darem disponují především lidé, 
kteří byli povolání jako vedoucí osobnos-
ti církve, pastýři a  strážci Božího stáda. 
Tuto úlohu zdůrazňuje apoštol Pavel star-
ším sboru v  Efezu, když se s  nimi loučí 
s vědomím, že se už nesetkají. (Sk 20,28) 
Rozlišování duchů tedy neslouží k  tomu, 
aby členové církve rozsuzovali, jestli jejich 
pastor mluví z Ducha Svatého či nikoli, ale 
bylo dáno k tomu, aby zodpovědní vedou-
cí církve dokázali odhalit jakékoli nebez-
pečí, které by hrozilo stádu. Pavel to zdů-
vodňuje následujícími slovy: „Já vím, že 
po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, 
kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samot-
ných povstanou muži, kteří budou mluvit 
převrácené věci, aby strhli učedníky za 
sebou.“ (Sk 20, 29-30; ČSP) Zodpovědné 
církevní autority by měly posoudit každé 
proroctví (1Kor 14,29), což je závažným 
argumentem proti živelnému proroková-
ní, ke kterému žel někdy v  charismatic-
kém hnutí dochází.

Apoštol Pavel dokázal díky rozlišová-
ní duchů poznat, že velice povzbuzující 
prorocké prohlášení zdánlivě podporující 
a potvrzující jeho službu nepochází od Bo-
žího Ducha, ale jeho zdrojem je démonic-
ká věštecká síla, přímo spojená s Delfskou 

věštírnou. Během Pavlovy služby v make-
donském městě Filipis se stala následující 
věc: „Když jsme šli jednou do modlitebny, 
potkala nás mladá otrokyně, která měla 
věšteckého ducha a  předpovídáním bu-
doucnosti přinášela svým pánům značný 
zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále 
volala: ‚Toto jsou služebníci nejvyššího 
Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse.‘ A to 
dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo pro-
ti mysli, obrátil se proto na toho ducha 
a řekl: ‚Ve jménu Ježíše Krista ti přikazu-
ji, abys z ní vyšel!‘ A v tu chvíli ji ten zlý 
duch opustil.“ (Sk 16,16-18; ČEP) Pavel se 

mohl radovat, že veřejně zní další hlas na 
jeho podporu. Duchovní dar rozlišování 
duchů mu to nedovolil. Bylo mu „proti 
mysli“, aby se démonické síly zúčastňovaly 
na kázání evangelia. V původním řeckém 
textu je duch, který tu působil označen 
jako „duch Pythóna“, duch přímo souvise-
jící s Apolónovou věštírnou v Delfách, jejíž 
věštby byly velice populární v celém antic-
kém světě. Duch hadího božstva Pythóna 
se zde projevoval prostřednictvím známé 
věštkyně, která se po něm dokonce jme-
novala Pýthie. Je velmi pravděpodobné, 
že mladá otrokyně z Filipis byla součástí 
tohoto kultu. 

Pavel si uvědomoval, že dar rozlišování 
duchů bude pro církev nesmírně důležitý 
především v  posledních (eschatologic-
kých) časech, ve kterých se právě nachá-
zíme. „Duch říká jasně, že v  posledních 
časech někteří lidé opustí víru, aby násle-
dovali bludné duchy a démonické nauky. 
Prolhaní pokrytci s  cejchovaným svědo-
mím budou lidi zrazovat od manžel ství 
a  zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil.“ 
(1 Tm 4,1-3a; B21)

Závěr

V tomto článku jsme si ukázali první 
skupinu duchovních darů nebo projevů, 
kterou jsme nazvali dary zjevení. Dary 
zjevení jsou velmi důležité a  pro probu-
zenecké církve nepostradatelné. Slovo 
moudrosti nám zajišťuje nadpřirozenou 
pomoc a radu v těžkých situacích. Často se 
v církvi projevuje celkem spontánně teh-
dy, když pastor káže a skrze inspiraci Du-
cha Svatého pronese slova, která jsou řeše-
ním pro životní situaci nějakého člověka, 
někomu otevřou oči a přinesou mu osobní 
pomoc a zjevení. Podobně to funguje i se 
slovem poznání. V Boží přítomnosti se vy-
nořují na světlo skryté věci a  lidé mohou 
být nadpřirozeně ujištěni o  tom, že Bůh 
ví o jejich problémech, ale také o skrytých 
hříších. Dar rozlišování duchů funguje 
jako ochrana před démonickými vlivy 
na shromáždění, ke kterým dochází pro-
střednictvím satanských plagiátů duchov-
ních darů, a  skrze duchovní službu mo-
tivovanou sobeckými pohnutkami a  ne 
Božím povoláním. V následujících člán-
cích se budeme věnovat dalším skupinám 
duchovních darů – darům moci (dar víry, 
dary uzdravování, působení mocných 
činů) a  darům řeči (proroctví, mluvení 
v jazycích a výklad jazyků).

Citované překlady Bible:
ČEP – Český ekumenický překlad
B21 – Bible, překlad 21. století
ČSP – Český studijní překlad
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Dar rozlišování duchů je 
nadpřirozená schopnost poznat, 
jaký duch působí skrze člověka.



posvätenia, resp. kresťanskej dokonalosti 
(t. j. slobode od habituálneho hriechu 
a čistote úmyslov srdca). Je to príbeh plný 
jednoty a  rozdelenia, víťazstiev i  prehier, 
zázrakov, ale aj excesov. Vzrušenie, kto-
ré na severoamerický kontinent prinies-
lo hnutie svätosti, sa už viac nepodarilo 
zastaviť; naopak, v  letničnom prebudení, 
ktoré ho nasledovalo, revivalistický ruch 
zaznamenal len ďalšie znásobenie. 

Práve spomínaný dôraz na druhú skú-
senosť sa ukázal ako nesmierne dôležitý 
faktor vo formovaní ranej letničnej teoló-
gie o krste v Duchu Svätom, ktorý nemal 
byť totožný s osobnou konverziou, ale mal 
ju nasledovať a veriaceho človeka zmocniť 
k  životu viery. Napriek tomu, že učitelia 
hnutia svätosti túto skúsenosť definovali 
inak, oplatí sa venovať ich myšlienkam 
pozornosť, keďže v  ich učení nachádzajú 
svoje korene dôrazy známe z moderného 
letnično-charizmatického kresťanstva. 
Boh si použil učiteľov svätosti, aby otvoril 

On vás bude krstiť 
Duchom Svätým 
a ohňom... II.

Amerika bojuje o svätosť

Charles Finney
o modlitbe

„Modlitba je tým najväčším tajomstvom 
úspechu služobníka. Niektorí si myslia, že 
toto tajomstvo sa ukrýva v talente alebo 
v správnom konaní. Nie je to však tak. 
Človek môže mať všetko možné ľudské 
poznanie, ale čo môže urobiť bez mod-
litby? Nevie pohnúť ani ovládať ľudské 
srdcia. Nemôže urobiť nič zmysluplné, 
pokiaľ nežije v harmónii a otvorenom 
spoločenstve s Bohom. Iba tak môže byť 
skrze Boha schopný k tomu, aby získaval 
duše pre Krista. Nechcem budiť dojem, že 
podceňujem význam štúdia a poznania 
Boha. V žiadnom prípade! Ale modlit-
ba a jej moc sú omnoho podstatnejšie 
a efektívnejšie. Práve tu spočíva obrovský 
omyl teologických seminárov a kazateľov 
evanjelia. Dávajú neprimeraný dôraz 
na učenie, genialitu a talenty; nie sú 
však schopní náležite oceniť prvoradú 
dôležitosť modlitieb. O koľko lepšie by 
bolo, keby položili primárny dôraz na 
kúpeľ duše v Božej prítomnosti! Nech sa 
v prvom rade spoliehajú na Boha, ktorý 
mocne koná v životoch svojich modlia-
cich sa služobníkov skrze Ducha, ktorý 
im bol daný. Nech predovšetkým oceňujú 
modlitbu – modlitbu, ktorá je hojná, 
vrúcna, horlivá a plná živej viery. Keby 
sa vydali takým smerom, prinieslo by to 
účinnú nápravu jednej z najrozšírenejších 
a najnebezpečnejších chýb dnešnej doby.“

(nielen teologickým) prekurzorom let-
ničného hnutia. Táto revolučná kapitola 
moderných kresťanských dejín rozpráva 
vzrušujúci príbeh o  prebudeneckej vlne, 
ktorá bola charakteristická mnohoti-
sícovými davmi kajúcich znovuzrode-
ných ľudí, túžiacich po druhej skúsenosti 

Peter Málik

V 
minulom čísle sme na stránkach 
nášho časopisu predstavili čita-
teľom korene hnutia svätosti – 

kresťanského smeru, ktorý bol priamym 
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mysle a  srdcia amerických protestantov 
k  vzrušujúcemu, dynamickému životu 
viery, ktorý nekončí, ale začína osobným 
obrátením. Radosť a nadšenie, tryskajúce 
z ľudí bažiacich po Božej svätosti a čistote, 
boli ako nákaza, ktorá na ohnivé stanové 
zhromaždenia priťahovala ľudí skeptic-
kých voči organizovanému náboženstvu 
ako aj tých, ktorí už boli unavení z často-
krát bezduchého tradičného kresťanské-
ho prostredia. V dnešnom pokračovaní 
predstavíme čitateľom ďalšiu etapu dejín 
prebudenia, a  síce, rozmach hnutia svä-
tosti v  Amerike v  období pred a  po ob-
čianskej vojne.

Charles G. Finney 
a Svätosť z Oberlinu 

Devätnáste storočie so sebou prinies-
lo stanové evanjelizácie a  zhromaždenia 
rozmerov, o akých dovtedy obyvatelia No-
vej zeme ani neslýchali. Niektoré oblasti 
však boli zasiahnuté prebudením viac ako 
ostatné. Medzi ne patrí slávny región zá-
padného New Yorku, známy pod menom 
„spálený okres“, keďže sa cezeň prevalili 
početné prebudenecké vlny nemalého výz-
namu. Muž, ktorý prebudenie v tejto ob-
lasti preslávil snáď najviac, nebol nikto iný 
ako legendárny Charles G. Finney. Tento 
pozoruhodný muž sa narodil v  Connec-
ticute ako najmladšie z  pätnástich detí. 
Finney neštudoval na kolégiu ako mnohí 
ostatní kazatelia jeho doby. Naopak, ces-
tu k  povolaniu kazateľa našiel ako advo-
kátsky učeň. Keď však v roku 1821 prežil 
dramatickú skúsenosť obrátenia a  „krstu 
v Duchu Svätom“ (ktorý sprevádzali „ne-
vysloviteľné prúdy chvály“), vzdal sa práv-
nickej praxe, aby sa mohol naplno venovať 
kázaniu evanjelia. Finney medzičasom 
vstúpil do radov presbyteriánskej cirkvi, 
kde pod vedením Georga Gala študoval, 
aby sa mohol stať oprávneným kazateľom 
v  tejto denominácii. No čoskoro sa začal 
vzpierať prísnemu kalvinizmu, ktorý bol 
v presbyteriánskych kruhoch taký promi-
nentný a po získaní kazateľskej licencie si 
dal za cieľ starostlivo študovať kresťanské 
učenie. A tak Finney postupne nadobu-
dol presvedčenie, že v živote veriaceho je 
možné dosiahnuť úplné posvätenie už po-
čas tejto pozemskej púte. Finneyho kázne 
mali v  sebe okázalosť, ale aj prebudenec-
ký oheň; vedel rozrušiť aj motivovať; jeho 
slová priťahovali davy, no pritom nikdy 
nestratili osobný charakter a  charizmu. 
Charles Finney bol výnimočný kazateľ 
s výnimočným úspechom. 

Finneyho služba evanjelistu nabrala na 
akademickej kredibilite, keď bol v  roku 
1835 vymenovaný za profesora teológie na 

Oberlin College. Dva roky na to sa stal aj 
kazateľom kongregačného zboru v Oberli-
ne. Práve podľa tohto mesta dostala meno 
Finneyho odnož posväteneckého uče-
nia – „oberlinská teológia“. Vo Finneyho 
prípade, samozrejme, nešlo len o  mŕtvu 
doktrínu. Keďže mu záležalo na tom, aby 
sa správne prebudenecké učenie o druhej 
skúsenosti a  posvätení kresťana dostalo 
čo najväčšiemu množstvu ľudí, Finney 
venoval veľa energie písaniu teologických 
pojednaní a úvah rôzneho charakteru: od 
Prednášok o prebudení až po masívnu Sys-
tematickú teológiu. Veľmi mu záležalo na 
tom, aby prebudenecké učenie a prax ne-
zostali len doménou niekoľkých stretnutí 
či stanových zhromaždení – hľadal spôso-
by, ako položiť základy dlhotrvajúcemu, 
širokospektrálnemu prebudeniu. Tvrdil, 
že veriaci môže dosiahnuť vytúžený stav 
posvätenia a  zdokonalenia, v  ktorom 
Duch Svätý spolupracuje s jeho slobodnou 
vôľou a  kultivuje správne motívy v  jeho 
srdci. Hriech a svätosť nemohli podľa Fin-
neyho spolu existovať v tom istom kresťa-
novi. Finney, samozrejme, nebol naivný 
a  vedel, že človek je padlá bytosť, ktorá 
dosiahne dokonalú svätosť až po ukon-
čení pozemského života. Jeho teológia 
však, podobne ako to bolo v prípade jeho 
predchodcov, poukazovala na obrovskú, 
badateľnú zmenu v srdci, ktorú mal Duch 

Svätý v živote veriaceho vypôsobiť. Jedna 
z jeho hlavných inovácií spočívala v tom, 
že za spôsob dosiahnutia úplného posvä-
tenia považoval krst v Duchu Svätom. Zau-
jímavé na jeho učení bolo aj to, že druhú 
skúsenosť mali nasledovať ďalšie, čerstvé 
dotyky Ducha Svätého – dôraz, ktorý je 
pre moderných letnično-charizmatických 
kresťanov úplne bežný, vo Finneyho dobe 
však úplne revolučný. Kdekoľvek kázal či 
vyučoval, zbiehali sa obrovské davy – za-
pĺňal školy, zborové budovy, stany, nieke-
dy aj stodoly.

Ako kazateľ bol Finney veľmi inovatív-
ny: práve on bol „vynálezcom“ výziev na 
spasenie, pri ktorých ľudia túžiaci po ob-
rátení išli dopredu pre modlitbu (angl. al-
tar call). Miesta, kde sa modlili s novoob-
rátenými nazýval „miesta túžby/úzkosti“ 
(angl. „anxious seats“). Ľudí volal dopre-
du, aby verejne vyznali svoju novonájde-
nú vieru v Ježiša Krista. Mnohí voči tejto 
praxi spočiatku namietali, no moderné 

prebudenecké evanjelikálne kresťanstvo 
túto obyčaj (úspešne) praktizuje dodnes. 
Okrem iného bol Charles Finney zary-
tý odporca otrokárstva, ktoré (na rozdiel 
od mnohých iných slávnych revivalistov) 
nevedel zlúčiť s  kresťanskou vierou, kto-
rá dáva každému človeku hodnotu a volá 
po spravodlivosti a  slobode. Vehementne 
tiež kritizoval slobodomurárstvo, keďže 
sám pred svojím obrátením patril do tej-
to spoločnosti a dokonca dosiahol až tretí 
stupeň zasvätenia, t. j. majster slobodo-
murárskej lóže. Angažoval sa vo viace-
rých anti-slobodomurárskych hnutiach 
a kampaniach. 

Excesy Johna Humphrey Noyesa

V súvislosti s priam každou témou de-
jiny dosvedčujú excesy a závažné omyly aj 
uprostred inak pozitívnych udalostí. Nie 
je tomu inak ani pri našej téme. Ani také 
pozitívne a zdravé hnutie ako hnutie svä-
tosti nezostalo bez istých škvŕn. Ako prí-
klad radikálnych možností, ktoré v  sebe 
učenie a  prax hnutia svätosti ukrývalo, 
uveďme aj príbeh Johna Humphrey Noy-
esa. Paradoxne, Noyes bol jeden z Finne-
yho konvertitov. Keďže sa chcel naplno 
venovať kazateľskej službe, študoval teoló-
giu v Andoveri a Yale. Práve počas štúdia 

na Yale Noyes vydal svedectvo o  svojom 
posvätení a  úplnom zdokonalení. Pod 
touto, ináč wesleyánskou, terminológiou 
však Noyes nemyslel to, čo ostatní klasic-
kí učitelia svätosti. Noyes začal tvrdiť, že 
po posvätení nie je možné spáchať žiadny 
hriech. Noyesove myšlienky sa postup-
ne tak vyhrocovali, že ho požiadali, aby 
opustil Yale a zároveň tým aj stratil opráv-
nenie kázať v presbyteriánskych zboroch. 
Učenie kresťanskej dokonalosti v  podaní 
Johna Noyesa napokon dosiahlo vskutku 
nevídanú extravagantnosť: začal vyučo-
vať, že priame osobné zjavenie od Boha 
bolo nadradené Písmu a, samozrejme, 
sám Noyes mal byť arbitrom Božej vôle. 
Okrem iného tiež došiel k záveru, že Ježiš 
Kristus sa vrátil v roku 70 n. l. pri zničení 
Jeruzalema a nebo spolu s dokonalou spo-
ločnosťou boli tu a teraz na Zemi.

Človek by si myslel, že zájsť ďalej sa snáď 
už ani nedá. Žiaľ, John Noyes mal aj v tom-
to ohľade schopnosť prekvapiť. V rozmedzí 
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Človek môže mať všetko možné 
ľudské poznanie, ale čo môže 
urobiť bez modlitby?



zhromaždenia sama viesť. Stovky klerikov 
i laikov z rôznych denominácií prichádza-
li do jej domu, aby sa dopočuli o „kratšej 
ceste“ k  dosiahnutiu dokonalého posvä-
tenia. Vyučovala, že každý môže prijať 
okamžité posvätenie tým, že „všetko polo-
ží na oltár“ a prijme krst Duchom Svätým. 
Zhromaždenia pod vedením manželov 
Palmerovcov navštevovali aj tie najpromi-
nentnejšie osobnosti metodistickej cirkvi, 
nechýbali ani poprední biskupi či pastori 
významných zborov. 

Hnutie svätosti bolo, podobne ako 
mnohé iné prebudenecké prúdy, dobre 
známe aj efektívnym využívaním do-
stupných médií na propagáciu evanjelia. 
V roku 1839 začalo vychádzať prvé perio-
dikum, ktoré sa exkluzívne zaoberalo iba 
doktrínou svätosti, Príručka ku kresťan-
skej dokonalosti, neskôr premenovaná na 
Príručku k  svätosti (angl. The Guide to 
Christian Perfection, resp. The Guide to 
Holiness). Tento mesačník vydával Timot-
hy Merrit v  Bostone a  jeho obsah tvorili 
svedectvá manželov Palmerovcov. V roku 
1865 Príručku kúpili Palmerovci a  nado-
budli tak ešte väčší vplyv v  amerických 
protestantských kruhoch. Palmerovci 
nezanedbali ani prirodzenú, ani nadpri-
rodzenú rovinu svojej služby. Kvalitná 
služba potrebovala kvalitnú propagáciu, 
pre ktorú bolo toto ostrieľané prebudenec-
ké periodikum ako stvorené. Na vrchole 
svojej slávy časopis vychádzal v  náklade 
30 000 výtlačkov! 

Sever proti Juhu

Napätiu, ktoré zažívala americká spo-
ločnosť vo veci zrušenia otroctva, sa ne-
vyhla ani prebudenecká cirkev. Nemáme 
priestor detailne vylíčiť súdobé spoločen-
ské pomery v  súvislosti s  názormi rôz-
nych proponentov a  oponentov otroctva 
z  radov kresťanských kazateľov. Spome-
nuli sme, že proti zrušeniu otroctva bol 
napríklad slávny George Whitefield, 
čo taktiež prispelo k  nemožnosti už-
šie spolupracovať s  niekdajším kolegom 
z  oxfordského „svätého krúžku“ Johnom 
Wesleym, pre ktorého bolo zrušenie ot-
roctva z  biblického hľadiska úplnou sa-
mozrejmosťou. Situácia v revivalistických 
kruhoch pred občianskou vojnou bola 
zreteľne vyhrotená. „Posvätení“ kresťania 
prijali názor, že otroctvo je škvrnou na 
spoločnosti a malo by byť zrušené. Práve 
abolicionizmus (t. j. hnutie za zrušenie ot-
roctva) bol priamou príčinou sformovania 
Weslyánskej metodistickej cirkvi v  New 
Yorku a Novom Anglicku v štyridsiatych 
rokoch 19. storočia. V roku 1844 nastalo 
v samotnej metodistickej cirkvi rozdelenie 

stal jednou z ústredných tém amerického 
spoločenského, intelektuálneho ako aj ná-
boženského života. Práve tieto myšlienky 
patrili ku kľúčovým nástrojom v  boji za 
zrušenie otroctva, proti alkoholizmu, za 
práva žien a pod. 

Úspechy kazateľov ako Charles Finney 
boli do očí bijúce, čo nezostalo bez nále-
žitej odozvy z  metodistických kruhov. 
Na generálnych metodistických konfe-
renciách z  roku 1824 a  1832 zaznievali 
urgentné výzvy, aby veriaci kládli väčší 
dôraz na svätosť: „Ak sa metodisti vzdajú 
učenia o úplnom posvätení alebo strpia to, 
že sa stane mŕtvou literou, sme padlým ľu-
dom!“ Vlna učenia o svätosti, ktorá sa pre-
hnala celou krajinou, donútila metodistov 
k  tomu, aby opätovne preskúmali svoje 
vlastné korene. Naprieč celým národom 
sa metodistickí kazatelia a teológovia vra-
cali k  opätovnému štúdiu Wesleyho spi-
sov a dochádzali k záveru, že nielenže sa 
môžu s čistým svedomím pripojiť k hnutiu 
svätosti, ale dokonca v  ňom môžu zastá-
vať prominentné, vodcovské postavenie 
bez toho, aby boli v konflikte s vlastným 
teologickým dedičstvom. Naopak, Wes-
leyho myšlienky o zdokonalení veriaceho 
v posvätení sa opäť začali dostávať do me-
todistickej praxe. 

Medzi popredných predstaviteľov me-
todistickej odnože hnutia svätosti patrila  
Phoebe Palmerová a  jej manžel (povola-
ním lekár) Dr. Walter Palmer. Manželia 
Palmerovci boli aktívnymi členmi meto-
distického zboru na Allen Street v meste 
New York a  do hnutia svätosti sa dostali 
cez Phoebinu sestru Sarah A. Lankfor-
dovú, ktorá v roku 1835 začala organizo-
vať „Utorkové stretnutia na propagáciu 
svätosti“ (angl. Tuesday Meetings for 
the Promotion of Holiness). Nielenže tu 
pani Palmerová sama zakúsila posvä-
tenie, ale čoskoro začala prebudenecké 

rokov 1836 až 1879 sa pokúsil vytvoriť ko-
munity „biblického komunizmu“ na viace-
rých miestach amerického severovýchodu, 
pričom najznámejšia z nich bola v Oneide, 
v  štáte New York. Vďaka tomuto experi-
mentu sa Noyes zapísal do amerických de-
jín ako jeden z mála ľudí, ktorých utopické 
pokusy mali aspoň aký-taký ekonomický 
úspech. Komunita žila zo svojej vlastnej 
produkcie a okrem iného bola známa pro-
dukciou výrobkov zo striebra. Pri ekono-
mickom úspechu však musíme s  pozitív-
nym hodnotením skončiť. „Výdobytky“, 
ktorými Noyes vyrážal dych svojim kres-
ťanským súčasníkom, s  historickou kres-

ťanskou ortodoxiou veľa spoločného veru 
nemali. Napríklad, Noyes uviedol do praxe 
štruktúru, ktorú nazval „komplexné man-
želstvo“. Keďže tento bezbreho inovatívny 
kazateľ už predtým prišiel k záveru, že po 
Kristovom návrate ľudia žili v  dokonalej 
nebeskej realite a  „v nebi sa ani neženia, 
ani nevydávajú“, navyše, posvätení ľudia 
už viac nemôžu hrešiť, tradičná forma 
manželstva bola teda už zastaralá a nepot-
rebná. Noyes spustil program „zmierenia 
pohlaví“, ktoré malo byť paralelou k zmie-
reniu človeka s  Bohom. Tento systém by 
sme mohli zhruba definovať ako „posväte-
nú“ promiskuitu, teoreticky pod kontrolou 
žien, ktorá mala byť samo-regulovateľná 
pomocou podmienečnej zdržanlivosti, či 
vzájomnej konfrontácie. 

Za tieto (a im podobné) inovácie si No-
yes vyslúžil nejednu žalobu. Keď ho jeden 
z  najbližších nasledovníkov v  roku 1879 
upozornil, že sa ho chystajú odsúdiť za po-
hlavné zneužitie, utiekol do kanadského 
Ontária, kde v roku 1886 zomrel.

Metodisti a návrat k posväteniu

Nečudo, že aj vďaka bizarnostiam 
zmienenej utopistickej komunity pána 
Noyesa malo hnutie svätosti zložité, tak-
mer ošemetné postavenie v  boji o  svoje 
miesto v  severoamerickom kresťanstve. 
Napriek tomu však posolstvo o  dokona-
losti a  posvätení priťahovalo stále viac 
a  viac nadšených priaznivcov. V týchto 
rokoch bola americká spoločnosť optimis-
ticky naladená ohľadom možnosti zdo-
konalenia človeka aj spoločnosti a učenie 
hnutia svätosti v  tejto súvislosti brnkalo 
po správnej strune, i  napriek utopickým 
excesom a  heretickým odchýlkam nie-
ktorých protagonistov. Za zmienku stojí, 
že do roku 1840 sa tzv. perfekcionizmus 

John Humphrey Noyes
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obrovských rozmerov: južná frakcia ob-
hajovala otrokárstvo, pričom severná bola 
otvorene proti. Postoj kresťanského Juhu 
nezostal bez následkov.

V roku 1858 vypuklo v  Amerike pre-
budenie vrcholnej intenzity. Bolo to po-
sledné americké prebudenie pred vojnou 
Severu proti Juhu, južanských štátov sa 
však prakticky vôbec nedotklo. Južanské 
zbory opustili učenie o kresťanskej doko-
nalosti a  posvätení teoreticky aj praktic-
ky. Z pôvodných wesleyánskych dôrazov 
na svätosť sa stala mŕtva litera. Prebude-
nie na Severe prebiehalo predovšetkým 
v  mestách, hlavne v  oblasti New Yorku 
a smerom na severovýchod. Robotníci vo 
fabrikách spontánne spievali chvály, prí-
stavní robotníci si kľakali na lodné doky 
v modlitbe a uctievaní. Spoločnosti, ktoré 

prevádzkovali telegrafické služby počas 
určených hodín dovoľovali veriacim za-
darmo posielať evanjelizačné správy svo-
jim známym „hriešnikom“. Dokonca aj 
mnohí oponenti z  konzervatívnejších 
kruhov sa pridali k  prebudeniu svätosti, 
dosvedčujúc rapídny nárast návštevnos-
ti vo svojich zboroch. Prebudenie z  roku 
1858 malo intenzitu a  rozmery Veľkého 
prebudenia za čias Georgea Whitefielda, 
no s jedným veľkým rozdielom – otrokár-
sky Juh ho vôbec nezakúsil. Zato americ-
ký Sever prežíval duchovne horúce chvíle. 
Účastník prebudeneckého zhromaždenia 
metodistického zboru v  Binghamtone, 
v  štáte New York, píše: „Pastor padol na 
zem a ležal tri hodiny a potom sa celú noc 
modlil. Počas bohoslužieb niektorí kričali, 
druhí sa smiali, iní zasa plakali a  mnohí 

ležali na zemi tri aj päť hodín, neschopní 
už ani kričať ani plakať.“ 

Keď sa v americkom národe neúprosne 
schyľovalo k  občianske vojne, gro pozor-
nosti sa nevyhnutne presunulo prakticky 
úplne na politické a  sekulárne témy, pri-
čom revivalistické plamene kázní o  svä-
tosti museli ísť bokom. Keď sa z  verbál-
nych sporov ohľadom otrokárstva vykľula 
otvorená vojna, ľudia zabudli na teologic-
ké a denominačné rozdiely. Výstrely z Fort 
Sumter ukončili etapu raného hnutia 
svätosti v  Spojených štátoch amerických. 
Slovami Vinsona Synana: „Dokonalosť, 
ktorú tak mnohí hľadali prostredníctvom 
dvojitej medecíny obrátenia a posvätenia, 
nedokázala zabrániť nedokonalosti vojny.“ 
Jedna kapitola sa síce skončila, no druhá sa 
mohla čoskoro začať. 

Phoebe Palmerová 
o prísľube spásy

„Predstav si, že by si bol v rozpakoch 
zo svojich fi nančných záväzkov, ktoré 
beznádejne prevyšujú tvoje zdroje. A teraz 
si predstav, že máš priateľa neobmedzenej 
reputácie a bohatstva. Jeho meno vyvoláva 
univerzálnu dôveru; jeho neobmedzený 
postoj voči tebe je plný lásky a milosti; 
počuje o tvojom trápení a napíše ti pár 
slov: ‚Prevzal som na seba tvoje záväzky. 
Vedel som, že to nebudeš schopný zaplatiť, 
preto som splatil všetky dlžoby, a teraz 
nielenže chcem, aby si sa považoval za 
slobodného, ale bude mi potešením, keď to 
urobíš teraz. Moje meno ti už prisľúbilo, že 
prinesie úľavu spolu s tebou všetkým, ktorí 
sú v podobnom utrpení, ktorí ma o to 
požiadajú, a česť môjho mena požaduje, 
aby si okamžite pred svetom uznal to, že 
som verný v plnení svojho slova…‘

… Nemôžeš zneuctiť svojho Spasiteľa 
viac než pochybovaním o tom, či naplní 
svoje zasľúbenia. Jeho meno je VERNÝ 
a PRAVDIVÝ. Ó, aká hriešna sa mu musí 
javiť tá nedôvera, či teraz naplní svoje 
zasľúbenia, keď už raz povedal: ‚Teraz je 
priaznivý čas, teraz je deň milosti. Lebo 
všetky Božie prísľuby sú áno a amen, na 
slávu Božiu.‘ Spasiteľ sa práve teraz na 
teba pozerá očami večnej lásky, s túžbou 
naplniť svoje prísľuby, ktoré ti dal. Nemôže 
ťa však požehnať uprostred tvojej nevery. 
Nebolo by to v súlade s princípmi, na 
ktorých stojí Jeho kráľovstvo. Nevera je 
hriech a musíš sa jej zrieknuť; lebo Spasiteľ 
prišiel na to, aby ťa zachránil z tvojich 
hriechov, nie v tvojich hriechoch…“
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5. časť: 
Kroniky 
píšu tí, čo 
prežili 

László Répás 

S 
náď najväčší rozpor v histórii cir-
kvi ukrýva v sebe dodnes otázka, 
ktorú si často kladú denominačne 

nezávislí historici či prostí laickí pozo-
rovatelia, ako sa mohla počas 4.-5. sto-
ročia vytvoriť z  niekdajšej židovskej 
skupiny, užívajúcej si spočiatku ochra-
nu, neskôr na miestnej úrovni a násled-
ne systematicky po celej ríši prenasledo-
vanej kresťanskej cirkvi jedna ukrutne 
prenasledujúca organizácia, ktorá pou-
žívala na prenasledovanie svojich súpe-
rov s odlišným chápaním viery a/alebo 
inštitúcionálneho zriadenia presne tie 
isté štátne mechanizmy, ktorými bola 
ani nie o  storočie skôr prenasledova-
ná ona samotná? V dôsledku rozbitia 
prekvitajúcich spoločenstiev severnej 
Afriky a Blízkeho východu, sa centrom 
kresťanstva stal Rím. Bezbranné úze-
mia, zničené vandalmi či, neskôr, spo-
ločenským vplyvom tisícov moslimov, 
boli do dnešného dňa vyňaté z hlavného 
prúdu kresťanstva.  

K tomu, aby sme boli schopní zodpo-
vedať túto otázku, musíme sa pozrieť na 
udalosti z  tretieho storočia, kedy prena-
sledovanie kresťanov naberalo celoríšsky 
rozmer, a  od polovice storočia bolo zá-
konne podložené cisárom. (Pozri predoš-
lú časť série: Cisár verzus Kristus, Logos 
7/2011). Čoraz intenzívnejšie, desaťročia 
pretrvávajúce prenasledovanie, obzvlášť 
od polovice 3. storočia, malo za dôsledok 
narastajúci tlak na vedúcich predstavite-
ľov kresťanských spoločenstiev, ako aj na 
masy kresťanov z  rôznych kútov sveta. 
Na útlak, prenasledovanie, byrokratické 
znemožňovanie zámerov (ako napríklad 
Déciove osvedčenia - potvrdenia o tom, že 
človek obetoval k pocte cisára) a napokon 
aj na masové vyvražďovanie boli rôzne 
odozvy: od pohotového, takmer podlíza-
vého poklonkovania až po odhodlanie do 
úplného konca zotrvať verným vyznaniu 
viery, čoho bezprostredným následkom 
bola mučenícka smrť. 

Mučeníci 
a zradcovia

História 
prenasledovania 
kresťanov 

Cisár Konštantín I. Veľký
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Z tohto všetkého nám vyplýva, že v cir-
kvi sa vyčlenilo viacero kategórií ľudí: od-
padlíci (lapsi), tí, čo zneužívali cirkevný 
majetok, sväté spisy v prospech vrchnos-
tí (traditores), tí, ktorí utiekli a  snažili sa 
zachrániť falošným ospravedlňovaním 
skrze obete, vyznávači (confessores) a mu-
čeníci (martyres). Zároveň sa počas týchto 
desaťročí v  kresťanstve vyostrili vnútor-
né napätia a  spory pretrvávajúce už od 
druhého storočia. Hlavným predmetom 
týchto sporov medzi hnutiami a smermi, 
ktoré očakávali parúziu a  naďalej stavali 
na charizmatických autoritách, a  medzi 
predstaviteľmi väčšinového kresťanstva, 
očakávajúcimi druhý príchod Ježiša Kris-
ta až v  ďalekej budúcnosti, čím sa čoraz 
viac sústreďovali na aktuálne vzájomné 
vzťahy medzi ich zriaďujúcimi predstavi-
teľmi, boli apoštolské vzory prvotnej cir-
kvi a praktizovanie chariziem.

Čo sa týka reakcie na prenasledovanie, 
možno poznamenať, že zo spomenutých 
kresťanských kruhov sa vyčlenilo ove-
ľa viac vyznávačov viery a  mučeníkov, 
ako udávajú uznávaní historici ako napr. 
Paul Johnson – oxfordský historik, ktorý 
vo svojom diele História kresťanstva píše: 
„Prebudenecké skupiny v  rámci kresťan-
stva, (hovoriaci v jazykoch), boli najvzdo-
rovitejšie a  najneoblomnejšie. Prevažná 
väčšina prvotných mučeníkov pochádzala 
z tých skupín, ktoré neskôr cirkev zverej-
nila ako odpadlíkov.“ 

Práve preto, by sme sa pravdepodobne 
nič nedozvedeli o skutočných hodnotách, 
myslení a  vierovyznaní týchto skupín 
a hnutí, keby sa k nim nepripojil dodnes 
najvyzdvihovanejší, po latinsky píšu-
ci teológ, Tertulián z  Kartága. Tertulián 
bol svedkom morálneho úpadku a  do-
minancie kléru v  hlavnom prúde cirkvi, 
čo ho viedlo k  rozhodnutiu opustiť túto 
cirkev. Po tejto udalosti nasledovalo jeho 
osobné spoznanie práce a  moci „Parak-
léta“, t. j. Ducha Svätého. V dielach, ktoré 
v zvyšnom období života napísal, na mno-
hých miestach kritizoval odmietanie práce 
Ducha Svätého, a tak nazval veľkú cirkev 
po dobách apoštola Pavla ako cirkev, ktorá 
nie je postavená na duchovných daroch, 
ale len na duševných princípoch, „psy-
chickou“ cirkvou a oduševnene obhajoval 
cirkev, ktorá sa obnovovala v  „duchov-
ných daroch“– „pneumatickú“ cirkev.

Pomocník v utrpení

V tom istom období píše svojmu pria-
teľovi katolíkovi o jednom úteku, ktorého 
bol počas prenasledovania svedkom: „Keď 
už vodcovia utekajú, kto potom zo stáda 
zotrvá, keď ich všetkými prostriedkami 

presvedčia o  tom, že treba utiecť? To je 
však isté, že dobrý pastier kladie dušu za 
svoje ovečky. Zlý pastier je ten, kto, keď 
zbadá vlka, utečie a  ponechá svoje oveč-
ky na zožratie. Takého pastiera vyhodia 
z dvora a jeho mzdu zadržia ako odškod-
né, a dokonca aj z predošlého platu si budú 
vyžadovať odškodné za to, o  čo ukrátil 
Pána. Preto cirkevní predstavitelia sa ne-
smú dať na útek počas prenasledovania. 
Nevyhľadávajú tých, ktorí chcú chodiť 
po širokej ceste, ale tých, ktorí sú ochotní 
chodiť po úzkej ceste; a k tomu je potreb-
ný Paraklétos, ktorý nás vovedie do kaž-
dej pravdy, ktorý upriamuje našu myseľ 
na to, aby sme obstáli v každom utrpení. 
Tí, ktorí Ho dostali, nepoznajú útek pred 
prenasledovaním, ani oslobodenie spod 
prenasledovania úplatkami, lebo On je 
ten, ktorý im pomôže obhájiť sa, pomôže 
im v ich súžení.“

Tertuliánov postoj bol úplne nekom-
promisný, až by sme to mohli považovať 
za provokatívne správanie, ktoré bolo 
charakteristické pre členov hnutia, do 
ktorého patril. Hlavný prúd cirkvi dokon-
ca často montanistom vyčítal, že doslova 
vyhľadávajú prenasledovanie a provokujú 
prenasledovateľov. Ortodoxní im vyčítali 
dokonca aj to, že na ich zhromaždeniach 
je prejavovaná cirkevná úcta aj voči že-

nám. Iní obviňovali ich vplyvných pred-
staviteľov aj po finančnej stránke, tvrdili 
o nich, že disponujú veľkým bohatstvom, 
chodia na drahé cesty, aby sa chvastali, 
ako aj z toho, že podozrivo dobre zabez-
pečujú svojich najbližších nasledovníkov. 
Ešte aj väčšina ortodoxných kňazov však 
uznala, že obvinenia voči nim sú iba oby-
čajné klamstvá. Kňaz Eusébios naprík-
lad spomína príbeh, v ktorom Montanus 
a  žena jedného z  najvyšších prorokov 
spáchali spolu samovraždu, ale vzápätí 
dodáva, že je to absurdné tvrdenie. „Tieto 
myšlienky sa za krátky čas dostali až tam, 
že samotné poblúdenie vo vyučovaní pri-
nieslo morálnu skazu – čiže aj ortodoxní 
predstavitelia začali spochybňovať ich 
dobrú povesť.“ 

Podľa Paula Johnsona priťahovali naj-
viac veriacich také spoločenstvá, ktoré 
boli najzbožnejšie, a ktoré požadovali naj-
disciplinovanejší životný štýl, a preto boli 
najzahorknutejšie napádané práve od or-
todoxných vodcov. Prečo sa nezachovali 

vo veľkom počte významné dôveryhodné 
výpovede o  týchto raných prebudenec-
kých hnutiach? Nie náhodou. Keď boj 
proti kacírom na základe teologických 
sporov prerástol do štátom podporo-
vaného prenasledovania, spisy autorov 
z  týchto hnutí zničili. Tertuliánove diela 
sa vyhli „vytretiu z  histórie“ len preto, 
lebo práve on vytvoril vo svojich spisoch 
väčšinu základných teologických pojmov 
v  latinčine, ktoré zohrávali významnú 
úlohu v diskusiách o Kristovej prirodze-
nosti počas 4. – 5. storočia a pri spisovaní 
vyznaní viery.

Od cirkvi Ducha 
k cirkvi biskupov

Katolícka ortodoxia sa už od druhé-
ho storočia dala na cestu posilňovania 
autority jednej osoby, monarchistického 
biskupa, vytvorila zásady jednoty doktri-
nálnej a inštitucionálnej cirkvi a vypraco-
vala doktríny pre taký mocenský systém, 
v ktorom si biskupi uplatňovali apoštolské 
práva. Prvoradým cieľom tohto mocen-
ského systému bolo čeliť výzvam zo strany 
gnostikov. Za krátky čas sa však aj tí, kto-
rí zvnútra posudzovali štruktúru cirkvi 
a také hnutia a osoby, ktoré sa snažili na-

vrátiť kresťanstvo k základným princípom 
Biblie, veľmi rýchlo ocitli za hradbami ka-
tolíckeho bratstva a zároveň každý, kto sa 
pokúsil túto jednotu nabúrať, dostal pečať 
kacíra, nezávisle od skutočného presved-
čenia jeho viery. 

Spory, ktoré vznikali počas tretieho 
storočia, sa týkali v  prvom rade otázky 
autority, presnejšie duchovnej autority 
biskupa, ako i  právoplatnosti jeho služ-
by. Najviac sa táto otázka vyostrila po 
tom, ako prenasledovanie počas tretieho 
storočia v  cirkvi, a  predovšetkým v  jej 
hlavnom prúde, v katolíckej cirkvi, spô-
sobilo masové zapieranie, zrady, ktoré sa 
v  mnohých prípadoch priamo týkali aj 
biskupov. Keď cisár Décius vyhlásil veľké 
prenasledovanie kresťanov, cirkev už 
mala veľa toho čo stratiť. 

Nebezpečenstvo, ktoré trvalo, hoci 
s  prestávkami, šesťdesiat rokov, až po 
Konštatínovo vydanie ediktu zaručujúce-
ho náboženskú slobodu otriaslo kresťan-
skými spoločenstvami po celej ríši. 
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Konštantínovo stanovisko ku 
všeobecnej náboženskej tolerancii  
nebolo dlhodobo udržateľné.



Cyprián, kartágsky biskup, uvádza, že 
v Afrike boli ľudia biskupmi masovo pri-
vádzaní pred cirkevné predstavenstvo, 
aby prehlásili, že sú „dobrovoľne“ rozhod-
nutí obetovať obete oficiálne uznaným 
božstvám. Nasledovalo zanechanie vie-
ry, apostázia a všeobecná skaza morálky. 
„Mnoho kňazov, ktorých úlohou malo byť 
posmeľovanie veriacich a ukazovať im prí-
klad, odstúpilo od svätoslužby, zanechali 
nielen svoje stáda, ale aj kraj a  pokúsili 
sa získať pre seba peniaze podvodmi, na-
dobúdať majetky intrigami alebo sa živili 
úžerou,“ píše Cyprián o tých, ktorí odpad-
li. Počas prenasledovania boli popri zapie-
rajúcich alebo inak skompromitovaných 
kresťanoch vyzdvihovaní mučeníci, ktorí 
svedčili svojou vlastnou krvou, ako aj väz-
ni a vyznávači viery, ktorí ochotne znášali 
utrpenie, zatiaľ, čo úrad kňazstva si naďa-
lej posilňoval svoju duchovnú autoritu. 

Tí, čo počas prenasledovania odpadli 
od viery, sa viackrát obrátili na nich, aby 
si presadzovaním prenasledovania moh-
li vydobyť opätovné prijatie do cirkvi, čo 
v skutočnosti spochybňovalo kňazskú vý-
sadu odpúšťať hriechy. Cyprián, ktorý bol 
zároveň teológom katolíckeho bratstva, 
vyzdvihuje autoritu biskupa a  cirkevnej 
hierarchie nad duchovnú autoritu, aj keby 
bola získaná vyznaním viery alebo práve 
mučeníctvom. Práve o tom píše vo svojom 
diele O jednote katolíckej cirkvi: „Aj keby 
takého človeka zabili za to, že sa nazýva 
kresťanom, túto škvrnu nezmyje ani krv. 
Nejednotnosť je neodpustiteľný hriech, 
dokonca ani utrpenie smrti ho nevie 
očistiť.“ 

Napokon, on sformuloval dodnes neod-
volanú dogmu, že mimo katolíckej cirkvi 
neexistuje spasenie, pričom ide o  nahra-
denie spásonosného Vykupiteľa dogmou 
spásonosnej cirkvi a  kňazstva. Hoci on 
sám narieka nad zapieraním viery kňazov, 
s horkosťou obraňuje ich autoritu, čokoľ-
vek už vykonali alebo nevykonali počas 
prenasledovania. Aj preto píše Tertulián 
na tému duchovnej moci: „...  podstatou 
samotnej cirkvi je Svätý Duch... a  v tom 
zmysle odpúšťa cirkev hriechy, čiže cirkev 
Ducha odpúšťa skrze ľudí Ducha, a  nie 
cirkev pozostávajúca z  nejakého počtu 
biskupov. Lebo Pán má právo a rozhodnu-
tie svojej vôle, nie služobník, to je úlohou 
samotného Boha, nie kňaza.“ Vďaka tej-
to výpovedi sa Tertulián právom nazýva 
priekopníkom protestantizmu.

Ríšske kresťanstvo 
a kresťanská ríša

Hlavný prúd kresťanstva nereagoval 
počas intenzívneho prenasledovania na 
otrasy a  morálnu či duchovnú kritiku 
ustanoveného kléru zo strany veriacich 
programom duchovnej obnovy, ale utia-
hol sa späť za hradby ideologickej pevnosti 
formálnej jednoty a  vylúčil kohokoľvek, 
kto túto myšlienku čo i  len spochybnil. 
Uprostred tohto ukrutného obdobia došlo 
k takým demografickým zmenám v zlože-
ní kresťanského ľudu, že väčšina vyznáva-
júcich kresťanov obetovala svoj život kvôli 
vnútornému presvedčeniu, zatiaľ čo tieto 
kritické desaťročia prežili skôr tí kresťa-
nia, ktorí boli ochotní robiť kompromi-
sy, a  tak predovšetkým oni tvorili hlav-
ný prúd cirkvi v  období konštatínovskej 
konsolidácie. 

Ako sa dôraz čoraz viac presúval na 
jednotu organizácie a budovanie hierar-
chie, katolícka cirkev sa na prelome tre-
tieho a  štvrtého storočia stala určitým 
obrazom ríše, ktorá sa svojou byrokra-
ciou v štátnej správe, biskupmi a oficiál-
nou vrstvou teológov, jednotným doktri-
nálnym systémom a jeho autoritatívnym 
chápaním stala samostatnou ríšou v ríši. 
Tento celosvetový činiteľ mohol vďa-
ka svojej monolitickej jednote poslúžiť 
k  vybudovaniu a  stabilizácii ríše a  snáď 
aj z tohto hľadiska povolil cisár Konštan-
tín prenasledovanie, pretože rozpoznal, 
že ideológia katolíckej cirkvi dokonale 
zapadá do plánov a  potrieb všeobecné-
ho, t. j.  katolíckeho štátu. Preto upustil 

z prázdneho pohanského štátneho nábo-
ženstva a  rozhodol sa vstúpiť do zmluv-
ného vzťahu s  mladým a  dynamickým 
partnerom, s kresťanstvom. „Toto je teda 
svetským a  racionálnym vysvetlením 
vyhlásenia náboženskej tolerancie ci-
sára Konštantína – konštatuje historik. 
Konštantínovo stanovisko ku všeobec-
nej náboženskej tolerancii však nebolo 
dlhodobo udržateľné. Predstavitelia ríše 
si totiž nevedeli ani predstaviť stav, kedy 
by kresťania neboli prenasledovaní, a keď 
toto nariadenie prijali, čoraz ťažšie bolo 
pre nich neprenasledovať svojich nepria-
teľov – či už zvnútra alebo zvonka. Tieto 
isté nutnosti trápili aj cirkev, ktorá bažila 
len po utrpení a  z trpiacej obete sa stal 
napokon činiteľ prelamujúci k  monopo-
lizmu“ – píše Johnson. 

Pre Konštantína bolo prirodzené, aby 
ako pontifex maximus, čiže ako najvyšší 
náboženský vodca, poskytol tak, ako aj 
ostatným kňazom pohanských nábožens-
tiev, rôzne výsady novoprijatým kresťan-
ským kňazom a biskupom, pozdvihol ich 
do pozície štátnych úradníkov, preto ich, 
napríklad, oslobodil od finančne zaťažu-
júcich povinností voči úradom, ako aj od 
platenia miestnej dane. Dôsledkom toho 
však bolo, že zakrátko nato sa cisár stal 
hlavným sudcom v  základných otázkach 
viery, on predsedal na konciloch, hoci sa 
dal pokrstiť len na svojej smrteľnej posteli 
a aj jeho chápanie kresťanstva bolo rozpo-
ruplné. Napriek zmierujúcej a  toleranciu 
budujúcej deklarácii Milánskeho ediktu, 
zostáva záhadou, ako mohla cirkev prijať 
cisárovo oprávnenie o  rozhodovaní nad 
otázkami viery.

„Čo má cisár 
do činenia s cirkvou?“

Spory a   násilný konflikt, tiahnúci sa 
celým štvrtým storočím, ktorý zanechal 
v  severoafrickom kresťanstve v  neskor-
šom období tragické následky, vypuk-
li v  súvislosti so zvolením kartágskeho 
biskupa bezprostredne po Konštantíno-
vom víťazstve nad cisárom Maxentinom. 
V roku 331 zvolili Caeciliána za biskupa, 
s  čím sa mnohí, približne osemdesiati 
numídski biskupi, nedokázali stotožniť, 
keďže jeho vysviacku vykonal tzv. tradi-
tor, t. j. biskup, ktorý počas prenasledo-
vania odovzdal Sväté Písmo štátnym úra-
dom, a  preto to považovali za neplatné. 
Namiesto neho zvolili Majorína a neskôr 
Donáta.

V sporoch sa obe strany obrátili na 
Konštantína, v  ktorého poverení sa naj-
prv pod predsedaním rímskeho biskupa 
Militadésa na stretnutí talianskych a gál-
skych biskupov rozhodlo v prospech Ca-
eciliána, potom však, ako sa voči tomu 
Donátus odvolal, v roku 314 nechal Kon-
štantín Arelatébsky (dnešný Arles) zvolať 
všetkých biskupov Západnej ríše a  toto 
zasadnutie opäť posilnilo v  moci Caeci-
liána. Dokonca sa spísalo jedno z  najzá-
kladnejších nariadení, a síce, že biskupská 
vysviacka je právoplatná aj vtedy, ak bol 
v  minulosti biskup traditor, čiže zradca. 
Tým bolo umožnené, aby sa mohli vy-
sväcovať aj takí biskupi, ktorí sa v minu-
losti dopustili morálneho poklesku a boli 
uznaní za nehodných. Táto skutočnosť je 
mimoriadne dôležitá preto, lebo sa tým 
doriešilo a  nadobudlo konečnú platnosť 
oddelenie biskupov, kňazov a  kléru od 
laického ľudu, čím sa klérom vysluhované 
sviatosti (krst, odpustenie hriechov atď.) 
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Cirkev vyšetrovala a našla hriech, 
štát trestal a odplácal.

automaticky stávali právoplatnými, nezá-
visle od morálneho stavu a skutkov dotyč-
ného klerika. 

Väčšina afrických kresťanov s  puri-
tánskou morálkou, v  ktorých zároveň 
pôsobila punská tradícia, ktorá s Rímom 
nemala vôbec nič spoločného, prijímala 
toto rozhodnutie s  búrlivým odporom 
a  naďalej verila v  to, že cirkev je spolo-
čenstvo vyvolených a svätých, a že biskup 
musí byť v každom prípade nepoškvrnený 
a nenapadnuteľný, čo bolo mimochodom 
v  súlade s  Pavlovými inštrukciami pre 
Timoteja v  tejto otázke. Preto pod vede-
ním Donátia vznikla v  severnej Afrike 
cirkev s  pomerne významným počtom 
veriacich, ktorá sa oddelila od vplyvu čo-
raz centralizovanejšej Rímskej katolíckej 
cirkvi. Ich heslom bolo: „Čo má cisár do 
činenia s cirkvou?“ Ortodoxný katoliciz-
mus sa v priebehu nasledujúceho storočia 
dostal v  tejto oblasti do menšiny a  toto 
náboženstvo ctižiadosti, konformizmu 
a prispôsobenia sa svetovému systému sa 
vyčlenilo pre bohatú vrstva zemepánov 
a  pre porímštených obyvateľov pobrež-
ných miest. Donátska cirkev po politickej 
či hospodárskej stránke odmietala vtedaj-
ší svetový poriadok, a tak si získala obdiv 
u  obyvateľov kontinentálnych vnútro-
zemných pohorí a hornatých krajov. 

Na príkaz Konštantína už medzi rokmi 
316 a  321 zasiahli donátske spoločenstvá 
kruté prenasledovania zo strany vrchnos-
ti. Po štvrťstoročí cisárskej politiky nábo-
ženskej tolerancie dochádzala trpezlivosť 
katolíckym veriacim. V roku 347 žiadal 
Caeciliánus a jeho veriaci u cisára povole-
nie pre násilný štátny zásah. Donátovým 
vyhnanstvom, ako aj masovým vyhladzo-
vaním veriacich, sa snažili potlačiť vplyv 
súperiacej denominácie. Táto udalosť je 
zároveň míľnikom pre katolíckych kres-
ťanov, kedy sa im podarilo uplatniť štátne 
násilie proti ostatným kresťanom, ktorí sa 
nechceli stotožniť s  ich učením, po ňom 
nasledovalo množstvo ďalších takýchto 
udalostí. 

Donátistov však tieto utláčania ešte 
viac posilnili a  aj oni sa rozhodli ísť do 
boja. Spojili židovské tradície zelótizmu 
s  essénskym ideálom svätosti a  niektorí 
členovia ich zborov vytvorili voľné sku-
piny (circumcelliones), ktoré sa vyzbrojili 
palicami, a tak sa rozhodli vykonať zadosť-
učinenie na rímskych prívržencoch, v ich 
ponímaní eschatologických udalostí ich 
nazývali „kapitánmi svätých“. Ich bisku-
pi a kňazi slúžili skôr v punskom jazyku 
ako v latinčine, podobne, ako aj montani-
sti, ktorí kázali v kmeňovej reči. V období 
cisára Juliana s prímením „Apostata“, t. j. 
„Odpadlík“ (361-363) získali donatisti na-
späť svoje zhabané práva a  cisár odoprel 

ortodoxným katolíkom vojenskú pod-
poru, čím, ako sám cisár píše, ukončil 
prelievanie krvi. „Početné spoločenstvá 
takzvaných kacírov“ – píše – „v podstate 
vyvraždili, napríklad v Samosate, Bithunii 
a v Galácii...“ Julianov pokus o reštauráciu 
zlyhal, a  následne sa záujmy pokresťan-
čenej ríše a ríšskeho kresťanstva ešte viac 
spojili, dôsledkom čoho bolo vydanie celé-
ho radu zákonov proti kacírom. 

„Kresťanský štát“ prenasleduje „kací-
rov“ presne takým istým spôsobom, ako 
predtým prenasledoval kresťanov. Predos-
tiera tresty všetkým tým, ktorí by „spo-
chybňovali otázky viery..., ktorí dráždia 
ľudí proti pokoju a  poriadku, vzbudzujú 

vzburu a  narúšajú cirkevnú harmóniu, 
ktorí by sa púšťali do sporov alebo rozdá-
vali rady“, je napísané v nariadení pochá-
dzajúcom z 80–tych rokov 3. storočia. Už 
v  roku 333, za vlády Konštantína, uplat-
ňovali prostriedok cenzúry pre ochranu 
oficiálneho kresťanstva, kedy odsúdili 
všetky Áriove spisy na spálenie, „...aby nič 
nebolo ponechané, čo by ho pripomínalo“, 
a podobný údel by čakal na každého, kto 
by sa pokúsil jeho diela ukryť. Cisársky 
prejav disciplíny voči náboženským po-
vinnostiam mal v podstate takú istú sché-
mu: spočiatku charakterizoval sebaistú 
ekuménu, a dôsledkom nikdy nebolo nič 
iného ako slepá zúrivosť a  vydanie celé-
ho radu utláčajúcich nariadení. Cisár mal 
neustále pocit, že sa musí postaviť na tú 
stranu, ktorá mu zabezpečí pozdvihnutie 
do vyššej pozície a  len pre zabezpečenie 
mieru potlačiť druhú stranu. Kresťanstvo 
prijal s tým zámerom, že vďaka dynamic-
kému štátnemu náboženstvu bude môcť 
posilniť svoju upadajúcu moc. Výsledkom 
však bolo jedine to, že sa z neho stal štát-
ny rituál, neškodný, pretože bol mŕtvy...“ 
– ako sa môžeme dočítať v Johnsonovom 
vyjadrení. 

Po vandaloch prichádzajú 
zástupy moslimov

Hlavným ideologickým východiskom 
pre ideál totalitnej kresťanskej spoločnosti 
a neskorších prostriedkov inkvizície v stre-
doveku bol Aurélius Augustínus, ktorý 
ako severoafrický biskup v meste Hippo, 
zasvätil obdobie od 90. rokov 4. storočia, 
prvých 20 rokov svojej biskupskej služby 
na to, aby donátsku cirkev opäť získal pod 
vplyv Ríma. Po neúspešnom boji sa napo-
kon rozhodol pre systematickú likvidáciu 

týchto spoločenstiev. On bol autorom 
ideológie vynucovania pokresťančova-
nia štátnou mocou a  princípov mučenia 
kacírov, ktoré si neskôr pohotovo osvojili 
aj počas inkvizície. „Nešetrenie je oveľa 
dôležitejšie pri vyšetrovaní ako pri vyko-
návaní trestu“, ako aj: „... vo všeobecnosti 
uplatňovanie väčšej prísnosti je potrebné 
pri vyšetrovaní; čas na milosť prichádza 
až vtedy, keď sa hriech dostal na svetlo 
Božie.“ 

Augustín bol ten, kto upriamil pozor-
nosť na také biblické úseky, na ktoré sa 
počas nasledujúcich stáročí odvolávali 
odobrovatelia náboženského násilia. Slo-
vami Paula Johnsona sa Augustín „obrátil 
na štátnu ortodoxiu s požiadavkou vyhu-
biť inak zmýšľajúcich v  záujme potreb-
nej a  platnej zmluvy. Cirkev vyšetrovala 
a našla hriech, štát trestal a odplácal.“ Na 
začiatku Augustínovej biskupskej služby 
bola donátska cirkev silná, bohatá, prekvi-
tajúca a pevne založená inštitúcia. V roku 
411, aj napriek Augustínom iniciovanému 
prenasledovaniu, boli schopní ustanoviť 
300 biskupov.  

V nasledujúcich dvoch storočiach, skôr 
ako v roku 429 Vandali rozohnali obyva-
teľstvo pobrežných oblastí severnej Afri-
ky, boli ostatky donátskej cirkvi mocou 
potlačené. Zatiaľ čo sa veriaci z  vyšších 
spoločenských vrstiev pripojili k  štátnej 
cirkvi, značná časť ostatného obyvateľstva 
bola donútená zachádzať mimo hranice 
zákona, stali sa z  nich pocestní a  dali sa 
„povandalštiť“. Prenasledované a  prena-
sledujúce, ale zároveň z bojov vyčerpané, 
oslabené a  bezmocné kresťanské spolo-
čenstvá severnej Afriky a Blízkeho výcho-
du, napokon v siedmom storočí zahladila 
pod zemský povrch invázia moslimských 
Arabov a  dodnes po nich nezostala tak-
mer žiadna stopa. 

Aurélius Augustínus
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Jaroslav Prašil

V 
ládny kabinet a  premiérka Iveta 
Radičová, vyjadrili odmietavý 
postoj k  inštalovaniu busty Fer-

dinandovi Ďurčanskému na námestí SNP 
v  Rajci. Premiérka pripomenula, že od-
mieta oslavovať reprezentanta nedemok-
ratickosti a  hrubého porušovania ľud-
ských práv. Podpredseda vlády pre ľudské 
práva, Rudolf Chmel, sa obrátil na primá-
tora Rajca, aby zrušil rozhodnutie o inšta-
lovaní busty.

V  januári 2011 mestské zastupiteľstvo 
v  Rajci postavilo na námestí SNP bustu 
Dr. Ferdinanda Ďurčanského a  inštalá-
cia tejto busty spustila lavínu protestov. 
Vyhlásenie vlády reagovalo na všeobecný 
rozruch v médiách, ktorý vyvolali aktivis-
ti Občianskej Charty 2010, keď bustu Fer-
dinanda Ďurčanského obalili toaletným 
papierom. Tento nezvyčajný protest proti 
buste bol len jeden z  mnohých protestov 
proti glorifikovaniu značne kontroverzné-
ho politika z čias Slovenského klérofašis-
tického štátu. 

V Rajci vznikla občianska aktivita, kto-
rá zbierala podpisy občanov v rámci petí-
cie odsudzujúcej osadenie busty v ich mes-
te. Proti buste ihneď protestoval Slovenský 
zväz protifašistických bojovníkov a ostrý 
protest vyjadril aj Zväz židovských nábo-
ženských obcí. Bustu Ďurčanského v Raj-
ci odsúdil taktiež Historický ústav SAV. 
Protestnú akciu proti buste zorganizovalo 
aj Hnutie Human, ale busta tam, napriek 
všetkým protestom, stále stojí.

Kto to bol Ferdinand Ďurčanský, a pre-
čo bol odsúdený ako vojnový zločinec 
na trest smrti? Narodil sa v  roku 1906 
v  Rajci a  študoval na prestížnych práv-
nických univerzitách v  Paríži, vo Vied-
ni a  v  Berlíne. Bol to veľmi talentovaný 
právnik a publicista, avšak už v mladosti 
bol horlivým prívržencom Nemeckej ríše 
a Adolfa Hitlera. Ako študent sa výrazne 
orientoval na politiku radikálneho nacio-
nalizmu a  fašizmu podľa vzoru Mussoli-
niho a Hitlera. Vstúpil do Hlinkovej slo-
venskej ľudovej strany a tam bol extrémne 
angažovaný: Publikoval články v časopise 
Nástup (časopis ľudáckej mládeže) a rých-
lo sa stal ideovým vodcom akademickej 

Rozruch okolo busty 
Ferdinanda 
Ďurčanského

Ďurčanský bol spolutvorcom 
hrozného totalitného režimu 
a to sa nedá ignorovať.

inteligencie v  HSĽS. Jeho inteligencia 
a horlivosť mu umožnila rýchlu politickú 
kariéru. Po vzniku Slovenského štátu si ho 
vtedajší prezident Jozef Tiso vybral do vlá-
dy ako ministra verejných prác a dopravy, 
v roku 1939 bol ministrom vnútra a neskôr 
sa stal ministrom zahraničia Slovenského 
štátu. Ako minister zahraničia naivne pre-
sadzoval slovenskú neutralitu a suvereni-
tu. To sa nepáčilo Machovi a Tukovi, ktorí 
presadzovali úzke spojenectvo s  Nemec-
kom, a preto Mach presadil, aby bol Ďur-
čanský z vlády odvolaný. Túto skutočnosť 
používa primátor Rajca ako argument na 
ospravedlnenie Ďurčanského. Primátor 
Ján Rybárik tvrdí, že Ďurčanský nie je 
zodpovedný za deportácie slovenských 
Židov do koncentračných táborov, ktoré 
prebehli v roku 1942, lebo v júli 1940 bol 
z vlády Jozefa Tisu odvolaný. Ako hodno-
tia tento argument historici? Je Ferdinand 
Ďurčanský skutočne nevinný? 

Určite nie! Historické fakty ho jedno-
značne usvedčujú ako iniciátora nastole-
nia nedemokratického a zločinného tota-
litného režimu na Slovensku. Fašistický 
režim Slovenského štátu má na svedomí 
asi 70 000 životov nevinných ľudí a Ďur-
čanský je jedným z hlavných tvorcov pro-
tižidovskej legislatívy Slovenského štátu. 
V roku 1939 bol členom Komisie pre rie-
šenie židovskej otázky a  osobne podal 
8  návrhov protižidovských diskriminač-
ných zákonov. Práve Ďurčanský vypra-
coval predsedovi vlády J. Tisovi osnovy 
právnych noriem pre riešenie židovskej 
otázky a ako minister vnútra v roku 1939 
ich aj realizoval. V  júni 1940, ako člen 
kabinetu vlády, vo svojom prejave hod-
notil svoju činnosť takto: „Vo verejných 
službách bolo doteraz prepustených 321 
židovských zamestnancov, zvyšok je po-
nechaný, dočasne, a neskôr aj tí prepustia 
miesto Slovákom. Pred pár dňami som 
podpísal 248 dekrétov, ktorými som zne-
možnil ordinovať  praktickým lekárom – 
Židom. Zásahom vlády bolo pozbavených 
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praxe 443 advokátov a 7 notárov – Židov. 
Pripravuje sa zákon, ktorý dáva právo vy-
vlastniť každý dom patriaci Židovi...“ Ari-
začné zákony skutočne inicioval a sám aj 
židovský majetok arizoval. Štátny archív 
Ministerstva vnútra SR v  Nitre vedie zá-
znam o  konfiškácii majetku, konkrétne 
kaštieľa v  obci Neverice, ktorého novým 
vlastníkom sa stal Dr. Ferdinand Ďurčan-
ský a jeho rodina. Na doplnenie dodávam, 
že tento kaštieľ pôvodne patril Dr. Krauso-
vi, ktorý mal smolu, lebo bol Žid. Známy 
je Ďurčanského horlivý prejav na námestí 
v Topoľčanoch, keď prehlásil: „Pozrite sa, 
toto všetko sú židovské obchody, tu všade 
bývajú Židia, toto všetko bude vaše.“ 

Najväčší paradox tejto kauzy je, že busta 
Ďurčanského je postavená na námestí SNP. 
Slovenské národné povstanie vypuklo ako 
vzbura Slovákov proti totalitnému fašistic-
kému režimu a Ďurčanský bol dôležitý po-
hlavár práve tohto režimu. Samotný Ďur-
čanský po vypuknutí SNP 1. septembra 
1944 iniciatívne vystúpil v rozhlase s nená-
vistným prejavom proti povstalcom a pod-
poril nemeckú okupáciu Slovenska. 

Ďurčanský bol odsúdený v roku 1947 
ako vojnový zločinec. Bol však odsúdený 
v neprítomnosti, keďže ešte v marci 1945 
emigroval cez Rakúsko a cez  Rím do 
Argentíny. V  exile bol naďalej politický 
činný ako vodca ľudáckej emigrácie až do 
svojej smrti v roku 1974, ale jeho politické 
angažovanie sa západní politici viac-me-
nej ignorovali.

Samozrejme, je ťažké súdiť človeka 
a jeho konanie v danej zložitej dobe a za da-
ných zložitých okolností. Existujú pokusy 
o ospravedlnenie Ďurčanského argument-
mi, že sa snažil o politiku menšieho zla. Ale 
fakty o  jeho politickej činnosti sú veľmi 
nelichotivé. Ďurčanský bol spolutvorcom 
hrozného totalitného režimu, ktorý spá-
chal veľké zločiny na slovenských obča-
noch, a to sa nedá ignorovať. My sme kres-
ťania a máme byť soľou a svetlom pre tento 
svet. Preto to chápem tak, že (okrem iného) 
zlo máme označiť ako zlé. Nemôžeme byť 
ľahostajní ku snahám prejavovať úctu ľu-
dáckemu radikálovi a nekriticky oslavovať 
človeka, ktorý bol iniciátorom tvrdých an-
tisemitských zákonov. Ďurčanský bol fašis-
tický pohlavár a bol odsúdený na trest smr-
ti ako vojnový zločinec. Aj preto jeho busta 
na námestie v Rajci skutočne nepatrí.

Zdroje:
Jana HRADSKÁ a Slávka MOLNÁROVÁ: 
Židovské dejiny a kultúra
Vyhlásenie historického ústavu SAV k osobe 
Ferdinanda Ďurčanského 11.3.2011
Otvorený list SZPB
Reakcia ÚPN na Ďurčanského bustu
www.sme.sk, www.pravda.sk, www.aktuality.sk 

Palestínsky štát skrze Organizáciu Spojených národov?

Mahmúd Abbás, predseda Organizácie pre oslobodenie Palestíny a prezident 

Palestínskej národnej autority uviedol pre noviny New Yourk Times 17. mája 

2011 že „tento september budeme na valnom zhromaždení Organizácie 

Spojených národov (OSN) požadovať medzinárodné uznanie štátu Palestína 

podľa hraníc z roku 1967 a plné členstvo v OSN“.

Abbásov postoj ide v línii predchádzajúcich uznaní tvoriaceho sa palestínskeho 
štátu mnohými krajinami sveta; v posledných mesiacoch aj niekoľko latinsko-
amerických uznalo štát palestínskych Arabov, a celkový počet týchto krajín 
činí okolo 120. Navyše niektoré krajiny, ako sú Dánsko, Francúzsko, Taliansko, 
Portugalsko, Španielsko a Veľká Británia povýšili palestínske zastupiteľstvá 
na úroveň diplomatických misií a veľvyslanectiev – štatútov, aké prislúchajú 
„štandardným“ štátom.

Aj generálny tajomník OSN, Pan Ki-mun, vyjadril svoju podporu úsiliu o vyhlásenie 
nezávislého palestínskeho štátu ako 194. člena organizácie. Podľa neho je uznanie 
štátu niečo, o čom musia rozhodnúť členovia OSN.

Azda najhlavnejšou otázkou je, ako sa zachovajú Spojené štáty americké, hlavný 
spojenec Izraela na Blízkom východe. Tie už dali prostredníctvom hovorkyne 
ministerstva zahraničných vecí na známosť, že návrh za palestínsky štát budú 
v Bezpečnostnej rade OSN vetovať, vďaka čomu štát Palestína nezíska plnoprávne 
členstvo v OSN. Je to aj logické, keďže Spojené štáty stáli pri podpise dohôd z Oslo, 
ktoré Palestínsku autoritu a Izrael viazali dospieť k fi nálnym dohodám o štáte 
a najmä o hraniciach len vzájomnými rokovaniami, a nie jednostrannými krokmi.

Palestínska autorita sa usiluje o diplomatické obídenie Izraela  a o posilnenie 
svojej diplomatickej pozície. Aj keď bezpečnostná rada OSN neschváli – kvôli 
avizovanému vetu Spojených štátov – palestínsky štát, hlasovanie Valného 
zhromaždenia výrazne pozdvihne doterajší štatút palestínskej autority, bez ohľadu 
na to, aké ďalšie výhody získa v OSN.

Pre Izrael je azda najhlavnejší dôsledok ten, že posilní palestínske pozície v rôznych 
rokovacích témach, ktoré predchádzajúce dohody s Izraelom určili, že budú 
vyriešené vzájomným rokovaním. Napríklad OSN môže tlačiť Izrael, aby sa vrátil 
k armistickej línii z roku 1949, mylne nazývanej ako „hranice z roku 1967“. Alebo aby 
vykorenil svoje osídlenia v Júdsku a Samárii (Západný breh), čo činí niečo okolo 
300-tisíc židovských obyvateľov. Podobne by zvýšený tlak mohol prísť v otázke 
Jeruzalema, ktorý je v súčasnosti pod izraelskou kontrolou – k odčleneniu východnej 
časti mesta, vrátane Chrámovej hory a múru nárekov, pre palestínsky štát. 

Prakticky sa Izrael pripravuje na násilné demonštrácie jednak svojich arabských 
občanov, jednak obyvateľov z oblastí palestínskej autority a okolitých arabských 
štátov na svojich hraničných prechodoch. 

Biblia hovorí na niektorých miestach (Joel 1,1-3; Zach. 12.-14.kap.), že národy, ktoré 
sa usilujú o odtrhnutie izraelskej zeme a Jeruzalema od židovského ľudu, budú 
súdené Všemohúcim Bohom. Je to varovanie o súde národov, a preto každý kresťan, 
ktorý verí v Božie slovo, má podporovať nároky Izraela na jeho zasľúbenú zem.

Miroslav Iliaš
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CeCe
Winans

Je viac než len
gospelová speváčka
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CeCe Winans je viac než len gospe-
lová speváčka. Je manželkou viac ako 
dvadsaťjeden rokov, matkou dvoch detí, 
pre ktorú byť mamou je jej obľúbená 
činnosť.

Spoločne sa s  nami podelili o  zrn-
ká múdrosti pre manželov, manželky 
a rodiny.

David Kuo: Povedz mi niečo o Ježišo-
vi. Čím je pre teba? Prečo by sme sa mali 
o Neho stále zaujímať?

Ježiš je pravda, svetlo, On je tou cestou. 
On riadi moje kroky, dáva mi všetko, čo 
potrebujem a hovorí mi, ako mám žiť. Je-
žiš je život. A teraz Ho potrebujeme viac, 
ako kedykoľvek predtým.

Anita S. Lane: Keď hovoríme o dedič-
stve a veciach, ktoré prechádzajú z gene-
rácie na generáciu, často myslíme len na 
peniaze. Ale môže to byť viac, ako len to. 
Povedala by si, že spevácka služba je de-
dičstvo, ktoré sa dedí v tvojej rodine?

Samozrejme. Moja mama aj otec spie-
vali. Ich rodinní príslušníci inklinovali 
k hudbe a k spevu. Takže je to určite dar, 
ktorý sa dedí. Ale jedným z najdôležitej-
ších aspektov nášho dedičstva je svätosť 
a vyučovanie Božím cestám. Pre mňa je 
to neoceniteľnou časťou dedičstva, ktoré 
máme.

Keď sa na vás obidvoch pozriem, je 
ťažké uveriť, že obidve vaše deti sú do-
spelé. Ako zvládate periódu ,,prázdneho 
hniezda“?

Viete, je to trošku ťažké. Bola som na-
ozaj zaneprázdnená, odkedy nám dcéra 
odišla na internát, ale stále je to ťažké. 
Hovorím si: ,,Neverím, že je preč.“ Náš 

syn je na internáte už niekoľko rokov. Má 
dvadsať a ona 18. Je to veselo-smutná vec. 
Ste šťastní, keď vidíte, že sa im dobre darí 
a  rozbiehajú vlastné životy. Milujú Boha, 
o  tom ako mama nepochybujem. Mojou 
modlitbou číslo jeden je, aby obidvaja mi-
lovali Boha a oni to aj robia. Ale opustili 
ma!

Aká je tá najlepšia odplata za 
materstvo?

Je toľko veľa odplát za to, že ste matkou. 
Je to moja obľúbená činnosť. Odvtedy ako 
zistíte, že boli počaté, ste radostná, čaká-
te na to, aby ste sa mohli s nimi stretnúť, 
nakupovať pre ne a  rozmýšľate nad tým, 

N 
arodila som sa v  Detroite, Mi-
chigane, ako ôsme dieťa z desia-
tich. Ako si asi viete predstaviť, 

náš dom bol preto naplnený hlukom, ale aj 
sviežosťou. Moji rodičia boli znovuzrode-
ní kresťania a boli zaviazaní, aby nás všet-
kých vychovali v bázni Pánovej.

Tým, že som bola vychovávaná v kres-
ťanskom domove, bola som stále obklo-
pená modlitbou, chválou a  spievaním. 
Prakticky som žila v  cirkvi. Moja rodina 
začala nový týždeň skoro ráno v  nedeľu, 
a to v nedeľňajšej škole. Domov sme sa ne-
dostali skôr ako v nedeľu v noci. Mali sme 
týždenné biblické vyučovania v  utorky 
a  štvrtky, a  skôr pravidelne ako nepravi-
delne sa takmer vždy niekde konal týždeň 
prebudenia. Hoci som neustále počula 
chvály Bohu v zbore a doma, bolo to niečo, 
z  čoho som sa nikdy neunavila, naopak, 
nikdy som toho nemala dosť.

Stvorení pre uctievanie

Tak ďaleko, ako si len pamätám, vždy 
som milovala uctievanie. Dokonca pred-
tým, než som rozumela, čo to bolo alebo 
čo to v skutočnosti znamenalo, som mi-
lovala chvály. Ako dieťa si pamätám, že 
som rada kričala k  Bohu, chválila a  vy-
vyšovala Jeho meno, či to bolo v  zbore 
alebo sama doma v mojej izbe. Vždy som 
sa cítila lepšie, bezpečnejšie a v poriadku 
po tom, čo som doma strávila čas v Božej 
prítomnosti.

Uctievanie mi prinieslo tak veľa rados-
ti, ale myslím, že vtedy som si ešte neuve-
domovala, koľko radosti to tiež dávalo Pá-
novi, až pokiaľ som nebola o niečo staršia. 
Vtedy som začala skutočne chápať, prečo 
tak veľmi milujem uctievanie!

Boli sme stvorení na to, aby sme uctie-
vali Otca, preto to šlo tak prirodzene a cí-
tila som, že je to niečo, pre čo som bola 
stvorená. Keď čítam v Božom slove, že On 
prebýva na chválach svojho ľudu (Žalm 
22,3), vysvetľuje to radosť, ktorá prúdi 
cezo mňa ako rieka, kedykoľvek, keď zdví-
ham svoje ruky, otvorím ústa a  žehnám 
Jeho menu. Aj v  mladom veku som Ho 
milovala a chcela som to ukázať tým naj-
lepším spôsobom, akým som vedela.

Zakúšanie Božích požehnaní

Keď Ho uctievame, Božia prítomnosť 
a  sila napĺňa naše srdcia. Pochopme, že 
uctievanie je jednoducho milovanie Boha 
z  celého srdca, duše a  mysle, žitie živo-
ta, ktorým Mu vzdávame slávu a  činíme 
Ho Pánom nad všetkým. Zistila som, 
že spievanie, tancovanie pred Pánom, 

pozdvihovanie mojich rúk a  kričanie 
chvál boli všetko vyjadrenia môjho uc-
tievania a pomohli mi uviesť moje chvály 
priamo k Pánovmu srdcu.

A čím viac som Ho uctievala, tým viac 
som sa cítila premožená v  láske k Nemu. 
Keď uctievaš Pána v duchu a v pravde, On 
uvoľňuje svoju lásku na teba, otvára ne-
beské okná a  vylieva požehnania na tvoj 
život. To najlepšie nebeské premôže tvoj 
celý život.

Slovo hovorí, že som požehnaná, keď 
vchádzam aj keď vychádzam, v  meste 
aj na poli (Deuteronomium 28;3,6), a  že 
len dobré a milosť budú sprevádzať moje 
dni po celý život (Žalm 23,6). A nie je to 
preto, že mám dar spievania alebo že by 
som bola lepšia od iných, pretože nie som. 
Som jednoducho požehnaná, pretože som 
uctievač! Milujem Boha a  milujem Ho 
uctievať.

Moc pravého uctievania

Uctievanie je, a modlím sa, aby aj zo-
stalo - môj životný štýl - životný štýl, kto-
rý odráža spravodlivosť Božiu. Milovanie 
Boha, milovanie Jeho ľudí a poslúchanie 
Jeho Slova je to pravé uctievanie. Každý 
deň je možnosť na uctievanie. Môžem 
zmeniť svoj svet a svet iných skrze moje 
uctievanie. Je to tá najväčšia zbraň, úte-
cha a radosť a nikdy nemám v pláne pre-
stať! Uctievanie drží diabla pod mojimi 
nohami, moje manželstvo silné, moje deti 
chránené (dokonca aj pred sebou samý-
mi), a osvetľuje môj chodník na ceste zva-
nej život. 

Čokoľvek budete niekedy potrebovať, 
príde skrze uctievanie a chválu, takže vás 
povzbudzujem, aby ste najprv hľadali Bo-
žie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a všet-
ko ostatné vám bude pridané.

Poznám silu, ktorá je ukrytá v pravom 
uctievaní, môj život je toho dôkazom. 
Spievam, pretože som šťastná. Spievam, 
pretože som slobodná. Ale spievam najmä 
preto, pretože som chválič a uctievač. Som 
zamilovaná do Pána, budem Ho žehnať po 
všetky moje dni. Jeho chvála bude nepres-
tajne na mojich perách po celú večnosť. 
Haleluja!

Pridajte sa ku mne... Všetko čo má 
dych, nech chváli Pána, chváli Pána...
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Ako dieťa si pamätám, že som 
rada kričala k Bohu, chválila 
a vyvyšovala Jeho meno.



Alvin: Hovorili o  tom, čo naozaj sto-
jí za zmluvou a  ako Boh o  nej premýšľa. 
Uviedli príklad Božej zmluvy k  nám, že 
On sa s nami nikdy nerozvedie, čokoľvek 
by sme spravili. Boh nás nikdy neopustí, 
na rozdiel od našich manželstiev, kde keď 
akonáhle sa vynoria problémy, už premýš-
ľame o odlúčení. Takisto hovorili o soľnej 
zmluve, kde vezmete svoju soľ a manželki-
nu soľ, dáte ju do tašky a všetko pretrasie-
te. Rozvod je ako pokus o zobratie tvojej 
soli z  tašky bez toho, aby si pohol alebo 
vzal aj manželkinu soľ a naopak. Nemôžeš 
to urobiť. Myslím si, že keby o tom ľudia 
pred manželstvom vedeli, veľakrát by sa 
na zmluvu pozreli trošku inak.

CeCe: Myslím si, že mnoho ľudí ide do 
manželstva s tým, že majú možnosť z neho 
vystúpiť. 

Alvin: Áno, myslia si: „Tak ak to ne-
bude fungovať, vždy sa predsa môžeme 
rozviesť...“

CeCe: A  vôbec to nie je žiadna mož-
nosť. Keď vstupujete do manželstva bez 
možnosti rozvodu a ak ste ľudia, ktorí sú 
ochotní sa poddať, nie je nič, čo by Boh za 
vás nevyriešil. Ale musíte mať postoj Bo-
žieho srdca a byť ochotní povedať: „Áno, 
Pane“ v hocijakej situácii, cez ktorú budete 
prechádzať.

Alvin: Ďalšou vecou je, že sme priate-
lia... A to je veľmi dôležité. Nedávno sme 
boli v  jednom meste a  rozprával som sa 
s dámou, ktorá nás sprevádzala po okolí. 
Bola rozvedená 11 rokov, a keď sme sa roz-
právali o  priateľstve v  manželstve, pove-
dala: ,,Máte pravdu, pretože keď som bola 
vydatá za môjho manžela, v  skutočnosti 
sme si neužívali, že sme boli spolu jeden 
s druhým.“ Mali iné dôvody, prečo sa zo-
brali. Musíte byť priatelia. Musíš mať rád 
toho druhého. Je dobré tú osobu milovať, 
ale musíš ju mať aj jednoducho rád. 

CeCe: Musíš ho mať rada. A musíte sa 
smiať! My sa smejeme veľa.

Alvin: Užívame si jeden druhého. Ne-
musíme mať niekoho ďalšieho, aby sme 
boli kompletní. Ako niektoré páry... ,,Tak, 
kto dnes s  nami bude? To budeme len 
ty a  ja? To nie je žiadna zábava!“ Ale my 
máme zábavu aj sami dvaja. Nepotrebu-
jeme nikoho ďalšieho, aby nám pomohol 
dostať naše manželstvo na iný level.

Takže ešte chodíte na ,,večerné rande“?
Je to zábavné. Vždy sme to robili. Avšak 

my to nevoláme ,,večerné rande“. Viete, že 
niektorí ľudia majú deti a nechajú, aby im 
ich deti zničili manželstvo. Nemôžete si to 
nechať dovoliť a z nejakého dôvodu sme to 
vedeli hneď od začiatku. Takže som vždy 
mala po ruke úžasné opatrovateľky. Moju 
matku alebo svokru... Nikdy sme nepres-
tali žiť naše životy. Potom Pán požehnal 

na prvom mieste. Nikdy som si nezameni-
la dôležitosť udržania svojho manželstva, 
svojich detí a  svojho domova pokope za 
opak, a to za to, že môžu byť niekde preč, 
nevediac kto sú. Bola to výzva. Nebola to 
ľahká vec, ale je to niečo, pre čo mi dal Boh 
zvláštnu milosť, aby som to zvládla, preto-
že ma povolal robiť to, čo robím.

Zostala si zapojená vo svojom miest-
nom zbore. Je to dôležité? A ako to zluču-
ješ so svojím programom?

Ó, áno. Je to dôležité. Teraz som bola na 
cestách rovných 16 dní. No sotva to nieke-
dy tak robím, pretože je veľmi dôležité byť 
kŕmený Božím slovom vo svojom dome aj 
vo svojom zbore. Dokonca sme chodili do 
zborov, aj keď sme boli na cestách. Ako sa 
vyprázdňujem, tak isto musím ísť niekam 
a  znova sa naplniť. Je pre mňa dôležité, 
aby sme s celou mojou rodinou šli v ne-
deľu do zboru a potom večer spoločne na 
večeru. Pokiaľ nebudeš vyživovať vzťahy, 
nebudeš mať žiadne. A to platí aj o Bohu, 
o deťoch, susedoch, o bratoch a sestrách. 
Ak nebudeš vyživovať vzťah, žiadny ani 
nebude.

Aké kľúče ste použili k tomu, aby vaše 
manželstvo vydržalo po celé roky? Ste 
manželia 21 rokov a  to je naozaj výkon 
v dnešnej spoločnosti! A musím povedať, 
že je to naozaj požehnanie mať tu s nami 
dnes tvojho manžela, pána Alvina!

CeCe: Zobrali sme sa veľmi mladí. 
Nemyslím si, že som vtedy vôbec mala 
nejakú predstavu do čoho idem. Iba som 
veľmi milovala pána Lova. Mám toto 
úžasné priezvisko, ktoré nemám šancu 
používať tak často (pozn. prekl. Mr. Love 
– pán Láska). Ale manželstvo je skutoč-
ne seriózna vec. Myslím, že som mala 
takú predstavu ako každý, že pokiaľ bude 
všetko ružové, čo aj po väčšine času bolo, 

tak zostanem, ale keď som sa naučila, 
o čom je v skutočnosti záväzok, a o čom 
je manželstvo, vyplašila som sa. Boli sme 
zobratí takmer 11 rokov a darilo sa nám 
super, ale raz sme išli na jednu manželskú 
konferenciu v našom zbore. Povedali sme 
si, poďme, bude to zábava. Veď nepotre-
bujeme žiadnu pomoc ani nič také. Ale 
keď ukázali do hĺbky, o čom v skutočne 
manželstvo je, pozrela som sa na Alvina 
a povedala som: „Oou...“

aké budú. Budú ako môj manžel, ja ale-
bo mix? Nemôžete ani vyjadriť radosť 
z materstva.

Potom sú tu výzvy, keď dospievajú, pre-
tože vašou úlohou je ich modelovať, tvaro-
vať a byť im príkladom, aby sa z nich stali 
nádherné, starajúce sa ľudské osobnosti. 
Všetky veci, s ktorými musia bojovať, sú 
výzvou. Ale rodičovstvo je tak úžasné. 
Keď vidíte, ako sa im plnia sny, nachádza-
jú priateľov a zmysel svojho života. Myslím 
si, že tá najväčšia odplata je, keď ich poču-
jem povedať ,,mama“. Počuť, ako ti niekto 
povie ,,mama“ s láskou a keď ti povie, ako 
ťa veľmi miluje, ako ťa potrebuje, je tá na-
júžasnejšia vec. A potom je tu odovzdáva-
nie sa. Je to tá najväčšia časť lásky a veľa-
krát na to zabúdame. Zmeníme to v niečo 
sebecké, ale láska je nesebecká a odovzdá-
vanie seba samej je tá najradostnejšia vec 
v živote matky.

Si na výslní. Ako ,,krotíš“ svoje deti?
Musím si udržať správne priority. Mu-

sím vyvažovať čas, ktorý som preč z domu. 
Predtým, než z nich boli tínedžeri, brávala 
som ich so sebou na cesty. Môj muž, deti 
a  ja sme trávili spoločný čas v  autobuse. 
Tak sme žili. Spravila som to preto, aby 
som sa uistila, že som do ich životov zapo-
jená a že nie sú ďaleko od toho, od čoho by 
nemali byť počas tých ťažkých rokov. Po-
stupne si prispôsobujete život. Vaše deti sú 
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CeCe vyhrala šesť ocenení Grammy 
Awards, Stellar ocenenie a Gospel Music 
Association ocenenia po mnoho rokov.

Alvina, aby so mnou cestoval na plný úvä-
zok po tom, čo robil pre Xerox 16 rokov. 
Od roku 1995 so mnou cestuje na plný 
úväzok, takže sme vždy spolu.

Teda veľa randíte!
Áno, ľudia sa pýtajú: ,,Ako môžete je-

den s druhým vydržať, keď ste stále spolu.“ 
Preto, lebo sme kamaráti. Sme brat a ses-
tra v Kristovi a zároveň sa milujeme. Ale 
plánujeme aj čas, kedy si chceme oddých-
nuť? Áno. Alvin bol môj manažér, keď za-
čal so mnou cestovať. Ale nebolo to dobré, 
pretože sa stávalo, že o jedenástej v noci mi 
v posteli povedal: ,,Zlato, a čo povieš na in-
terview...“ A ja som povedala: ,,Ó, nie! Tak-
to to nebude fungovať. Potrebujem svojho 
manžela. Nájdeme si niekoho iného, aby 
bol manažérom a  my dvaja budeme len 
manžel a  manželka.“ Takže určite vždy 
budú nevyhnutné nejaké zmeny na va-
šej manželskej ceste. Tak ich jednoducho 
zmeňte. Buďte každý deň k sebe úprimní: 
,,Vieš, takto mi to nevyhovuje.“ Niekedy si 
možno uvedomíme, že sme v našich man-
želstvách neboli úprimní, a  potom pre-
mýšľame, prečo cítime, že ,,láska“ je preč. 

Je to preto, lebo nemáme čas riešiť svoje 
problémy, keď ich máme. Tak sa zastavte! 
Ak to nefunguje, zmeňte to. Ale nezname-
ná to, že sa máte rozviesť. 

Jednoducho to zmeňte. Povedzte to je-
den druhému. Myslím si, že také poraden-
stvo je dobrá vec. Keď sme sa zobrali, ne-
bolo toľko manželských poradní. Ale teraz 
je ich mnoho, a ľudia by ich mohli využiť 
radšej, než sa hneď rozísť. Je v poriadku, 
keď sa potrebujete s niekým porozprávať. 
Sú tam poradcovia. Vyskúšajte to!

Toto interview je časťou série inter-
view, v ktorých sa rozprávam so ženami, 
ktoré úspešne uskutočňujú svoju vášeň. 
Čo je tvojou vášňou?

No, to je dobrá otázka. Povedala by 
som, že mojou vášňou je slúžiť Pánovi. 
To je moja najväčšia vášeň. Boh ma ob-
daroval spevom. Ďalej je mojou vášňou 
byť matkou. Myslím si, že sa mnohokrát 
ženy obetujú, keď si vyberú, že zostanú 
doma a budú matkami. Nie je väčšie po-
volanie ako to a ani nič iné by nemalo byť 
väčšou vášňou, ale všetci máme nejaké 
talenty a dary.

Tak napríklad robím aj v  odevnom 
priemysle a  baví ma to, ale nemyslím si, 
že mám nejakú vášeň, ktorá by vyčnieva-
la z radu okrem uctievania Pána. Mám tú 
možnosť robiť to na plný úväzok ako moju 
službu a  ako moju kariéru. On je mojou 
vášňou. Naozaj je. A nič sa k tomu nemôže 
prirovnať.

Máš srdce pre mladých ľudí – slúžiš 
špeciálne aj mladým dievčatám. Bola si 
ako hosť na konferencii Always Sisters 
v Nashville. Ako sa to celé začalo?

Profesionálne som začala spievať, keď 
som mala 17. Je to už dávno. Odvtedy som 
vždy dostávala listy od mladých dievčat. 
V  tom čase som bola mladá. Vždy som 
dostávala listy o tom, ako som im slúžila 
a aj po tých mnohých rokoch stále dostá-
vam listy od dievčat, ktoré mi píšu, aby 
som sa stala ich matkou. Niektoré z týchto 
žien sú dokonca staršie ako ja. Ale uvedo-
mila som si, že je to duchovná vec viac ako 
čokoľvek iné. Boh ma povolal, aby som 
hovorila k mladej generácii. Bolo to v mo-
jom srdci už po niekoľko rokov, ale vždy 
som to nejako odkladala. Robila som 

toto a tamto a kázanie bolo niečo, z čoho 
som úplne vypadla. Nechcela som byť 
rečníkom. Ale môj život 
a  smer akým sa vyví-
ja, ma do toho ťahá. 
Myslím, že v budúc-
nosti budem skôr 
viac kázať ako 
spievať. Takže 
už teraz sa na to 
veľmi teším.

Uvedomila 
som si, že už 
dlhšie nemô-
žem čakať. 
Naše dievčatá 
potrebujú viac 
vzorov. Mno-
ho z nich nemá 
matky. Bola som 
požehnaná tým, 
že som mala úžasnú 
mamu a  skvelú starú 
mamu, ktoré ma kar-
hali a vyučovali ma, 
čo to znamená byť 
dámou, ako byť 

manželkou a  matkou, ako slúžiť Bohu, 
ako vyzerá svätosť a ako by som sa mala 
správať... a  mnoho dnešných dievčat to 
nemá. Mala som mnoho takzvaných ma-
tiek. Keď sme boli v zbore, matky z cirkvi 
mi povedali všetko, čo som potrebovala 
vedieť. Samozrejme, že keď som bola mla-
dá, vravela som si: ,,Ó, prosím, už mi dajte 
pokoj.“ Ale ako som dospievala, naučila 
som si to vážiť ako múdrosť a zastrešenie, 
a ako fakt, že im to zaberalo čas, aby ma 
dobre usmerňovali. Tak dobre sa o  mňa 
starali, že sa za mňa aj modlili.

Takže táto ,,Always Sisters“ konferen-
cia je mojou príležitosťou, ako to odo-
vzdať späť mladšej generácii. Niektoré 
z  tých dievčat majú tak malú sebaúctu. 
Niektoré z  nich majú stravovacie poru-
chy. Niektoré majú AIDS. Niektoré sú 
v  sexuálnych, nemorálnych situáciách. 
Mnohé z nich nikdy nemali otcov, a preto 
lásku hľadajú na zlých miestach. Tak ich 
učíme o  sebaúcte a učíme ich o  tom, čo 
Boh o nich hovorí. Môj pastor o tom káže 
z pohľadu otca, Kirk Franklin z pohľadu 
brata a  tak si uvedo-
mia, ako zmýšľajú 
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Keď počujete meno ,,Winans“, okamžite vám napadne 
,,gospelová hudba“. A CeCe Winans ju robí dobre. Keď mala CeCe 

sedemnásť, pridala sa k hudobnému dedičstvu ,,The Winans“ 
(Winansovci), ktoré začalo jej bratmi.



mladí muži a ako by sa mali o seba starať. 
Mám z toho radosť. 

Spomenula si svätosť. Premýšľam nad 
tvojimi návrhmi oblečenia...

Áno, to je jeden z dôvodov, prečo sa to 
vôbec zrodilo. Keď sa pozriete na svetovú 
módu, tá diktuje, že štýl pre výstrih by mal 
byť až dole niekde k pupku, a mali by ste si 
kúpiť také šaty, ktoré odhaľujú všetko. Je 
to ako: ,,Zastavte sa na chvíľu, chlapci...“ 
Dnes keď idete nakupovať sú trendom 
,,mini“ veci. Raz som hľadala šaty a  je-
diné, ktoré som našla, mi boli po stehná, 
a povedala som si : ,,Nie, takto to nebude 
fungovať.“ Potom som si uvedomila, že 
nemusíme byť veriacimi, aby sme nechceli 
byť nahí. Kto povedal, že musíme všetko 
ukázať? Nie je to preto, že by sme chceli 
stratiť štýl. Tak sa snažíme vytvoriť obleče-
nie, ktoré bude odrážať svätosť – zdržanli-
vosť, ale súčasne, nebyť pozadu, keď príde 
na otázku módy.

To je dôležité. Potrebujeme rovnováhu 
a potrebujeme túto alternatívu.

Áno, nechcete vyzerať ako stará žena 
len preto, že nechcete ukázať všetko, čo 
máte. Takže sa z toho tešíme. Som naozaj 
vzrušená z vecí, ktoré sa dejú v zákulisí, 
tak uvidím, ako dlho budem na čele. 

Akými výsledkami a  úspechmi si vo 
svojej kariére bola prekvapená?

Myslím, že som bola prekvapená všet-
kými. Ale keď som vyhrala svoju prvú 
Grammy, povedala som si: ,,Wow.“ Vy-
rastiete ako dieťa pozerajúce sa na odo-
vzdávanie Grammy Awards v  televízii 
a  vôbec  nemyslíte na to, že raz budete 
schopní tam povedať reč, ktorú si už roky 
pripravujete. Myslím, že ma každý krok na 
tej ceste prekvapil. Aj teraz, keď som stále 
v hre. Stále robím to, čo milujem a do čoho 

ma Boh povolal, ľudia stále v tom pokra-
čujú a  rozhodnú sa pre našu hudbu. Ne-
beriem nič na ľahkú váhu, pretože to ľudia 
nemusia robiť. Každá fáza bola prekvape-
ním. Keď sa pozriem späť na svoj život, je 
ako: ,,veľké Wow.“ Vyhrala som toľko oce-
není. Predala som toľko nahrávok. A stále 
som v pozícii žiadneho kompromisu. Boh 
je taký úžasný a  som tým všetkým stále 
prekvapená.

Čo je najväčšou výzvou v  tvojej 
kariére?

Mala som mnoho výziev. Ľudia nieke-
dy necítia, že ich mám pred sebou, pre-
tože som na čele. Po prvé, je to hudba. 
Byť gospelovou umelkyňou. Ľudia si vás 
zaškatuľkujú a mnoho dverí sa preto za-
tvorí. Proti tomu sme vždy bojovali, aby 
určité dvere a  bariéry padli. To je stále 
prebiehajúca výzva. Prešli sme už dlhú 
cestu, ale gospelových umelcov a gospe-
lovú hudbu ešte stále čaká dlhá cesta. 
Je to často skľučujúce, pretože vkladáte 
všetko čo môžete do svojho CD a  viete, 
že ste boli požehnaní robiť skvelú hudbu 
a najmä kvôli skvelým producentom a ľu-
ďom, ktorí stoja za vami, a stále nedostá-
vate férové pochopenie, ktoré by ste mali 
dostať. Ale aj tak to, čo robíme, robíme 
pre Pána.

A potom je tu rasizmus na kresťanskom 
trhu, je to smutné, ale je to tak. A nie je to 
srdce Božie. Keď sa to snažíte vysekať, je to 
takisto skľučujúce. Všetko, čo pre to mô-
žem spraviť je vysekať to, čo mi Boh dovolí 
vysekať, zatiaľ čo robíme to, čo robíme, ale 
stále je to tam. A ak nezbúrame tie múry, 
ďalšia generácia sa bude zaoberať tou istou 
vecou. To je drsné.

A potom je tu výzva, ako to všetko zla-
diť. Nie všetko, čo položíte niekde, tam aj 
zostane. Musíte pokračovať v navštevova-
ní určitej oblasti svojho života v  každom 

štádiu života. Keď sú deti malé, musíte 
s nimi zaobchádzať úplne inak. Pre mňa, 
keď mi deti trochu vyrástli a musela som 
cestovať cez oceán, to bolo ťažké. Volávala 
som domov a oni boli šťastné ako škovrán-
ky. Potom som plakala, lebo som si vra-
vela: ,,Nechýbam im.“ Bola som šťastná, 
že sa majú dobre a že ich Boh zaopatruje 
a ochraňuje, ale na druhej strane to nebolo 
pre mňa mnohokrát ľahké.

Čo chceš po sebe zanechať a aký je tvoj 
odkaz ?

Chcem, aby mojím odkazom bolo, že 
som bola pravým sluhom. Môj životný 
odkaz by nemal byť o mne, ale mal by pri-
niesť slávu Bohu, pretože som sa držala 
toho, čo odo mňa Boh vyžadoval.

A predtým než sa rozlúčime, chcela by 
som, aby si povedala niečo povzbudzujú-
ce našim mamičkám, ktoré majú mnoho 
darov, talentov, túžob a snov, ktoré mož-
no iba skúmajú.

Počuli sme raz kázať Mylesa Munroa 
kázeň, a každý by si ju mal zadovážiť, vo-
lala sa ,,Zomrieť prázdny“. Povedal, že cin-
toríny sú plné snov, nádejí, túžob a poten-
ciálu, ktorý zostal nevyužitý. Keď som to 
počula, povedala som si: ,,Wow.“ Povedal, 
že Boh nám dáva všetky sny a dáva nám 

ich na to, aby sme ich naplnili. Tak choď-
te za nimi! Len choďte. Život je krátky. 
Choďte za nimi!

Ste manželkou a matkou. Boh vám dá, 
aby ste spravili niečo doma, pretože musí-
te udržať isté veci v poriadku. Boh je Bo-
hom poriadku, tak musíte spraviť niečo, 
do čoho ste boli povolaná. Možno už ro-
bíte nejaké veci, ale nerobíte ich správne. 
To však neznamená, že s tým musíte škrt-
núť. Počkajte a neskôr ich urobte, hlavne 
ich urobte. Choďte za tým, pretože tým 
niekoho požehnáte. Budete požehnaním 
pre seba, to je samozrejmé, pretože bude-
te viac naplnená, ale Boh vždy požehná 
vás, aby tým požehnal aj niekoho iného, 
a  tým prinesiete slávu do kráľovstva Bo-
žieho. Tak vám vravím, choďte za svojimi 
snami!

Je to úžasné. Ďakujeme. Ty očividne 
ideš za svojimi snami. A odvádzaš skvelú 
prácu! Ďakujeme ti veľmi pekne za tvoj 
čas. Prajeme len to najlepšie tebe a tvojej 
rodine.

Preložila Veronika Vozárová

Článok je prevzatý od Enjoying Everyday Life , 
,,I love to worship“, August 2011, Cece Winans
Interview je prevzaté od ,,A Keeping Family First 
Exclusive Interview“, Anita S. Lane a ,,I Know 
Where I‘m Supposed to Be“, David Kuo 
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Snažíme sa vytvoriť oblečenie, ktoré 
bude odrážať svätosť, ale súčasne 
nebyť pozadu v otázkach módy.

Môj životný odkaz by nemal byť 
o mne, ale mal by priniesť slávu 
Bohu, pretože som sa držala toho,  
čo odo mňa Boh vyžadoval.

kovů, apod. Nově přibyly i další disciplíny 
jako hod na cíl holínkou, hod do dálky 
papírem A4, potápění, lov perel v bazénu, 
Florian – poznávání nových rostlin, malíř, 
řezbář – kde se děti naučily zacházet bezpeč-
ně s nožem. Zajímavou atrakcí byla i cyklo-
mánie - jízda na kolech kuriózní kontrukce, 
např. kolo, na kterém se musí šlapat pozpát-
ku, miniaturní kola, jednokolka či kolo, 
které zatáčí na opačnou stranu než řidítka.

Hitem tábořiště byl bezesporu bazén 
s dvanácti metrovou skluzavkou, kládou na 
vodní hry a čistou vodou, který byl vždy po 
odpoledním klidu zcela v obležení, také fot-
balové hřiště, žlábky a plážový volejbal měly 
velkou popularitu. Samozřejmě nesměl chy-
bět ani táborák s opékáním špekáčků, ranní 
rozcvičky a kupodivu i oblíbený úklid chatek.

Na celodenním výletě jsme si vyzkou-
šeli putování Jozuova tábora do Kanánu 
za teplot podobných izraelským – v daný 
den padl teplotní rekord za posledních 200 
let, zakusili jsme také, jak je voda důležitá 
tekutina. Navštívili jsme jeskyni Blanic-
kých rytířů, rozhlednu v Rudce u Kunštátu 
a zemljanku partyzánů na kopci Hradisko 
Strážný. Devíti kilometrový výlet jsme 
zakončili na koupališti v Kunštátě.

Podnikli jsme také noční výlet lesem 
s baterkami a svítícími tyčinkami, spo-
jený se stezkou odvahy. Děti i vedoucí 
byli odvážní a někteří si dodávali smě-
losti chválou a úryvky z Božího Slova.

V boji proti nepříteli nás přijel povzbudit 
i pastor našeho sboru, který byl potěšen, 
že v Jozuově táboře vládne řád, harmonie 
a dobrá atmosféra, za což vděčíme zejména 
sehranému a osvědčenému týmu pracovníků.

Tábora se zúčastnilo 36 dětí. Mládež-
níci se zapojili do služby jako praktikan-
ti, pomocníci a chváliči. Na tábor přijelo 
i několik nevěřících kamarádů našich dětí, 
i ti, kteří přijali Pána Ježíše na výzvě minu-
lý rok. Letos vyšlo na výzvu 5 dětí, z toho 
3 se modlily modlitbu spasení poprvé. 

Všichni účastníci odjížděli spokojení, 
s množstvím zážitků, diplomů a cen od 
sponzorů. Jsme vděčni Bohu a modlitebníkům 
za krásné počasí a za ochranu všech účast-
níků tábora. Těšíme se na tábor MMXII !

Manželé Kusákovi

T 
ématem letošní celotáborové hry 
byly příběhy Jozue ben Nuna. Každý 
večer jsme se scházeli ve stánku se-

tkávání – alias táborové modlitebně na chvály 
a kázání. Hlavním cílem bylo naučit děvčata 
a chlapce důležité principy, které jsou v těchto 
příbězích zjeveny, a to zejména: 

1. Bůh je dobrý, má nás rád a pro každého 
z nás má připravenou "zaslíbenou zemi",

2. Bůh nám pomůže zaslíbenou zemi 
a svobodu získat – a to i zázraky, 
ale my musíme být do tohoto boje 
aktivně zapojeni (přechod přes 
Jordán, pád hradeb Jericha), 

3. víra a poslušnost patří k sobě, 
4. hřích připraví člověka o Boží 

přízeň a pomoc (Aj), 
5. skrze pokání a nápravu je mož-

né se znovu dostat do Boží pří-
tomnosti a požehnání

Tábor byl rozdělen do čtyř družin: 
Rúben, Juda, Efrajim a Dan - podle roz-
dělení tábora Izraele při putování do 
zaslíbené země. Všechny družiny měly 
za úkol hned první den tábora batiko-
vat trička a šátky podle barvy družstva 
a vyrobit vlajku pro ranní nástupy.

Území zaslíbené země jsme dobývali 
různými aktvitami a sportem. Již dříve 
osvědčenými byly orientační běh se sta-
novišti, na kterých byly rozmanité úkoly, 
lučištník – střelba z luku, mušketýr – střelba 
ze vzduchovky, plavání, hledání detektorem 

Tábor Černá Hora MMXI
Generace Jozue
Ve dnech 21. až 27. 8. 2011 se konal 2. ročník dětského tábora, 
který pořádal sbor KS Prostějov a jeho dětský oddíl - 48. přední hlídka 
Royal Rangers v tábořišti Centrum Word of Life, v okrese Blansko.
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Skutočný príbeh 
Uzdravenie 
Moniky Balážovej

Keď som po páde zo 
schodov jedného dňa ležala 
doma úplne nevládna so 
zafixovaným kolenom, 
povedala som si, že dnes 
pôjdem na zhromaždenie do 
Prievidze a požiadam pastora 
o modlitbu za uzdravenie.

V 
olám sa Monika Balážová, narodila 
som sa v Bánovciach nad Bebravou. 
Tenis ma zaujímal odmalička. Zákla-

dy ma učil ocino už od piatich rokov, s ním 
som hrávala vždy, keď bola príležitosť.  Na 
kurtoch som bola často, hrávala som rada, 
neskôr mi tento druh športu odporučila aj 
detská lekárka z dôvodu vývoja chrbtice. 

V roku 1996, rok po tom, čo sme sa pre-
sťahovali do Partizánskeho, ma otec prihlá-
sil do klubu, ktorý v  tomto meste fungoval. 
Každodenné tréningy na kurtoch vonku ale-
bo v zime v hale, turnaje a súťaže sa stali pre 
mňa životným štýlom a  celú svoju mladosť 
som naplno venovala tomuto športu! Proste 
hrala som s chuťou a s radosťou! Dosahova-
né výsledky ma veľmi povzbudzovali, rodičia 
ma v tomto športe, tak ako aj môjho staršie-
ho brata, úžasne podporovali. Bolo to pekné 
obdobie, kedy som na tréningu vždy dávala 
zo seba maximum, aj na turnajoch žiakov 
v rámci Slovenskej republiky. 

Až prišiel rok 2003 – posledný rok, kedy 
som mohla súťažiť za staršie žiačky. Na tur-
naji v Trenčíne, kde sa zároveň konal aj vý-
ber kandidátok do dorastu, som na antuke 
po výskoku nešťastne dopadla. Pravá noha sa 
mi pokĺzla, nesprávne som sa stočila a celou 
váhou svojho tela dopadla na pravé koleno. 
Niečo zapraskalo, pred očami sa mi zatme-
lo. Prebrala som sa na pohotovosti v  Parti-
zánskom. Diagnóza znela: potrhané väzivá 
a šľachy na kolene, prasknutý meniskus. Ve-
dela som, že je koniec mojej aktívnej kariéry 
v tomto športe.

Potvrdilo sa to počas dlhodobej liečby 
a  neskôr, keď som  v priebehu troch rokov 
absolvovala štyri operácie kolena. Mož-
nosť súťažne hrať tenis bola úplne uzavretá. 
(Všetky záznamy z  úrazu, pádov a  operácií 
sú zdokumentované v  mojom zdravotnom 
zázname.)

Koniec aktívneho športovania nebol ešte 
konečnou stanicou bolesti a  strasti. Zača-
la som totiž študovať odbor kuchár – čaš-
ník s  maturitou. Neustále bolesti a  trápenie 
s  kolenom boli často prekážkou absolvova-
nia hlavne praxe. Škola ma však veľmi ba-
vila, túžila som ju dokončiť a začať pracovať 
v tomto odbore. Môj veľký sen sa naplnil po 
maturitách v r. 2008. Problémy s kolenom ale 
neprestávali, často som bola doma so zafixo-
vanou nohou. Práca čašníčky a kuchárky jed-
noducho dávala kolenu poriadne zabrať! 

V  roku 2010 som pracovala v  motoreste. 
Bolesti kolena boli, ale spôsob práce a oddy-
chu kolena bol vyvážený. Jedného dňa som 
však na konci smeny, už unavená, s  opuch-
nutým kolenom, spadla zo schodov. Znova 
prišla fixácia kolena a  rozhodovanie, čo ďa-
lej? Preplakala som celé dni a noci, nielen od 
bolesti, ale aj od neistoty – čo ďalej? Vyšetre-
nia nasvedčovali, že je potrebná  ďalšia ope-
rácia. Bola som už na dne svojich síl! Vtedy 
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Tento pamätný deň je venovaný obetiam 
holokaustu a rasového násilia. Parlament 
schválil dátum sviatku 9. september preto, 
lebo v tento deň v roku 1941 vtedajšia 
Slovenská republika prijala 290 represívnych 
paragrafov, takzvaný Židovský kódex, ktorým 
sa začal proces židovských deportácií.

Pri tejto príležitosti Židovská náboženská 
obec usporiadala pôsobivý program vo 
Zvolene v spolupráci s mestom Zvolen, 
Technickou univerzitou a ďalšími. 

Doobeda v aule Technickej univerzity otvoril 
seminár jeden z hlavných organizátorov Jozef 
Klement, ktorý niekoľkými výstižnými vetami 
upozornil na fakt, že ideológia fašistického 
Nemecka nebola nasmerovaná výlučne proti 
židom, ale aj Rómom a v ďalšej fáze aj proti 
slovanským národom.

Po ňom vystúpil so svojou prednáškou 
profesor Eduard Nižňanský. Zameral sa na 
holokaust priamo vo Zvolene. Spomenul 
napríklad občiansku aktivitu viac než sto 
Zvolenčanov, ktorí podpísali protest proti 
deportácii miestneho hodinára, žida, 
ktorému dávali veľmi dobré svedectvo 
a pripomenuli, že v celom zvolenskom 
okrese, ktorý počítal viac ako päťdesiattisíc 
obyvateľov, bude veľkou stratou takáto 
osoba. Nepomohlo.

Ďalším rečníkom bol PhDr. Stanislav Mičev, 
riaditeľ Múzea SNP. K hovorenému slovu 
pripojil prezentáciu, ktorá obsahovala 
dobové fotografi e a citáty vzťahujúce sa 
na Slovenský štát. Pripomenul fakt o tom, 
že Slovenská vláda platila päťsto ríšskych 
mariek za každého deportovaného žida, čo 
nemalo obdobu. Nie je tajomstvom, že išlo 
o defraudované židovské peniaze. 

Seminár, v takmer plnej aule študentov, 
vyvrcholil premietnutím prvého 
z dokumentov fi lmu Zapomenuté transporty 
od Lukáša Přibyla. Toto dielo obsahuje štyri 
deväťdesiatminútové snímky venované 
getám, vyhladzovacím a pracovným 
táborom. V dokumentoch sú zachytené 
autentické výpovede hlavne českých židov, 
ktorí prežili hrôzy holokaustu.

Po skončení fi lmu bolo slávnostné odhalenie 
pamätných tabúľ s menami zavraždených 
zvolenských občanov na židovskom cintoríne 
vedľa Technickej univerzity za účasti 
predsedu vyššieho územného celku Ing. 
Vladimíra Maňku, primátora mesta Zvolen 
Ing. Miroslava Kuseina a iných.

  Deň obetí holokaustu
a rasového násilia

som ešte nepoznala, že Boh, Ježiš je živý 
a  že ma má rád, že chce, aby som bola 
uzdravená! 

Spolu s  dvomi bratmi nás rodičia 
v  detstve vychovávali v  rámci   rímsko-
katolíckej cirkvi. Nikdy to ale nebolo 
násilné, oni sami neboli nejako napevno 
zaintegrovaní v  tejto cirkvi. Všetci sme 
to brali ako nejakú tradíciu. Za posled-
ných šesť rokov rodičia prešli cez rôzne 
charizmatické spoločenstvá a zrazu priš-
li s  nejakým novým učením! Na jeseň 
roku 2008 totiž začali aktívne chodiť do 

Prievidze do Kresťanského spoločenstva. 
Spolu s bratmi sme sledovali ich život, vi-
deli sme rodičov často sa modliť, chvá-
liť Boha a ďakovať Mu za všetko, žehnať 
nám, keď sme mali problémy. Doma 
začala byť zvláštna atmosféra pokoja 
a radosti. Bola jasná zmena na ich sprá-
vaní sa k sebe navzájom a k nám deťom, 
dokonca nás požiadali o  odpustenie, že 
našu výchovu mohli viesť aj inak, v prav-
de a radosti! 

Otec sa modlil aj za moje koleno. Cí-
tila som stavy zlepšenia, ale aj zhorše-
nia. Snažila som sa veriť, že uzdravenie 
príde, ale strach z následkov zranenia – 
nemožnosť vykonávať prácu, ktorá ma 
baví, mi dával predstavu neschopnosti 
a  úzkosti. Sama som si dávala otázky: 
„Čo som komu spravila, že to je takto? 
Ako sa zhostím úlohy manželky, matky 
v budúcnosti?“ 

Rodičia často predtým spomínali 
uzdravenia chorých, čítali Bibliu, ktorej 
som ja nerozumela. Zvedavosť a  túžba 
po  uzdravení  kolena ma priviedla do 
zboru. Voči náboženstvu som mala vždy 
akési predsudky, brala som to skôr ako 
nejaký folklór. Ale v zbore to bolo niečo 
iné! A to iné spočívalo v akomsi poriad-
ku, radosti a  nejakej zvláštnej plnosti, 
prítomnosti niečoho ako Božia sila, moc. 
Nevedela som to ani opísať! Keď som 
bola na bohoslužbe, vždy ma slová pas-
tora Janka Hudeca oslovili a  mali sme 
s  otcom o  čom diskutovať. Moja prá-
ca mi nedovoľovala byť pravidelne na 
zhromaždeniach. Rodičia ma do ničoho 
netlačili, ja sama  som túžila ísť medzi 
týchto ľudí. V  zbore som sa modlila aj 
modlitbu spasenia. 

Keď som po páde zo schodov jedné-
ho dňa ležala doma úplne nevládna so 
zafixovaným kolenom, povedala som 
si, že dnes pôjdem na zhromaždenie do 

Prievidze a požiadam pastora o modlit-
bu za uzdravenie. A  tak som s  barlami 
nastúpila do auta. Bála som sa, ako vyj-
dem hore do miestnosti, pretože je tam 
veľa schodov. Ale ani som nevedela ako 
a bratia ma vyniesli. Po chválach a káza-
nom slove som sa  na konci bohoslužby 
nejako dokrivkala za pastorom Jankom 
a  predniesla svoju prosbu o  modlitbu 
za uzdravenie kolena aj  za celkové uz-
dravenie emócií. Potom som si sadla 
s kamarátkami a známymi a ešte sme sa 
spoločne rozprávali o všeličom možnom. 

Počas toho času som už pociťovala neja-
ké prehrievanie kolena a celého tela. Ro-
dičia ma ohlásili, že už zanedlho ideme 
domov. Tak som vstala a išla pomaly do 
auta. Bez barlí, ale to som si ani neuve-
domila. Zišla som takto aj dole schodmi. 
Až vonku sa ma otec opýtal, kde mám 
barly. (Krivkala som totiž s  ortézou na 
nohe, ale bez pocitu bolesti.) Keď sme si 
všetci uvedomili, čo sa stalo, v tej chvíli 
sme sa začali smiať a  chváliť meno Je-
žiš! Barly, bez ktorých som za posledný 
mesiac neurobila ani krok, som zabudla 
hore v zborovej miestnosti!

O dva týždne mi dali dole ortézu 
a  mňa nič nebolelo. Rehabilitácia pre-
behla bez komplikácií. Nastúpila som do 
práce v kúpeľoch vo Veľkých Bieliciach. 
Od mája tohto roku mám vlastnú pre-
vádzku v Maxe Trenčín. Pracujem v nej 
12-hodín denne ako kuchárka i  čašníč-
ka. Koleno vôbec nebolí, nenastali žiad-
ne patologické zmeny! A  že zázraky sa 
nedejú? Dejú! 

Nie všetkému rozumiem, ale Bohu sa 
asi ani nedá vo všetkom rozumieť, veď je 
Boh! Ďakujem Ježišovi Kristovi a chvá-
lim Jeho meno vždy, keď si spomeniem 
na šport, školu a prácu! Je to úžasný le-
kár a teraz v mojich 24 rokoch začínam 
chápať rodičov a  celkovo odkaz Ježiša 
pre nás! Je mojím Pánom a Kráľom v ce-
lom mojom živote. Ďakujem Mu za ro-
dičov, za všetko čo mi dáva, čím napĺňa 
moje srdce – radosťou a  pokojom. Ve-
rím, že je to ešte len začiatok mojej cesty 
a napĺňania mojich potrieb. Ó, aký je to 
rozdiel medzi mojou vôľou a Jeho vôľou! 
Verím, že On mi dá spoznať túto Jeho 
vôľu, pretože Ho snažne hľadám! Chvála 
patrí Jemu, Jeho veľkému menu! On ma 
uzdravil a  posilnil, dal príležitosť viesť 
normálny život, viedol ma a  vedie! Ďa-
kujem Mu za to.
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Zvedavosť a túžba po uzdravení 
kolena ma priviedla do zboru.



KÁZNE NA CD  1,65 € / ks

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

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

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

DVD 1ks za 3,30 €, 2ks za 4,- € 

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

MP3 3,30 € / ks

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

KNIHY

Biblia - Roh. preklad 16,80 €
Biblia - Roh. preklad (veľký formát) 32,00 €
Biblia - evanj. preklad 16,00 €
Evanjelium Jána 2,00 €
B. Bergerová:
Najväčší biznis môjho života 2,00 €
L. Beverová: Si viac, než koľko vážiš 6,10€
J. Bevere: 
Satanova návnada 6,40 €
Víťazstvo nad strachom 7,50 €
Srdce v ohni 7,20 €
Pod Božou ochranou 8,40 €
Bázeň před Hospodinem 8,40 €
Bližšie k Bohu 8,50 €
R. Bonnke:
Víra pro těžké časy 1,20 €
Jistota spasení 1,20 €
Jak přijmout Boží zázrak 1,20 €
Na prvním místě přímluva 1,40 €
Hospodin, který tě uzdravuje 1,40 €
Moc Ježíšovy krve 1,40 €
Nadšení pro evangelium (životopis) 5,00 €
Evangelizace ohněm 8,00 €
Duch Svatý - zjevení a průlom 8,00 €
Požehnáni do špiček bot 6,50 €
Čas sa kráti 8,50 €
F.F.Bosworth:  Kristus uzdravitel 9,60 €
E. L. Cole: Maximálna mužnosť 6,20 €
K. Copeland:
Moc spravedlnosti 4,00 €
Poznej svého nepřítele  4,00 €

B.J. Daugherty: Veden Duchem 5,00 €
C. Freidzon: 
Duchu svatý, hladovím po tobě 5,30 €
P. Gammons: Moc mena Ježiš 2,40 €
K.E. Hagin: 
Láska, cesta k víťězství 10,90 €
Ako byť vedený Duchom Božím 5,00 €
Následování Božího plánu pro tvůj život 8,00 €
Vitaj v Božej rodine 6,00 €
Biblický kurz uzdravenia 10,00 €
Uzdravující pomazání 9,00 €
Duch Svätý a Jeho dary 9,10 €
H. Hillová: Modlenie sa Božieho slova 3,10 €
B. Hinn: 
Vitaj, Duchu Svätý 9,20 €
Pomazanie 5,60 €
Dobré ráno, Duchu Svätý 8,50 €
M. Chavda: Bdenie s Pánom 6,00 €
D. Y. Cho: 
Štvrtá dimenzia 5,80 €
Štvrtá dimenzia II. časť 5,80 €
Modlitba, kľúč k prebudeniu 5,50 €
Daniel 5,50 €
C. Jiménez: Companero Julian 6,00 €
J. Langhammer: 
Čo sa stane s týmto svetom 3,30 €
W. Margies: 
Kříž požehnaných 3,50 €
Problémy (ne)jsou požehnáním 1,60 € 
Zázrakům rozumět, zázraky prožívat 5,00 €
Únik z vězení nemoci, 
zvyku a zákonictví 9,00 €
J. McCormack: Záblesk večnosti 2,00 €
J.Meyer: Revolúcia lásky 9,90 €
B. Moore: Strachonómia 7,00 €
S. Németh: 
Desatoro, 8,50 €
Znovuzrodenie 8,00 €
T. L. Osborn: Uzdravenie 10,90 €
John Osteen: 
Zázrak v tvojich ústach 1,65 €
Joel Osteen:
Ten nejlepší život 9,90 €
D. Prince:
Manželia a otcovia 5,80 €
Boží liek na odmietnutie 2,40 €
Jazyk - kormidlo tvojho života 3,30 €
Moc proklamácie 3,40 €
Modlitby za vládu 1,20 €
Svätý Duch v tebe 2,40 €
Uzdravujúca moc Božieho slova 1,50 €
Zmierenie 6,70 €
Oni budú vyháňať démonov 9,80 €
Požehnanie alebo kliatba 9,30 €
Životný cieľ napĺňanie Božej vôle 2,00 €
Výnimočná Božia láska 2,40 €
Horké hlbiny života 2,40 €
Manželská zmluva 4,20 €
Boží plán pre tvoje peniaze 4,00 €
Duchovný boj 4,50 €
Pôst 4,00 €
Formovanie histórie 
prostredníctvom modlitby  a pôstu 5,80 €
Zasľúbená zem 6,60 €
Spravodlivý bude žiť vierou 5,50 €
Základy křesťanského života 10,00€
Davidovy žalmy 8,50 €
T. Sangsterová: Roztržený závoj 6,50 €
L. Sumrall: Viera zmení tvoj svet 5,80 €
C. G. Severin: 
Rusko si získalo naše srdcia 6,60 €
B. Yun a P. Hattaway: Nebeský muž 8,30 €

PONUKA KÁZNÍ A KNÍH Kresťanské vydavateľstvo MILOSŤ

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

BOHOSLUŽBY SLOVENSKO

BANSKÁ BYSTRICA

Lazovná 72

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

BANSKÁ ŠTIAVNICA

Dolná 18 (bud. Šindlerky, 2. p.)

Streda 18:00 hod.

BRATISLAVA

DK Ružinov ( č. dverí 271 / 275) 

Utorok 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

Jedáleň u Križánka (býv. Kufris)
Kátovská 3000

Nedeľa 10:00 hod.

HUMENNÉ

Chemlonská 1 (2. posch.)

Štvrtok 17:00 hod.

KOŠICE

MsKS, sídl. Ťahanovce

Nedeľa 9:00 hod.

LEVICE

Junior Centrum, 4. poschodie

Utorok 18:00 hod.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Dom kultúry

Nedeľa 9:00 hod.

LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Dom kultúry

Nedeľa (každá druhá)  9:00 hod.

LUČENEC

ul. Majakovského 15
(neďaleko Reduty)

Streda 18:00 hod.

MARTIN

Jesenského 28
(nad potravinami SAMA)
martin.milost.sk

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa   9:30 hod.

NITRA

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

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

NITRA (Kresťanský zbor Archa) 

Akademická 4
(budova Agroinštitútu)

Nedeľa 10:00 hod.

PRIEVIDZA

Veľkonecpalská 93
prievidza.milost.sk

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

POPRAD

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

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 9:00 hod.

REVÚCA

Železničná 33

Piatok 17:00 hod.

RUŽOMBEROK

Bjorsonov dom, 
Námestie slobody 10

Utorok 17:30 hod.

SEREĎ 

Železničiarska 4345/23A

Piatok 19:00 hod.

SPIŠSKÁ BELÁ Romani Archa 

budova Pošty

Nedeľa 10:00 hod.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Krčméryho 1
(býv. materská škôlka)

Nedeľa 16:00 hod.

ŠAĽA

Budova býv. Telekomunikácií,
Štúrova ulica

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 9:30 hod.

TRENČÍN

Dom armády
ul.Hviezdoslava 16

Piatok 18:30 hod.

TRNAVA

Hotel Inka

Utorok 18:00 hod.

ZVOLEN

Lazovná 72, Banská Bystrica

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

ŽIAR NAD HRONOM

Pod Donátom 1/1245
býv. telekomunikácie

Utorok 17:30 hod.

Nedeľa 16:00 hod.

ŽILINA

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

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

BOHOSLUŽBY ČESKO

BRNO - KUŘIM

Kulturní dům Rubínek
Poznaňská 10, Brno-Žabovřesky

Utorok 18:00 hod.

HODONÍN

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

Nedeľa 9:30 hod.

HRADEC KRÁLOVÉ

Šimkova offi  ce centre, as
Šimkova 1224/2b

Nedeľa (párna) 16:00 hod.

Nedeľa (nepárna)        10:00 hod.

OLOMOUC

Čajkovského 17

Štvrtok 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

OSTRAVA - Mariánske Hory

28. října 165 - bud. Zepter
(tel.: 774 321 125)

Utorok 18:00 hod.

PLZEŇ (Ekklesia)

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

Nedeľa 10:00 hod.

PRAHA

Kulturní dům POŠTOVKA
Praha 5

Nedeľa 17:00 hod.

PROSTĚJOV

Sborová budova (býv. Vitana)
Průmyslová 3142/1

Streda 18:00 hod.

Nedeľa 10:00 hod.

PŘÍBRAM 

Kultúrny dom PŘÍBRAM

Nedeľa 10:00 hod.

ÚSTÍ NAD LABEM

Dvořákova 3134/2

Streda 18:30 hod.

Nedeľa 10:00 hod.



Ako objednať časopis:
1ks je 1 €

cena poštovného 0,34 €

1 ks 8 €

3 ks 20 €

10 ks 62 €

Objednávky SR:  

Objednávky ČR:

Srdecne Vás pozývame

viac info na www.milost.sk

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

14. - 16. október 2011
ŠH Štiavnicky, Banská Bystrica

Program:

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

15.10. sobota I 10:00 I 

   18:00 I 

16.10. nedela I 10:00 I 

MILOSŤ TV


