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Pripravujeme znovuvydanie knihy Naroď sa znova!, ktorá od svojho 
prvého vydania požehnala tisíce čitateľov. Bude obohatené o nové 
kapitoly a doplnené vynikajúcimi kresbami známej ilustrátorky Zuzany 
Bočkayovej-Brunckovej. Veríme, že kniha sa stane vhodným darom pre 
tých, ktorí hľadajú pravdu, Boha a zmysel života.

Boh o láske iba nehovorí, On ju dokazuje. Jeho láska sa pretavila do skutku. 
Kedykoľvek by sme zapochybovali o Božej láske k nám, stačí si spomenúť na 
kríž. Na kríž, ktorý je Otcovou otvorenou náručou pre všetkých stratených synov. 
Na kríž, ktorý mení naše mínus na plus. Mení naše prekliatie na požehnanie, 
naše choroby na uzdravenie, naše zúfalstvo na radosť. Po stáročia myslitelia  
a básnici hľadali definíciu lásky. Myslím si, že ju už dvetisíc rokov nemusíme hľadať. 
Láska sa totiž hláskuje K-R-Í-Ž.

Peter Čuřík

Kto by nechcel eliminovať finančné tlaky? Kto by sa 
nechcel zbaviť dlhov? Boh chce, aby ste si užívali 
život a boli dostatočne slobodní na to, aby ste mohli 
podporovať iných. 

Nové revidované vydanie knihy vychádza na jeseň 2020

ROBERT MORRIS je pastorom jedného z najväčších a najrešpektovanejších kresťanských zborov v USA, 
Gateway Church v Dallase. Je tiež rektorom King´s University a vynikajúcim biblickým učiteľom. Napísal už  
11 kníh, z ktorých sa viaceré stali bestsellermi. V češtine vyšla jeho kniha The Blessed Life (Požehnaný 
život). Je šťastne ženatý so svojou manželkou Debbie, majú tri dospelé deti a deväť vnúčat.

Kniha,  ktorá môže ZMENIŤ TVOJ ŽIVOT

NAROĎ SA ZNOVA!

12,90 €

new

Kniha obsahuje biblické princípy, prostredníctvom ktorých 
môžete dosiahnuť finančné ciele a zredukovať stres.

Pastor Robert pozná Božiu dobrotu z prvej ruky  
a citlivo čitateľovi ukazuje východisko z finančného 
stresu, ktorý mnohí z nás poznajú až príliš dobre. 
Verím, že vás táto kniha nadmieru požehná.

Craig Groeschel, pastor Life. Church

NADMIERU POŽEHNANÍ

Robert Morris
V predpredaji na www.slovozivota.sk a v kníhkupectve Slova 
života do 16.8. 2020 LEN ZA 10 Eur + 2 Eur poštovné

Naše knihy nájdete vo svojom kníhkupectve, alebo si ich môžete kúpiť aj na Tomášikovej 30 v priestoroch Slova života  
(Tel: 02-20929311). Tým, ktorí nie sú z Bratislavy, odporúčame objednávať cez eshop na www.slovozivota.sk. 

Posielame na dobierku za 2 eurá.

310 strán
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OBSAH Božie cestovky nemusia 
byť pohodlné, ale fungujú 
výborne

Kostoly sa nepodarilo zatvoriť ani komu-
nistom, ale pandémii COVID-19 áno. Mys-
lím si, že svet poznačený touto globálnou 
pliagou, nech si o nej myslíme čokoľvek,  
už nikdy nebude ten istý. Ale nebojte sa! 
Boh nestratil prehľad o dianí okolo nás. 
Biblia je popretkávaná príbehmi, ktoré 
na prvé prečítanie nedávali zmysel; Boh 
ich však vo svojej múdrosti dokázal použiť  
na presadenie svojich plánov. 
 
Spomeňte si na Jozefa. Bol len tínedže-
rom, keď mu Boh vo snoch ukázal, že sa 
stane veľkým. Jeho životný príbeh začal 
dobre; otec si ho tak veľmi obľúbil, že 
mu spravil pestrofarebný plášť, ktorý 
nemal nikto z jeho bratov. Jakob svojho 
syna určite miloval, ale múdrym otcom 
rozhodne nebol. Ako si len mohol mys-
lieť, že to súrodencov nechá chladnými? 
Jozefa nemohli ani len vystáť. Určite 
mu dali hanlivé mená ako „ockov maz-
náčik“, „snílek“ a ďalšie, ktoré by tento 
úvodník neuniesol. Keď ho raz otec po-
slal, aby bratom na pastviny v Dotáne 
doniesol jedlo, stačilo, aby ho uvideli  
v „obľúbenom rúchu“ a vzkypela v nich 
žlč. Vrhli sa naňho, strhali z neho toho 
„armaniho“, hodili ho do prázdnej stud-
ne a kričali: „Kde sú teraz tvoje sny?“ 

Život nebýva vždy fér. Je mi hlboko ľúto 
ľudí, ktorí kvôli pandémii prišli o prácu, 
manželstvo alebo čisté svedomie. Niekedy 
nás zaskočia aj naši najbližší. Už sa zveče-
rievalo, ale Jozef na dne studne neprestával 
súrodencov prosiť o zľutovanie. Bratia si 
začali uvedomovať, že tentoraz prestrelili, 
ale ako z toho vycúvať bez ujmy? Akurát 
sa brieždilo, keď z ničoho nič v diaľke uvi-
deli karavánu kupcov, Izmaelitov. Skrsla 
im myšlienka, že brata predajú do otroctva 
a otec sa to nikdy nedozvie.

Keď Jozef uvidel, ako do cisterny padá 
lano, svitla mu nádej: „Vedel som, že moji 
bratia ma tu nenechajú. Boh vypočul 
moje modlitby!“ Alebo nie? Kým si jeho 
oči privykali na ostré slnko púšte, povra-
zy mu zovreli zápästia a mocne ním trhli. 
Madianci ho naložili na ťavy a viedli ako 
otroka do Egypta. Ocitol sa na palube veľ-
mi nepohodlnej cestovky, ktorú by si nikdy 
nevybral. Koniec príbehu však pozná celý 

svet! Madianská cestovka Jozefa bezpeč-
ne dopravila na miesto určenia, ktoré Boh 
dávno preňho pripravil. 

Boh je majstrom transportov! Jo-
náš sa pre svoju neposlušnosť dostal do 
útrob veľryby, ale keď oľutoval hriechy, 
Boh prikázal veľrybe, aby ho vypľula na 
správny breh. Odtiaľ doputoval do po-
hanského Ninive, kde kázal Božie slovo 
a 120 tisíc ľudí učinilo pokánie. To bolo 
duchovné prebudenie! 

Pavol bol väzňom, ktorého mal stotník 
loďou prepraviť na súdny proces pred 
cisára Nera. Keď však zdvihli kotvy, po-
vstal taký cyklón, že celých 14 dní nevi-
deli ani slnko, ani mesiac, ani hviezdy. 
Až nedávno mi pri čítaní tohto príbehu 
doplo, že nešlo o rozprávačský talent 
pisateľa Skutkov apoštolov, ale o suché 
konštatovanie toho, že stratili navigáciu. 
Pre námorníkov tej doby bola obloha je-
diným navigačným systémom. Ale Boh 
nestratil prehľad o lodi a už vôbec nie  
o jej pasažieroch! Mal dokonca skrytý 
plán! Zastávku na znamenie, ktorá bola 
mimo akýchkoľvek námorných máp. 
Stroskotali pri ostrove Kréta, kde Pavol 
v mene Ježiš uzdravil náčelníka a potom 
celý ostrov. Všetkých 276 pasažierov 
lode sa zachránilo a som si istý, že keď 
sa vrátili domov, mali o čom rozprávať: 
O realite anjelov, moci Pavlovho Boha  
a zázrakoch v mene Ježiš.

Netvrdím, že Boh je za pandémiou. 
Ak mu však ostaneme verní, dokáže nás 
doviesť na miesto určenia bez ohľadu 
na chaos okolo nás. Keby nebolo Ma-
dianitov, kto vie, či by sa Jozef dostal 
do Egypta, kde sa stal záchrancom sveta 
a predobrazom na Krista? Keby nebolo 
búrky Stredozemného mora, Kréťania by 
možno dodnes žili v pohanskej viere. 

C.S.Lewis povedal: „Verím v Krista 
tak, ako verím v slnko – nie preto, že ho 
vidím, ale preto, lebo prostredníctvom 
neho dokážem vidieť všetko ostatné!“ 
Dôveruj Bohu, že ťa dokáže dopraviť 
na miesto určenia. Bude si to vyžadovať 
niekoľko medzipristátí a trochu nepo-
hodlia. Ale ovocie poslušnosti bude stáť 
za všetky príkoria. 
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Slovákov, ktorí sa zo Srbska presťahovali k nám na Slovensko, je čoraz viac. Pred dvesto rokmi sa 
mnohí presťahovali na Dolnú zem najmä kvôli protireformácií, dnes mnohí prichádzajú na Slovensko 
pre lepšie pracovné možnosti. Takýto je aj príbeh Daniela a Miliny. Vyrastali v kresťanskej rodine vo 
Vojvodine, ale presťahovali sa, našli si tu prácu, zázemie a stali sa požehnaním v našej cirkvi. Milina 
pomáha v detskej službe a o Danielovi sa viac dozviete v tomto príbehu. Hovorí o tom, že nestačí mať 
veriacich rodičov, lebo každý sa musí pre Krista rozhodnúť osobne. Nech je jeho príbeh inšpiráciou 
pre kresťanské rodiny na Slovensku, kde aj v prebudeneckých zboroch zažívame obdobie 2. generácie, 
teda mladých ľudí, ktorí sa narodili už do veriacich rodín.

Mal som sedem rokov, keď nás bombardovali
Mám 30 rokov, žijem na Slovensku, pochádzam zo Srbska  
z dediny Padina. V živote mojich rodičov nastal zlom v čase, 
keď Srbsko prežívalo ťažkú vojnu: bombardovanie, chudobu, 
mnohokrát sme ostali bez elektriny a skoro vždy chýbali 
potraviny v prázdnych obchodoch. Vtedy som mal len sedem 
rokov a práve v tomto problémovom období prežila moja rodina 
silný Boží dotyk a prijala Ježiša do svojho života. Mamina  
s ocinom sú veriaci ľudia, aj dnes milujú Boha celým srdcom.

Rodičia ma vychovávali v pokore, spoznával som Božie slovo 
z Biblie, učil som sa byť poslušným. Možno si ani dostatočne 
neuvedomujem, aké šťastie som v živote mal, že som o Bohu 
mohol počuť od malička. Život však napriek tomu prinášal rôzne 
skúšky, diabol ma pokúšal a chcel ma zviesť na zlé chodníky. 
Verím, že modlitby rodičov boli vypočuté a Boh ma chránil 
pred nástrahami tohto sveta. Na základnej škole všetci vedeli, 
že som veriaci a že s celou rodinou chodíme pravidelne na 
bohoslužby. O to viac ma všetci kamaráti pozorovali, sledovali 
moje správanie a snažili sa ma poučovať, ako by som sa mal 
správať. Niekedy sa mi aj posmievali a priali mi zlé veci. Občas 
som sa ocitol v neľahkej situácii, pretože som vedel, že to, čo 
robia, je nesprávne; a oni len čakali na to, ako zareagujem. Ani 
to ma neodradilo od nasledovania Ježiša. 

Skúškam som sa nevyhol - lákali ma cigarety
Ježiš sa stal mojím Spasiteľom, keď som mal asi 9 rokov. 
Pamätám si na to veľmi presne, kázal jeden veľmi dobrý kazateľ 
zo Srbska. Dotýkalo sa ma každé jedno slovo. Nebol som sám,  
v ten večer uverilo asi 10 mojich kamarátov. Od toho momentu si 
ma Boh ťahal bližšie k sebe. Nepriateľove pasce ma však ešte len 
čakali, lebo diablovi sa moje smerovanie, samozrejme, nepáčilo. 
Začalo sa to jednou cigaretou s kamarátmi; potom však prišla 
druhá, tretia... Kládol som si otázku, či toto v živote chcem, či 
práve nikotín mi prinesie radosť a či ma neodvedie od Boha. 
Ďakujem Pánovi za to, že mi otvoril oči a toto obdobie netrvalo 
dlho. Uvedomil som si, že touto cestou nechcem ísť, lebo 
neprináša šťastie. Začal som sa viac zaujímať o Boha, viac sa 

stretávať s mládežou zo zboru, čítať si Bibliu a viac sa modliť. 
Medzi mládežou bolo vtedy veľa horlivých sŕdc, na každom 
stretnutí sme vnímali Ducha Svätého a zakaždým sme sa radovali. 

V tom čase som už chodil na strednú školu. Z našej dediny som 
cestoval do mesta Zrenjanin a žil som v internáte. Napriek tomuto 
odlúčeniu som aj tu mohol vidieť Božiu ruku v mojom živote. 
Pán zariadil veci tak dokonale, že som bol na izbe s kamarátom, 
ktorý chodieval na tú istú mládež ako ja. A tak sme mohli spolu 
čítať Bibliu, modliť sa a zažívať Božie pôsobenie. Možno ste 
to nezažili a tak si len ťažko viete predstaviť, čo som s Pánom 
takto prežíval. Ale pre mňa to boli chvíle Božieho požehnania, 
kedy som sa začal učiť viac rozumieť Božiemu vedeniu v mojom 
živote.

Boh ma požehnal krásnou rodinou
Keď som skončil strednú školu, modlil som sa, aby mi 
Boh poslal do života ženu, ktorá bude milovať Boha 
tak veľmi ako ja. A On mi poslal nádhernú manželku 

Nepriatelove

Daniel a Milina Tordajovci so svojimi deťmi Darijanom a Melany.

DANIEL A MILINA 

TORDAJOVCI
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Keď som skončil strednú školu, modlil som sa, 
aby mi Boh poslal do života ženu, ktorá bude 
milovať Boha tak veľmi ako ja.

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA

pasce odhalené

Počas obmedzení stretávania sa s období 
koronakrízy sme sa o to horlivejšie 
usilovali využívať moderné technológie 
a slúžiť ľuďom prostredníctvom online 
vysielania či sociálnych sietí. Sme vám 
veľmi vďační za každú spätnú väzbu, 
vyberáme niektoré. Nech Bohu patrí 
všetka sláva a vďaka!

Delší čas se přiživuji na Vašich 
kázáních (myšleno pozitivně). Žiju 
v severních Čechách. Prožívám teď 
časy, jak si popsal ve svém kázení, můj 
osobní Ciklag. Vaše sestra Jiřka. 

Píšem so slzami v očiach. Moje 
tehotenstvo označili ako rizikové, 
nášmu bábätku zistili cysty na obličkách 
a ešte mi diagnostikovali nadbytok 
plodovej vody. Modlievali sme sa za to  
s manželom Rolandom a dnes po vyšetrení 
ultrazvukom ostal lekár dlho ticho  
a povedal mi: „Dieťatko nemá žiaden nález 
na obličkách a aj obsah plodovej vody sa 
dal do poriadku.“  Ďakujem! Monika 

Naša malá Miriamka mala ísť na 
operáciu – výber cysty z krčnej oblasti, 
medzi kľúčnymi kosťami bola gulička 
priemeru 1 cm. Kvôli jej soplíkom 
sa to odložilo, medzitým sa nám 

narodila Magdalénka a do toho prišla 
koronakríza. A tak sme sa len modlili 
a čakali. Koncom apríla sme mali ísť 
na vyšetrenie a guličku sme nevedeli 
ani nahmatať. Správa od lekára 
obsahuje toto: „Minule vyšetrovaný 
útvar benígneho vzhľadu v jugulárnej 
jamke už nie je diferencovateľný.“ Ak 
by to niekoho zaujímalo, máme aj foto. 
Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa s nami 
spojili v modlitbách. 

Robo a Ivanka z Liptova

Milý brat pastor, bolo mi potešením 
vypočuť si biblickú hodinu vo štvrtok 
večer ako aj Veľkonočné bohoslužby. 
Bolo to kázanie v moci Ducha Svätého 
a verím, že lúč Jeho Ducha prenikol 
aj do sŕdc tých poslucháčov, ktorí to 
sledovali prvýkrát.  Anka

Bola som na pokraji zúfalstva, úplne 
na dne, akoby opustená každým i 
samotným Bohom, kričala som na Pána 
a vtom som narazila na vaše katechézy. 
Peter a Katka, je to ako balzam na moju 
dušu, ronila som potoky sĺz až konečne 
nachádzam pokoj.  Majka

Sledujem kázania na youtube a je to 
pre mňa neuveriteľný zážitok. Keď som 

počul pastora kázať cez video s takým 
zápalom, radosťou a takým ohňom, 
neuveriteľne ma to ohúrilo. Aleluja. 

  Vlado

Pastor Peter,
Ďakujeme veľmi za nahratie šiestich 

úžasných lekcií pre našu biblickú 
školu na Ukrajine. Dostali sme veľa 
pozitívnych ohlasov od našich študentov. 
Dve z našich misijných skupín to 
počúvali cez víkend a niekoľko ďalších 
bude čoskoro. Bolo to naozaj výborné. 

 Lena, Ukrajina

Často je to jak když přepínaš kanály na 
telce a říkaš si, čím mě Pán chce potěšit. 
Stejně vždycky skončím u vás. Dnes mě 
totálně odzbrojil ten příběh Newtona  
a marnotratného syna. Já opravdu 
děkuju.  Jiřina

Pastor Martin! Prečítal som si 
vašu knihu Maratón duše. Veľmi ma 
povzbudila a nadchla. Fakt som lepšiu 
knihu tohto typu ešte nečítal. Prečítal 
som ju jedným dúškom za 3 dni. Je 
pútavá, zaujímavá, svižná, má spád, 
napätie. Veľmi si vážim, že píšete aj 
o svojich osobných veciach - pádoch  
i víťazstvách.  Miloš

BOH MOCNE KONAL AJ POČAS KORONY! 

Milinu. Obaja sme sa dali pokrstiť a zosobášili sme 
sa. Rozhodli sme sa, že svoj spoločný život začneme 
práve tu, na Slovensku, sme tu už 10 rokov. Boh nám 
požehnal dve krásne deti - synčeka Darijana, ktorý má  
7 rokov a o dva roky mladšiu dcérku Melany. Asi 3 roky 
sme sa modlili a hľadali zbor, v ktorom budeme cítiť moc 
Ducha Svätého a vidieť, že ho vedie Boh. Pán Ježiš nám 
dal do cesty zbor Slovo života, kde sme hneď počas prvých 
bohoslužieb videli, že ľudia sú oddaní Bohu a žijú pre 
Ježiša.

Som vďačný Bohu nielen za veľké veci, ale aj za každú 

maličkosť. Vždy som sa modlil, a nič sa na tom nezmenilo ani 
dnes, aby bol Pán Ježiš na prvom mieste v našich životoch bez 
ohľadu na to, čo sa udeje okolo nás. Mojou veľkou túžbou je 
pomôcť našim deťom, aby mohli prežívať živú vieru v Boha 
tak, ako aj my. 

Čo povedať na záver? Možno len to, že poznať Boha a žiť 
pre Neho je ozajstné šťastie.
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Svoje interview nám poskytol po šty-
roch mesiacoch vo vláde a hneď na 
úvod srdečne poďakoval všetkým, kto-
rí ho volili: 
Veľmi si to vážim. Je to pre mňa česť 
Vás zastupovať. Našou túžbou je priniesť 
do politiky úprimnosť, odvahu a urobiť  
z nej službu ľuďom. Všetkým ľuďom. Aby 
sme si pred zákonom boli všetci rovní. 

Po tom, ako ste sa stali ministrom fi-
nancií, ožil vám príbeh starozákonné-
ho Jozefa alebo Daniela? 
Príbehy Jozefa i Daniela sú veľmi zná-
me a často na ne myslím. Obaja muži sú 
skvelými príkladmi prístupu k životu. Ich 
svedectvo obsahuje mnoho inšpiratívnych 
metód. Jozef presadil v Egypte princíp, 
ktorý v tom čase zachránil tisíce životov. 
Aj vďaka nemu je táto zásada dobre známa 
- a to, že v dobrých časoch je si treba od-
kladať na horšie časy. Často som to hovoril 
aj predchádzajúcej vláde, ale ona sa týmto 
princípom neriadila a všetko „prejedla“. To 
našetrené nemožno teraz použiť, pretože 
Slovensko nebolo na takúto krízu pripra-
vované. Ale ako som povedal, obaja títo 
muži sú skvelým príkladom skutkov, ktoré 

vo svojom pracovnom živote aplikovali.  
V týchto náročných časoch je dôležité, aby 
sme boli múdrymi správcami peňazí, ktoré 
ľudia formou daní štátu posielajú. A to sa 
snažíme robiť. Hodnota za peniaze naberá 
čím ďalej, tým viac na význame. Chceme, 
aby Slovensko malo opäť zdravé verejné 
financie. Je to však otázka národnej cti. 
Svojím záujmom o verejné financie môžu 
tomu ľudia výrazne pomôcť. Je potrebné, 
aby každý, kto pracuje s verejnými finan-
ciami, či už úradník, alebo aj prijímateľ, 
mal na zreteli, že sú to peniaze všetkých 
občanov a na každé nevýhodne vynalože-
né euro sa musia poskladať všetci občania. 
Daniel aj Jozef nám v tomto boli príklad-
mi, boli to múdri a poctiví správcovia. 

Vieme o vás, že ste veriacim človekom. 
Žijeme v demokratickej spoločnosti, 
ktorá nepreferuje žiadnu ideológiu 
či filozofiu, a predsa si myslíme, že je 
v poriadku, ak poslanec, či minister, 
zastáva isté hodnoty. Kde je pomysel-
ná čiara medzi osobnými hodnotami  

a zachovaním plurality spoločnosti  
a demokratických princípov?
Žijeme v demokracii a už nie sme prena-
sledovaní za svoju vieru ako tomu bolo  
v bývalom režime. Viera, ktorú nám daro-
val Ježiš Kristus a vzťah s Ním nás vedú 
k tomu, aby sme boli pravdiví, poctiví, 
zodpovední, empatickí a hovorili pravdu. 
Myslím si, že toto sú hodnoty, ktoré každý 
občan od svojho zástupcu - politika oča-
káva. Práve takéto hodnoty sú totiž záru-
kou, že budú presadzovať verejný záujem,  
a nie osobný alebo skupinový. Preto vôbec 
nevidím prekážku v tom, že človek je kres-
ťan a zároveň pôsobí napríklad vo funkcii 
ministra. Naopak, myslím si, že je odolnejší 
voči pokušeniam takejto funkcie. 

Ako je to vlastne zo zadlžením Slo-
venska? Znížili nám rating a dlh je na 
úrovni 48%. Mohli by ste nám toto číslo 
objasniť?
Pravda je taká, že samotné číslo 48% nie 
je úplne pravdivé, lebo predchádzajúca 
vláda v záujme mať na konci roka pekné 

Výsledok parlamentných volieb vo februári 2020 bol pre analytikov, ale 
aj bežných občanov nášho štátu, prekvapením. Mnohí Slováci ho prijali  
s veľkým očakávaním. Do parlamentu a ďalších vládnucich funkcií sa dostalo 
také vysoké percento kresťanov, ktorí majú osobný vzťah s Bohom, ako nikdy 
doteraz. V čase, keď v Európe silnejú liberálne hlasy, Slovensko môže zohrať 
jedinečnú úlohu. Na jednej strane sa časť spoločnosti obáva, či nám nehrozí 
prílišný konzervatizmus, na druhej strane niektoré osobnosti s kresťanským 
pozadím sú vo svojich vyjadreniach a činoch len ťažko čitateľné. K tomu 
všetkému sa navyše pridáva bulvár, ktorý sa za každú cenu snaží priživiť 
na fámach s neskrývanou snahou o diskreditáciu. Aj preto sme radi, že vám  
v našom časopise môžeme predstaviť pána ministra financií Eduarda 
Hegera a že sme mu mohli položiť otázky o vízii, ktorú má pre svoje 
ministerstvo, ale aj o jeho osobnom pohľade na život, rodinu či poslanie.

MINISTER FINANCIÍ EDUARD HEGER

Urobme zo Slovenska krajinu,

Viera, ktorú nám daroval Ježiš Kristus a vzťah s Ním, nás 
vedú k tomu, aby sme boli pravdiví, poctiví, zodpovední, 
empatickí a hovorili pravdu.

ROZHOVOR

v ktorej budeme radi zit

foto Ministerstvo financií SR
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číslo sa správala nezodpovedne a znížila 
zásobu peňazí. A to bol aj zdroj veľkého 
problému po našom nástupe do vlády. 
Slovensko malo peňazí na necelý mesiac 
a emitovanie nového dlhu bolo veľmi ná-
ročné. Opäť sa ukázalo, že predchádzajúca 
vláda robila veci na oko. My však chceme 

Finančná správa, ktorá je zodpovedná za výber daní, musí 
mať dve tváre: láskavú a nekompromisnú. Láskavú pre 
tých poctivých a nekompromisnú pre tých, ktorí chcú 
okrádať štát a teda všetkých občanov.

robiť veci zodpovedne. Je preto dôležité, 
aby sme každé euro využili čo najefektív-
nejšie, lebo práve vďaka korone dlh Slo-

venska presiahne úroveň 60% HDP, čo je 
pre krajinu našej veľkosti a otvorenosti už 
vysoký dlh. Preto je aj dlhová brzda na-
stavená na 60% HDP. Vplyvom korony sa 
však výrazne zvýšil dlh všetkých krajín, 
preto sa bude zrejme v najbližších rokoch 
pozerať na túto úroveň cez prizmu korony. 
V zmysle tohto dlhu, ale aj zdravých eko-
nomických princípov, by sa politici mali 
správať zodpovedne, čo naša vláda spĺňa. 

Slovensko mieri do recesie. Iste ste mali 
smelé plány, no všetko je zrazu kvôli ko-
rone inak, objavujú sa hlasy o pomalej  
a nedostatočnej kompenzácii. Ako zvlá-
date ten nápor a pocit zodpovednosti?
Musím potvrdiť, že korona výraz-
ne zasiahla do našich plánov. Nie 
som však človek, ktorý plače nad roz-
liatym mliekom. Preto sme sa veľ-

mi rýchlo prispôsobili novej situácii  
a pracujeme so súčasnými okolnos-
ťami. Náš cieľ sa však nemení. Chce-
me zo Slovenska urobiť krajinu, kde 
budeme všetci radi žiť. A na to, aby 
sa to podarilo, potrebujeme byť plní 
odhodlania, nádeje, zodpovednosti  

ROZHOVOR

foto Ministerstvo financií SR

a vytrvalosti. Toto je postoj, s ktorým 
chodím každý deň do práce. A som rád, 
že takýto postoj majú aj moji kolegovia. 

Aký je ideálny model spoločnosti,  
v ktorom sa darí štátu i ľuďom? Kde 
to vo svete funguje?
Dnes vieme povedať, že najlepšie pripra-
venou krajinou na koronu bolo Nemecko. 
Malo verejné financie vo veľmi dobrej kon-
dícii, správali sa veľmi zodpovedne počas 
úrodných rokov, krajinu riadili ako starozá-
konný Jozef. Preto mohli hneď od nástupu 
korony investovať veľa peňazí do udržania 
ekonomiky. V tomto boli pre mnohé kra-
jiny Európy vzorom. Zároveň však mali 
aj stav ekonomiky a verejných služieb vo 
veľmi dobrom stave. Zdravotníctvo mali 
tiež veľmi dobre pripravené. Som zástan-
com zodpovedného vládnutia, kde občania 
dostávajú za svoje dane kvalitné služby.  
A vieme, že na to, aby boli verejné financie 
dlhodobo udržateľné, je potreba investovať 
do rozvoja krajiny. Kvôli tomu je školstvo 

alfou a omegou. Slovensko chceme po-
sunúť od povesti montážnej dielne Európy 
na tigra Európy. Je to však o spolupráci po-
litikov a občanov. Každý z nás môže svo-
jím zodpovedným správaním premieňať 
Slovensko na úspešnú krajinu. 

Daňové priznania i výber daní sú 
veľmi komplikované. Nechcete sa 
inšpirovať niečím jednoduchším  
a transparentnejším? Napríklad, v Du-
baji fungujú jednoducho vypočítateľné 
dane za nehnuteľnosti, používanie ciest 
a mobilov.  
Na Slovensku už dlhšie diskutujeme  
o tom, že máme vysoké daňové zaťaženie 
práce a nízke daňové zaťaženie majetku 
a spotreby. Zvyknem hovoriť, že chcem 
dosiahnuť stav, keď ľudia budú radi platiť 
dane, lebo budú za ne dostávať kvalitné 
služby. Chcem, aby občania boli spokoj-
nými zákazníkmi a zároveň akcionármi 
štátu. Toto nie je ani tak o tom, či budeme 
mať iba pár daní, ale čo za tie dane občania 
dostanú. Aj pri výbere daní chceme apli-
kovať prozákaznícky prístup. Finančná 
správa, ktorá je zodpovedná za výber daní, 
musí mať dve tváre: láskavú a nekompro-
misnú. Láskavú pre tých poctivých a ne-
kompromisnú pre tých, ktorí chcú okrádať 
štát a teda všetkých občanov.

Váš život sa dramaticky zmenil, keď ste 
prijali funkciu ministra. Ako sa vám darí 
skĺbiť rodinný život s pracovným?
Je pravda, že od volieb trávim v práci 
každý deň okolo 15 hodín. Za posledné 
týždne sa mi podarilo tráviť čas s rodinou 
aspoň cez víkendy. Ako sa hovorí v jed-
nom vtipe, verím na život po práci :-)). 
Verím, že sa mi podarí nastaviť veci tak, 
aby som bol schopný stihnúť svoje deti 
ešte pred spaním. 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme vám 
i celej vláde veľa úspechov a dobrých 
rozhodnutí.

Martin Hunčár a Peter Čuřík
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Robert Morris

LÁKAVÁ LOŽ
Pred niekoľkými rokmi som si pripravil 
sériu kázní s názvom „Desať finančných 
prikázaní“. Druhou témou bolo „Nebu-
deš sa pokúšať dosiahnuť šťastie pros-
tredníctvom materiálnych vecí“. Bola to 
paralela k existujúcemu druhému Božie-
mu prikázaniu: „Neurobíš si modlu ani 
nijakú inú podobu“ (2M 20:4).

Obidve prikázania, moje aj to, ktoré 
Mojžiš obdržal, sa týkajú modloslužby. 
Boh vraví: „Nehľadaj šťastie v žiadnej 
veci na Zemi. Nehľadaj naplnenie v ni-
čom, čo je na svete.“

Najefektívnejším a najlákavejším 
klamstvom ducha mamony je, že vás 
urobí šťastnými viac peňazí a väčšie 
množstvo vecí. Keď mu na to naletíte, 
začnete nakupovať veci, ktoré si nemô-
žete dovoliť a budete sa donekonečna 
snažiť dočiahnuť mrkvu priviazanú na 
konci konára, ktorá sa vám hompáľa 
priamo pred nosom. Nepáči sa mi nič, čo 
mi visí v šatníku. Keby sme mali väčší 
dom v lepšej štvrti, bol/a by som spokoj-
ný/á. Potešilo by ma novšie auto. Tým 
najväčším a najničivejším klamstvom zo 

všetkých je: Bol/a by som šťastnejší/á, 
keby som si bol/a vzal/a niekoho iného.

To je lož. Akonáhle dosiahnete, po 
čom túžite, vzápätí sa vo vás prebudí 
pocit starej známej nespokojnosti. Sú-
časťou tej pasce je, že bez ohľadu na to, 
koľko vecí sa vám podarí nahrabať, stá-
le sa vám bude zdať, že ľudia okolo vás 
majú viac a lepšie. Ako som v úvode tej-
to knihy spomínal, mnohí bohatí ľudia sú 
veľmi nešťastní. A tí, ktorí žijú skromne, 
sú naopak spokojní a veľmi radostní. 
Chcem tým povedať, že šťastie nezávisí 
od prítomnosti či neprítomnosti mate-
riálnych dobier a bohatstva. Presved-
čenie o opaku je forma modloslužby.  
A modloslužba vždy vedie ku katastrofe. 

Do tejto pasce padajú bohatí aj chu-
dobní ľudia. Mamon má v oboch skupi-
nách rovnaké možnosti ničenia.

Často sa stáva, že kresťania, ktorí 
podliehajú tomuto vábeniu, pokúšajú sa 
„posvätiť“ svoje túžby modlitbou za to, 
aby im Boh dal to, po čom túžia. Dokon-
ca používajú Ježišovo meno ako akúsi 
mystickú, magickú frázu. Domnievam 
sa, že tým skôr „vyslovujú meno Hospo-
dina nadarmo“, čiže robia presne to, čo 
Boh zakazuje v treťom prikázaní. 

Koľkokrát sa vám už stalo, že ste sa 
celým srdcom upli na materiálnu vec 
až do takej miery, že sa váš život točil 
len okolo nej? Mne sa to už stalo a vi-
del som, že to zakúsili aj iní. Túžba býva 
veľmi silná. Ale tu ide o niečo ešte moc-
nejšie než túžba – toto je žiadostivosť. 
Žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vy-
statovanie sa blahobytom (1Jn 2:16). 

Žiadostivosť má moc ovplyvniť naše 
správanie natoľko, že ľudia venujúci 
sa profesionálnemu obchodovaniu, via-
cúrovňovému marketingu a motivácii  
k úspechu sa naučili využívať tento fe-
nomén k dosiahnutiu lepších výsledkov. 

Nadmieru

Najefektívnejším  
a najlákavejším  

klamstvom ducha mamony 
je, že vás urobí  

šťastnými viac peňazí  
a väčšie množstvo vecí.

V novej knihe Roberta Morrisa nájdete veľa praktických rád. 
Nie je len o dôležitosti dávania; je to komplexná príručka o tom, 
akými správcami svojho majetku a financií máme byť. Dozviete 
sa tam všeličo zaujímavé o rodinnom rozpočte, autor rozoberá 
háklivú tému, či je správne požičať si a za akých okolností. 
Dozviete sa tu o duchu chudoby, jeho opaku – materializme  
a tiež o skromnosti. Morris viackrát zdôrazňuje, že je potrebné 
robiť najdôležitejšie veci ako prvé a prečo musí byť Ježiš na 
prvom mieste nášho života. Prinášame vám ukážku z jednej 
kapitoly, ďalšie podrobnosti o knihe nájdete na str. 2. 

Robert Morris

pozehnaní
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Niektorí koučovia, sponzori a obchodní 
manažéri podnecujú ľudí k vytvoreniu si 
závislosti na materiálnych veciach – na-
príklad, na vysnívanom aute, lodi alebo 
dovolenkovom sídle – čím získavajú ich 
pozornosť, motivujú ich a nútia ignoro-
vať odmietnutia. Vedú ľudí k tomu, aby 
našli vec, po ktorej zúfalo túžia a mali 
ju stále pred sebou. Povedzme, že vždy 
vás lákalo vlastniť luxusné plavidlo. Na-
hovorili by vás na to, aby ste si obrázky 
tej lode pripli na zrkadlo v kúpeľni, na 
chladničku, aj na pracovné miesto. Za-
čali by ste odoberať jachtárske časopisy  
a sledovali online videá o najnovších 
modeloch a ich vymoženostiach. 

Podnecovatelia vedia, že čím viac 
sa upnete na vec, po ktorej túžite, tým 
viac bude vaša túžba rásť a svoj život  
a priority viac prispôsobíte na jej do-
siahnutie. Čoskoro budete presvedče-
ní, že nebudete šťastní, kým danú vec 
nezískate. A keď ju dosiahnete, nakrát-
ko budete cítiť eufóriu, ktorú čosko-
ro nahradí vedomie čohosi strašného 
a skľučujúceho. Keď prvotný nával 
vzrušenia opadne, zistíte, že ste to stá-
le… len vy. A čo je horšie, tá nová vec 
pred vás odrazu predostrie celý zoznam 
nových potrieb a nenaplnených túžob, 
o ktorých ste dosiaľ netušili. Šťastie je 
stále mimo dosahu. Nie div, že mno-
ho boháčov bežne zápasí s depresiami  
a sklonmi ku samovražde. 

Toto sa netýka len veľkých vecí a sil-
ných túžob. Pravdou je, že žiadostivosť 
je ešte zákernejšia a častejšie sa týka 
oveľa všednejších vecí. Napríklad, od-
razu veľmi potrebujete nový gril. Nemá-
te naň priestor v rozpočte, ale čím viac 
o tom premýšľate, tým viac máte pocit, 
že ho skutočne potrebujete. Čoskoro 
máte pocit, že všade vidíte reklamy na 
grily. Napokon urobíte škrt cez rozpočet 
a kúpite si ho. Možno naň dokonca po-
užijete kreditnú kartu. Tá ligotavá nová 
vec vám stojí na terase a vy plánujete, 
že pozvete priateľov na záhradné grilo-
vanie. Z ničoho nič sa vám prestane pá-
čiť staré zariadenie terasy. Netrvá dlho 

a zadovážite si nové vonkajšie sedenie. 
To vás privedie k myšlienke, žeby ste  
s rodinou boli na dvore oveľa častejšie, 
keby bol na ňom bazén. Hoci ten bazén 
vôbec potrebujete. A tak ďalej…

Múdry kráľ Šalamún nás pred týmto 
kolotočom varoval. Napísal: „Podsvetie a 
ríša smrti sa nenasýtia a nenasýtia sa ani 
oči človeka“ (Prís 27:20). To sa týka tej 
žiadostivosti očí, ktorú som spomínal. 

Možno to vyznie tvrdo, ale budem 
úprimný: nikdy sa vám nepodarí správne 
spravovať financie, ak nezlomíte vládu 
ducha mamony v živote. To znamená, 
že sa musíte naučiť rozoznávať žiados-
tivosť očí, keď zasiahne dušu. Až potom 
sa vám podarí prestať impulzívne naku-
povať a hlúpo utrácať. Zastavíte kolotoč, 
o ktorom hovorí známy citát: Utrácame 
peniaze, čo nemáme, na veci, ktoré ne-
potrebujeme, aby sme urobili dojem na 
ľudí, ktorých nemáme radi.

Národný marketingový poradca Bran-
don Gaillle tvrdí, že takmer 20% účtov 
za potraviny tvoria veci, ktoré si ľudia 
kúpili len na základe chvíľkového pod-
netu. Dvadsať percent! A to sa týka len 
potravín. Ďalej pokračoval slovami: 

Vraví sa, že za peniaze si šťastie nekú-
pite, ale impulzívne nakupovanie sa nás 
pokúša presvedčiť o opaku. Do určitej 
miery je to pravda, pretože keď kúpime 
niečo v akcii, máme z toho dobrý pocit. 
Dokážeme sa nadchýnať, na aký skve-
lý výpredaj sme natrafili a koľko sme 
ušetrili. Výsledkom však je, že sa nám 
v garáži hromadia haraburdy a míňame 
peniaze, ktoré sme mohli investovať do 
niečoho užitočnejšieho. 

Schopnosť odložiť potešenie a čakať 
na niečo, čo veľmi chceme, patrí k najo-
jedinelejším a pritom najmocnejším ná-
vykom našej kultúry. Ak odoláte silnej 
túžbe kúpiť si niečo, odmietnete konať 
unáhlene, jednoducho počkáte a pomod-
líte sa, túžba väčšinou zmizne. Neuveri-
teľné! Aj tie najsilnejšie želania sa roz-
plynú ako rosa. Večer sme presvedčení 
o tom, že bez onej veci nikdy nebudeme 
úplní, ale vo svetle chladného a pokoj-

ného rána sa na tú istú vec pozeráme  
s myšlienkou: „Prečo ma to tak nadchý-
nalo? Nič by sa nestalo, keby som to ne-
mal/a.“

Kvôli spomínanému sa väčšina skú-
sených predajcov usiluje urobiť všetko 
preto, aby vás donútila konať ihneď. Ve-
dia lepšie než ktokoľvek iný, že ak poč-
káte, je veľká šanca, že si to už nekúpite. 
V angličtine sa bežne používa slovné 
spojenie buyer’s remorse (výčitky sve-
domia nákupcu) a to z dobrého dôvodu. 

Hlavným prostriedkom boja proti 
impulzívnemu nakupovaniu je riadiť 
sa prísnym rozpočtom. V nasledujúcej 
kapitole sa budeme hlbšie zaoberať 
významnými detailami týkajúcimi sa 
rozpočtu. Nateraz je kľúčové, aby ste 
porozumeli duchovnému princípu, kto-
rý sa ukrýva za nekontrolovateľným 
utrácaním peňazí. Podstatné je, aby ste 
nenaleteli najstaršiemu klamstvu – že 
vlastníctvo pozemských vecí vám môže 
priniesť šťastie. 

V knihe Exodus sa dočítame, že keď 
boli Izraeliti na púšti, Boh im zázračne 
každé ráno zosielal mannu. Predstavte 
si, že ste vo vyprahnutej pustatine, ale 
každé ráno vás pri dverách čakajú ra-
ňajky! Aj na tento zázrak ľudia začali 
časom hundrať a sťažovať sa. Napo-
kon poslali k Mojžišovi vyslancov so 
žiadosťou o obmenu stravy. „Chceme 
mäso,“ vraveli. Tak im Boh zázračne 
zoslal prepelice. Vtáky vleteli priamo 
do tábora a núkali sa im. V Biblii sa 
píše, že „ešte mali mäso medzi zuba-
mi,“ keď proti nim vzplanul Boží hnev 
kvôli ich „nenásytnosti“ (4M 11:33). 
Prečo? Pretože nič na zemi nás nemôže 
uspokojiť. Len sám Boh.

Schopnosť odložiť 
potešenie a čakať na 

niečo, čo veľmi chceme, 
patrí k najojedinelejším 
a pritom najmocnejším 
návykom našej kultúry.
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1  Korona kríza dala jasný obraz skry-
tej reality, nám osobne i celému zboru. 
Zistili sme, kde máme vady charakteru 
a kde sú nedostatky v rodinách. Od-
halilo sa to, čo sme doposiaľ nevide-
li, zaskočilo nás to. Korona kríza nám 
nastavila zrkadlo, je zbytočné sa s ním 
hádať. Vzala nám načas spoločenstvo, 
pre ktoré sme boli stvorení, či už ako 

in t rover t i , 
alebo ex-
t r o v e r t i . 
Samota nás 
ochudobni-
la a možno 
aj trochu 
o k l a m a l a , 
že to spo-
l o č e n s t v o 
vlastne ani 

nepotrebujeme. Chýbajú dotyky, bez 
nich obrazne povedané, uschneme, po-
danie ruky alebo pozdrav bozkom. To 
je životne dôležité. 
2  Cirkev je po korona kríze stále mys-
tériom. Celý svet sa zmenil a snaží sa 
prispôsobiť novej situácii. Či bude mať 
cirkev odvahu zmeniť sa, ešte uvidí-
me. Som však presvedčený, že Pán nás 
núti potrebné zmeny uskutočniť. Ak ho  
v tom poslúchneme a budeme Ho nasle-
dovať, cirkev bude zdravšia a silnejšia. 
Boh nás vždy vedie k lepšiemu. 

Danny Jones, pastor  
Bratskej jednoty baptistov,  

zbor Viera Bratislava

1  Pozo ru -
jem dva roz-
dielne javy 
a naozaj ne-
viem, ktorý 
p r e v l á d a : 
n iek torým 
m a n ž e l -
stvám a ro-
dinám tento 
čas veľmi 
pomohol ku prehĺbeniu vzťahov. Boli 
spolu, väčšinu času v jednej domácnosti. 
Konečne mali na seba čas. Dorozprávali 
si veci, o ktorých nestíhali komunikovať 
predtým... Inde sa dlhodobé problémy, 
ochladnutie v manželskom vzťahu, zá-
vislosti (a spoluzávislé správanie) na-
plno prejavili a prepukli do vážnejších 
rozmerov, ktoré už nebolo možné za-
maskovať, či ignorovať. V konečnom 
dôsledku všetko slúži na dobré, pretože 
to akoby urýchlilo a prehĺbilo odhodla-
nie urobiť niečo s tým, čo nie je v po-
riadku. Zovšeobecním to a zhrniem: aj 
tento čas „milujúcim Boha poslúžil na 
dobré“. Preosial nás. Modlím sa, aby 
sme si to dobré a Božie podržali a po-
kračovali v ňom naďalej.
2  Ako bude vyzerať cirkev po korona 
kríze? Neviem . Predpokladám, však, 
že bude zručnejšia vo využívaní mo-
derných technológií. Bude si viac vážiť 
osobné stretnutia a spoločný čas. A už 
nebude riešiť dôvody, prečo niektorí na 
stretnutia meškajú, alebo vôbec neprí-

du (už je jasné, že budú meškať, alebo 
neprídu ani vtedy, keď sa stačí z domu 
pripojiť online). Tajne dúfam, že kres-
ťania budú rozumnejší v rozoznávaní 
konšpirácií a hoaxov na internete a ich 
zdieľaní. A tiež, že vystúpia z „bublín“ 
(liberálnych, či tzv. konzervatívnych 
alebo fandiacich nejakej politickej stra-
ne) a vstúpia spoločne do modlitieb  
a spolupráce, aby v tejto krajine rástlo 
Božie kráľovstvo. Myslím, že cirkev 
bude jednotnejšia, potrebujeme spolu-
pracovať. Nuž a „objav“ videohovorov 
a online komunikácie umožnil také pre-
pojenia, aké sme si v nedávnej minulosti 
nevedeli predstaviť.

Michal Kevický, pastor  
Bratskej jednoty baptistov,  

zbor Palisády Bratislava

1  V prvom rade vyjadrujem súcit  
s tými, ktorým korona vzala blízkych 

a aj s tými, 
ktorí museli 
prežiť ťažký 
priebeh toh-
to ochorenia. 
Modlím sa 
za všetkých, 
ktorých sa 
dotkla eko-
nomicky, či 
existenčne. 

Vyjadrujem tiež vďaku Bohu a všetkým, 
ktorí sa obetovali, že nás Pán Boh zacho-
val živých do ďalších dní. Bez ohľadu 

Niet pochýb o tom, že neviditeľný vírus zasiahol svet a s ním nás všetkých oveľa viac než 
čokoľvek za ostatné dekády. Ovplyvnil naše rodiny, ale aj cirkvi, ktoré museli byť načas 
zatvorené. V tejto súvislosti sme boli zvedaví, ako hodnotia túto situáciu viacerí bratislavskí 
pastori. Položili sme im dve otázky. 1. Čo nám korona dala a vzala? 2. Ako bude vyzerať cirkev 
po koronakríze? Pre úplnosť treba uviesť, že na tieto otázky odpovedali v máji 2020.

1.Co nám korona dala a vzala?

Pýtali sme sa bratislavských pastorov

2. Ako bude vyzerat cirkev  
       po koronakríze?
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zaskoč i lo , 
svet sa zme-
nil na ne-
p o z n a n i e . 
Zákaz bo-
h o s l u ž i e b  
a iných ak-
tivít nás 
š o k o v a l . 
Z a u j í m a -
lo ma, ako 

to zvládneme ako cirkev, čo to spraví 
s mojím duchovným životom. Bola to 
tiež príležitosť zamyslieť sa nad tým, 
ako chápeme a vykladáme Božie slovo. 
Naše hnutie je ovplyvnené hnutím viery 
a službou Kennetha E. Hagina a práve  
v uplynulom roku sme sa znovu začali 
zaoberať týmito pravdami. Bol som veľ-
mi pozitívne prekvapený, s akou ľah-
kosťou a bez strachu ľudia v zboroch 
týmto obdobím prešli. Uistil som sa, že 
nemáme čo meniť na tom, čomu veríme, 
navyše nám to pomohlo upraviť priority 
v živote a službe. 
2  Uvedomil som si, že systém, v kto-
rom žijeme, síce pôsobí neohrozene, 
ale predsa je veľmi krehký. Ak by sa 
v prvých dňoch po vypuknutí korony 
objavil niekto s ponukou očkovania vo 
forme čipu na pravú ruku alebo čelo, 
asi by s tým súhlasilo aj veľa kresťa-
nov, keby sa to prezentovalo tak, že kto 
si to nedá, bude mať „nálepku“ nezod-
povedného a vylúčia ho z ekonomic-
kého a spoločenského styku. Myslím, 
že cirkev sa teraz stane odvážnejšou  
v evanjelizovaní, máme historickú šan-
cu mať prebudenie. 

Adrián Šesták, pastor  
Kresťanského spoločenstva Milosť, 

Bratislava

1  Stratili sme možnosť slobodne sa 
stretávať a pohybovať sa v širšom kru-
hu, avšak na druhej strane nám dala 
možnosť budovať a prehlbovať vzťahy 
s tými najbližšími v úzkom kruhu na-
šich rodín. Osobne som vďačný za to, 
že som mohol byť svedkom vzácnych 

momentov pokrokov našich malých 
detí, o ktorých „úspechoch“ by som sa 
za normálnych okolností dozvedel len 
od mojej manželky. Korona nám umož-
nila dlhé prechádzky v lese, krásne ve-
čery s deťmi pri hre pexesa, naučila nás 
vážiť si zdravie a pomohla nám vrátiť 
sa ku jednoduchosti života, v ktorej by 
sme ako rodina radi pokračovali aj v na-
sledujúcom období :-). Väčšinu zborov 
korona akoby hodila do vody, kedy sa  
z pastorov z večera do rána stali vlogeri 
či livestreameri, ako sme ich doposiaľ 
nepoznali .
2  Čítal som jednu vtipnú grafiku, kde 
diabol hovorí Bohu: „Zavrel som Ti všet-
ky kostoly...“ a Boh mu na to odpovedá: 

„Práve nao-
pak, otvoril 
som kostol 
v každej do-
mácnosti .“ 
Myslím, že 
počas ko-
rony sme si 
uvedomili , 
že cirkev 
nie je len  

o budovách, ani o programoch, ktoré 
ponúka. Cirkev je o vzťahoch, o našom 
spoločnom poslaní, o záujme o toho 
druhého... Cirkev je všade tam, kde sa 
dvaja alebo traja zídu v Jeho mene. Ko-
rona priniesla určitú zdravú formu „de-
centralizácie,“ keď sme si uvedomili, 
že tou prvotnou a primárnou cirkvou sú 
naše domovy, ktoré potrebujeme viesť 
ku službe Bohu a spoločnosti. Zároveň 
som sa nesmierne tešil, keď sme sa po 
takmer troch mesiacoch mohli ako spo-
ločenstvo stretnúť na nedeľnej oslave. 
Verím, že nikto z prítomných to nepova-
žoval za samozrejmosť a vážil si každý 
spoločný moment. Očakávam preto, že 
sa cirkev po korone nebude zameriavať 
len na kvantitu svojich aktivít, ale na 
kvalitu vzťahov a zmysluplné aktivity 
smerom ku spoločnosti. 

Vlado Žák, pastor  
zboru AC Otcov dom

na to, aký máme názor na vznik korony, 
jej šírenie a účinnosť opatrení, všetkých 
nás doslova zastavila. A to aj tých, kto-
rí v tomto období mali snáď viac práce 
ako doteraz. Boli sme prinútení, či skôr 
dostali výsadu zastaviť sa v behu života  
a rozmýšľať. Zostalo na každom z nás, či 
toto potrebné zastavenie rýchlo bežiace-
ho sveta bolo len krátkym, bezvýznam-
ným prerušením životnej rutiny, alebo 
sa premenilo na tak dôležité „vyrušenie“ 
našich životov.
2  Verím, že v spoločnosti, ale aj špeci-
ficky v cirkvi, žijeme najprevratnejšie 
obdobie posledných dekád. Veľmi dú-
fam v to, že cirkev po korona kríze bude 
vyzerať inak ako pred ňou. Je prirodzené 
povzdychnúť si a priať, aby už všetko 
bolo ako predtým. Cirkev po korone by 
mala byť iná a silnejšia v troch oblas-
tiach: Po prvé - v inovácii a tvorivosti. 
Keď sme všetci začali nabiehať na on-
line bohoslužby, či iné tvorivé formáty 
služby, bol som hrdý na to, ako sme sa 
adaptovali, ale zároveň akoby sme ťahali 
za kratší koniec. Stále snívam o tom, že 
ako ľudia, ktorí veria v Stvoriteľa sveta, 
mali by sme byť tvorivejší a inovatív-
nejší ako doteraz. Po druhé - v hodnote  
a bohatstve osobného spoločenstva. Ako 
sme zistili, že sa napr.  bohoslužby, ale 
aj učeníctvo dajú robiť online, zároveň 
sme začali hľadať hodnotu spoločenstva, 
teda to, čo sme prehliadali, keď sme ho 
mohli plnohodnotne zažívať. A po tretie 
- je tu schopnosť odpovedať na otázky, 
ktoré ľudia kladú. Ak dnes hovoríme  
o prorockej relevantnosti, tak mi veľmi 
chýbala schopnosť vedieť s Božím vhľa-
dom priniesť odpovede, ktoré ľudia hľa-
dajú. Davy sa doslova hrnuli za Ježišom, 
pretože múdro a často nadprirodzene 
odpovedal na výzvy a otázky ich života. 

Pavol Zsolnai, senior pastor  
Bratislava City Church

1  Obdobie korony bolo pre všetkých 
výzvou. Osobne to vnímam skôr pozitív-
ne ako negatívne (nehovorím teraz o glo-
bálnom rozmere). V prvých dňoch nás to 
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REPORTÁŽ 

Kvôli opatreniam proti COVID-19 
sme sa nemohli stretnúť osobne  
a osláviť tieto výročia Izraela ako za 
posledné roky. Preto sme sa rozhodli pre 
online formu tohto podujatia priamym 
prenosom z Hviezdoslavovho námestia 
v centre Bratislavy. Niektorí hostia nám 
dopredu nahrali videopozdravy a iní sa 
verejnosti prihovorili naživo z námestia. 
Celý záznam si môžete pozrieť na 
YouTube kanáli ICEJ Slovensko. 
Mediálnym partnerom bolo Rádio 7. 

Hosťami podujatia boli: jeho excelencia 
veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku pán 
Boaz Modai; evanjelická farárka Sidonia 
Horňanová z Modry-Kráľovej; herečka 
slovenskej a českej divadelnej a filmovej 
scény Zuzana Kronerová; František Šebej, 
odborník na zahraničnú politiku; hlavný 
ekonóm Mazars Slovensko Vladimír 
Vaňo; Mojmír Kallus, viceprezident 
ICEJ pre medzinárodné vzťahy a účasťou 
nás poctili aj predstavitelia židovskej 
komunity na Slovensku, páni: Peter 
Werner, predseda B ńai B ŕith a predseda 
ŽNO Bratislava Tomáš Stern.

Ako aj minulý rok, naším programom 
nás hudobne doprevádzala Danka 
Vráblová a skupina zo Slova života 
Bratislava. Na úvod podujatia zaznela 

Mlieko a med
70+2/50+3

ICEJ Slovensko 24. mája prostredníctvom YouTube livestreamu usporiadalo ďalší ročník podujatia 
Mlieko a med. Jeho poetický názov je odkazom na jeden z biblických prívlastkov Izraela – krajina 
oplývajúca mliekom a medom. Cieľom bolo pripomenúť si aj na Slovensku významné dátumy 
novodobej histórie židovského národa - vznik štátu Izrael (1948) a zjednotenie mesta Jeruzalem 
(1967); aj preto tie číslovky v nadpise ako odkaz na výročia týchto kľúčových medzníkov.

Deň pre Izrael
27. januára si každoročne pripomíname 
pamätný deň Holokaustu a pri tejto 
príležitosti organizujeme hodnotné 
podujatie. Okrem už neodmysliteľných 
krásnych židovských piesní v podaní 
Danky Vráblovej a kapely Slova života, 
sme tento rok pozvali vzácneho hosťa 
– historika Ivana Kamenca, ktorý sa  
s nami podelil o svoje poznatky  

z neslávne známeho obdobia slovenskej 
histórie. Okrem pádnych argumentov si 
pán Kamenec často kládol otázku „prečo“ 
a namiesto odpovedí nútil každého 

k zamysleniu. Prednášku s názvom 
Slovenský štát a špecifiká Holokaustu 
na Slovensku nájdete na YouTube kanáli 
Slova života.

Tradičnou súčasťou bol aj veľmi 
kvalitný príspevok predsedu ICEJ 
Petra Šveca o aktuálnom dianí v Izraeli 
a hlboký biblický pohľad na židovské 
korene kresťanskej viery, ktorý 
priniesol hostiteľ podujatia Peter Čuřík. 

Na záver sme symbolicky zapálili 
sviečky na pamiatku všetkých 
židovských obetí druhej svetovej 
vojny.

Martin Hunčár 

Historik Ivan Kamenec: Slovenský štát 
a špecifiká Holokaustu na Slovensku .

hymna štátu Izrael Hatikva. Oslovili sme 
aj priateľov a členov ICEJ Slovensko, 
ktorí spoločne nahrali krátke video o tom, 
prečo by sme mali Izrael podporovať. 
Formou tohto online eventu sme sa opäť 
snažili nabúravať a meniť povedomie 
verejnosti o stále prežívajúcom  
a nepravdivom stereotype o židovskom 
národe. Zaujímavými a verejnosti často 
málo známymi reáliami o modernom 
Izraeli prispievame k tomu, aby 
pravdivé informácie získavali prevahu 

nad relativizovaním a prekrúcaním 
historických faktov.

ICEJ sa usiluje o šírenie kultúrneho aj 
duchovného dedičstva národa, ktorý je 
naším starším bratom vo viere, s ktorým 
nás spájajú spoločné duchovné korene; 
národa, ktorý po stáročia putoval domov, 
až tam nakoniec došiel.

Všetko najlepšie do Izraela! Mazel Tov!
Karin Miháľová,  

tajomníčka ICEJ Slovensko

foto: Katarína Haršányová
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Mikuláš Zinzendorf sa narodil v roku 
1700 v šľachtickej rodine v Drážďanoch. 
Jeho krstným otcom sa stal Philipp 
Jakob Spener, priekopník domácich 
skupín a zakladateľ pietistického hnutia, 
ktoré kládlo dôraz na znovuzrodenie  
a osobnú vieru srdca. Malého Mikuláša 
Zinzendorfa vychovávala stará matka, 
ktorá bola tiež horlivou pietistkou, takže 
výrazne ovplyvnila jeho charakter.

Ako dospievajúci chlapec študoval na 
škole Pädagogium, ktorú viedol August 
Hermann Francke, ďalší významný 
predstaviteľ pietizmu. V tomto prostredí 
sa formovala jeho osobná skúsenosť  
s Bohom. Právo študoval vo Wittenbergu, 
V tomto období sa snažil o zmierenie 
medzi pietizmom a tradičnou luteránskou 
ortodoxiou a tento proces v ňom ešte 
väčšmi utvrdil pietistické presvedčenie. 
Štúdiá zavŕšil cestovaním po Nemecku, 
Holandsku a Francúzsku. Stretol sa  
s rôznymi reformovanými aj katolíckymi 
teológmi a získal presvedčenie, že 
„viera srdca a láska omilosteného 
hriešnika k Záchrancovi sa šíri vo 
všetkých konfesiách, je sama osebe soľou 
spoločenstva cirkvi a pred ňou rozdiely  
v učení ustupujú do úzadia.“

Horlivo vyhľadával pravdu a nedokázal 
pochopiť ľudí, ktorí zastávali nemenné 

názory. Starostlivosť o šťastie a pohodlie 
iných ľudí prejavoval ako málokto. 
Aj keď sa obliekal jednoducho, z jeho 
vystupovania vyžarovala sila a autorita. 
Mal výnimočný talent diskutovať  
s ľuďmi, ktorí mali odlišný názor.

V roku 1722 kúpil veľký statok 
neďaleko českých hraníc. Pozval tam 
prenasledovaných veriacich z krajín, 
kde prebiehala protireformácia alebo 
kde z nejakých dôvodov neboli vítaní. 
Čoskoro sa tam zišli kresťania rôznych 
vyznaní z mnohých krajín. Medzi 
nimi boli aj moravskí bratia z Fulneka  

(z Jednoty bratskej), ktorí na Morave 
len ťažko prežívali a tu našli útočisko. 
Novú kolóniu pomenovali Herrnhut 
(v preklade Pánova stráž, v češtine  
a slovenčine sa vžil názov Ochranov). 
Ochranovská komunita bola rôznorodá  
a neraz dochádzalo k vážnym teologickým 
sporom a kultúrnym nezhodám. To 
Zinzendorfa prinútilo plne sa venovať 
svojim „hosťom“. Zanechal verejnú 
službu (bol právnym poradcom saskej 
vlády) a začal ich navštevovať, modlil sa 
s nimi a študoval Bibliu. Na základe toho 
pre nich vydal záväzný poriadok, čím sa 
situácia čiastočne upokojila. Skutočné 
riešenie však prišlo až zhora.

V auguste 1727 sa v Ochranove začali 
diať pozoruhodné veci. V celej osade sa 
ľudia spontánne stretávali na modlitbách. 
Dospelí aj deti, po domoch aj vonku, 
vo dne i v noci. Nadšenie vyvrcholilo 
13. augusta pri Večeri Pánovej, keď 
si ľudia navzájom vyznávali hriechy 
a prosili o odpustenie. Prúdom tiekli 
slzy pokánia, aj radosti. Nikto nevedel 

presne popísať, čo sa vlastne stalo; ale 
roztržky, sektárstvo, samospravodlivosť 
a neláska zmizli. Táto udalosť sa zvykne 
označovať aj ako Ochranovské Letnice.

Zinzendorf to zhrnul nasledovne: „Pri 
pohľade na toho Muža bolesti im ich srdce 
povedalo, že On bude ich ochrancom 
a ich kňazom. Ich slzy ihneď premenil 
na olej jasania a ich biedu na šťastie. 
Táto pevná istota ich v jednom okamihu 
zmenila na šťastných ľudí, akými sú až 
dodnes. Odvtedy k tomuto svojmu šťastiu 
doviedli mnoho tisíc iných prostredníctvom 
spomienok a nebeskej milosti raz darovanej 
a toľkotisíckrát odvtedy potvrdenej.“ 

Odvtedy hnutie rástlo a vysielalo 
misionárov do celého sveta – jednak 
do iných častí Európy, kde zakladali 
podobné spoločenstvá ako v Herrnhute, 
ale aj ďalej, do zámorských krajín  
– medzi afrických otrokov na ostrov  
Sv. Tomáša, medzi Eskimákov do 
Grónska, medzi Indiánov do Ameriky, 
ale aj do Južnej Afriky a dokonca aj do 
Indie. Hovorí sa, že Moravskí bratia za 20 
rokov vyslali viac misionárov ako všetky 
protestantské cirkvi za predchádzajúcich 
200 rokov. Zinzendorfa  v roku 1736 zo 
Saska vypovedali. Tak sa aj on zúčastnil 
misijných ciest a navštívil Dánsko, 
Ameriku, Holandsko, Livónsko (leží na 
území dnešného Lotyšska a Estónska), 
Anglicko, Rusko, Sliezsko aj Sv. Tomáš. 

Gróf Zinzendorf nebol systematickým 
teológom, uprednostňoval to, čo nazýval 
náboženstvom srdca a zážitkom Boha. 
Napísal množstvo piesní – známy je 
jeho výrok, že „Spasiteľ oveľa silnejšie 
žije v piesni než len v slove.“ Zinzendorf 
patrí medzi najvýznamnejšie kresťanské 
osobnosti cirkevných dejín, zasvätil 
celý svoj život (a neskôr poskytol aj 
majetok) šíreniu evanjelia Ježiša Krista 
do vtedajšieho sveta.

Tomáš Počai
Zdroje:Pavel Hanes: Dejiny kresťanstva. 

Banská Bystrica: Trian, 2017
Wikipédia – Slobodná encyklopédia

Ochranovská Jednota bratská

Moravskí bratia  
za 20 rokov vyslali  

viac misionárov  
ako všetky  

protestantské cirkvi  
za predchádzajúcich  

200 rokov..

GRÓF ZINZENDORF  
A MORAVSKÍ BRATIA

CIRKEVNÁ HISTÓRIA
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Izraeliti už nejaký čas putovali púšťou 
do zasľúbenej zeme a nepohodlie cesty 
začínalo zanechávať stopu na ich duši. 
Biblia hovorí. „Potom išli od vrchu Hora 
cestou k Červenému moru, aby obišli zem 
Edomovu, a ľud ustával v duši na ceste“ 
(4M 21:4).

Predtým, ako ich obviníš z malovernosti, 
uvedom si, že na ceste nemali ani super-
markety, ani sprchy. Cestovali púšťou cez 
páľavu stredovýchodného slnka a ich den-
né menu bolo veľmi stereotypné. Manna  
z neba. Manna? Tak počkať. To bol predsa 
každodenný zázrak z neba! Nemuseli za to 
platiť, nemuseli ju loviť, ani sa za ňou na-
háňať. Stačilo im ráno vstať, vyjsť zo stanu 
a pre celú rodinu nazbierať mannu, ktorá 
im ráno napršala z neba. Viete si predsta-
viť tú obrovskú radosť v prvých týždňoch? 
Koľko kolotancov a spevu muselo byť  
v izraelských príbytkoch! Myslím si, že 
ráno si privstali aj deti, aby s otvorenou pu-
sou pozorovali ten zázrak; pravdepodobne 
mannu chytali priamo do úst... 

DAJ POZOR NA SVOJE ÚSTA
Prešli však týždne, mesiace, možno roky. 
Božia vernosť sa síce nezmenila, ale ich 
duša začala byť ustatá. Iné preklady uvá-
dzajú, že ľud „zmalomyseľnel“. Hneď 
v ďalšom verši 5 čítame: „Lebo niet ani 
chleba ani vody. A naša duša si už zo-
šklivila ten ničomný chlieb“. Prosím? 
Ničomný chlieb? Nebol to ten zázračný 

chlieb z neba? Božia dobrota na každý 
deň zhmotnená do podoby nadprirodzené-
ho zaopatrenia, chrumkavého a čerstvého 
chleba pre asi tri milióny ľudí? Keď je 
však tvoja duša unavená, aj v „manne“ 
začínaš vidieť iba „ničomný chlieb“. Nič 
ti nie je dosť dobré. Je úplne jedno, kto je 
tvojím susedom, si presvedčený o tom, že 
susedova tráva je zelenšia. Možno áno, ale 
poviem ti tajomstvo; aj tú treba kosiť. Veľ-
mi záleží na tom, z akého uhla sa na svoj 
život pozeráš. 

Aj tomu najlepšiemu z nás sa môže stať, 
že na ceste do zasľúbenej zeme bude jeho 
duša vyčerpaná. Vtedy daj pozor na svo-
je ústa! „A ľud vravel proti Bohu a pro-
ti Mojžišovi: Prečo ste nás vyviedli hore  
z Egypta? Aby sme pomreli tu na púšti?“ 
(v. 5). Keď nám je ťažko, máme tenden-
ciu ukazovať prstom na druhých a hľa-
dať vinníka. Možno je však načase, aby 
sa niektorí z nás pozreli pod svoje nohy. 
Len sa to tak hemžilo jedovatými hadmi, 
ktorí začali Izraelitov štípať. Biblia ho-
vorí: „Lebo ten, kto chce milovať život 
a vidieť dobré dni, nech zdrží svoj jazyk 
od zlého a svoje rty, aby nevraveli lesti“  

(1Pet 3:10). Naozaj chceš milovať život  
a vidieť dobré dni? Potom daj pozor na to, 
čo hovoria tvoje ústa. 

Pandémia koronavírusu priniesla veľa 
výziev aj do nášho duchovného života. 
Niekde na sociálnych sieťach som za-
hliadol vtipný grafity nápis: Diabol ho-
vorí Bohu: „Zavrel som Ti všetky kosto-
ly...“. Boh mu odpovedá: „Práve naopak, 
otvoril som kostol v každej domácnosti.“ 
Nikto nedokáže zatvoriť kostol v tvojom 
srdci! Niet takej sily, ktorá by zatvorila 
chrám uctievania v tvojej rodine. Voľba 
je na tebe. 

TVOJ SPEV POČUŤ AŽ V NEBI!
Keď boli Pavol so Sílasom vo väzení, ža-
lárnik ich dal pre istotu do najhlbšej cely, 
nohy im zovrel do klady a palicoval ich. 
Pravdepodobne dostali 39 rán, ako bolo 
zvykom, ich chrbát bol na franforce a kr-
vácal. Historici hovoria, že to neboli väze-
nia nášho ponímania, ale doslova kobky, 
kde sa väzni nedokázali ani len vystrieť. 
Keby si sa opýtal Pavla a Sílasa na ich po-
city, asi by priznali, že ich duša je pod útla-
kom. Pozri sa však na to, čo urobili: „Ale 
o polnoci Pavel a Sílas modliac sa spie-
vali Bohu chvály, a väzni ich počúvali“ 
(Sk 16:25). Polnoc môže prísť na každé-
ho z nás. Nik nie je imúnny voči ťažkým 
časom. Dnes sa ľuďom otriasajú istoty, 
ktoré sa ešte včera zdali byť neotrasiteľné. 
Chuck Swindol povedal: „Život je z 10% 

Co robit, ked sa
unaví tvoja duša?
Hovoria, že duša váži 21 gramov. Ako na to prišli? Odvážili človeka pred smrťou a po nej a rozdiel 
považujú za váhu našej duše. Vôbec si nemyslím, že dušu dokážeme odvážiť, ale som presvedčený 
o tom, že je reálnou a veľmi dôležitou súčasťou nášho života. Zvykneme ju definovať ako sumár vôle, 
mysle a pocitov. Čo sa s nami deje, keď ideme cestou života a naše ciele sú v nedohľadne? Čo sa v nás 
odohráva vtedy, keď začíname vidieť príliš veľký rozdiel medzi našimi očakávaniami a suchou realitou?

Peter Čuřík

Keď je tvoja duša  
unavená,  

aj v „manne“ začínaš 
vidieť iba  

„ničomný chlieb“.
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o tom, čo sa nám deje a z 90% o tom, ako 
zareagujeme“. Koľkí z nás si myslia, že je 
to presne naopak a že v našej kompetencii 
je len tých 10%? Rozhodujúcim faktorom 
však nie je to, čo sa nám v živote deje, ale 
to, ako na to zareagujeme.

Pavol a Sílas nedovolili svojej unavenej 
duši, aby im diktovala ich správanie. Dob-
re vedeli, že voľba je v ich rukách. Nie-
lenže sa modlili, ale čítame, že pozdvihli 
hlasy, aby Bohu spievali chvály. Keď sa 
tvoja duša unavila z cesty, nič lepšie ti ne-
viem poradiť, ako začať chváliť Boha. Ak 
ho momentálne nevieš chváliť za to, čo  
v tvojom živote robí, vždy ho môžeš chvá-
liť za to, kým je. Možno netušíš, ako Boh 
vyrieši tvoju situáciu, ale to sa od teba ani 
nevyžaduje. 

Spomínate si na príbeh otca, ktorý vo 
svojom zúfalstve prichádza za Ježišom  
s urgentnou prosbou o vyslobodenie jeho 
syna? Bol tak poviazaný démonom, že 
ho často hádzal na oheň, alebo do vody, 
aby ho utopil. Najprv to skúsil u učení-
kov, ale tí chlapca nedokázali vyslobodiť. 
Nakoniec prišiel za Ježišom, padol k jeho 
nohám a skríkol: „Pane, ak môžeš nie-
čo, pomôž nám zľutujúc sa nad nami!“  
(Mk 9:23). Dovoľte mi preložiť Ježišovu 
odpoveď z anglického prekladu: „Otáz-
kou nie je, či môžem niečo urobiť, otázkou 
je, či môžeš veriť!“ Ty Bohu dôveruj a rie-
šenie nechaj na Neho. 

Spev Pavla a Sílasa sa rozliehal po ce-
lom väzení a prišiel až pred Boží trón. Ak 
sa niečo dotýka Božieho srdca, tak je to 

chvála Jeho ľudu. Zbytok príbehu je his-
tóriou. Prišlo také zemetrasenie, že pohlo 
základmi žalára a polámalo putá všetkých 
väzňov. Nikdy nezabudni na to, že tvoje 
rozhodnutia nie sú len o tebe, ale aj o ľu-
ďoch okolo teba. Nakoniec čítame, že ža-
lárnik uveril s celou svojou rodinou a o pos-  
taral sa o nich: „A pojal ich v tú hodinu 
nočnú, umyl ich od rán a bol naskut-
ku pokrstený on i všetci jeho domáci“  
(Sk 16:33). Ten, ktorý im rany uštedril, im 
nakoniec rany vyumýval. Božie riešenia 
sú fantastické!

Ešteže mal Pavol Sílasa. Sílas mohol 
reptať a vyčítať Pavlovi niečo v zmysle: 
„Pavol, tie tvoje videnia nás vždy dostanú 
len do problémov“. Títo muži však boli 
jedného ducha. Prajem ti do života čo naj-
viac Sílasov, ale uznávam, že niekedy os-
taneš osamotený. Drž sa však Boha! Som 
dosť dobrý v matematike a za touto rovni-
cou si stojím: Ty a Boh ste vždy vo väčšine. 

VERNOSŤ MÁ VEĽKÚ ODPLATU
Dovoľte mi k tomu pridať ešte tento prí-
beh z knihy 5V k víťazstvu: „V roku 1800 
v istom malom škótskom mestečku prišli 
za pastorom tamojšieho zboru jeho star-
ší. Požiadali ho, aby uvoľnil svoju pozí-
ciu kazateľa pre niekoho mladšieho, pre-

tože za ostatné obdobie získal pre Krista 
len jednu osobu a aj to „len“ malého de-
väťročného chlapca. Starý muž teda odi-
šiel do predčasného dôchodku a chlapca 
si vzal k sebe, lebo jeho rodina sa oňho 
nedokázala postarať. Verne sa o svojho 
zverenca staral a vychoval z neho statoč-
ného muža. Ten muž sa volal Robert Mof-
fat a pokiaľ čítaš anglické preklady Bib-
lie, možno sa ti do ruky dostal aj anglický 
Moffatov preklad. Bibliu preložil ešte aj 
do iných jazykov a stal sa uznávaným  
teológom svojej doby. 

Raz mal prednášku v preplnenej aule 
istej kresťanskej univerzity a vyzýval 
mladých teológov k misii. Celkom vzadu,  
v posledných radoch, sedel mladík, kto-
rého sa prednáška veľmi dotkla a priamo 
na mieste sa rozhodol, že svoj život zasvätí 
misii v Afrike. Volal sa David Livingstone 
a stal sa jedným z najznámejších cestova-
teľov a misionárov všetkých čias“. 

Každá cesta, dokonca aj cesta, ktorá 
vedie do zasľúbenej zeme, môže pri-
niesť duši únavu. Nechcem popierať jej 
realitu, alebo ju bagatelizovať. Môžem 
ťa však ubezpečiť, že Boh má pre teba 
čerstvú mannu z neba nech by si puto-
val akoukoľvek púšťou. Ak si zachováš 
čisté srdce a vernosť jeho poslaniu, do-
nesieš bohaté ovocie. Starý pastor zostal 
osamotený, ale nereptal. Bol Bohu verný 
až do konca a v nebi na jeho účet pripo-
čítali aj ovocie Roberta Moffata a Davida 
Livingstona. Vernosť sa naozaj oplatí, jej 
odmena je obrovská!

Ak Boha momentálne 
nevieš chváliť za to,  
čo v tvojom živote 
robí, vždy ho môžeš 
chváliť za to, kým je.

VYUČOVANIE

ilustračné foto
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Beh nemusí byť vaše hobby, aby ste sa mohli vyhovoriť, že táto kniha nie je pre vás. Začítajte sa do 
časti z 29. kapitoly, z knižnej novinky, ktorá sa vymyká bežným príbehom, a to svojím originálnym 
spracovaním. Ide o životný beh každého z nás, so všetkými prekážkami, radosťami a riešeniami 
ťažkých situácií. Čitateľ je veľmi rýchlo vtiahnutý do deja a spolu s hlavným hrdinom prežíva každý 
kilometer. Pretože autor je tiež človek omylný, môže sa i čitateľ ľahko stotožniť s jeho občasným 
zlyhaním a o to viac mu fandí,  aby beh dokončil. 

Maratón duše
Spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú
29. KM
Úchvatné! Celú moju pozornosť si zís-
kali dva vysoké končiare – úzke a špicaté, 
majestátne sa vypínajúce do oblakov ako 
mrakodrapy. Kopce po oboch stranách 
cesty vyzerali v porovnaní s nimi len ako 
malé pahorky. Aj pohľad na ne však po-
vznášal, pretože z nich stekali nespočetné 
drobunké pramienky spájajúce sa do sie-
te menších potôčikov. Ponad ne viedlo 
množstvo drevených mostíkov. Ich ručne 
vyrezávané zábradlia zdobili ornamenty 
pripomínajúce kvety a palmy. Veselé zur-
čanie vody spolu so spevom vtákov do-
tvárali na tomto kilometri nevšednú oázu 
pokoja pre ducha, dušu a dokonca i telo. 
Naokolo kvitli orchidey krikľavých farieb 
a najrôznejších tvarov. Poletovali tu do-
konca aj papagáje. No čo viac by som si 
mohol ešte priať? 

Po chvíli už bolo jasné, že cesta ve-
die priamo medzi dve špicaté, kamenné 
„ihly“. Medzi nimi bola iba štrbinka, kto-
rou sa človek dokázal prestrčiť len tak-tak. 

Ktosi ma vítal už z diaľky a povzbudzo-
val ma, ako keby bol skutočným divákom 
na trati. Mal hlboké čierne oči, klenutý 
orlí nos a bielu bradu. Ďalší zo starčekov, 
ktorému som zo slušnosti radšej hneď od 
začiatku vykal. 

„Pán Boh pomáhaj!“ pozdravil som 
slušne v dobrej nálade.

„Tak veru, aj tebe, priateľ môj,“ odve-
til zvučným hlasom, ktorý sa hodil skôr 
mladšiemu človeku.

„Je to tu prekrásne,“ zhodnotil som 
svoje čerstvé zážitky na poslednom 
úseku. „Dúfam, že sa nebudem musieť 
štverať hore po tých skalách? I keď...“

„Zážitok by to bol pekný,“ doplnil 
ma. „Na Milosrdenstvo a Vernosť sa 
však nevylieza, sú tu na svedectvo.“

„Ach tak, pekne ste to tu nazvali. 
My máme na Slovensku akurát Čerto-
vicu a Somára...“ 

Zospodu som hore nedovidel, osle-
povalo ma slnko. Nepomer výšky  
k šírke skál spôsoboval, že vyzerali 
priam rozprávkovo. Boli také tenučké, 
že som ich z rozhľadne nepostrehol. 
Asi desať metrov nad nami sa spája-
li do jedného masívu, aby sa vzápätí 
znova rozdelili a každá hora sa ďalej 
týčila samostatne. 

Môj spoločník si všimol, kam poze-
rám: „Hľadíš na miesto, kde sa Milo-
srdenstvo a Vernosť stretajú.“

„Grandiózne!“ zvolal som nadšene. 
„Ozaj, nie je náhodou podobný verš  
v Biblii?“

„Náhodou nie, ale Božou prozreteľ-
nosťou áno. Iste si spomenieš...“ odve-
til potmehúdsky. Čakal, čo odpoviem, 
a popritom sa škriabal po brade. 

Omieľal som milosrdenstvo a ver-
nosť dookola, ale za ten svet som si 
nevedel na nič spomenúť.

„Nie si náhodou kazateľ?“ doberal si 
ma tento starší pán. 

„Božou náhodou som, ale akosi mi 

to vyfúklo z hlavy. „Milosrdenstvo  
a vernosť sa stretnú...“

„...spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú,“  
dokončil za mňa, keď videl, že mám nao-
zaj okno. 

„Jasné, vedel som to,“ dušoval som sa 
presne ako žiačik pri tabuli, ktorému mu-
sela pomôcť pani učiteľka. Môj pás prav-
dy sa zachvel, čo nebolo dobré znamenie. 
Respektíve bolo, pripomenulo mi, že kla-
mem. 

„Dobre, dobre, priznávam, že som ten 
koniec zabudol,“ V tom momente sa pás 
znovu pevne ovinul okolo môjho drieku. 
Uľavilo sa mi. „Prepánajána, to je výška!“ 
zhíkol som.

„Milosrdenstvo siaha až po nebesia  
a vernosť až k oblakom.  A na upresnenie, 
na tituly si nepotrpím.“ 

Čo tým chcel povedať? „Kto ste?“
„Ten, ktorého miloval Pán,“ odvetil  

a zahľadel sa zasnene do nebies. 
„Ján?“ zvolal som prekvapene. 
Nahodil šibalský úsmev. „No, vidím, že 

niečo z Písma predsa len vieš.“
„S tým veršom je to pekná metafora,“ 

odvetil som uznanlivo.
„Skutočnosť, priateľ môj,“ poopravil 

ma dôrazne. „Z diaľky si videl dve veže. 
Ďalšie dve sú skryté za nimi. Spravodli-
vosť a Pokoj uvidíš z druhej strany.“

„Toto mohol vymyslieť naozaj iba Boh. 
Ale čo ten bozk?“

„Vyjdeš priamo do jazera v tvare ľud-
ských úst.“

Martin Hunčár
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„Parádička, zaveslujem si, omočím si 
nohy...“

„Bude to parádička,“ nadviazal na môj 
žargón, „ale trochu iná, ako si predstavu-
ješ.“ 

Zase ten neopakovateľný úsmev. Vždy 
som si myslel, že Ján bol na sklonku života 
nejaký suchopárny starec. Nenapadlo mi, 
že by mohol byť aj veselým spoločníkom. 
Bol som s učeníkom, ktorý býval najbliž-
šie Pánovi. Čo také by sa ho opýtať? 

„Aké to bolo byť s Ježišom?“
„Prečo hovoríš v minulom čase? Aj te-

raz je s nami.“
Obzrel som sa, ale nikoho som nevidel. 

Myslel to v duchu a ja, tupec, som ho hľa-
dal očami. 

„O chvíľu pôjdeš cez štrbinu temnosti. 
To svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepo-
hltila.“ 

„Temnosti?“ Neodvážil som sa vysloviť 
slovo nebezpečenstvo, ale myslel som na 
to tak intenzívne, že mužovi ako bol Ján, 
nemohlo uniknúť, že som v pomykove. 

„Pochopiteľne, bude to...“ odmlčal sa, 
akoby hľadal správne slovo, „zaujímavé.“

Vôbec ma nepresvedčil. Šípil som 
problémy. „Nie je tu ešte nejaká iná ces-
ta? Možno by som mohol tie skaly obísť. 
Bolo by to trochu dlhšie, ale...“ 

Ján ma nenechal dokončiť: „Nehľadaj 
inú cestu. A neboj sa, je napísané, že svie-
cou mojej nohe je tvoje slovo.“   

„Dobre, tak ja sa teda nechám prekva-
piť. Ďakujem vám za všetky rady a...“

„Počkaj, počkaj, kam sa tak ponáhľaš? 
Veď by si mohol zomrieť.“

No nazdar! A sme presne tam, kde sme 
byť nechceli. Ak ma nechcel vyľakať, tak 
sa mu to určite nepodarilo.

„Siahni, prosím, tam do diery nad mo-
jou hlavou.“

Nie. Skúška odvahy? Postavil som sa 
na špičky, opatrne vložil ruku do otvoru a 
niečo nahmatal. V kútiku duše som dúfal, 
že ma neuštipne had alebo nejaký pavúk. 

„Pancier?“ začudoval som sa.

Náš syn bol z knihy nadšený. Prečítal 
ju na jeden šup. Originálne rozdelenie 
kapitol na km, dobrodružná a vtipne 
napísaná. Mária

Knihu ilustrovala Monika Bitterová

„Bude ti ako uliaty. Pancier spravodli-
vosti, priateľ môj.“

Prv, než som sa spamätal, pomáhal mi 
ho nasadiť. Niečo podobné mali na sebe 
kedysi rímski legionári. Kovový, i keď 
veľmi pravdepodobne vyrobený z akejsi 
Božej zliatiny.

„Nezabudni, že sa nesmieš vrátiť, nech 
by sa dialo čokoľvek, pretože zozadu ťa 
nič nechráni,“ dával mi posledné inštruk-
cie. „Ničoho sa neboj, len choď stále do-
predu. To svetlo vo tme svieti,...“

„...ale tma ho nepohltila,“ predbehol 
som ho. „A keď prejdem na druhú stranu, 
tak potom vám ho tam niekde nechám?“ 
opýtal som sa naivne.

„Kdeže! Je šitý na mieru, nikomu inému 
by nesedel. Máš ho na celý život. Za žiad-
nu cenu ho nesmieš vyzliecť.“

„Jasné,“ pritakal som. Že mi nenapadla 
šiesta kapitola Listu Efezanom! Pancier je 
predsa súčasťou Božej výzbroje.

„Spravodlivosť si nemožno ničím zaslú-
žiť, je Božím darom. Toho, ktorý nepoznal 
hriech, urobil za nás hriechom, aby sme 
sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.“  
Ján ma potľapkal po ramene. „Dôveruj 
svojmu pancieru.“ Na záver ma povzbudil 
Izaiášovými slovami: „Povedzte spravod-
livým, že sa im bude dobre vodiť.“ 

Spočiatku vyzeral tento kilometer ako 
prechádzka ružovou záhradou, teraz som 
sa však cítil ako výsadkár pred náročnou 
misiou.

Štrbina temnoty. Váhavo som vykročil 
vpred. Čoskoro ma obklopila tma a za-
chvátil pocit úzkosti. Rukami som ohma-
tával skaly po oboch stranách a pomaly sa 
posúval dopredu. Šiel som len krokom, 
ale tep sa mi podozrivo zrýchlil. Obava  
z neznámeho zohrala svoje. Som v tretine, 
polovici alebo pred koncom? Minúty sa 
vliekli ako hodiny. 

A vtom nado mnou čosi preletelo. Zba-
dal som dve žlté oči a potom ďalšie a ďal-
šie. Žeby netopiere? Tie neznášam. Keby 
tu bola moja manželka, tá by si ich zobrala 
aj do rúk a ak by mala čas, možno aj skro-
tila, ale... 

Moje myšlienky náhle prerušil zúfalý 
výkrik akejsi dievčiny predo mnou. Čo sa 
tam deje?! Ozval sa zvuk pripomínajúci 
otvorenie šampanského. 

Vo vzduchu sa mihli modré lúče. Ak by 
som sa nepridŕžal skál, iste by som spadol 
na zem. Niečo ma muselo zasiahnuť. Nie 
som ranený? Našťastie som necítil žiadnu 
bolesť. Pancier spravodlivosti iste zaú-
radoval. V tej istej sekunde mi doplo, že 
nemám do činenia s netopiermi, lebo tie 
by po mne nestrieľali. Reflexívne som sa 
zvrtol a chcel utiecť, no hneď nato som 
svoje rozhodnutie prehodnotil. Veď presne 
pred týmto ma Ján varoval. Čo teraz? Mu-
sím poslušne kráčať dopredu. Prišli ďalšie 
údery, ale pancier vzdoroval. Trafili ma aj 
do hlavy, ale tú ochránila prilba spasenia. 
Vďaka ti, Bože! 

K strelám sa pridal škrekot. Znel de-
sivo. Neviem, či som mal do činenia so 
zmutovanými netopiermi alebo so samot-
nými démonmi, ale pomohli mi Jánove 
slová – dva verše, ktoré som si nahlas do-
okola opakoval: „To svetlo vo tme svie-
ti, ale tma ho nepohltila. Sviecou mojej 
nohe je tvoje slovo.“
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