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Craig Groeschel je zakladateľom a hlavným pastorom cirkevného zboru Life.Church, autorom známej aplikácie 
YouVersion Bible App. Spolu s ich satelitnými spoločenstvami  oslovujú v USA týždenne viac než 100-tisíc ľudí. 
Craig je autorom 15 kníh, z ktorých v slovenčine vyšli Nebezpečné modlitby a Smerom k Bohu. Groeschel je 
kľúčovou osobnosťou organizácie Global Leadership Network, s manželkou Amy žijú v Oklahome a majú šesť 
detí. Viac informácií nájdete na www.craiggroeschel.com.

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 veľkí myslitelia 
a básnici hľadali definíciu lásky. Myslím si, že ju už dvetisíc rokov 
nemusíme hľadať. Láska sa totiž hláskuje K-R-Í-Ž.

Vysloboď sa zo špirály deštruktívneho myslenia
l Porozumej tomu, ako funguje ľudský mozog 
l Odhaľ klamstvá, ktoré sa ti nepriateľ snaží podstrčiť 
l Rozpoznaj a odstráň spúšťače deštruktívneho myslenia 
l Uvedom si, ako veľmi modlitba a chvála vplýva na tvoju myseľ 
l Osvoj si biblické návyky, ktoré budú formovať tvoje myslenie

NAROĎ SA ZNOVA

VYHRAJ VOJNU V MYSLI

Peter Čuřík

Craig Groeschel

Zmeň svoje myslenie a zmeníš svoj život

Nové vydanie, doplnené o nové kapitoly, s úplne novým dizajnom. Kniha je 
navyše obohatená o farebné ilustrácie Hanky Kohútovej. Darčekové vydanie!

Naše knihy si môžete objednať na eshope nášho vydavateľstva: eshop.slovozivota.sk. Posielame na dobierku za 2 Eurá.
Naša literatúra je dostupná aj v bežných kníhkupectvách, alebo v priestoroch kresťanského centra Slovo života na Tomášikovej 30, Bratislava.

Pri osobnom odbere v Slove života a objednávkach do 30.6. 2022  
cez eshop Slova života na www.slovozivota.sk len 10 Eur.

Makká väzba, 280 strán

Ak si objednáte 5 ks, 1 knihu dostanete iba za 4 Eur, teda 5 kníh za 20 Eur.

12,90 €

Pre tých, ktorí hľadajú zmysel a naplnenie života

new

6,50 €
Makká väzba, 100 strán



ÚVODNÍK

Boží zámer je väčší 
ako naše blaho!

Už dávno nebolo vo svete toľko neistoty 
a bolesti ako práve teraz. Spoločnosť je 
rozdelená na všetkých frontoch a zdá sa, 
že konfliktom nieto konca. Niektorí sa 
radšej stiahli zo sociálnych sietí, aby si 
chránili mentálne zdravie, a Facebook 
premenovali na Hejtbook.

Svetlo však svieti najviac v tme!  
Čím hustejšia je tma, tým svetlo žia-
ri jasnejšie. V čase, kedy sa otriasajú 
mnohé základy, ktoré sa predtým zdali 
neotrasiteľné, potrebujeme pevný bod. 
Absolútno. Boha, ktorý sa nemení. 
Prorok Malachiáš to zapísal takto: „Ja, 
Hospodin, nemením sa!“

Neznamená to, že by sa ho nedotý-
kalo, čo sa v našom živote deje. Práve 
naopak! Ježiš súcití s našimi slabosťami 
tak ako nikto iný. Je však nepohnuteľný 
v tom, že sa uprostred stále sa menia-
ceho sveta máš konečne o koho oprieť. 
Môžeš dokonca naňho staviť svoj život!

Raz bol evanjelista Bonnke na dosti-
hoch a priatelia sa ho pýtali, na ktorého 
koňa si stavil. Povedal im, že na bieleho 
a že naňho stavil všetko, čo má. Boli tým 
šokovaní a prosili ho, aby im ho ukázal. 
Nato sa usmial a povedal, že myslel bie-
leho koňa zo Zjavenia Jána, na ktorom 
jazdí Pán Ježiš. Naňho stavil všetko! 
Ako to spievame v piesni od Darlene 
Zschech: „Všetko, čo viem, a všetko, čo 
mám, tebe dávam rád, môj Pán a Kráľ.“

Bezpečie, ktoré máme v Bohu,  je na 
nezaplatenie. Keď Jozefa zradili vlast-
ní bratia a hodili ho na dno cisterny, nič 
nedávalo zmysel. Zdalo sa, že spolu  
s ním pochovali aj jeho sny. Keď 
im Jozef na pastviny donášal obed,  
v páľave poludňajšieho slnka sa jeho 
pestrofarebný plášť len tak jagal.  
V bratoch skypela žlč a rúcho z neho 
násilne strhali. „Čo si o sebe myslí? 
Že je viac ako my?“ Pestrofarebné rú-
cho zastupovalo otcovu priazeň. Ľudia  

z teba môžu strhať rúcho, ale nedokážu 
z teba strhať Božiu priazeň.

Prešli desiatky rokov a Jozef sa 
stal druhým po faraónovi a záchran-
com sveta. Zásoby pšenice a potravín, 
ktoré zhromažďoval počas siedmich 
rokov hojnosti, zachránili celý Stredný 
východ. Nakoniec ho bratia spozna-
li a horko zaplakali, lebo si uvedomili 
hĺbku svojho zlyhania. Jozef ich však 
chlácholil a zanechal nám túto nádher-
nú výpoveď: „Vy ste, pravda, zamýšľa-
li proti mne zlé, ale Boh to obrátil na 
dobré, aby tak učinil, čo je dnes zjav-
né: totiž, aby mnohých ľudí zachoval 
nažive“ (1M 50:20). V Jozefovi nezo-
stala ani len štipka horkosti! Vôbec tým 
nechcem povedať, že s horkosťou počas 
tých rokov nezápasil; práve naopak; žal-
mista hovorí, že nielen jeho nohy, ale aj  
„duša sa dostala do železa“.

Jozef sa však naučil dve kľúčové 
lekcie. Po prvé, že Boh dokáže všet-
ko zlé obrátiť na dobré, aby sa to, čo 
bolo kedysi nejasným, mohlo stať 
zjavným. Boží zámer sa v Jozefovom 
živote naplnil do poslednej bodky,  
a napriek všetkým protivenstvám či 
dejovým zvratom nakoniec stál priamo 
uprostred Božieho sna. 

Boh však Jozefa naučil ešte jednu 
lekciu. Boží zámer presahuje naše osob-
né blaho! Jozef si uvedomil, že všetko 
sa dialo aj preto, „aby mnohých ľudí za-
choval nažive“ .Nie je to totiž len o nás, 
ale o živote mnohých! Na stránkach 
tohto čísla nájdete príbehy ľudí, ktorí sa 
ocitli v neľahkých životných situáciách 
a Božia dobrota sa im zdala byť veľmi 
zahmlená. Nakoniec však našli výcho-
diská a dnes svedčia o Božej nadpriro-
dzenej pomoci. Nech nás to inšpiruje  
k službe ďalším ľuďom! Stojí to za to!
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Jej rodina si v minulosti prešla peklom. Veštenie, cigarety a marihuana jej takmer rozbili manželstvo. Ježiš zasiahol 
v poslednej chvíli a daroval jej nový život. Odvtedy je ako vymenená a s úsmevom na tvári víta vo dverách 
prichádzajúcich do zboru Slovo života Bratislava.

KEĎ PRÍDEŠ NA KONIEC SAMÉHO SEBA
Vyrastala som iba s mamou, lebo otec nečakane zomrel počas 
maminho tehotenstva. Bola som vytúžené dieťa, mama totiž nie-
koľkokrát potratila. Peňazí nebolo nazvyš, vždy som však všet-

ko mala. Vychovávali ma  
ako katolíčku so všetkými 
sviatosťami. Bohu som dô-
verovala tak, že keď sme sa 
išli modliť za dážď, chcela 
som si vziať dáždnik. Ale 
postupne sa stala moja vie-
ra náboženstvom. V 15-tich 
som začala fajčiť. Našla som 
si priateľa. Vyštudovala som 
a zamestnala sa. Vydala som 
sa a narodili sa nám dve deti. 
Zmenila som zamestnanie  
a dostala sa do gastronómie. 

Moje manželstvo začalo po pár rokoch upadať. Samozrejme, 
myslela som si, že „na vine je môj manžel“. Obviňovala som ho 
a cítila som sa ako vo väzení. Keď som 
nastúpila do môjho terajšieho zamestna-
nia, po práci som chodila ku kamarátke, 
rozprávali sme sa, veštili si alebo som 
robila šoféra kolegom. Oni pili a pre mňa to bola oslobodzujúca 
zábava. 

Sem-tam som si dala dva-tri šluky z marihuany. Čím dlhšie to 
takto išlo, tým horšie to bolo doma. Manžel mal uprostred tohto 
šesťročného obdobia infarkt, ale ani to ma neodvrátilo od po-
hľadu na to, čo chcem ja. Jedného dňa som povedala manželovi, 
že sa chcem rozviesť. Prehováral ma, aby sme to kvôli deťom 
skúsili, že preto urobí čokoľvek! A že všetko bude podľa mňa! 
Súhlasila som. Manžel sa snažil, dokonca prosil Boha, aby ma 
zmenil, a aj to s nami začalo vyzerať lepšie. Prestala som cho-
diť s kolegami von, začala som veľa premýšľať. Prestala som  
s veštením, marihuanu som však začala fajčiť denne. Takmer 
po roku, odkedy som sa chcela dať rozviesť, nastal u mňa zlom. 
Marihuana mi prestala chutiť a začala som rozmýšľať, či má 
život vôbec zmysel. Bola som naplnená takou sebaľútosťou, že 
som zvažovala, či mám vôbec žiť. No vedela som, že siahnuť 
na život sa nesmie!

BOŽÍ DOTYK
Po týchto udalostiach som sedela doma na terase a zrazu som si za-
čala uvedomovať, čo všetko som robila v živote nesprávne.  Akoby 
som sa uvidela v duchovnom zrkadle. Ostalo mi zo seba zle! Sebec-
kosť, sebaľútosť, pýcha, arogancia, neochota, klamstvá,  veštenie... 
nič dobré tam nebolo. Nie že som padla do hnoja, ja som sa ním 
stala! Rozplakala som sa a zrazu sa počujem, ako hovorím: „Bože, 
odpusť!“ Opakovala som to stále dookola, už ani neviem koľkokrát. 

V tom momente som pocítila, že mi tú obrovskú ťažobu niekto 
odobral a že mi Boh odpustil! Bolo to neuveriteľné, oslobodzujú-
ce odľahčenie. Dokonale očistená! Neplakala som už od zármut-
ku, ale od šťastia a vďaky! Nikdy a nikto nám na tejto zemi ne-
môže dať takú nadprirodzenú Božiu lásku. Zrazu som si bola istá, 
že Boh existuje, a vedela som, že každé slovo v Biblii je pravda! 

NOVÝ ŽIVOT BOŽEJ DCÉRY
V ten večer sa skončil môj starý život. Boh mi ukázal, že som bola 
stvorená z lásky, preňho, aby som s ním mala vzťah, žila s ním, dôve-
rovala mu a uctievala ho! Nič a nikto nie je dôležitejší ako on. Začal sa 
nový život, stala som sa Božou dcérou! Zrazu bolo všetko dokonalé, 

Vianoce, rodina... Mala som obrovský hlad 
po Bohu, spievala som si chvály a túžila som 
po Božom slove, po skutočnej Biblii. A hneď 
som ju aj dostala od manžela na narodeniny. 

Jedného dňa mi napadlo, či môžem fajčiť cigarety, keď žijem s Bo-
hom. Asi po mesiaci som si raz sadla ku káve a cigarete. Pri prvom 
ťahu z cigarety som zvnútra započula: „Nefajči!“ Tak som to skúšala 
niekoľko dní a bola celá zúfalá, že neviem Bohu vyhovieť. A večer 
som sa Ježišovi sťažovala, že sa snažím, a nejde mi to. A ak chce, aby 
som prestala, nech mi to vezme. Ďalšie ráno som sa zobudila a už 
som nemala chuť si zapáliť – a tak je to doteraz! Svojmu okoliu som 
vravela, že nikdy neprestanem fajčiť, táto zmena naozaj všetkých pre-
kvapila. Aj pre mňa to bola lekcia. Ak chce Boh z môjho života niečo 
vziať, najlepšie je mu to odovzdať; a všetko robiť s ním. 

Hoci som sa obrátila len pred rokom, všetko je iné. Boh je so mnou, 
spoznávam ho, všade ho vnímam a cítim. Predtým som sa ráno zo-
budila a nevedela, aký zas bude deň. Ale keď som odovzdala život 
Bohu, každý deň môže byť dokonalý. Či svieti slnko alebo prší, či 
som vybavila, čo som chcela, alebo nie... Stále ma ešte vedie a učí ma 
úplne mu dôverovať. Je zázrak, že napravil môj vzťah s manželom. 
Kráčame v úsmeve Božej tváre. Ďakujem Bohu každý deň. 

Sem-tam som si dala dva-tri šluky z marihuany. 
Čím dlhšie to takto išlo, tým horšie to bolo doma. 

Uvidela som sa
v duchovnom zrkadle 

MIŠKA 
LOPAŠOVSKÁ

Miška Lopašovská
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Oto Illéš vedie evanjelizačný tím, v ktorom sú horliví veriaci z nášho cirkevného zboru  
v Bratislave, ale aj z iných miest Slovenska. Pravidelne sa modlia za ľudí na uliciach, zvestujú 
Krista a rozdávajú pritom koláče. Prinášajú nádej tým, ktorí by možno do cirkvi nikdy neprišli. 
Príležitostne navštevujú okrem Bratislavy aj iné mestá.
Oto ide príkladom v smelosti podeliť sa s ľuďmi  
o evanjelium, ktoré zmenilo jeho život. „Rád sa 
modlievam za ľudí na ulici. Raz som šiel na poštu 
a všimol som si paniu na vozíčku. Súhlasila, že by 
som sa za ňu pomodlil. Po modlitbe vstala z vozíčka  
a chodila bez bolesti. Povedal som jej evanjelium, poprial 
všetko dobré a šiel som domov. Niečo podobné sa mi 
stalo, aj keď som nakupoval s rodinou. Bol tam istý pán  
s chodítkom, lebo ochrnul na polovicu tela. Po modlitbe 
na svoje prekvapenie mohol hýbať rukou i nohou, čo 
dovtedy nedokázal.“  

Z mnohých svedectiev celého tímu prinášame aspoň 
niekoľko na vaše povzbudenie:
Už niekoľko rokov ma trápilo koleno, sem-tam sa to zmiernilo, 
ale potom sa bolesť zase vrátila. Posledné mesiace boli také, 
že som si nevedela ani kľaknúť, ani čupnúť. Ale odvčera, po 
modlitbe, dokážem nohu natiahnuť normálne, dokonca môžem 
robiť drepy! Andrea L., Bratislava

Mala som problémy, nočné mory a návštevy zlých duchov 
spojené so strachom. Ježiš sa ma počas modlitby dotkol  
a oslobodil od zlých duchov. Pokrstil ma Svätým Duchom  
a ohňom. Cítim sa oveľa ľahšia. A nielen to. Mala som 
podliatinu na ruke a nemohla som dobre hýbať zápästím, ale 
po Otkovej modlitbe som odišla so zdravou rukou.
 Jana, Bratislava

Nespal som dobre dlhé roky vinou  bolesti tela, po modlitbe 
som však spal ako bábätko.  Lojzo K., Nová Baňa

Otko mi slúžil online a popritom sa modlil aj za moju mamu, 
ktorá mala silné bolesti chrbta a migrény. Pán ju okamžite 
uzdravil.  Andrej, Česká republika

Ježiš ma oslobodil od čarodejníctva, do ktorého som sa zaplietla. 
Bolo to prepojené s bolesťou v krčnej chrbtici. Bolesť zmizla  
a štvorročné trápenie sa skončilo.  Leisa J., Ukrajina

Mal som urologický problém, bolo to extrémne citlivé  
a bolestivé, ale Ježiš urobil okamžitý zázrak. Okrem toho 
som mal nohu kratšiu o dva centimetre. Fyzioterapeut mi to 
meral pre istotu šesťkrát a dosvedčil, že po modlitbe sa noha 
dorovnala presne o dva centimetre.  Vladimír G. 

Mal som problémy s krížami, lekár mi nasadil liečbu, ale 
neskôr ju vysadil, pretože mi lieky nerobili dobre. Spolu  
s Otkom sme vzývali Ježiša a bolesti sú preč. 
 Mário, Banská Bystrica

Fajčila som 20 až 30 cigariet denne a po modlitbe som bola 
úplne oslobodená.  Kamila K., Nitra 

Som uzdravená z bolesti žalúdka, kožnej „koprivky“ (alergická 
reakcia na bylinkové čaje), koža ma prestala svrbieť a vyrážky 
zmizli.  Ľubka M., Moravský Sv. Ján

Mala som ísť na operáciu žalúdka, nemohla som jesť. Po 
modlitbe som bola okamžite uzdravená. Sláva Bohu!

Natália H., Nitra

Pár rokov som trpela intoleranciami, mávala som silné bolesti 
v bruchu po jedle. K tomu strašné návaly únavy spôsobené 
nespavosťou. Bolievalo ma celé telo. Ježiš ma uzdravil a aj 
vyslobodil. Plakávala som, chcela som naďalej veriť, že Boh je 
dobrý. Prehĺbila som si s ním vzťah a som uzdravená.
 Petronela Č., Bratislava 

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA

Jeziš uzdravuje na ulici
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ZNIČENIE PEVNOSTI
Pevnosti sú vlastne klamstvá, ktorým 
sme jednoducho uverili a začali sa 
nimi riadiť. Pavol povedal: „Zbrane 
nášho boja… majú od Boha moc zbo-
riť hradby“ (2Kor 10:4). To znamená, 
že potrebujeme zvrhnúť všetky tie 
klamstvá, ktoré nám v konečnom dô-
sledku škodia. 

Výraz pevnosť je odvodený od gréc-
keho slova „ochýroma“, čo v prekla-
de znamená „opevniť“. V minulosti sa 
pevnosťou napríklad rozumela stavba, 
opevnenie, ktoré sa vynímalo na naj-
vyššom vrcholci nad mestom. Táto pev-
nosť bola obohnaná 
opevneným mú-
rom, ktorý mohol 
byť niekedy až šesť 
metrov široký. Keď 
potom zúrila vojna a mesto napadol ne-
priateľ, bola to práve pevnosť, ktorá sa 
považovala za nedosiahnuteľnú a ne-
dobytnú. Je známe, že sa tam skrývali 
vládcovia, aby ich nepriateľ nezajal, či 
nebodaj nezabil. 

A Pavol vo svojom Liste prirovnal  
k takýmto pevnostiam práve lži, ktorým 
sme sa rozhodli uveriť. Môžeme si to 
predstaviť ako paralelu, kedy podobne 
ako múry tých historických pevností 
boli aj tieto lži znovu a znovu rozšíre-
né, až sa postupne zväčšili a zosilneli. 
Tak príliš dlho sme im verili, až sa stali 
našou súčasťou. V našej predstave nás 

múry majú chrániť. Nazdávame sa, že 
sú nedobytné. Pravdou však je, že sú to 
práve ony, ktoré zabraňujú pravde, aby 
prenikla do našich životov. 

Všetci máme isté pevnosti, či už  
v našej mysli alebo citovej oblasti 
– sú to vlastne lži, ktoré nás „pevne 
držia“ vo svojej moci. Ako som už 
spomínal, mojím problémom bolo 
presvedčenie, že nikdy nebudem dosť 
dobrý – dostatočne šikovný, dosta-
točne múdry či dostatočne úspešný. 
Žil som teda v neustálom presvedče-
ní, že to musím všetkým stále dooko-
la dokazovať. Ako čítaš tieto riadky, 
pravdepodobne ti skrsla myšlienka: 

Ale počkaj pred-
sa, Craig, veď ty 
si pastor. Poznáš 
Božie slovo. A Boh 
nám hovorí, že ne-

potrebujeme byť dostatočne dobrí. Vieš 
predsa, že ťa Pán miluje a to úplne sta-
čí. A zaiste máš pravdu. Samozrejme, 
že som to vedel. Dokonca som tieto 
pravdy aj vyučoval. Avšak kdesi hl-
boko vo svojom vnútri som mal pocit, 
že sa to týka všetkých okrem mňa. 

Teda skutočnosť, že som tieto prav-
dy poznal, ešte nestačila na to, aby sa 
dostali za hrubé múry mojej pevnosti. 
Táto pevnosť bránila pravde, aby sa ku 
mne dostala. Aj naďalej som bol okla-
maný a veril tomu, že nie som hodný, 
musím niečo niekomu stále dokazovať 
a podľa tejto lži som žil svoj život.  

A to som bol v službe pastora, ktorý 
túto pravdu hlásal ostatným. 

Kráľ Šalamún nám prináša jednu 
úžasne múdru radu, práve čo sa týka 
tohto boja: „Múdry vystúpi do mes-
ta hrdinov a zbúra baštu, na ktorú sa 
spoliehali“ (Prís 21:22). Ak teda bo-
juješ proti mestu, nezabudni zboriť 
jeho pevnosť. Pokiaľ sa rozhodneš 
tento zložitý krok vynechať, uvedom 
si, že mesto bude opäť vybudované. 
Vodcovia mesta sa totiž stále skrý-
vajú za tými hradbami. Preto po-
trebuješ túto pevnosť zboriť. Slovo  
„zboriť“ je odvodené od gréckeho 
výrazu „kathaireó“, čo môžeme voľ-
ne preložiť ako „zničenie za pomo-
ci obrovskej sily“. Môže to takisto 
znamenať „násilne zboriť“ — zboriť 
za pomoci obrovskej sily, napríklad  
demolačnej gule. 

Avšak skutočnosť je taká, že či už 
sa cítime slabí, alebo naopak — na 
vrchole sily, nikto z nás sa nevyzna-
čuje takou obrovskou silou, ktorá 
by sa vyrovnala hoci aj sile demo-
lačnej gule. Ale dobrou správou je, 
že Boh takou silou disponuje a dáva 
nám ju tiež k dispozícii. A znovu tu 
spomeňme apoštola Pavla, ktorý nás 
tejto pravde učí: „... a aká nesmierna 
veľkosť jeho moci pre nás, ktorí verí-
me tak, ako v nás pôsobí jeho mocná 
sila. Tú dokázal na Kristovi, keď ho 
vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi 
po svojej pravici“ (Ef 1:19-20). 

Craig Groeschel

Každý z nás sa už pokúšal zbaviť sa zlozvykov a zlých myšlienkových pochodov, 
väčšinou však neúspešne. Craig Groeschel ponúka praktické rady a biblický pohľad 
do tejto kľúčovej témy, ktorá vo veľkej miere rozhoduje o kvalite nášho života. 
Vychádza z Písma, ale aj z najnovších vedeckých poznatkov neurológie. Zhrnul ich do 
praktických krokov, ktoré ti pomôžu vymaniť sa z toxických myšlienkových vzorcov. 
Je načase, aby si žil život radosti a pokoja, ktorý Boh pre teba pripravil!

Vyhraj vojnu v mysli

MÔŽEŠ PORAZIŤ LEN  
TO, ČO POZNÁŠ.
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Aká lož ťa vlastne drží v zajatí? 
Aké klamstvo ťa zdržiava od toho, 
aby si vykročil vo viere?
Ktoré nesprávne spôsoby pre-
mýšľania ťa okrádajú o život v slo-
bode a radosti? 

Uvedom si jedno: môžeš poraziť len 
to, čo poznáš. V praxi to znamená, 
že si potrebuješ uvedomiť, ktoré 
konkrétne klamstvo sa stalo tvo- 
jou pevnosťou. Musíš rozpoznať 
negatívne následky, ktoré spô-
sobilo nielen v tvojom živote, 
ale aj v životoch druhých. Použi 

teda teraz nasledovné otázky ako 
pomôcku pre rozpoznanie svojich 
myšlienok; toto je ten správny 
čas pomenovať klamstvá, ktorým 
si až doposiaľ veril, pomenovať 
pevnosti, ktoré sa v tvojom živote 
nachádzajú, a postaviť sa im zoči-
voči na odpor. 

VYUČOVANIE

Toto je vskutku úžasná správa! Uve-
domuješ si to vôbec? Hovorí sa tu, že 
máme k dispozícii tú istú moc, kto-
rá vzkriesila Krista z mŕtvych. Ajaj!  
Zastav sa teraz na chvíľu a premýšľaj 
nad tým.Máš k dispozícii nadprirodzenú 
moc vzkriesenia, ktorá odvalila kameň, 
ktorá má potenciál zmeniť spôsob tvojho 
premýšľania, premeniť tvoje myšlienky 
a dopomôcť ti k víťazstvu. Ak totiž táto 
Božia moc vzkriesila Ježiša, potom aj 
v tvojom živote môže vykonať to, čo 
potrebuješ. Toto je tá fantastická  moc, 
ktorú ti Boh ponúka. Nie je to úžasné? 
Núka sa ti takáto ohromná moc! 

NEVZDAJ TO 
— OBRÁŤ SVOJ 
POHĽAD NAHOR!
Začínaš si už uvedomovať, že si sa 
stal obeťou podvodu a ako ťa práve 
klamstvo, ktorému si uveril, vlastne 
uväznilo? Pokiaľ teda chceš vo svo-
jom živote vidieť zmenu, potrebuješ 
najskôr zmeniť svoj spôsob myslenia. 
Potrebuješ zboriť svoje pevnosti. 

A ak chceš zažiť nefalšovanú zme-
nu, nestačí len zmeniť svoje vonkajšie 
správanie. Ak by sa ti to aj totiž na ne-
jaký čas podarilo, to, čo je skutočným 
problémom, by sa opäť objavilo. Práve 
z tohto dôvodu je kresťanstvo špeci-
fické – nevyžaduje zmenu správania, 
ale zmenu života. Všetci sme zažili to 
úžasné sklamanie, všakže? Na Nový 
rok si dávame rôzne predsavzatia ale-
bo sa rozhodneme, že niečo začneme, 
či  naopak, prestaneme robiť. Môže 
to byť napríklad rozhodnutie schud-
núť, prestať s fajčením, venovať viac 

času modlitbe, prestať kričať na deti. 
Možnože to aj zopár týždňov funguje, 
no potom sme zase tam, kde sme boli. 
Prečo je tomu tak? Odpoveď znie, že 
sme sa nedostali na koreň veci a naším 
skutočným problémom je vlastne lož, 
ktorej sme uverili. 

Riešenie problému je ako ten spomí-
naný útok na mesto. Pričom pomeno-
vanie a odstránenie tejto lži je potom 
ako strhnutie tej pomyselnej pevnos-
ti. Obidva tieto kroky sú pre víťazstvo 
nevyhnutné, avšak bez Božej moci to 
jednoducho nezvládneme. Nikdy totiž 
nezažijeme víťazstvo bez jeho pomoci 
a podpory. Mám pre teba dobrú správu, 
ktorá sa ňou na začiatku vôbec nezdá 
byť. Chceš ju počuť? 

Pravdou je, že nemáš žiadnu šancu 
tento boj vyhrať. A ani ja ju veru ne-
mám. A určite to veľmi dobre vieš aj 
zo svojej skúsenosti. Nepochybne si sa 
už niekedy snažil zmeniť to, ako pre-
mýšľaš, a zmeniť svoj život. Nech už 
si robil čokoľvek, vždy si sa vrátil do 
starých koľají. Podobne ako apoštol 
Pavol robíš to, čo nechceš, a nerobíš 
veci, ktoré by si chcel robiť. Padáš  
a zlyhávaš stále dookola. Veľmi dobre 
ti rozumiem. Sám to totiž až príliš dob-
re poznám. Ak sa o niečo stále dookola 
bezúspešne pokúšaš, tak sa potom veľ-
mi ľahko môžeš ocitnúť v bode, keď to 
chceš jednoducho vzdať. 

Čo je teda tým kľúčom? Potrebuješ 
si uvedomiť, že tú moc, ktorú na víťaz-
stvo potrebuješ, vlastne ty sám nevlast-
níš. Ak sa teda vždy spoliehaš len na 
svoju  vlastnú silu a pomoc, spôsobíš 
nepriateľovi len také povrchové zra-
nenie. Potrebuješ si uvedomiť, že tvoj 
duchovný nepriateľ je veľmi prešibaný. 

A ty máš vo svojom živote opevnené 
pevnosti. To, čo stojí proti tebe, je teda 
niečo hrozitánske. Ak sa rozhodneš bo-
jovať vo vlastnej sile, je to, akoby si 
útočil na Godzillu (fiktívny obrí netvor, 
pozn. prekl.) lapačkou na muchy. 

Akokoľvek zložité sa ti to môže na 
prvý pohľad zdať, priznanie, že po-
trebuješ moc, lebo sám to jednoducho 
nezvládneš, je zásadné. Aspoň pre mňa 

to tak bolo. Pokiaľ do teba totiž celý 
život hustili, že musíš byť samostatný, 
nezávislý, schopný sa z čohokoľvek 
vylízať, tak potom si môžeš myslieť, 
že ak priznáš, že potrebuješ pomoc, je 
to znakom tvojej slabosti. No opak je 
pravdou. Ak si totiž dokážeš priznať, 
že niečo sám nezvládneš a  potrebuješ 
pomoc, ktorá tvoje schopnosti ďaleko 
presahuje, je to vlastne znakom skutoč-
nej sily.

C v i č e n i e
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V apríli 2019 sme boli na zhromaždení Slo-
va života v Bratislave, kde kázal misionár 
Micael Lundin. Počas bohoslužby, keď Mi-
cael hovoril o tom, že sa chystá do Čiernej 
Hory, sa Pán dotýkal Matejovho srdca. Ne-
smelo sa opýtal: „Pane, chceš, aby sme išli 
do Čiernej Hory? Ak áno, tak mi to, prosím, 
potvrď!“ Ešte ani nedokončil svoju modlit-
bu, keď Micael z pódia vyhlásil, že možno 
sú tu niektorí, ktorí sa stanú jeho spolupra-
covníkmi. Keď mi to môj manžel išiel po-
vedať, vôbec nevedel, ako zareagujem. Môj 
duch však okamžite zajasal! Ešte nikdy som 
na takéto zásadné rozhodnutie nevnímala 
takú okamžitú radosť a pokoj ako práve  
v toto nedeľné ráno.

Takmer o rok neskôr, vo februári 2020, 
sme sa presťahovali do Podgorice, hlavné-
ho mesta Čiernej Hory, kde nás už misioná-
ri Lundinovci očakávali. Hneď sme si našli 
ubytovanie na periférii hlavného mesta. Najprv sa nám to zdalo 
ďaleko od centra, ale krátko nato sa krajina zatvorila vinou  ko-
vidu a vtedy sme pochopili, že to bol Boží plán pre naše deti, 
aby pre nich prechod do inej krajiny nebol taký náročný. Deti po-

kračovali v domácom vzdelávaní a my sme 
pracovali prostredníctvom internetu. 

Počas dvoch rokov nášho pobytu nám Pán 
dal priateľov a už aj plynule rozprávame po 
čiernohorsky. Slúžime modlitbou a v zbore 
robíme všetko, čo  treba: preklad, chvály, 
občerstvenie, službu v nedeľnej škole. Ma-
tej rád vyráža do ulíc, aby ľudí osobne oslo-
vil s evanjeliom. Najviac sú otvorení mladí 
ľudia. Práca v Čiernej Hore je priekopnícka, 
je to ako orba dlho neobrábanej pôdy. Veľa 
sa učíme od Micaela, ktorý je naším mento-
rom a skvelým príkladom. 

Sme naozaj vďační, že naše zamestnanie 
nám umožňuje cestovať a nebyť viazaní na 
žiadnu krajinu. Výzvou je pre nás akurát 
čas, lebo Matej by si prial viac pracovať pre 
Pána ako za počítačom. Dávame však Bohu 
to, čo máme, a veríme, že si to použije. Deti 
už chodia do školy, kde si našli kamarátov  

a nemajú žiadne jazykové ani kultúrne prekážky. Či sme v Čier-
nej Hore alebo na Slovensku, sme skutočne dôležití pre Božie 
kráľovstvo. Buďme misionármi tam, kde nás Boh postavil!

Eva Wittgrúberová

Čierna Hora je krajinou, ktorá nikdy 
nezažila duchovné prebudenie. Je súčas-
ťou Balkánu, regiónu, kde je neustále 
prítomné riziko vojnového konfliktu. 
Misionársky pár Micael a Tina Lun-
dinovci sa tam  presťahoval pred dva  
a pol rokmi a stále snívajú svoj sen o du-
chovnom prielome a hlbokom zmierení. 
„Veríme, že mnohí ľudia po celom svete 
sa budú chcieť zapojiť do príhovoru za 
prielom na Balkáne,“ hovoria. 

Micael a Tina Lundinovci sedia za ku-
chynským stolom vo svojom byte v Pod-
gorici a spomínajú na neľahké začiatky. 
Prišli práve v čase pandémie, zažili vážnu 
vládnu krízu a prijatie prísneho nábožen-

ského zákona. Pre Micaela sa všetko za-
čalo pred štrnástimi rokmi, keď ho Pán 
vyzval,  aby do tejto malej krajiny na 
Balkáne vycestoval. Keď prišiel do Čier-
nej Hory, navštívil niekoľko cirkevných 
zborov a nadviazal kontakt so skupinami 
znovuzrodených kresťanov. V Čiernej 
Hore dominuje srbská pravoslávna cir-
kev a v krajine je veľmi málo znovuzro-
dených kresťanov. Štatistiky uvádzajú, že 
v celej Čiernej Hore ich nie je viac ako 
120! „Cirkevný zbor, ktorý som po prí-
chode navštívil, založili v roku 1995 a 
bola to prvá protestantská cirkev v kra-
jine od čias Ježiša Krista,“ poznamenal 
Micael. 

Keď sa pýtal Boha, ako by v tomto 
regióne mohol pomôcť, pocítil vo svojom 
srdci jasnú odpoveď: „Vzbuďte príhovor-
nú modlitbu!“„Ak ľudia zakúsia auten-
tické obrátenie, vôbec to nemajú ľahké. 
Je tu taká silná náboženská klíma, že ich 
príbuzní často s nimi prerušia akýkoľvek 
kontakt.“ Uvedomili si, že kľúčom k du-
chovnému prebudeniu sú modlitebné vý-
jazdy a tak každoročne, už trinásť rokov, 
do Čiernej Hory prichádzajú modlitebné 
tímy zo Švédska. „Prvých šesť mesiacov  
v Čiernej Hore sme sa stretávali s kres-
ťanmi z rôznych častí krajiny a spoloč-
nesa modlili, čo bolo veľkou radosťou,“ 
povedala  Tina. Manželia však zažívajú aj 

Veria za prielom na Balkáne 

Rodina Wittgrúberovcov zo Slovenska

Misionári Micael a Tina Lundinovci

Buďme misionármi tam, 
kde nás Boh postavil!

Necakané pozvanie na misiu
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Tridsaťštyriročná Leonora 
Maliuk žije v Prištine, v hlav-
nom meste Kosova, a pracuje 
v cirkvi. Jej cirkevný zbor je 
prvou protestantskou cirkvou 
v Kosove, ktorú založili  
v roku 1985. Leonora vyras-
tala v tradičnej moslimskej 
rodine, aj keď v nej nábo-
ženstvo nehralo veľkú úlohu.  
V Kosove žila celý život  
a neopustila ho ani počas voj-
ny v rokoch 1998‐1999. Vojna 

ťažko doľahla na civilné obyvateľstvo a státisíce ľudí boli nútené 
utiecť. „Muži buď bojovali v oslobodzovacích jednotkách, alebo sa 
skrývali v lesoch. Boli sme odlúčení a niekoľko 
mesiacov sme netušili, kde je náš otec.“

Vojna bola krutá. Každý vypálený dom 
alebo zabitého človeka  označili  krížom na 
znak prevahy nepriateľa. Po skončení vojny 
sa manželia, otcovia, bratia a synovia vrátili z hôr a lesných úkry-
tov, ale nie Leonorin otec. Vyvolalo to v nej hnev a pocit veľkej  
nespravodlivosti. „Myslím si, že moja cesta k spaseniu sa vlastne 
začala tu,“ povedala Leonora.

Po nejakom čase otca našli. Identifikovali ho v masovom hrobe 
spolu s ďalšími 260 Kosovčanmi, vrátane Leonorinho strýka a 

niekoľkých príbuzných. „Veľmi ťažko som to prijímala, nemohla 
som uveriť, že je preč,“  smutne poznamenala Leonora. 

Bolesť, sklamanie a nezodpovedané otázky viedli Leonoru  
k tomu, aby sa stala prísne praktizujúcou moslimkou. „Začala som 
študovať Korán, naučila som sa modliť v arabčine, postila som sa 
a dodržiavala všetky pravidlá, aby som sa priblížila k Bohu,“ ho-
vorí. „Čím som bola nábožnejšia, tým viac som bola v depresii. 
Bolo veľmi ťažké nadviazať vzťah s Bohom, ktorý mlčal.“

Leonora začala študovať psychológiu na univerzite, no ani tak 
nenašla pomoc. Zmocnila sa jej beznádej. „Povedala som Bohu: 
Už som unavená zo života! Buď mi ho vezmeš, alebo mi ho vrátiš. 
Staň sa mojím terapeutom!“

Krátko nato na univerzite spoznala ženu, ktorá na ňu urobila 
silný dojem. „Nevedela som, že je kresťanka, ale správala sa 
tak láskyplne a v jej tvári bolo niečo čisté.  Keď mi neskôr pove-

dala svoje svedectvo, pochopila som, odkiaľ 
pochádzalo svetlo v jej tvári.“ Dostala sa jej 
do rúk Biblia a sama povedala, že mala pocit, 
akoby celé Jánovo evanjelium bolo napísané 
iba pre ňu. 

„Keď som pochopila, že potrebujem odpustenie, už som ne-
mohla v srdci nosiť horkosť. Vedela som, že ktokoľvek zabil môjho 
otca, Boh mu skrze Ježiša odpustil. Boh sa stal mojím psycholó-
gom a úplne ma uzdravil. Slúžim konečne Bohu, ktorý nemlčí; 
slúžim Bohu, ktorý hovorí a odpovedá. Som šťastná, že ma nazý-
va svojou milovanou dcérou!“

Odpustila vrahom svojho otca 

Slúžim konečne Bohu, 
ktorý nemlčí; slúžim Bohu, 
ktorý hovorí a odpovedá.

duchovný odpor. „Na mnohých misijných 
miestach môžete nájsť akési ,staré studne´, 
ktoré treba len vykopať, ale tu studne nik-
dy nevykopali,“ skonštatoval Micael.

Skúsenosti z minulosti ich však nau-
čili, že modlitebný zápas sa vždy oplatí. 
Videli to na vlastné oči. „Keď sme v 80. 
rokoch žili vo Viedni a pašovali Biblie 
do Československa, nikdy by sme neve-

rili, že tam jedného dňa budeme môcť 
žiť,“ hovorí Tina. Keď však v 90. ro-
koch padla železná opona, na niekoľko 
rokov sa ich domovským mestom stalo 
Brno v Českej republike. Založili tam 
zbor Slova života a biblickú školu, ktorú  
v rokoch 1994‐1998 absolvovalo 700 štu-
dentov z celej Európy. Micael bol deka-
nom aj naším pastorom a ich manželkám. 

Lundinovci pripomínajú, ako sa vtedy celý 
svet modlil za pád železnej opony, hoci to 
vyzeralo, že komunizmus sa nedá poraziť. 
Micael povedal s iskrou v očiach: „Verí-
me, že Boh rovnakým spôsobom pripravil 
duchovný prielom aj pre Čiernu Horu!“

Otázky kládla Anna Karlsson, Örebro
(redakčne upravené)
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Na stretnutie pastorov a vedúcich hnutia Slovo života Európa (WOLE), ktoré sa konalo pred 
Veľkou nocou v Albánsku, prijali pozvanie aj dvaja ukrajinskí pastori. Organizátori sa museli 
za nich zaručiť, že sa vrátia späť, inak by ich nepustili. Rostyslav Kudin je pastorom v meste 
Chmelnicky a Andrii Bakala v Odese. Andrii je zároveň predsedom rady cirkvi, pred vojnou 
mal na starosti dohľad nad 110 kresťanskými cirkvami. 

Za našu slobodu budeme

Vojna na Ukrajine sa nás hlboko dotkla, 
pomáhame, ako vieme. Pravidelne 
nakupujeme jedlo a hygienické potreby, 
ktoré rozdávame po bohoslužbách, 
prispeli sme aj finančne. Vieš nám 
z prvej ruky priblížiť situáciu na 
východnej Ukrajine?
Andrii: Vojna všetko zmenila, ľudia 
sa odsťahovali. Vo východnom regióne 
Ukrajiny, na územiach okupovaných 
ruskou armádou, ostali len štyri zbory, aj 
tie fungujú potajme. Podobná situácia je 
aj v iných kresťanských kruhoch. Rusi 
si zvyknú zavolať pastora na pohovor. 
Jedného takto zavolali na pár hodín,  
a bol nezvestný deväť dní. Zboru, 
ktorý pastiersky viedol, oznámili, 
že sú rozpustení a nemajú dovolené 
vykonávať ani humanitárnu pomoc.

Očakávali ste, že dôjde k invázii 
ruských vojsk? Pre nás všetkých to bolo 
prekvapenie.
Andrii: V podstate sme vo vojne už osem 
rokov. Predpokladali sme, že skôr alebo 
neskôr sa Putin rozhodne, že pôjde ďalej. 
Minulý rok v marci sa začali zhromažďo-
vať ruské vojská na ukrajinsko-bieloruskej 
hranici. Ale po schôdzke Putina s Bidenom 
sme sa príliš upokojili. Na jeseň, keď sa tam 
vojská koncentrovali vo väčšej miere, sme 
znova spozorneli a tušili najhoršie. Predsa 
len sme tomu nechceli veriť, boli sme pre-
svedčení, že buď to robia len preto, aby 
získali dobrú vyjednávaciu pozíciu, alebo 
chcú získať východnú Ukrajinu – Doneckú  
a Luhanskú oblasť. Na tento rozsah vojny 
sme neboli pripravení.

Všetci vidíme utrpenie ľudí na 
Ukrajine. Bude vôbec možné 

odpustiť? Zaujímalo by ma, ako sa 
ty v tomto čase pozeráš na Rusov.
Andrii: Budem veľmi úprimný.  
V prvé dni som Rusov nenávidel. 
Dnes som už v pozícii, kedy viem od-
pustiť, ale neubránim sa radosti, keď 
vidím horieť ruský tank. Chápem, že 
sú v ňom ľudia, ale neviem si pomôcť. 
Uvedomujem si, že môj postoj je zlý. 
Na druhej strane, toľkým sa ublíži-
lo, a ruská strana nechce vidieť veľ-
ké krivdy a škody, ktoré napáchala. 
Špeciálnu vojenskú operáciu, ako to 
oni nazývajú – napriek všetkému, čo 
je dnes známe, bežní Rusi podporujú.  
A nehovorím len o cudzích ľuďoch, 
ale aj o mojich veriacich ruských 
priateľoch, dokonca mám v Rusku aj 
príbuzných.

Po rusky hovoriaci ľudia na východe 
Ukrajiny už Kremeľ, až na výnimky, 
nepodporujú. Kedy sa to zlomilo? 
Bombardovaním Charkova?

Andrii: Do napadnutia Krymu v roku 
2014 bola podpora Moskvy zo strany 
rusky hovoriacich na Ukrajine veľmi 
vysoká. Dokonca si mnohí vedeli pred-
staviť Putina ako svojho prezidenta. Po 
anexii Krymu zostalo z rusky hovoria-
cich už asi len štvrtina, ktorá by si ve-
dela predstaviť byť súčasťou Ruskej fe-
derácie, mladí chcú do Európy. Odkedy 
začala vojna, podporovateľov Ruska,  
z Rusov žijúcich na Ukrajine, ostalo len 
5 percent  a aj tí sa k tomu otvorene ne-
hlásia.

Myslíš si, že Ukrajina môže túto vojnu 
vyhrať?
Rostyslav: Verím, že áno, ale iste to 
bude spojené s nejakými podmienkami. 
Viem, že budeme prechádzať utrpením. 
V druhej fáze budeme musieť zaplatiť za 
našu slobodu krvou. Budeme sa musieť 
vymaniť z područia Ruska, a to nielen 
ekonomického, napokon však z tohto 
zápasu vyjdeme silnejší.



ROZHOVOR
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Prekvapilo nás, ako odvážne sa 
Ukrajinci bránia. Naša skúsenosť  
z roku 1968 je iná, ľahko sme 
kapitulovali a poddali sa ich diktátu. 
Smerujem však inam. Vieš si predstaviť, 
ako bude fungovať po skončení vojny 
kooperácia s ruskou cirkvou?
Rostyslav: Sme povolaní chodiť v od-
pustení, milovať nepriateľov. Začína sa 
to v srdci, ale na obnovenie vzťahov to 
nestačí. To vyžaduje pokánie a zmierenie. 
Takže z našej strany musíme odpustiť, 
nech sa deje čokoľvek, ale ak z ich stra-
ny neuvidíme hlbokú ľútosť, mám veľké 
obavy. Treba si uvedomiť, že toto nie je 
hriech, na ktorý sa dá ľahko zabudnúť, 
umierajú tu ľudia. Cirkev je súčasťou 
spoločnosti, preto by od ich reprezentan-
tov mal aj v Rusku vyjsť jasný signál.

Kde sú najväčšie potreby teraz a kde 
budú podľa vás po vojne?
Andrii: V prvých dňoch to bolo napĺňa-
nie potrieb utečencov, ktorí húfne opúš-
ťali Ukrajinu. Dnes sa už ľudia pýtajú aj 
na to, kde môžu v Európe nájsť cirkev. 
Humanitárne potreby ostávajú. O mes-
tách ako Mariupol, kde nie je voda, elek-
trina, kúrenie, nefunguje zásobovanie  
a ľudia sú úplne odrezaní od sveta, viete. 
Ale aj v iných mestách sú veľké problé-
my s nedostatkom potravín, čelíme mno-
hým logistickým problémom.
Rostyslav: Mnohí utiekli do iných miest, 
ktoré sú preto preťažené, nielen v Euró-
pe, ale aj u nás doma. Ťažko sa hľadajú 
nové miesta na ubytovanie. Krátkodobo 
sa to dá vydržať, ale dlhodobo – treba 
rýchlo hľadať možnosti na novú jedno-
duchú výstavbu, pretože mnoho domov 
je zbombardovaných a ďalšie bude treba 
opravovať.

Banky na Ukrajine fungujú?
Andrii:  V podstate áno. Bankový sys-
tém sa nám pokúšali napadnúť, ale odo-
lali sme. Dajú sa použiť aj kryptomeny  
a najnovšie i PayPal. 

Prijímate pomoc aj cez veriacich zo 
Slova života zo Švédska? 
Andrii: My osobne žiadne penia-
ze nedostávame, ale prostredníctvom 
mnohých darcov z celého sveta bratia  
z Európskej siete zborov Slovo života 
nakúpili niekoľko dodávok. Tieto autá 
dovážajú pravidelne z Poľska na Ukra-
jinu pomoc – jedlo, hygienické potreby, 
oblečenie, lieky. Následne túto pomoc 
distribuujeme po zboroch veriacim, ale 
tiež do nemocníc, kde je situácia kritická.

Prečo Rusi často nepustia civilistov 
z obliehaných miest?
Andrii:  Chcú ukázať ostatným mestám, 
ako dopadnú, ak sa budú vzpierať. De-
monštrujú tak svoju moc. A zároveň iba 
poslušne plnia rozkazy. A tie sú jasné – 
v prípade Mariupola sa rozhodli, že ho 
chcú zabrať, lebo je pre nich kľúčové. 
A my zase nemáme inú možnosť, ako sa 
brániť.

Musia kresťania na Ukrajine ísť na 
vojnu? Dá sa narukovať, a pritom 
nejako slúžiť alternatívne?
Andrii: Keď je čas vojny, možnosti slúžiť 
alternatívne sú obmedzené. Ale napríklad 
niektorí pastori slúžia ako vojnoví kaplá-
ni, pomáhajú v zložitých situáciách voja-
kom prekonať ich ťažkosti. Poznám však 
aj pastora, ktorý dobrovoľne narukoval, 
pretože vidí obranu vlasti ako prvoradú. 
Rozumie tomu tak, že keď bráni svoju 
krajinu, chráni tým vlastnú rodinu. Kaza-
teľom sa však primárne usilujeme vybaviť 
možnosť slúžiť duchovne, pretože aj to je 
uprostred vojny obrovskou potrebou.
 
A bežní veriaci? Oni musia narukovať 
a ak treba aj strieľať, ak s tým majú 
vážny morálny problém?
Andrii:  Môžu požiadať o preradenie. Po-
kiaľ viem, umožňuje sa to.

Na rozdiel od Rusov, kde naženú 
mladých chlapcov na cvičenie  
a napokon skončia na frontovej línii, 
kam nikdy nechceli skončiť...
Andrii: U nás je demokracia. Vojaci 
môžu byť zaradení do takých jednotiek, 
ktoré priamo nebojujú, ale podieľajú sa 
na iných dôležitých činnostiach. Napriek 
vojnovému stavu u nás stále platí slobo-
da slova. Samozrejme, cenzúra sa týka 
vojenských operácií, nesmie sa písať  
o premiestňovaní jednotiek, alebo kde sa 
čo zbombardovalo, aby sme nepomáhali 
nepriateľovi.

Ako vyzerá u vás na Ukrajine bežný 
deň?
Andrii: Sirény nám prinášajú neustále 
obmedzenie. Niekoľkokrát denne, vrá-
tane noci, niekedy až sedemkrát, sme  
v pivniciach a čakáme, kým to ustane. 
Niekedy pol hodiny, no môže sa to pre-
tiahnuť aj na tri hodiny. Väčšinou sú to 
plané poplachy, ale aj tak je to veľmi stre-
sujúce a obmedzujúce.

Chodia ľudia normálne do práce?
Andrii:  Nie, funguje len obmedzený re-
žim, teda firmy a podniky sú zatvorené, 
ale v práci musia byť policajti, požiarnici, 
atď., jednoducho tí, čo pracujú v kritickej 
infraštruktúre.

A deti? Tie to musia prežívať ťažko.
Andrii: Pochopiteľne. Ale učia sa online, 
ak je to možné. Keď sú nálety, všetko sa 
prerušuje.

A pastori?
Rostyslav: Navštevujeme ľudí, máme 
poradenstvo, rôzne zoomy, komuniku-
jeme s magistrátom, so zahraničím 
ohľadne pomoci a informujeme, čo sa tu 
deje, pomáhame ľuďom prakticky.

Ďakujem vám za rozhovor a prajem 
Božiu ochranu a múdrosť.

Martin Hunčár

Od cirkvi v Rusku  
musí vyjsť jasný signál!

musiet zaplatit krvou
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Prvý aprílový týždeň sa v albánskom turistickom stredisku mesta Durrës na pobreží Stredozemného 
mora stretlo 120 európskych lídrov z 13 národov hnutia Word of Life Family. Mottom bolo Together 
to get there a skutočne sme toto posolstvo vnímali nielen z bannerov a príhovorov. Jednota  
a spolupatričnosť boli cítiť na každom kroku. Všetky kázne do seba zapadali ako puzzle a burcovali 
nás k smelosti kázať evanjelium, nezabúdať pritom na posvätenie a nezištne slúžiť utečencom.

Smelost, svätost a sluzba
Samit európskych lídrov Slova života v Albánsku

Prvý večer sme začali chválou živého 
Boha a Božia prítomnosť bola hmata-
teľná. Mladý 17-ročný líder z Jihlavy, 
ktorý bol na takomto samite po prvý-
krát, nám na druhý deň povedal, že 
ešte nikdy nevnímal Božiu blízkosť tak 
intenzívne ako v ten prvý večer. Carl 
Gustaf Severin je mentorom mnohých 
pastorov a vždy je jedinečnou príleži-
tosťou počuť jeho srdce. Hovoril o tom, 
aké je dôležité vystierať ruky k núdz-
nym a strateným zvlášť v čase, keď ľu-
dia používajú ruky k hrozbe či odplate. 

Rune Borg-
sø viedol 
celý samit 
a Pán si ho 
p o u ž í v a l  
k tomu, aby 
nám slú-
žil aj cez 
d u c h o v n é 
dary.

V globálnom a rýchlo meniacom sa 
svete musí byť cirkev dostatočne flexi-
bilná, aby vedela reagovať na aktuálne 
potreby. Spolu s vedúcim medzinárod-
ného WOLI Christianom Åkerhielmom 
sme nahliadli do ranej cirkvi a videli, 
že už vtedy bolo vo vedení miestnych 
zborov multikulturálne zastúpenie. 
Utečenci k nám neprichádzajú iba  
s potrebami, ale aj so svojimi obda-
rovaniami. Kolorit európskeho dia-
nia skvelo dopĺňali dvaja kazatelia  
z Ukrajiny, ktorí sa na samit dostali 
napriek vojne (rozhovor s nimi náj-
dete na str. 10-11). Zaujímavý bol aj  
pohľad pastora Matsa-Oleho Ishoela  

z Moskvy. Hostitelia z Albánska urobili 
pre nás maximum. „Pre nás je veľké pri-
vilégium, že ste tu. Spolu píšeme histó-
riu,“ zhodnotil pastor 
Erion Sylari. Počuli 
sme aj o zápase o cha-
rakter a hodnoty ich 
národa či o rozmachu 
biblickej školy, ktorú 
Slovo života začalo v 
hlavnom meste Tirane.

Z Bratislavy nás 
prišlo 12. „Som veľ-
mi rád, že sme mohli vycestovať spolu 
s lídrami z našej cirkvi, ktorí nezištne 

slúžia Bohu počas celého roka; sta-
rajú sa o tínedžerov, mladých, slúžia  
v evanjelizácii alebo vo chválach. 

Pán nás požehnal 
úžasnými spolupra-
covníkmi,“ povedal 
Peter Čuřík, pastor 
zboru. „Mal som na 
srdci prizvať mlad-
ších lídrov a netušil 
som, že to bude jed-
ným z leitmotívov sa-
mitu. Niektorí boli na 

takomto stretnutí po prvýkrát a vrátili 
sa domov premenení.“ 

Veríme, že naše posolstvo sa dotklo vašich sŕdc. 
Nedokážete si však predstaviť, aké dôležité  

to bolo pre nás oboch! Zažiť vašu lásku, modlitby, 
objatie a podporu bolo jedinečné. 

Ukrajinskí pastori Rostyslav Kudin a Andrii Bakala

Vďaka Ježišovi za jeho 
prítomnosť a vďaka  

aj vám všetkým,  
že ste prišli  

a vytvorili niečo,  
čo si budeme pamätať 

celý život!

Rune Borgsø, Uppsala

Rune Borgsø
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Joakim Lundquist bol v Uppsale hlavným pastorom od roku 
2014. V apríli tohto roku ho vystriedal Jan Blom. Povedzte 
nám, ako to prebehlo a do akej služby teraz vošiel Joakim?
Christian: Od jesene 2021 žije Joakim v Louisiane, blízko 
New Orleans, v cirkevnom zbore, ktorý založil Larry Stockstill. 
Ostatné roky začal dostávať pozvania, aby slúžil  konferencie za 
oceánom, aj preto bolo presťahovanie pre neho veľmi praktické. 
Stal sa naším medzinárodným „veľvyslancom“. Reprezentuje 
naše hnutie v západnom svete, najmä v Amerike. Boh mu 
otvára nové dvere do najväčších amerických zborov, kázal  
v Mexiku,  Brazílii, vystúpil tiež dvakrát v televízii TBN. Stále 
nás však navštevuje, učí na našej biblickej škole, bude slúžiť aj 
počas letnej Európskej konferencie a zostáva naším pastorom na 
štvrtinový úväzok. Pre službu hlavného pastora uppsalskej cirkvi 
na toto obdobie je Jan Blom tou najlepšou voľbou.
Jan: Pre mňa to bol do istej miery prirodzený vývoj.  
V cirkvi som zamestnaný od roku 1997, pracoval som s deťmi 
a mládežou, bol som súčasťou pastorského tímu aj počas služby 
Joakima. Je to však pochopiteľne veľká zodpovednosť.

Čo leží na tvojom srdci? Čo by si rád zmenil?
Jan: Rád by som bol transparentný a zaujímal sa aj o takpovediac 
„prízemné veci“. Sme veľká cirkev a takéto zbory niekedy 
hľadajú veľké osobnosti. Do tohto očakávania sám veľmi 
nezapadám. Preferujem blízke a otvorené vzťahy, viem si priznať 
chyby a svoje slabé stránky. 

Cirkev bola dlhé roky zvyknutá na pastorov, ktorí lietali po 
svete, ich povolanie bolo široké a nemohli sa natoľko venovať 
miestnemu zboru...
Jan: V minulosti boli Ulf aj Joakim vítanými medzinárodnými 
konferenčnými rečníkmi. Ja osobne nemám túžbu cestovať, hoci 
som ochotný prijať pozvanie –  veď kážem už 30 rokov – ale 

prioritne sa chcem starať o lokálnu cirkev v Uppsale. Aj preto 
som tam súčasťou viacerých domácich služobných tímov.

Ako si vlastne prišiel ku Kristovi a do zboru?
Jan: Mám 54 rokov, pochádzam z rozvrátenej rodiny, kde otec 
bol alkoholikom. Ježiš ma spasil v mladom veku a boli to práve 
ľudia zo Slova života, ktorí mi svedčili a priviedli ma  
k Pánovi. V zbore som potom duchovne vyrastal.

Poďme k aktuálnej téme. Vojna, utečenci 
a humanitárna kríza. Cirkev musí zaujať 
stanovisko a odpovedať na nové otázky. Ako 
sa má k tomu postaviť?
Christian: V čase krízy  
a akýchkoľvek katastrof  
by mala cirkev takéto 
udalosti vnímať v prvom 
rade ako možnosť 
prejaviť lásku k blížnemu,  
a nie ako príležitosť k mi- 
sii. Podobne ako milosrdný 
Samaritán. V našom hnutí 
sme to tak robievali aj v mi-
nulosti. Po ničivom tsunami 
v Banda Aceh v roku 2004  
v Indonézii sme okamžite vyslali 
tímy pomoci, hoci to bola moslim- 
ská krajina. Keď sme tam prišli, 
domáci zostali zaskočení a ne- 
chápali, prečo sme prišli práve 
my. Pre nás sú však naši blížni, 
postoj, ktorý je hlboko za-
korenený v kresťanskej viere. 

Od apríla 2022 je hlavným pastorom cirkvi Slovo života v Uppsale Jan Blom. Joakim Lundquist 
viedol zbor osem rokov a Božie cesty ho zaviedli do novej roly. Christian Åkerhielm, vedúci 
misie Slovo života, a nový pastor Jan Blom, nám počas stretnutia európskych lídrov WOLE 
vysvetlili, ako k tomu prišlo. Náš rozhovor sa zvrtol aj na aktuálnu tému vojnového konfliktu  
a úlohu cirkvi v týchto časoch.  

ROZHOVOR

S Christianom Åkerhielmom a novým pastorom Janom Blomom  
o zmenách v Uppsale a situácii vo svete

Úloha cirkvi v case 
vojnových konfliktov

Christian Åkerhielm
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Jan: Ukrajinci opustili svoje domovy 
za dramatických okolností a tí, 
ktorí nemali v Európe príbuzných, 
skončili v neistej situácii. Pov-

zbudzujeme utečencov, aby išli 
predovšetkým na miesta, kde 

nájdu veriacich, ktorí im 
môžu pomôcť duchovne  
i prakticky.
Christian, počas svo-
jej prednášky si vy-
svetľoval, aby sme 
utečencov nevideli 
ako takých, ktorým 
treba len pomáhať, 

ale ako našich spo- 
lupracovníkov a budú-
cich lídrov.

Christian: V antiochijskom zbore v Skutkoch apoštolov boli 
v líderskom tíme ľudia rôznych rás a z rôznych krajín. Je to 
obohacujúce. Tí, ktorí k nám prichádzajú, sa nechcú vidieť ako 
obete. Mnohí z nich mali doma úspešnú prácu  
a plodnú službu, môžu v nej pokračovať u nás a po 
návrate byť ešte väčším požehnaním. Pomáha im, 
ak cítia, že s nimi rátame. Podobne sa to stalo aj  
v našom zbore v Uppsale pri poslednej utečeneckej vlne, keď 
ľudia utekali pred ISIS.

Ako by sme sa mali modliť za politikov, ktorí prekročili 
všetky medze? V minulosti to bol Hitler, dnes máme Putina... 
Čo majú robiť ruskí kresťania? Modliť sa: „Nech Boh vedie 
Putina“, alebo aby ho odstránil?
Christian: Je známe, že aj v čase druhej svetovej vojny malo 
veľa kresťanov k Hitlerovi pozitívny vzťah. To je vážny problém. 
Pred vojnou na tom Nemci neboli dobre a sen vybudovať veľké  
a silné Nemecko zahral na ich citlivú strunku. Neuvedomili si, akú 
obrovskú cenu budú musieť zaplatiť. Modlime sa teda v prvom 
rade za ruskú cirkev, aby jasne videli, čo sa deje. Keď sa pozrieme 
do Písma, Pavol nehovorí, aby sme sa modlili za odstránenie 
vládcov, ale prihovárali sa za tých, ktorí momentálne vládnu. 

Na druhej strane Daniel v Starej zmluve hovorí o tom, 
že Boh odstraňuje kráľov. Ak sa v niektorej krajine deje 
tyrania obrovských rozmerov, myslím, že je správne, keď sa 
cirkev modlí za obmedzenie pôsobnosti svojich politických 
predstaviteľov. Dôležité je, aby cirkev bola silná práve  
v čase tlaku a udržala si nezávislosť, bez ohľadu na to, akí sú 
predstavitelia národa. 

Putin vysiela vlastných vojakov zabrať cudziu zem a cituje 
pritom Písmo. Pravoslávna cirkev „špeciálnu operáciu“ plne 
podporuje a ostatné cirkvi sú buď za, alebo mlčia...
Christian: Musíme si uvedomiť, že Rusko malo vždy cára, 
ktorý mal vládu nad pravoslávnou cirkvou. Nikdy nemali úplnú 
slobodu prehovárať k autoritám, vždy to bolo skôr naopak. Je 
tiež známe, že viacerí predstavitelia cirkvi boli a niektorí sú aj 
dnes napojení na tajné služby. Ďalším problémom pravoslávnej 
cirkvi je prílišné zdôraznenie národnej jednoty, čo platí nielen pre 

Rusko, ale aj pre iné krajiny. Jednou z kľúčových úloh je modliť 
sa za ruskú cirkev, aby mala odvahu zvoliť si ťažšiu cestu a nešla 
cestou kompromisu. 

Aké sú vzťahy našich duchovných lídrov z týchto dvoch 
znepriatelených krajín?
Christian: Podobné situácie sme v našom hnutí zakúsili aj  
v minulosti. Gruzínci mali konflikt s Rusmi, zažili sme nepokoje 
v Moldavsku. Arménsko bolo v ostatnom období vo vojnovom 
konflikte s Azerbajdžanom dokonca dvakrát. Vo všetkých týchto 
krajinách máme pastorov a zbory. Keď sa usilujú navzájom si 
žehnať, pričom mnohí sú aj dlhoročnými priateľmi, vznikajú 
absurdné situácie, kedy sa nemôžu spolu vyfotiť. Zverejnenie 
fotky by v ich krajinách prinieslo v lepšom prípade napätie,  
v horšom policajný výsluch. Som presvedčený, že kresťanskí 
lídri musia byť ochotní pravdivo pomenovať fakty, vedieť sa 
ospravedlniť, ale aj odpustiť. 

Aký vývoj očakávaš vo svete po tom, čo sa stalo na Ukrajine?
Christian:Všetko pochopiteľne sledujem, ale nie som analytik. 
Mali sme tu dlhé obdobie studenej vojny a potom obdobie 

ekonomického nárastu. Žil som vo viacerých 
krajinách, niekoľko rokov aj v Rusku, precestoval 
som Čínu, Indiu. V strednej Európe došlo  
k veľkému progresu v porovnaní s časom pred 

pádom železnej opony. Svet počas dvoch rokov korony prešiel 
ekonomickými otrasmi a stále existujú mocenské ambície Číny  
a Ruska. Aj preto si nemyslím, že nás najbližších desať rokov 
čaká prosperita. Hoci sa veci môžu na čas stabilizovať, väčšinou 
znova nastanú konflikty, na ktoré burzy rýchlo zareagujú. 

Počul si v poslednom období nejaké zaujímavé svedectvo?
Christian: V Indii poznám tamojšiu situáciu už 25 rokov. 
Kresťania tam obyčajne pochádzajú z tých najchudobnejších 
pomerov. V Dillí máme pastora, ktorý v zbore vychoval veľa 
mladých úspešných mužov. Zároveň sa tam dejú zázraky na 
pravidelnej báze, ľudia sú uzdravení z rakoviny. Pastor pochádza 
z hinduistického prostredia z oblasti Himalájí. Jeho mama bola 
médium, okultizmus mali teda priamo v rodine. Bol však zázračne 
spasený, vyslobodený, je to úchvatný príbeh! Je úžasné vidieť, že 
z takýchto pomerov  môže vzísť  plodná duchovná služba.

Čo nového sa deje v misijnej práci Slova života?
Christian: Napríklad v Indii sme prostredníctvom online 
zhromaždení a online biblických škôl zasiahli niekoľkonásobne 
viac ľudí než predtým, vrátane lídrov. Okrem kazateľov zo 
Škandinávie bola jedným z učiteľov aj Slovenka, Mirka 
Miškovicová. Založili sme tam 7 biblických škôl a od jesene 
ich už bude 10 až 13, ak zarátame aj Nepálčanov a ľudí  
v Bangladéši. Cirkev Slovo života vo Vietname napreduje 
napriek prenasledovaniu. Založili dvesto cirkevných zborov, 
ktoré neustále rastú. Momentálne sústreďujeme pomoc na 
Ukrajinu, ale pomáhame aj mnohým Afgancom, ktorí utiekli 
zo svojej krajiny. 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa požehnania do vašej práce!
Otázky kládol Martin Hunčár

Utečenci, ktorí k nám 
prichádzajú, sa nechcú 

vidieť ako obete.

Jan Blom
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Utecenci z Ukrajiny 

Vojna. Takmer nik ju neočakával, najmä nie v takom rozsahu. Niekoľko miliónov Ukrajincov utieklo v núdzi do okolitých 
krajín, často len s jednou taškou v ruke a na poslednú chvíľu. Pomáhať bolo treba okamžite a s tým, čo máme. Prinášame 
vám krátky sumár toho, ako slúžime núdznym v spolupráci s veriacimi vo Švédsku, v Poľsku a na Slovensku.

sú našimi hostami!
Uppsalský pastor Jan Blom so svojím zborom vo Švédsku na situ-
áciu ihneď zareagovali. „Dianie na Ukrajine sa nás hlboko dotklo, 
na pomoc sme vyzbierali viac ako pol milióna eur. Spolupracujeme 
s poľskými pastormi, kde Ukrajincov prichádza najviac. Kúpili sme 
päť veľkých dodávok. Z Poľska odchádzajú naložené potravina-
mi, hygienou aj liekmi a naspäť sa vracajú s tými, ktorí utekajú 
pred vojnou. Aby sme to všetko skoordinovali, zamestnali sme troch 
ľudí, jedného z nich podporujeme priamo v Charkove.“ Christian 
Åkerhielm, vedúci misijnej práce, dodáva: „Do Švédska k nám 
Ukrajinci zatiaľ vo veľkom neprichádzajú, tak pomáhame takto. 
Náš koordinátor je v kontakte s pastormi a pravidelne získava in-
formácie, kde je najväčšia potreba, aby sa rozdelila čo najspravod-
livejšie. Navyše, supermarkety vo Švédsku nám dodávajú potraviny 
vo veľkom a my sa už postaráme o logistiku.“

Poľský pastor Marek Charis, ktorý vedie cirkev Centrum 
Christian Fellowship, v meste vzdialenom len 100 km od ukra-
jinských hraníc, túto pomoc veľmi víta. „Momentálne sme 
uprostred dvoch vĺn ,tsunami´. Zo západu prichádza jedna, ob-
rovská túžba pomôcť, a z Ukrajiny druhá, neutíchajúce potreby 
núdznych. Len do Veľkej noci sme na Ukrajinu vypravili 60 plne 
naložených dodávok. Tých, ktorí  k nám prichádzajú, sa snažíme 
ubytovať a vidíme obrovskú vďačnosť. Jedna žena, Ľuba, bola 

rada aj za obyčajné svetlo, pretože sa museli dva týždne, a to 
vrátane dní, skrývať pred bombardovaním. Rozvíjajú sa aj ďal-
šie zaujímavé projekty, napríklad Ukrajinci v Brazílii pozývajú 
stovky utečencov na jeden-dva roky do Južnej Ameriky, čo tiež 
pomáhame koordinovať.“

„V našom bratislavskom zbore sme už pred vypuknutím voj-
ny mali skvelú komunitu ukrajinských veriacich,“ pokračuje 
pastor Peter Čuřík. „Po vypuknutí vojny ich začali kontakto-
vať príbuzní a známi, či im môžu na Slovensku pomôcť. Hneď 
v prvej vlne sme prostredníctvom našich ľudí a kontaktov 
ubytovali okolo 30 ľudí. Na bohoslužby v Bratislave k nám 
pravidelne prichádzajú desiatky hostí z Ukrajiny a mnoho 
detí. Zabezpečujeme pre nich preklad do ukrajinčiny, nieke-
dy rozdáme až 50 prekladacích zariadení. Po bohoslužbe im  

v našej kaviarni ponúkame teplý obed a tiež trvanlivé potra-
viny a hygienické potreby, ktoré si berú so sebou. Počas troch 
mesiacov Pán Boh naklonil srdcia mnohých ochotných darcov 
z celého Slovenska, aby sme prácu dokázali financovať. V júni 
sme získali grant z organizácie Samaritan´s Purse, ktorý nám 
umožňuje pokračovať a dokonca sponzorovať letné tábory pre 
deti a mladých z Ukrajiny. V priestoroch nášho kresťanského 
centra máme sklad potravín a šatstva, čo sa ukázalo byť veľ-
kým prínosom. Som veľmi vďačný za dobrovoľníkov z nášho 
spoločenstva, ktorí sa starajú o hostí prakticky; asistujú pri 
vybavení dokladov, zabezpečujú preklad či pomáhajú s deť-
mi. Nadovšetko im túžime slúžiť aj duchovne. Na domácich 
skupinkách už mnohí našli spasenie v Ježišovi. Museli utiecť 
pred hrôzami vojny, ale Ježiš pre nich na Slovensku pripravil 
bezpečnú náruč spasenia!“

„Pri výdaji potravín sa s nimi dám vždy do reči,“ hovorí 
Hanka Štetinová z nášho zboru, ktorá je pri nich každú ne-
deľu. „Jedna mamička je najusmievavejšia učiteľka pre malé 
deti, akú som kedy videla, zháňala som pre ňu niečo praktické 
do kuchyne, boli už aj na ukrajinskej modlitebnej skupinke.“

Irinka, Ukrajinka, ktorá tu s deťmi žila už pred vojnou, 
pomáha ženám a deťom, ktoré sú ubytované v účelovom za-
riadení v Gabčíkove: „Sú tam ubytované stovky Ukrajincov. 
Mnohé ženy to majú ťažké. Hrozí, že im na Ukrajine vypovedia 
pracovné zmluvy, ak sa nevrátia. Nie je to tam však bezpečné, 
a tak radšej ostávajú tu. Boli veľmi vďačné za materiálnu po-
moc, ktorú prostredníctvom nás získali.“

Som dôchodkyňa, vždy som veľa pracovala.  
Na Slovensku pomáham s upratovaním. Dnes som napríklad bola  

u jednej invalidnej panej a doučujem ešte jedno dievčatko. Ďakujeme  
za podporu, v človeku to posilňuje dôveru, že bude dobre. 

                                                                                             Valentyna z Ukrajiny 



Jednou z najvýraznejších postáv 18. 
storočia bol bezpochyby anglický 
evanjelista John Wesley, zakladateľ 
hnutia metodizmu.

Narodil sa v početnej rodine 
anglikánskeho kňaza v mestečku 
Epworth. Počas požiaru malý Wesley  
uviazol na hornom poschodí. Odtiaľ 
ho cez okno zachránil farník, ktorý stál 
na pleciach iného muža. Jeho matka si 
túto udalosť vysvetlila ako znamenie, že 
John má pred sebou špeciálne poslanie.

Keď John dovŕšil  17 rokov, odišiel 
študovať do Oxfordu, kam ho o šesť 
rokov neskôr nasledoval aj jeho mladší 
brat Charles. Po štúdiu sa stal otcovým 
pomocníkom a čoskoro  aj jeho  
ordinovali za anglikánskeho kňaza.

Medzitým jeho brat Charles spolu 
s ďalšími študentmi založil v Oxforde  
malý klub zameraný na pomoc 
počas  štúdií, čítanie kníh a duchovné 
spoločenstvo. Keď sa John neskôr 
vrátil do Oxfordu, stal sa vedúcim tejto 
skupiny, ktorá si vyslúžila prezývku 
Svätý klub. Posvätenie nechápali ako 
bezhriešnu dokonalosť, ale ako stav, 
v ktorom dokonalá láska nepociťuje 
hriech.

Po otcovej smrti John aj Charles  sa 
stali  misionármi v kolónii Georgia  
v Novom Anglicku. Počas plavby cez 
Atlantik sa ich loď dostala do búrky. 
Na lodi boli aj tzv. moravskí bratia  
(z Jednoty bratskej od grófa Zinzendorfa). 
Ich odvaha počas búrky viedla Johna 
k záveru, že títo bratia mali takú vieru 
v Boha, akú on nepoznal. Keď sa ho 
neskôr jeden z ich lídrov opýtal, či pozná 
Ježiša Krista, John odpovedal: „Viem, že 
je Spasiteľom sveta,“ na čo dostal ďalšiu 
otázku: „Áno, ale vieš, že zachránil aj 
teba?“ Uvedomil si, že ide evanjelizovať 
Ameriku, a sám nevie, či je spasený.

Po návrate do vlasti dospel  
k presvedčeniu, že pre svoj nedostatok 
viery už nemôže kázať. Nato mu jeden 
Boží muž povedal: „Káž vieru, kým ju 
nebudeš mať, a potom ju budeš kázať, 

pretože ju máš.“ Pri službe s týmto 
Božím mužom Wesley videl náhle 
obrátenia, ktoré sa stali typickými 
pre evanjelikálne hnutie, a tak sa aj 
vtedajšie prebudenie často označuje ako 
evanjelikálne. Keď na ďalšom stretnutí 
ktosi čítal Lutherov predhovor k Listu 
Rimanom, John prežil v srdci zvláštne 
hrejivé uistenie, že Kristus vzal na seba 
aj jeho hriechy. Odvtedy začal prežívať 
vo svojom živote duchovné víťazstvo. 
Jeho priatelia boli šokovaní – veď ho 
vždy považovali za kresťana.

Krátko po svojej skúsenosti  John 
Wesley začal kázať posolstvo o ospra-
vedlnení vierou. Nemal pritom vôbec 
malé ciele – chcel reformovať nielen 
cirkev, ale aj národ, a šíriť svätosť po 
celej krajine. V tom čase bol na cestách 
v Anglicku veľký zámorský evanjelista 
George Whitefield (číta sa Witfíld) 
a ten Johna povzbudil, aby začal 
kázať na voľných priestranstvách. 
John po úvodnom váhaní zistil, že je 
to najúčinnejší spôsob, ako osloviť 
masy ľudí. Kázal potom takto viac ako 
50 rokov. Umožnilo mu to nadviazať 
kontakt s jednoduchými ľuďmi, ktorí 
ho radi počúvali – a ktorí by do kostola 
možno nikdy neprišli. Stal sa doslova 
legendou – kazateľ jazdiaci na koni 
kázal vonku aj zástupom 20-tisíc   ľudí 
(bez mikrofónu!), nedal sa odradiť 
vyhrážkami ani záškodníkmi, ktorí 
sa niekedy snažili jeho kázanie 
prerušovať. Časom sa stal veľmi 
uznávaným a národ si ho obľúbil. Za 
svoj život údajne precestoval na koni 
400-tisíc  kilometrov  a uskutočnil  
viac ako 40-tisíc  kázní. Menej známe 
je, že už na jeho zhromaždeniach sú 
doložené niektoré zvláštne fyzické 
prejavy, aké vidíme aj na dnešných 
charizmatických zhromaždeniach. 
Okrem obrátenia poznal aj tzv. druhú 
skúsenosť alebo druhé dielo milosti, 
a preto ho niektorí označujú aj za 
prastarého otca letničného hnutia. 
Veril takisto v dary Ducha a to, že sa  

v dejinách kresťanstva vyskytli aj  úzadia, 
pripisoval vychladnutiu lásky.

Hoci Wesley po celý svoj život ostal 
v anglikánskej cirkvi a nikdy nechcel, 
aby z nej jeho stúpenci odišli, nakoniec 
bol rozchod nevyhnutný. Ostalo po 

ňom veľké hnutie, ktoré dodnes nesie 
názov metodizmus. Označenie metodisti 
bolo vlastne ďalšou prezývkou Svätého 
klubu, ktorého členovia si ju vyslúžili 
vďaka metodickému spôsobu života  
a zbožnosti.

Metodizmus patril medzi popred-
ných bojovníkov za zrušenie otroctva 
(samotný Wesley listmi povzbudzoval 
neúnavného bojovníka proti otroctvu 
Williama Wilberforcea), podporovali 
protialkoholické hnutia a viedli rozsiahlu 
misionársku činnosť aj v zámorí. Johnov 
brat Charles bol najvýznamnejším 
hudobníkom tohto hnutia. Za svoj život 
napísal viac ako 6 500 piesní. Vplyv 
metodizmu a súdobého duchovného 
prebudenia na celú anglickú spoločnosť 
bol veľký a niektorí bádatelia sa 
domnievajú, že toto prebudenie ochránilo 
Anglicko pred revolúciou podobnou tej, 
ktorá sa na sklonku storočia prehnala 
Francúzskom.

Tomáš Počai
Zdroje:Pavel Hanes: Dejiny kresťanstva.  

Banská Bystrica: Trian, 2017 
Wikipédia – Slobodná encyklopédia

Zakladateľ hnutia metodizmu

JOHN WESLEY  
(18 .  s toroč ie )
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Možno si myslíš, že si od Boha príliš ďaleko a že o teba nemá 
záujem. V tomto ti veľmi dobre rozumiem. Aj ja som bol ke-
dysi presvedčený o tom, že Ježiš prišiel len pre nábožných ľudí, 
medzi ktorých som ja určite nepatril. Ako veľmi som sa mýlil!

„Lebo tak Boh miloval SVET, že svojho jednorodeného Syna 
dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“  
(Jn 3:16). 

Boh nemiluje len kresťanov, ale každého človeka! Božia 
láska je fascinujúca. Augustín, 
biblický učiteľ zo 4. storočia, po-
vedal: „Celá Biblia nezdôrazňuje 
nič viac ako Božiu lásku.“ Boh za 
nás obetoval svojho milovaného 
Syna. Jediného! Ak si rodič, potom 
tomuto jazyku lásky rozumieš ešte  
o niečo viac. Evanjelista Ján pripúšťa, že aj ľudia dokážu 
niečo obetovať za svojich priateľov, ale Boh obetoval svojho 
Syna za mnohých z nás, ktorí sme ho vytrvalo odmietali. Keď 
Ježiša zradili a zajali, Peter ho chcel brániť mečom. Ale Pán 
povedal, že keby bolo jeho kráľovstvo z tohto sveta, mohol by 
na svoju obranu zavolať tisíce anjelov. Ak by som to parafrá-
zoval, stačilo, aby nebeský Otec luskol prstami a Ježiš by bol 
okamžite oslobodený.

Bola tmavá noc, ale zároveň aj „hodina temnoty“. Ježiš ve-
del, že kruh sa zužuje a úprimne vyznal pred svojimi najbližší-
mi, že „jeho vlastná duša je smutná až na smrť“ (Mk 14:34). 
Odišiel sa modliť do Getsemanskej záhrady, ako mal vo zvy-
ku, kde vyplakal všetky svoje slzy. Pýtal sa Otca, či neexistuje 
aj iná cesta, ako zachrániť ľudstvo, než cesta kríža. Nakoniec 
ho naplnil Boží pokoj a z modlitby odchádzal s vedomím, že 
musí vypiť kalich Božieho hnevu za hriechy ľudstva až do 

dna. Musí ísť na kríž, aby svet oslobodil od jeho prekliatia. 
Ježiš povedal: 

„Preto ma miluje Otec, že ja kladiem svoju dušu, aby som 
ju zase vzal. Nikto jej neberie odo mňa, ale ja ju kladiem sám 
od seba. Mám právo ju položiť a mám právo ju zase vziať“  
(Jn 10:17,18). 

Myslel si si, že diabol zvíťazil? Že porazil Božieho syna? 
Bola to hodina temnoty a vyzeralo to, akoby Božie kráľovstvo 

naozaj utrpelo drvivú porážku. Prav-
dou však bolo, že Ježiš dal za nás 
svoj život dobrovoľne. Diabol bol 
šokovaný tým, ako poľahky zvíťa-
zil. Možno usporiadal oslavnú párty  
a jeho sebavedomie rástlo každou 
minútou Kristovho utrpenia. Keď 

však Mesiáš visel na kríži, začínal tušiť, že niečo nie je v po-
riadku. Ježiš sa vôbec nebránil a prijímal svoj osud až príliš 
odovzdane. Presne tak, ako predpovedal prorok Izaiáš:

„Mučili ho a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril 
svojich úst; vedený bol ako baránok na zabitie“ (Iz 53:7). 

V tomto rozhodujúcom zápase nepriateľ vytiahol z rukáva 
záverečné eso. Ponúkol posledné pokušenie. Bolo to vola-
nie rozvášneného zástupu: „Ak si Syn Boží, zostúp z kríža!“  
(Mt 27:40). Pokušenie bolo v tom, že Ježiš mohol zostúpiť z 
kríža. Spasiteľ sveta bol však z úplne inej váhovej kategórie. 
Nežil pre svoje ego, slávu alebo momentálne pohodlie. Vedel, 
že musí prejsť celou cestou a zomrieť potupnou smrťou kríža. 
Vedel, že sa musí stotožniť s hriechom sveta, aby sa hriešnici 
mohli jedného dňa stotožniť s jeho spravodlivosťou: 

„Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, 
aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom“ (2Kor 5:21).

Keď sa novinári pýtali Mela Gibsona,  
prečo nakrútil film Umučenie Krista, odpovedal: 

„Keď som meditoval nad jeho ranami,  
On uzdravil tie moje!“

ÚRYVOK Z KNIHY 

V našom vydavateľstve vyšla vynikajúca kniha Naroď sa znova od nášho pastora 
Petra Čuříka. Jej posolstvo môže naozaj premeniť tvoj život! Na prvé prečítanie 
to možno znie trochu nadnesene, dovoľte nám však citovať z jej úvodu, kde sám 
autor vysvetľuje: „Keď v roku 1969 pristáli prví ľudia na Mesiaci, bola to senzácia. 
Fotografia odtlačku kozmonautovej nohy v jemnom a prašnom povrchu planéty 
sa rýchlo rozletela svetom. Vtedajší americký prezident Richard Nixon sa hneď 
po pristátí Apolla 11 spojil s kozmonautmi. Hovoril s vedúcim vesmírnej misie 
Neilom Armstrongom: Hello Neil, toto musí byť určite najdôležitejší telefonát, aký 
sa vôbec kedy v histórii uskutočnil… Vďaka tomu, čo ste urobili, sa nebesá stali 
časťou ľudského sveta. Prezident Nixon v prvom spojení Zeme a Mesiaca povedal 
krásne slová. Myslím si však, že ešte oveľa sedia na osobu, ktorá je ústrednou 
postavou tejto knihy: Vďaka tomu, čo urobil, sa nebesá stali časťou ľudského 
sveta. Bude záležať na každom z nás, či mu dovolíme, aby zanechal svoju stopu 
v našich srdciach.“ Začítajte sa do knihy, ktorá už oslovila tisíce ľudí. Môžete si ju 
objednať na našom e-shope, všetky informácie nájdete na 2. strane tohto čísla.
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Mel Gibson nakrútil film Umučenie Krista, ktorý surrealis-
tickým spôsobom zobrazuje posledných dvanásť hodín Ježi-
šovho života na zemi. Film sa stal fenoménom svojej doby  
a v roku 2004 dokonca zatienil odovzdávanie Oscarov v Holly- 
woode. Keď sa ho novinári pýtali, prečo Umučenie Krista 
nakrútil, odpovedal: „Keď som meditoval nad jeho ranami, 
On uzdravil tie moje!“ Neviem, ako žije Gibson dnes, ale  
v tomto mal obrovskú pravdu. Príliš veľa ľudí iba rozjíma nad 
vlastnými ranami, dúfajúc, že sa ich tak zbavia. Apoštol Pe-
ter však hovorí: „Ktorého ranami sme boli uzdravení“ (1Pet 
2:24, SEB). Ježišova porážka a jeho krvavé rany pripravili 
cestu pre naše uzdravenie.

Keď Ježiša bičovali, podľa vtedajších zvykov dostal  
39 rán. Ten bič mal uprostred kožených remencov zašité 
úlomky kostí a kúsky olova. Pri každom údere vytrhával 
mäso, a tak väčšina odsúdených bičovanie neprežila. Bolo 
to strašné utrpenie. Niektorí lekári hovoria, že choroby sa 
dajú rozdeliť do 39 kategórií. Ježiš dostal jednu ranu za 
každú z nich, a preto je dnes naším uzdraviteľom. 

Raz prišiel do Kafarnauma a uzdravil Petrovu svokru  
z horúčky. Večer sa k nemu zišlo celé mesto a Ježiš oslo-
bodil mnohých posadnutých a „všetkých, ktorí sa zle mali, 
uzdravil“. Obrátený colník Matúš to vo svojom evanjeliu 
doplnil týmito slovami: „Aby sa naplnilo, čo bolo pove-
dané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal: On vzal naše 
nemoci a naše neduhy niesol“ (Mt 8:17). Božie riešenia sa 
nám môžu zdať zvláštne, ale fungujú dokonale! Ježiš vzal 

na seba naše hriechy aj naše choroby, aby sme mohli prijať 
odpustenie hriechov aj uzdravenie z chorôb.

Keď bol v starých dobách celý les zachvátený požiarom 
a oheň sa šíril veľkou rýchlosťou, farmári museli hľadať 
spôsob, ako sa pred týmto živlom chrániť. Nakoniec našli 
riešenie. Keď zacítili zápach blížiacej sa pohromy, rých-
lo zapálili protioheň. Na prvý pohľad skutočne nečakané 
riešenie. Veď potrebovali zastaviť šíriaci sa oheň, a nie 
zapaľovať nový!? Tento protioheň však spálil trávu a po-
rasty, ktoré obkolesovali ich majetky, a keď sa priblížil 
požiar, už nemal čo stravovať. Ich životy a ich rodiny boli 
zachránené.

Boh na Golgote zapálil protioheň! Zdalo sa, že nikto ne-
dokáže utiecť pred ničivou silou hriechu, chorôb, epidémií, 
odsúdenia a viny. Boh však našiel riešenie! Na kríži nechal 
trpieť svojho milovaného Syna, a tak pre ľudí pripravil „vy-
horené územie“, ktoré poskytuje bezpečie pred ničivým 
požiarom. Biblia to územie nazýva „v Kristovi“. Ak tam 
ktokoľvek vstúpi, nepriateľský oheň už naňho nemá dosah. 
Hriech bol na kríži odsúdený, a tak chýba horľavý materiál, 
ktorý by mohol živiť ničivý požiar. Hoci oheň okolo nás stále 
zúri, už sa nedotýka tých, ktorí sú nájdení „v Kristovi“.

Hriech bol na kríži odsúdený, a tak  
chýba horľavý materiál, ktorý by mohol živiť ničivý 

požiar. Hoci oheň okolo nás stále zúri,  
už sa nedotýka tých, ktorí sú nájdení „v Kristovi“.
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