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Milí priatelia,
Na začiatku nového roka aktivít v Koinonii
Ján Krstiteľ chcem hovoriť o dôvere v Krista,
ktorý je dobrý pastier a o vďačnosti. To všetko súvisí s novým obdobím, do ktorého vstupujeme v našej realite – Oáze Koinonie Ján
Krstiteľ Vyšný Klatov. Po rozčlenení pôvodnej
reality na dve samostatné si uvedomujem,
ako Boh žehná koinoniu a ukazuje nám, že
naše spoločenstvo je plodné a životaschopné. Na začiatku roku 2000 sme dali zrod Oáze
v Sklenom a teraz, po ďalších siedmich rokoch
ďalšej realite v Prešove. Chcel by som, aby Pán
takto rozmnožil aj horlivosť pre evanjelizáciu
medzi nami. Chcem Vás všetkých, priatelia,
povzbudiť na tejto „štartovacej čiare“. Pán je
verný, naďalej nás bude žehnať. Teším sa na
obdobie, keď budeme svedkami veľkých vecí,
ktoré On urobí medzi nami a v našich životoch, tak ako prisľúbil.
Milan Bednarik
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Správy

Seminár Vnútorné
uzdravenie a rodina
Pohľad na problémy v rodine a východiská z nich
ponúkol seminár Vnútorné
uzdravenie a rodina 4. augusta v prešovskej Mestskej
hale. Modlitby za vnútorné uzdravenie tvorili záver
každej zo štyroch tém se-
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minára. Seminár s mottom
„… aby obrátil srdcia otcov
k synom“ viedli Tóno a Betka Pariľákovi. [×]

Tábory mladých
Spoznať sa, vytvoriť nové
a upevniť staré priateľstvá,
premeny sŕdc a životovtoto boli tohoročné letné
tábory mladých. Centrom
každého tábora bol Ježiš.
A nielen bol, ale aj konal, a
preto každý tábor bol táborom zázrakov. [×]
Hurrrááá tábor
Kto je Malý princ, zisťovali 8 – 10 roční 23. – 27. júla
v Oáze pri Širokom. Deti
samy piekli chlieb predstavujúci eucharistiu a v závere tábora samy prišli na to,
že Malým princom je Ježiš.
Tábor pod vedením Kristíny Podolákovej obohatil 33
detí. [×]

Poďme tvoriť
… vzťahy. Takmer 70 mladých prišlo 5. – 12. augusta
na to, že tvoriť vzťahy vyžaduje čas a komunikáciu.
Život človeka je o vzťahoch,
vzťahy sú pre nás hradbami,
Ezdráš a Nehemiáš budovali vzťahy a zároveň hradby
Jeruzalema, odznelo z úst
Sergeja Vasiľjeva a jeho
ekipy pred 14 – 17 ročnými
mladými v EKO agro campe
v Kopytovskej doline. [×]
Buď IN
Byť in vo svete teraz aj vždy
predtým pre kresťanov znamená byť prorokom. Kto
je prorok, čo a ako hovorí,
vzťah proroka s Ježišom,
skúšky a činnosť proroka
v dnešnej dobe boli témami tábora Buď IN v dňoch
20. – 27. augusta. Tábor pre
18 – 30 ročných v EKO agro
campe Kopytovskej doliny
viedol Jonatán Petrík za
účasti 28 mladých. [×]
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Stretnutie podnikateľov
Aggeo
Prvé stretnutie pre podnikateľov Aggeo meeting sa konalo 23. júna v priestoroch
haly Cassosport v Košiciach.
O novej mentalite podnikateľa podľa biblických princípov prednášali Andrea
Vitali a Giuseppe Lunardi
za účasti asi 50 podnikateľov prevažne z východného
Slovenska. Počiatky Aggea
boli inšpirované kurzom
Desiatok, toto združenie
podnikateľov pôsobí na
Slovensku už druhý rok. [×]
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„Hľa, tvorím veci nové“
• Wiesia Koczułap

Každý z nás je osobne milovaný Ježišom. Ježiš vie milovať tak, že každý
z nás je v centre jeho lásky. Každého miluje tak, akoby bol jediný na tomto
svete, a pritom nás miluje všetkých. Ježiš je totiž Prameňom lásky. Ježiš nás
miluje dokonalou láskou. Ale sú aj takí, ktorí do lásky vkladajú zákon.
Hovorí nám o tom aj Ján v nasledujúcom
texte. „Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud
sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú
pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli
priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo
povieš ty? Ale to hovorili, aby ho pokúšali a
mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom
písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali
vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto
z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej
kameň.” A znovu sa zohol a písal po zemi.
Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc
staršími – sa vytrácali, až zostal sám so
ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa
neodsúdil?” Ona odpovedala: „Nik, Pane.”
A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8, 1-11)
V texte sú dve stretnutia: stretnutie farizejov so ženou a stretnutie Ježiša so ženou.
V centre stretnutia farizejov so ženou je
zákon. Čo znamenalo toto stretnutie pre

ženu podľa zákona? Ukameňovať, odsúdiť. Žena mala zomrieť. Samozrejme
aj muž mal zomrieť, ale nevedno, kde sa
stratil – možno bol dokonca medzi nimi.
Pre farizejov bolo podstatné, aby poznali
zákon a aby ho dodržiavali do bodky. To
isté čakali aj od Ježiša. Neznášali napríklad Ježišov vzťah k hriešnikom a ľuďom na
okraji spoločnosti. Preto priviedli k Ježišovi
túto ženu: povedali, že podľa zákona musí
zomrieť.
Pozrime sa na druhé stretnutie v tomto
texte: stretnutie Ježiša so ženou. Do centra
tohto stretnutia Ježiš dáva lásku, prijatie,
milosrdenstvo, odpustenie. Milosrdnú lásku, ktorá nielen hovorí, ale aj koná, a ktorá
povie žene: „Žena, ja ťa neodsudzujem“.
Ježiš robí pri tomto stretnutí jednu zaujímavú vec: píše prstom po zemi. Čo píše Ježiš? Boží prst znamená odpoveď Boha, Boží
prst tvorí. O Ježišovi sa hovorí v evanjeliu,
že vyháňal zlých duchov prstom. V tomto
texte nebol nik, kto by mal právo povedať
žene: „Choď!“ Stačil Ježišov prst, ktorý znamenal moc Boha. Ježiš má túto moc, tvorí
novú ženu, dáva jej nový život. Ježiš hovo-
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piesku. Na kameň sa píše ťažko, Pán nám
chce dať dnes nové srdce, chce nás premeniť, uzdraviť, očistiť. Urobiť to, o čo ho
dnes budeme prosiť. Dovoľ, aby Pán dnes
robil veci nové. On je pripravený to urobiť
a dnes ti povie: „Choď a nehreš viac. Máš
na to, aby si začal znova.“ [×]
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rí: „Žena, uzatváram tvoju minulosť a robím
ťa znova.“ Boh hovorí: „Ľud som si utvoril,
nespomínajte udalosti dávne, o veciach
predošlých neuvažujte. Hľa, ja robím veci
nové.“ Moc Boha toto mohla urobiť: stvoriť
novú ženu, aby žila a vzdávala mu chválu.
S čím odišla žena? S novou nádejou, s novým pokojom, s novým svetlom vnútri.
Niesla v sebe nový život, akoby sa znova
narodila. Možno naozaj mnohokrát chodila len nocou, pretože hrešila v noci, a k Ježišovi ju priviedli ráno. Ale tentoraz mohla
pokojne prejsť mestom, dedinou za bieleho dňa. Keď ťa Ježiš uzdraví, očistí, môžeš
ísť v pokoji a so zdvihnutou hlavou a s jeho
slobodou a môžeš odísť čistý, premenený,
uzdravený, oslobodený.
Tá istá moc, ten istý Ježiš je tu dnes pred
tebou a predo mnou. Je to on, ktorý dnes
ponúka odpustenie, je to on, kto dnes ponúka nový život. Je to on, ktorý ti dnes ponúka novú nádej, novú silu, novú budúcnosť tak, ako to urobil v živote ženy: je to
ten istý Pán, ktorý má tú istú moc pre mňa
a pre teba.
„Choď!“, povedal Ježiš žene. Kam išla žena?
Išla novou cestou. Verím tomu, že išla Cestou, ktorou je Ježiš. Ten, ktorého stretla,
je Život. Ten, ktorého stretla, ju zachránil,
oslobodil, stvoril úplne novú.
Je nádherné, že Pán je taký odpúšťajúci,
taký dobrý, taký milosrdný, taký milujúci,
že v jeho láske nájdeš všetko.
Dnes si v centre stretnutia s Ježišom ty
s tvojou minulosťou, s tvojimi ťažkosťami,
s tvojimi problémami, s tvojimi vzťahmi,
ktoré padli, ktoré sú ako piesok, čo sa nedá
znovu pozbierať. Ale Ježiš má moc písať do
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Prorocká služba
• Slávka Filipiaková

Ján Krstiteľ bol považovaný za najväčšieho proroka hlavne kvôli dvom
charakteristikám. On bol ten, kto pripravil cestu Mesiášovi a ukázal
naňho a bol zároveň ten, o ňom sa hovorilo, že je prorokom, na ktorom je
Eliášov duch.
Úlohou Jána Krstiteľa je ukázať na Mesiáša.
Situácia v Izraeli v čase, keď žil Ježiš a Ján
Krstiteľ, bola veľmi napätá. Tak ako teraz
máme rôzne reality show, novinky, o ktorých hovorí celý národ, politické škandály, aj
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v tom čase Izrael žil niečím: proroci, farizeji,
zákonníci, kňazi vnímali, že je čas, kedy by
sa mal narodiť Mesiáš. Vládla však falošná
predstava o Mesiášovi: ktorý nás oslobodí
od Rimanov. Toto bolo v tom čase horúcou
témou a nečudo, že v tom čase vystúpilo
veľa mesiášov, ktorí na seba vzťahovali mesiánske znaky a tvrdili o sebe, že oni sú tí
Bohom povolaní. Dokonca aj za Jánom Krstiteľom prišli, aby sa ho pýtali: nie si náhodou Mesiáš? Ľudia mali veľkú túžbu po Spasiteľovi, Mesiášovi. Túžili, aby ich zachránil
z ich bezvýchodiskovej situácie. Ale práve
kvôli tejto svojej veľkej túžbe sa nechali zlákať a boli povrchní. Ján Krstiteľ vedel rozlíšiť
medzi týmito falošnými mesiášmi a ukázať
na toho pravého, na Ježiša.
Žijeme dobu, o ktorej hovorí Apokalypsa:
do sveta vyšlo veľmi veľa falošných prorokov a veľmi veľa falošných mesiášov, ktorí budú napodobňovať tieto mesiánske
znaky: budú uzdravovať, budú robiť divy,
zázraky, budú prorokovať. KJK je povolaná
Duchom Svätým, aby v dobe, keď do sveta
vyšlo tak veľa falošných mesiášov a falošných prorokov ukázala na Ježiša celkom
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konkrétne: aby ukázala, že jediným Pánom
a Spasiteľom je Ježiš. Ľudia sú takisto hladní
a prázdni a takisto majú túžbu po spasiteľovi, po niekom, kto ich zachráni, ako to bolo
v Izraeli za Ježišových čias, ba možno aj viac.
Pozrite si hoci len dnešnú kinematografiu:
akčné filmy, supermanov a všetkých ostatných. Všetko je to túžba po niekom, kto
bude super, kto bude nadčlovek, kto dokáže vyriešiť problémy, s ktorými sa trápime
a nevieme si dať rady. Ľudia túžia po spasiteľovi, pretože to do nich vložil náš Nebeský Otec. Žiaľ, práve kvôli tejto svojej veľkej
túžbe sú ochotní prijať kohokoľvek, kto sa
aspoň trochu javí byť nad normál. My, Ján
Krstiteľ, prorok 21. storočia, potrebujeme
venovať veľkú pozornosť rozlišovaniu tých
duchov, ktorí vzťahujú na seba mesiánske
znaky a hrajú sa na spasiteľa skrze okultizmus.
Ak je pravdou, že Dekalóg je usporiadaný
podľa dôležitostí, potom prvé prikázanie je
najviac dôležité: Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa
im klaňal. Náš Boh je žiarlivý Boh a On svoju
slávu a lásku nikomu inému nedá. Kto hľadá
niekde inde než pri živom Bohu, či zo zábavy, či experimentuje, či preto, lebo to tak robili aj jeho rodičia, alebo preto, lebo sa mu
nezdá, že by to malo na jeho život nejaké
zlé dôsledky, ten priamym spôsobom uráža Boha prestupujúc prvý Boží príkaz. Dôsledky okultizmu sa nemusia prejaviť hneď.
Samozrejme, že ľudia sa môžu aj uzdraviť,
môžu mať pocit, že sú šťastnejší, že sa niečo
na chvíľu v ich živote vyriešilo. Falošný mesiáš a spasiteľ musí totiž ponúknuť falošnú
nádej – to je jeho úloha. Ale okultizmus

priamo nabúrava korene viery. Viera, dôvera v osobu, ktorú milujem, je základom
vzťahu. Ak je skrze okultizmus moja viera,
dôvera napadnutá, niečo vo vzťahu k Bohu
škrípe. Neviem sa dostať k Bohu tak blízko,
ako by som chcel. Túžim po hlbšom vzťahu
k Bohu a neverím Bohu, nejde to. Chcem si
vypočuť prednášku do konca, ale stále zaspím, mám nesústredenú myseľ. Je mi zle,
keď som v kostole. Áno, musí to tak byť,
pretože okultizmus priamo nabúrava vzťah
s Bohom, našu vieru v Neho. Prečo my kresťania na rozdiel od hinduistov, moslimov či
animistov nie sme schopní povedať: toto
neurobím, lebo mi to nedovoľuje moje náboženstvo. A zvlášť, keď sa to týka okultizmu. Chcem vás povzbudiť, aby sme sa tam,
kde sme, nebáli vydávať svedectvo.
Ďalšia vec, prečo je Ján Krstiteľ považovaný za najväčšieho proroka, je pomazanie,
že na ňom spočíval Eliášov duch. Toto bolo
zvestované už pri zvestovaní Jánovho narodenia (Lk 1.17). Teda Ján Krstiteľ tak ako Eliáš
má pomazanie obrátiť srdcia otcov k synom
a srdcia synov k otcom, aby Boh neprišiel a
neudrel zem kliatbou. Prorok je ten, kto rozumie dobe, v ktorej žije a ľuďom, s ktorými
žije. 21. storočie, prináša svoje špecifiká.
Dotkneme sa niektorých vecí, aby sme mali
ako proroci v tejto súvislosti motívy na premýšľanie.
Je kríza rodiny. Špecifickým problémom je
kríza otca v rodine. Je zvláštne, ako málo sú
otcovia v dome reálne prítomní. (To, že ležia
na gauči a čítajú noviny, nie je prítomnosť
v rodine.) Otcovia sa mnohokrát snažia urobiť pre rodinu, čo môžu, no myslia si, žiaľ,
že ich jedinou úlohou v rodine je priniesť
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do rodiny peniaze, ktoré potom žena s deťmi minie. Je tu aj ten problém, že otcovia
pracujú v zahraničí, ďaleko od rodiny, lebo
na Slovensku nie je veľa pracovných príležitostí.
Ak je otec v rodine, väčšinou nie je tou
autoritou, ktorou by mal byť. Mama si oblečie nohavice a s námahou vychováva
svoje deti, ktoré väčšinou nemajú pravidlá
a poriadok vo svojom živote. Komunikácia
medzi otcom a jeho deťmi je v kríze. Rodič
by sa chcel so svojim dieťaťom rozprávať,
ale nevie o čom, nevie ako. Dieťa by chcelo
povedať svojim rodičom, že sa niečo deje
v škole, že sa zaľúbilo, ale nevie, ako. Nie sú
obrátené srdcia otcov k synom a srdcia synov k otcom a je to veľká bolesť, že namiesto komunikácie je v rodine trápne ticho,
ktoré sa niekedy ani rokmi nedá preklenúť.
Diabol je ten, kto priamo útočí na jednotu.
Dnešná doba je charakteristická tým, že
viac ako na jednotu sa kladie dôraz na toleranciu. Význam tolerancie, ktorý je určite
nepopierateľný, sa preceňuje, pretože ľudia
sú sklamaní z toho, ako dlho sa snažili zjednocovať, no jednotu nedosiahli. Lenže keď
Ježiš odchádzal z tohto sveta, nemodlil sa
za to, aby boli všetci ľudia tohto sveta k sebe tolerantní. Modlil sa za jednotu ako najvyššiu hodnotu vo vzťahoch, ako konkrétny
prejav lásky. Svet dnes predstavuje modernú rodinu ako takú, ktorá nemusí túžiť po
jednote: pretože máme internet a mobily,
máme nechať toho druhého robiť svoju kariéru hoci vo vzdialenom meste, nechať ho
nájsť si svoju cestu. Dnešný svet hľadá pekné reči na to, aby zakryl, že nedokáže byť
jednotný ani v najzákladnejších veciach.

Ježiš túžil po jednote. Nie po tom, aby sme
skrze krásne reči o tolerancii odišli od seba
natoľko, že nebudeme vedieť nájsť v rodine
nič spoločné. Sme povolaní do tohto sveta, aby sme prorokovali o tom, že máme
byť tvorcami jednoty, túžiť po jednote. Po
jednote najprv v našich rodinách a potom
v celej spoločnosti.
S týmto pomazaním obrátiť srdcia otcov
k synom a srdcia synov k otcom súvisia aj
neriešené generačné problémy. Spoločnosť nie je vnímaná ako tá, ktorá žije v kontinuite, ale je roztrieštená. Prvotná cirkev je
často charakterizovaná ako domáca cirkev
a to znamená, že sú v nej zastúpené všetky
generácie. Boh má pre každý vek špecifické poslanie a každý: dieťa, mladý, starý má
pred ním rovnakú hodnotu. Prorok Joel
hovorí veľmi jasne, že v posledných dňoch
vyleje Boh svojho Ducha na každé telo: na
deti, mladých i starcov. Toto však dnešný
svet nepozná. Kapitalizmus preferuje len
produktívny vek. Veková hranica odchodu
do dôchodku sa zvyšuje. Konkrétnym prejavom tohto myslenia je neriešená otázka,
čo s rodičmi a starými rodičmi. Ďalší problém, ktorý sa nás dotýka a súvisí s predchádzajúcim režimom je, že nemáme múdrych
starcov: máme bývalých komunistov, ale
chýbajú nám múdri starci a stareny. A deti?
Dieťa je pre mnohé mladé rodiny luxus, ktorý si nemôžu dovoliť: príliš by narúšalo ich
plány. A ak dieťa, tak jedno, ak túžime byť
veľkou rodinou, dve.
Je potrebné, aby mal človek v úcte inú generáciu. Duch Svätý sa vylieva stále a je potrebné mať otvorené srdce pre veci nové.
Žiaľ, staršia generácia môže často reagovať
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tak, že Ducha udusí. Na druhej strane mladšia generácia si musí uvedomiť, že v cirkvi
sa nedeje nič tak prevratné, aby na niečo
nenadväzovalo. Ježiš túži po jednote a hovorí: Múdry muž vynáša zo svojho pokladu
veci staré aj nové.
Sme teda zasadení do určitej doby, ktorá
má svoje problémy a charakteristiky. Žijeme v dobe, kedy je veľa falošných prorokov
a falošných mesiášov. Ako Ján Krstiteľ sme
povolaní k tomu, aby sme to vedeli odhaliť
a poukázať na pravého a jediného Mesiáša
Ježiša Krista. Povolanie byť Jánom Krstiteľom v sebe obnáša to, že na každom z nás

je Eliášov duch. Si povolaný obracať srdcia
otcov k synom a srdcia synov k otcom, aby
neprišiel Boh a neudrel zem kliatbou. [×]

Rozhovor

Chýba nám atmosféra viery
Nikdy neprestal snívať. Vďaka jeho odvahe snívať jeden Boží sen je tu
Koinonia. Počúvať ho, keď hovorí o svojich životných zážitkoch, je udalosť.
Po martinskom Ježiš uzdravuje odpovedá na pár otázok zakladateľ KJK
o. Ricardo Argañaraz.
Ricardo, rada vás vidím týždeň po stretnutí Turíc tu v Martine. Vnímate nejaký rozdiel v atmosfére stretnutia Ježiš uzdravuje
v Martine a na Turícach v Košiciach?
Je dôležité vedieť, že Ježiš uzdravuje robíme
pred menším počtom ľudí ako Turíce. Jedna
vec je robiť stretnutie Turíc počas dvoch dní
a ďalšia robiť stretnutie Ježiš uzdravuje trvajúce niekoľko hodín. Je rozdiel v atmosfére,
F O T O : K AT K A M I Č K O VÁ
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ktorá sa vytvorí, ale na obidvoch miestach
je ľud, ktorý má veľkú vieru. Preto Pán naozaj pôsobí, pretože na obidvoch miestach
nachádza vieru u svojho ľudu.
Spomínali ste zázraky, ktoré robil Ježiš
vašou službou v Latinskej Amerike aj inde.
Prečo nevidíme takéto veľké, očividné zázraky tu na Slovensku?
Už niekoľkokrát som povedal, že chýba táto
atmosféra viery. Preto Koinonia Ján Krstiteľ
trvá na tom, aby sa na stretnutiach spievalo,
trvá na gestách ako zdvihnutie rúk, hýbanie
sa, spev v jazykoch, pretože toto všetko
vytvára atmosféru. Atmosféra viery napomáha uzdraveniam. V Latinskej Amerike sú
ľudia značne otvorení, atmosféra viery je
tam veľmi veľká. Preto tam Duch Svätý pôsobí tak, že je tam toľko veľa uzdravení a je
tam vidieť mesiánske znaky, keď hluchí, slepí, chromí sú uzdravení. Toto nám v Európe
trochu chýba: atmosféra viery. Nie viera
konkrétneho jednotlivca, ale atmosféra viery, ktorá napomáha charizme uzdravenia.
Prečo podľa vášho názoru na Slovensku
táto atmosféra viery zatiaľ nie je?
Keby som mal porovnávať slovenský národ
s ďalším národmi v Európe, vidím, že tu je
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atmosféra viery lepšia než na iných miestach v Európy. Odkedy som začal chodiť na
Slovensko, našiel som tu veľmi dobrú atmosféru viery, ale ešte sme neprišli na takú, aká
je v Latinskej Amerike. Som presvedčený
o tom, že ak budeme každý rok robiť takéto
stretnutia, prídeme k takej atmosfére viery,
kde sa Pán zjaví veľmi mocne. Musíme prísť
k stretnutiam Ježiš uzdravuje, ktoré trvajú
4 – 5 hodín, kde príde tisíc, dvetisíc, tritisíc
ľudí, pretože kde je viac ľudí, tam sa očakáva veľká atmosféra viery.
Aká je vaša vízia pre najbližšie obdobie
komunity ako jej zakladateľa?
Som presvedčený, že v krátkej dobe budeme mať ďalšie centrá, reality a oázy KJK
všade na svete. Aj slovenský národ je veľmi
k dispozícii, pretože sme tu nenašli žiadnu
prekážku zo strany biskupov, kňazov, ani
laikov. Zdá sa mi, ako keby všetci Slováci
chceli byť v Koinonii :-). Na Slovensko prichádzam od roku 1994 a už trochu vidím,
aká je tu situácia.
Váš odkaz pre čitateľov Vetra.
Chcem nechať toto dôležité posolstvo: je
nevyhnutné, aby mal každý kresťan skúsenosť s Ježišom zmŕtvychvstalým, skúsenosť
s pôsobením Ducha Svätého a skúsenosť
priateľstva v Kristovi. Toto sú tri základné
veci, aby sme mali živú cirkev: skúsenosť
stretnutia s Ježišom, skúsenosť s Duchom
Svätým a priateľstvo v Ježišovi
Za rozhovor ďakuje Mária Ščepitová

Mojím
záväzkom je
dať cirkvi
nový impulz
Má svoj drive. Pri formálnych
aj neformálnych stretnutiach
prekvapí tvorivosťou, nadhľadom
a otvorenosťou. Narodeniny
oslavujeme v ten istý deň. Po
košickom stretnutí koinoinie
odpovedá na moje a vaše otázky
generálny pastier KJK o. Alvaro
Grammatica.
Alvaro, ako sa cítiš na Slovensku a čo hovoríš na slovenskú Koinoniu?
Koinoniu na Slovensku vidím ako veľmi otvorenú a veľmi chápajúcu. Nemá nekritickú
pozíciu, ale je ochotná načúvať Pánovmu
slovu. Ešte pozitívna poznámka: jednoduchosť v prijatí Pánovho pôsobenia. Pre Slovákov je normálne prijať to, že je to Pánovo
pôsobenie. A ja sa tu cítim dobre.
V týchto dňoch sa KJK na Slovensku delí.
Aké sú skúsenosti v Koinonii s delením?
Je tu myšlienka pôrodu ženy. Keď sa rodí
nový život, je to radosť a bolesť zároveň.
Radosť, že sa rodí dieťa, a bolesť pre rodičku. Ale radosť z toho, že vidíš nový život,

Rozhovor
zakryje každú bolesť. Skúsenosti s delením
boli vždy pozitívne. Rozumiem utrpeniam
kvôli vzťahom, ale zväčšujú sa možnosti
pre zdieľanie a zväčšuje sa aj horlivosť v Koinonii. Znamená to možnosť, že sa prehĺbia
vzťahy, a aj možnosti pre evanjelizáciu. Teda
viac ako rozdelenie je to nové narodenie.
Na Slovensku už máme skúsenosť, keď sa
oddelilo Sklené, teraz je to Prešov. Môžeme
povedať, že Košice sú plodnou matkou.
Aká je tvoja vízia pre tvoju osobu ako generálneho pastiera a pre Koinoiniu?
Vízia je, že môžeme stále rásť v spoločenstve s cirkvou a byť plní horlivosti pre evanjelium. Myslím, že toto musíme dať našej
cirkvi: dať evanjelizátorov, ktorí sú plní
Ducha Svätého, a ktorí sú čestnými ľuďmi,

schopnými byť priateľmi. Mojím záväzkom
je dať takýto nový impulz: impulz entuziazmu, živosti, lebo toto od nás čaká cirkev. Ján
Krstiteľ, ktorý kričí, ale nie od strachu, ale
ktorý jasá od radosti. Veľmi sa mi páči Ján
Krstiteľ, ktorý jasá, skáče v lone Alžbety. My
sme v lone cirkvi, tam musíme jasať, kričať
od radosti. Poskoky spôsobia, že sa Alžbeta,
ktorou je naša cirkev, bude radovať.
Plánujú sa v Koinonii nejaké radikálne
zmeny?
Radikálne zmeny nie, ale kde je to v Koinonii veľmi „rozbité“, tam vzniknú nové reality. Je to nevyhnutné, lebo sme federácia
koinonie a musíme kráčať ako federácia.
A v nových realitách potom pokračovať, dať
im nový impulz pre formáciu.

FOTO: MARIÁN KAKALEC
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Svedectvá z kurzov

Sú v Koinonii formy práce s mladými nad
30 rokov mimo bežnej formácie?
Toto je nová výzva, ktorá sa kladie: starší a
ľudia po tridsiatke. Treba hľadať konkrétne
formy, aby mohli slúžiť a aby mohli žiť svoj
život v plnosti.

Kurzy Pavol, Jozue a Ján tvorili
tohoročnú Letnú evanjelizačnú
školu, ktorá prebiehala 4. – 27. júla
na Opátke v rekreačnej oblasti
Ružín.

Kedy bude najbližší zoznamovací kurz pre
mladých v Koinonii?
Už je to v srdci, tento rok sme to chceli robiť, no nemali sme možnosť. Ale je to naša
priorita.

Kurz Ján
Vstúpiť na pôdu bláznovstva
ohlasovania a bláznovstva kríža
Na kurz Ján som sa chystal už od vstupu do
koinonie, ale doteraz mi to nikdy nevyšlo.
Až tohto roku, keď sme s manželkou vypravili deti na tábory, mohli sme sa nerušene
pripojiť k účastníkom Letnej evanjelizačnej
školy. Moja predstava o tomto kurze bola
veľmi nejasná a tak som už podľa skúseností z predchádzajúcich kurzov tešil na
prekvapenia a nové skúsenosti, ktoré ma
čakali. Poviem to už teraz na začiatku, že
tento kurz som mohol absolvovať niekedy
skôr, lebo to, čo som počas tých piatich dní
pochopil, by bolo dobré poznať skôr. Môj
vzťah s Bohom a to, ako som sa k nemu počas tých pár rokov naučil približovať, som
pokladal za viac menej ustálený a zrazu
som mal možnosť nabrať nové skúsenosti,
ako sa s ním rozprávať a ako mu načúvať. Ak
som predtým niektoré kroky k Pánovi robil
s neistotou, lebo sa mi zdalo, že veľmi nesúvisia s charizmou Jána Krstiteľa, tak teraz
v tom nachádzam pokoj. Aj v mojich netradičných spôsoboch komunikácie s Duchom
Svätým.
Dnes viem, že som nechával málo priestoru
tomu, aby som svojmu Učiteľovi načúval a
učil sa poznávať chvíľu, keď hovorí on. Aj
keď sme v Koinonii často vedení k tomu,

Sú skúsenosti, keď v službách v Koinonii
pôsobia externí aj interní členovia? Aké sú
v týchto službách vzťahy?
Veľmi dobré. Mám priamu a pozitívnu skúsenosť v oáze, kde som pastier. Tak to má
byť, lebo sme jedna rodina.
Počul si naše najnovšie CD? Páči sa ti?
Ešte som ho nepočul.
Pozrel si si niekedy niečo vo Vetre? Páčilo
sa ti to?
Stále si ho pozerám, mám oči vpredu aj vzadu :-) Je pekný a vyjadrujem ti zaň kompliment.
Ďakujem, odovzdám. Ešte tvoj odkaz pre
čitateľov Vetra.
Vzájomná dôvera a vďačnosť. Toto spôsobí,
že sa narodí spolupatričnosť. A toto spôsobí, že bude prítomný vzkriesený Kristus. To
je tá najkrajšia vec, ktorú človek môže robiť,
lebo toto urobil aj Ježiš: miloval nás tak, že
za nás dal svoj život. Dal nám svoju dôveru.
Za rozhovor ďakuje Mária Ščepitová
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aby sme sa učili skúmať, čo od nás chce
v danej chvíli Ježiš, mal som niekoľko zlých
skúseností, a to ma v tom doteraz dosť brzdilo. Viac som sa spoliehal na racionálny
úsudok, ak som toho bol schopný. Ono často je to podľa mňa i lepšie, ale prichádzajú
aj chvíle, keď treba zanechať niektoré istoty
a vstúpiť na pôdu bláznovstva ohlasovania
a bláznovstva kríža, lebo Bohu sa to tak zapáčilo. Myslím, že Bohu sa zapáčilo aj to,
ako si ľudia na kurze otvárali srdcia a on sa
potom očividne dotýkal tých miest v našich
životoch, ktoré bolo treba uzdraviť, zaceliť a pretvoriť. Bol som veľmi vďačný aj za
možnosť stráviť ten čas v takom príjemnom
prostredí, ako je oblasť Ružína. Ďakujem aj
s mojou Betkou za možnosť tam byť.
Andrej
Čakať na Pánove pokyny
Kurz Ján bol už dlhšie mojou túžbou. Sadnúť si k Ježišovým nohám, načúvať, jeho
slovám… Teraz sa to stalo vďaka evanjelizačnej škole a ekipe na čele s Marcelom.
Ďakujem za túto možnosť zúčastniť sa kurzu, aj sestrám a bratovi z agapita a ich finančnej pomoci.
Strávila som päť úžasných kurzových dní
v tichu lesa Ružína v Ježišovej škole so
skvelými spolužiakmi. Čo nové mi kurz
priniesol? Nuž ukázal mi chyby a utvrdil
ma v správnych postojoch a nazeraniach.
Už takmer rok ma Ježiš cez sestry a bratov
vedie k jednoduchosti, k životu v pravde a
vo vnútornej úprimnosti. Očisťuje ma od
klamlivých a manipulačných pohnútok a
motívov. Vedie ma v pravej pokore hľadať
jeho vôľu s vedomím vlastnej hodnoty.

Vďaka tejto príprave som si kurz vychutnala
s vnútorným pokojom.
Z akých chýb som teda bola usvedčená?
Z mnohých, no za podstatnú považujem
jednu a zdá sa mi, že ňou trpia, či skôr chvália sa tak, ako ja donedávna, mnohé horlivé
akčné ženy. Samuel pod vedením učiteľa
Héliho sa naučil odpovedať na Pánovo oslovenie: „Tu som, Pane, tvoj sluha počúva“.
A ostáva čakať na Pánove pokyny. Moje reakcie sa však doteraz po akejkoľvek Pánovej
výzve, či len náznaku oslovenia, podobali
tomuto: „Mlč, Pane, tvoja služobníčka hovorí“ a konala som tak často podľa seba, podľa vlastných predstáv o tom, čo Pán chce,
podľa svojich plánov. Kurz ma naučil ostať
v postoji načúvania a byť schopná vnímať
vedenie Duchom Svätým. A v čom ma kurz
utvrdil? V Božej láske ku mne, k mojim deťom i priateľom. Že ma prijíma takú hriešnu, že ma potrebuje a miluje a že ma nikdy
nezavrhne. Že naozaj je aj mojím Oteckom
a nešliape po materiáli, z ktorého som, ale
mi neustále ponúka svoj plán s mojím životom, a ak mu to dovolím, pretvára ho.
Chceš sa aj ty presvedčiť, že Ježiš je neobmedzený Boh v možnostiach a formách?
Príď na kurz Ján s otvoreným srdcom a zažiješ,… „čo ucho ľudské nepočulo“.
Jarka
Kurz Jozue
„Buď silný a udatný neboj sa a neľakaj
sa!? Veď Pán, tvoj Boh je s tebou pri
všetkom čo podnikneš!“
Nevedel som, ako sa dostanem na kurz
Jozue, lebo som naň nemal peniaze. Preto
som sa začal modliť k Pánovi. A Pán robí veľ-
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ké zázraky: celý kurz mi zaplatili moji bratia
a bol pre mňa veľkým zážitkom.
Pri jednej aktivite ma obliekli ako Jozueho, mojou úlohou bolo prečítať úryvok zo
Svätého písma. Prvýkrát som čítal nahlas
Sväté písmo pred mojimi bratmi a sestrami.
Nechcel som to urobiť, poprosil som jednu
sestru, aby to prečítala namiesto mňa: mal
som veľký strach, že mi pre moju malú rečovú chybu nebudú rozumieť. Ale potom som
si povedal: „Jozue bol silný, nebál sa a išiel
bojovať.“ Tak som Božie slovo prečítal a, na
môj veľký údiv, vôbec som sa nebál.
Vo svojom ďalšom živote sa už nebudem
báť, ale budem ako Jozue.
Uvedomujem si, že Boh chce, aby som každému človeku povedal, aký On je. Dobrý,
láskavý a úžasný.
Majko
„Všetko môžem v tom, ktorý ma
posilňuje.“
Na Kurze Jozue som viac pochopila, čo znamená byť Božím bojovníkom. Pripomenula
som si svoje povolanie pre víťazstvo, život
v požehnaní. Obnovila sa v mojej mysli a
srdci moc Božieho slova, jeho vyhlasovanie, tiež sa obnovila moja osobná modlitba,
ktorá už dlhší čas bola pre mňa bremenom.
Skrze modlitbu zakúšam, ako Boh každý
deň vlieva do mojej duše pokoj a silu. Naučila som sa denne obliekať do Božej výzbroje. Chvála Pánovi za tento požehnaný
čas a ďakujem všetkým, cez ktorých Boh ku
mne hovoril.
Naozaj, „všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“
Mária

Kurz Pavol
Hľadať okno k srdcu človeka
Teším sa, že som sa odhodlala a napriek „všeobecnej mienke“, že je to náročný kurz, som
naň išla. Áno, je to náročný kurz, dynamický,
ale dá sa zvládnuť. Prekvapil ma svojou kreativitou, ktorá bola všadeprítomná a kerygmou, ktorú sme už miestami nevládali vstrebávať. No kreatívna kerygma bola potrebná
nielen počas kurzu, ale hlavne „naostro“
v uliciach Košíc. Tam sme dva dni evanjelizovali. Mojou partnerkou bola Milada, ušli
sa nám rodinné domy – taká bohatšia štvrť.
Počas evanjelizácie sme zažili rôzne reakcie:
od veľmi odmietavých, cez mierne odmietavé, po prijatie. až úžasné prijatie. Zakúsili
sme únavu, vyčerpanie, hlad, smäd, ale aj
jedlo, pitie a odpočinok, ktoré prišli v pravej
chvíli. Neviem koľkým ľuďom sme ohlásili
živého Krista (boli ich desiatky), no presne
si pamätám, že za tieto dva dni prijalo Ježiša za svojho osobného Spasiteľa a Pána
presne desať ľudí. Ako prvý ho prijal (hneď
v prvom dome) na naše prekvapenie asi 40ročný muž – kaderník. Svetský, no príjemný
človek, ktorý o Ježišovi nič nepočul, no čo
je dôležité, po ohlásení mu odovzdal svoj
život! Rozhovor s ním ubiehal ako „po masle“, pri ňom sme sa presvedčili, že kerygma
funguje aj v praxi. Možno aj preto, že nemal
veľa času, ponúkli sme mu čistú kerygmu a
on ju prijal. Z tohto prvého „úlovku“ sme sa
veľmi tešili a to nás povzbudilo ľuďom ďalej
hovoriť: „Boh ťa miluje dnes…“
To, čo ma ešte veľmi oslovilo, bola situácia,
keď jeden mladý muž prijal Ježiša cez malé
okienko, ktoré práve muroval. Na kurze
(počas teórie) často zaznievala pieseň „Náj-
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di okno…“ To znamená, že sa máme počas
ohlasovania priblížiť k rôznym ľudom v rôznych situáciách, prostrediach a prejsť hoci
cez nedostupné miesta (navonok aj vnútri).
A tak sme aj v praxi cez to drobné okienko
ohlásili kerygmu „nášmu“ murárovi. Otvorila
som Božie slovo a cez to okno som mu ho
podala. Nechala som, nech si ho sám prečíta… Po chvíli som nechápavo pozerala na
jeho usmiatu tvár, pokým som si slovo neprečítala sama. Usmiala som sa aj ja, keď v ňom
stálo: „… a volať ťa budú murárom trhlín,
obnoviteľom ciest k bývaniu“ (Izaiáš 58, 12).
Neboli potrebné ďalšie slová, on svoje nové
poslanie pochopil. To slovo „dostalo“ nielen
jeho, ale aj mňa. Boh je veľmi konkrétny, plný
prekvapení, príjemného humoru a hovorí
priamo k srdcu. Oplatí sa preto „hľadať okno“
k srdcu človeka, lebo Boh to robí ako prvý a
chce použiť pri tom mňa aj teba.
Jana
Svedectvo o uzdravení
Chcela by som vydať svedectvo o mojom
uzdravení počas stretnutia na Turíce. Už
najmenej 10 rokov som mala na hlave vo
vlasoch vyrážky. Pokožku som si zničila
pri farbení vlasov peroxidom. Bola som aj
u kožnej lekárky, ale vyrážky sa stále objavovali. Keď sa o. Ricardo modlil za uzdravenia z kožnej choroby, pocítila som pálenie
pokožky na hlave. Nemyslela som si, že to
ide o uzdravenie, lebo som pocítila pálčivé bolesti. Po týždni som zistila, že vyrážky
ubúdajú a po dvoch týždňoch úplne zmizli.
Chvála ti, Pane, že si taký úžasný. Vďaka ti,
Pane, za uzdravenie.
Mária

Môj život sa zmenil
Môj život bol o tom, že som nezakúšala Ježišovu lásku, nevedela som prijať radu od
druhých, tiež s rodičmi som nevychádzala dobre, často boli medzi nami hádky, za
každým slovom som hľadala, kde je chyba.
Stále to išlo dookola. Myslela som si, že ma
nemajú radi a že nikto o mňa nestojí, bola
som na všetko nahnevaná. V duchu som si
povedala: „Prečo? Boh mi nepomáha!“ Z očí
mi tiekli slzy, nevedela som, ako to riešiť. No
začalo sa to meniť, keď som prijala pozvanie
na jedno stretnutie, kde som mohla všetky
problémy odovzdať a prijať Ježiša Krista
do svojho života. Chodila som častejšie na
chvály a modlitby. Raz, keď otec Milan mal
prednášku, začala som rozjímať, vtedy som
pocítila, že sa vo mne niečo deje. V tej chvíli
som začala hovoriť Ježišovi: „Pane, naozaj si
tu, verím ti, že ty si ten, ktorý naozaj prišiel
do môjho srdca a života.“ Od tejto chvíle sa
môj život zmenil, prijala som svojich rodičov s láskou a odpustila som im všetko, čo
bolo medzi nami. Aj keď ešte neprijímam
všetko od svojich rodičov, Pán víťazí nad
každou situáciou! Teraz to súdim inak, lebo
Pán naozaj koná v mojom živote, aj v mojej
rodine. Dal mi nový život a som veľmi šťastná, lebo Pán je riešením v mojom živote a
vo všetkom. Teraz mám všetko, čo mi doteraz chýbalo. Vstúpila som do spoločenstva
Koinonia Ján Krstiteľ, kde môžem chváliť
a vyznať Ježiša Krista za svojho osobného
Spasiteľa a Pána. Nemusím sa báť, lebo Pán
je vždy so mnou. Vďaka ti, Pane!
Alena

16

Mladí mladým

Tábor … niekto ako Kráľ
Od 8. až do 15. júla v Širokom, chlapci a dievčatá vo veku
od 11 – 13 rokov mohli zažiť tábor plný kráľovského prekvapenia
Každý deň odhaľoval niečo „nové“ a zároveň
dopĺňal to „staré“. Nikto nemal čas na nudu
a ničnerobenie, lebo o program sa postaral
skvelý tím tábora. Tím bol skvelý v tom, že
vedel od začiatku, kto je ten Kráľ a v tomto
poznaní s osobnou skúsenosťou mu slúžili
naplno a s láskou (Ondrej, Braňo, Michal,
Mirka, Katka, Janka).
Dvanásťročný Ježiš, ktorý sa spomína
v evanjeliu, už mal povinnosti dospelého
človeka pred Bohom. 32 mladých dievčat
a chlapcov vo veku 11, 12, 13 rokov mohlo
zakúsiť každý osobne tuto skúsenosť stáť
pred Bohom a odovzdať mu svoj život na
vrchu ešte pred svitaním o 3 hod., a to preto, lebo Kráľ kráľov ich veľmi miluje a túži,
aby mali všetko to, čo On svojou smrťou a
zmŕtvychvstaním pre nich urobil – vydobyl.
Na tábore nechýbal smiech i radosť, rovnako aj únava i šomranie. No čo najviac prevládalo, bolo priateľstvo, ktoré kraľovalo
medzi nami.
Jana Harčárová

F O T O N A S T R A N E : J O N ATÁ N P E T R Í K

Tábor rodín, to bolo stretnutie dospelých,
ale predovšetkým detí z Koinonie Ján Krstiteľ
s radosťou, priateľstvom, krásnou prírodou
a Pánom
Príbeh o malej stratenej
ovečke, ako ho poznáme
z evanjelia, začal v dušiach
detí kresliť obraz o dobrom
Pastierovi, našom Pánovi.
Deti ho spoznávali ako takého, ktorý pomáha nájsť cestu, ak sa stratíme, vzdialime
od neho, ale i takého, ktorý
má radosť zo svojho stáda,
hlavne z tých najmenších
ovečiek… Do rôznych aktivít pripravených hravou
formou sa zapojili s radosťou i dospelí. Bola to napríklad výroba zvončekov,
ktorý nosí ovečka na krku,
každou rodinou zhotovený
papierový ovčinec, či skvelé
detskou rukou namaľované
obrázky ovečiek na tričko…
všetko pretkané niťou hier
a nevinných detských zábav
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Tábor rodín nazvaný
„Nájdená ovečka“
(9. – 12. 8.)

i spoločného stolovania.
Najviac detských sympatií
získal malý výlet za skutočnou stratenou ovečkou. To
bolo radosti, keď sa našla
spolu so svojím pastierom.
Detských otázok na pastiera nebolo konca kraja. Tešili
sa i sladkostiam, ktoré od
neho dostali. Najväčšou záhadou však pre múdre detské hlavičky bolo, že ovečka
síce bečí, ale má iba dve
nohy. Mnohé zo starších
detí túto vec uzavreli vyhlásením, že je to iste teta
Kristínka. Či to bola pravda,
neviem… Možno, lebo pastier sa celkom podobal na
uja Mariána.
Prekvapení pre deti nebolo
konca kraja. Ja však nezabudnem na krásnu chvíľu

spoločnej modlitby s najmenšími ovečkami nášho
táborového stretnutia, keď
sme v sobotné upršané
ráno prosili úpenlivo Pána,
aby prestal dážď. Slnko
v tú chvíľu znamenalo pre
deti hry a šantenie vonku,
preto naozaj z celého hrdla kričali: „Pane Ježišu, daj
nám slnko!“ Poobede naozaj vykuklo spoza mrakov
a robilo nám spoločnosť až
do večera. Bol to pre mňa
nezabudnuteľný
zážitok
vidieť moje deti a všetky
deti žasnúť nad skutočnosťou, že Pán vypočuje našu
modlitbu. Veru, volali plní
radosti: „Aha slnko!“ A bolo
to naozaj najkrajšie slnko
v mojom i v ich živote.
Adela Krajňáková

Koinonia Ján Krstiteľ
katolícke spoločenstvo
v službe novej evanjelizácie

Zlatá Idka 164, 044 61 Zlatá Idka
tel.: 055/799 51 67
Č. ú.: 2661110003/1100, Tatra Banka

Kalendár aktivít KJK

Intencie

> 6. 10. – Ježiš uzdravuje – evanjelizačné stretnutie
v Jumbo centre v KE
> 13. 10. – stretnutie agapita
> 13. – 14.10. – Kurz Vitajte v KJK v Košiciach
> 20. – 21. 10. – Stretnutie mladých v Zlatej Idke
> 27. 10. – kňazská vysviacka Vladka Beregiho v Martine
> 28. 10. – koinonia v Cassosporte – Košice
> 10. 11. – stretnutie agapita
> 17. – 18.11. – kurz Filip v Košiciach
> 25. 11. – koinonia
> 8. 12. – stretnutie agapita
> 23. 12. – koinonia

•

•

•

•

za nový zápal pre evanjelizáciu a mocné požehnanie
pre Domy modlitby,
za požehnanie na výstavbu
centra vo Vyšnom Klátove
a za všetkých sponzorov,
aby nás v novom roku aktivít KJK Duch Svätý viedol
a zjednocoval,
aby nám Duch Svätý ukázal
nové formy práce s mladými.

Pravidelne
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Pravidelné stretnutia pozostávajú z modlitby chvál, prednášky, modlitby za uzdravenie, modlitieb za rôzne potreby. Košice – internáty Považská 7, každý štvrtok o 18.00 hod okrem
cirkevných a štátnych sviatkov

Časopis Koinonie Ján Krstiteľ
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