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Hľadajte Zmŕtvychvstalého ( Priveďme svoju vieru k jednoduchosti



O b s a h P r í h o v o r

Vietor 
Časopis Koinonie Ján Krstiteľ  
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Milí priatelia,
v našom spoločen

stve prežívame bohaté obdobie a sme 
svedkami toho, ako Pán Ježiš napĺňa svoje 
prísľuby. Hojnosť požehnania Pán rozlieva 
vďaka stretnutiu s bratmi z Jeruzalema. 
Pán nám opäť predstavil hĺbku svojho slova 
a význam priateľstva medzi našimi reali
tami: Koinoniou Ján Krstiteľ a mesiánsky
mi Židmi, keď sme načúvali Benjamínovi 
a Giuseppemu. Moc chariziem a pôsobenia 
Ducha Svätého v spoločenstve bolo možné 
zachytiť počas evanjelizačného stretnutia 
Ježiš uzdravuje. Veľmi významným bolo 
stretnutie všetkých koordinátorov Koinonie 
s generálnym pastierom p. Alvarom Gram
maticom v Zlatej Idke.
Čas pred nami ukazuje na centrálny bod slá
venia celého roka a našich dejín spásy – Veľ
kú noc. Uvedomujem si, že byť autentickým 
svedkom Ježišovho zmŕtvychvstania zna
mená prechádzať s ním – Ježišom, situácia
mi života (svojimi alebo bok po boku s brat
mi a sestrami) – hlavne ťažkými, vo vernosti 
a mať skúsenosť so smrťou/zomieraním 
a zrodom nového vďaka viere pred hrobom, 
či na vlastnej Golgote. Boh je naozaj verný 
a jeho slovo a prísľub nikdy nebude odvola
ný, ani zmenený. Požehnanú Paschu, radosť 
na prechod do zrealizovaných prísľubov.

Milan Bednarik
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S p r á v y

Kongres o mesiánskych 
Židoch 
Identita mesiánskych Židov, 
duch antisemitizmu a veľké 
sviatky Izraela patrili k hlav
ným témam Kongresu o me
siánskych Židoch 23. – 24. 
februára v Jumbo centre v Ko
šiciach. O zaujímavý priebeh 
kongresu sa postarali hostia 
z Izraela – Benjamin Berger, 
mesiánsky Žid, a Giuseppe 
De Nardi, pastier oázy v Jeru
zaleme. [×]

Ježiš uzdravuje 
Uzdravujúcu moc Ježiša 
mohlo zakúsiť vyše 500 prí
tomných Ježiša v košickom 
Jumbe 1. marca na evan
jelizačnom stretnutí Ježiš 
uzdravuje. Prednáškami slú
žili a modlitby za uzdrave
nie viedli o. Milan Bednarik 
a Pao lo Sbarbati, pastier 
oázy Recanati. [×]

Ples priateľov 
Atmosféra radosti a hojnosti 
charakterizovala tretí Ples 
priateľov 19. januára v prí
jemnom prostredí Hotela 
u Leva. Ples organizovalo OZ 
Priateľ v spolupráci s KJK. 
[×]

Kurz Emauzy 
Zapáliť srdcia pri počúvaní 
Božieho slova a spoznať oso
bu Mesiáša – Slovo, ktoré sa 
stalo telom pomohol 2. – 3. 
februára 32 účastníkom kurz 
Emauzy. Kurz na internátoch 
na Považskej 7 koordinoval 
Martin Páral. [×] f
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Hľadajte Zmŕtvychvstalého
• 	 A l v a r o 	 G r a m m a t i c a

Duch Svätý chce vzkriesiť každého z nás. Chce, aby sa z nášho hrobu 
stalo miesto života a miesto, z ktorého zaznieva hlásanie radosti. A tak 
náš dom, náš život, náš hrob musí byť miestom, kde sám Boh ohlasuje 
radostnú zvesť.

„Keď sa pominula sobota, Mária Magda-
léna a Mária Jakubova i Salome nakúpili 
voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň 
týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli 
k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň 
od vchodu do hrobu?“ Ale keď sa pozreli, 
videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi 
veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane 
videli sedieť mladíka oblečeného do biele-
ho rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril: „Neľa-
kajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý 
bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Nieto ho tu. 
Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a po-
vedzte jeho učeníkom a Petrovi: „Ide pred 
vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám 
povedal.“ Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa 
ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali 
nikomu nič, lebo sa báli“ (Mk 16, 1 – 8).

Toto slovo je uskutočnením proroctva, 
ktoré môžeme nájsť v Ez 37, 12 – 14: „Hľa, ja 
pootváram vaše hroby, vyvediem vás z hro-
bov, ľud môj, a vovediem vás do izraelskej 
krajiny. I budete vedieť, že ja som Pán, keď 
vám pootváram hroby a povyvádzam vás 
z hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho 

ducha, že ožijete, a dám vám odpočinúť 
na vlastnej pôde. A budete vedieť, že ja, 
Pán, som to riekol a splnil,“ hovorí Pán.

V Mk 16 vidíme tri ženy, ktoré majú svoj 
plán. Aký je to plán? Nabalzamovať telo Je-
žiša. Nielenže majú plán, majú aj prostried-
ky, ako ten plán zrealizovať. Majú oleje, aby 
ich vyliali na Ježišovo telo a zabalzamovali 
ho. A majú stratégiu pre svoj plán: skôr ako 
vyjde slnko, idú k hrobu. Majú jediný prob-
lém: kto nám odvalí kameň? Aký plán mali 
tieto ženy? Plán smrti. Idú preto, aby ošetrili, 
nabalzamovali Ježišovo telo. Chcú, aby Ježiš 
ostal stále taký istý mŕtvy: mŕtvy je a mŕtvy 
zostane. Nerobili nič zlé, robili vlastne zbožné 
dielo. Ale nie je Božím plánom nabalzamo-
vať Ježišovo telo, Ježiš nie je žiadna múmia 
faraóna, aby sa balzamovala. Kto boli tieto 
ženy? Ženy, ktoré prebývali s Ježišom. Ktoré 
ho úprimne milovali, slúžili mu, nasledovali 
ho, plakali za ním, túžili po ňom. Ale NEUVE-
RILI MU. Neverili slovám, ktoré hovoril: „Tre-
tieho dňa vstanem z mŕtvych“. Až anjel im 
to pripomenie: „Nepamätáte sa, čo vám on 
povedal?“ Týmto ženám chýbala myšlienka 
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Božej všemohúcnosti. V naplnení ich plánu 
nie je miesto pre priamy zásah Boha. 

Keď sa pozrieme na tieto ženy, môžeme 
v nich vidieť našu fotografiu. Sme s Ježi-
šom, ale nepamätáme si jeho slová. Ne-
veríme tomu, že on je všemohúci a môže 
zmeniť smrť na život. A tak veľmi často my, 
kresťania, balzamujeme Ježišovo telo – cir-
kev. Máme pekný plán, prostriedky, straté-
gie, aj problémy s cieľom udržať cirkev – 
Kristovo telo – mŕtve. V tomto pláne nie je 
miesto pre Boha, ani žiadna nádej. A ako 
sa namáhame, aby sme uskutočnili tento 
plán, vstávame skoro ráno, odpočinúť si 
ideme neskoro, náhlime sa… všetko preto, 
aby sme nabalzamovali Ježišovo telo. Nie, 
naše povolanie nie je robiť údržbu. Naším 
povolaním je žiť. Vo všetkom, čo robíme, 
musíme nechať miesto pre Boží zásah. 

Čo sa deje, keď ženy prídu k hrobu, aby 
uskutočnili svoj plán? Prvou vecou, kto-
rú majú urobiť, je pozerať sa na realitu. 
Božími očami, s vierou, že Boh zasiahne. 
Problém, o ktorom ženy naisto vedeli, že 
tam je – kameň – ten tam už nie je, Boh 
pripravil cestu. Aj ty sa pozeráš na skutoč-
nosť: och, ako je ťažko evanjelizovať, koľko 
problémov,…! Ale pozri sa na skutočnosť 
s vierou v Boží zásah a uvidíš, že Boh už 
pripravil cestu. Boh pripravil ľud viac, ako 
si dokážeme predstaviť. Ľud je pripravený. 
Sme to my, ktorí sme nezrelí vidieť túto 
skutočnosť a nedávame Bohu možnosť, 
aby mohol zasiahnuť. Problém je v nás, 
v našom pohľade viery. Pozeraj sa lepšie 
a mysli na Božiu všemohúcnosť.

Keď ženy vstúpili do hrobu, s kým sa tam 
stretli? Mysleli si, že tam nájdu položené-
ho mŕtveho, zakrvaveného Ježiša. No našli 
anjela – mladíka oblečeného v bielom ob-
leku radosti, nie položeného, ale sediaceho 
v hrobe. Z miesta smrti sa stáva trón života. 
Musíme vstúpiť do našich hrobov, a keď tam 
vstúpime, uvidíme, že je tam život. Bohu nič 
nie je nemožné.

Prvá vec, ktorú anjel hovorí ženám, je: „Ne-
bojte sa!“ Keď je tvoj život, tvoja rodina, tvoj 
domov, tvoj spoločenský život, tvoja cirkev 
ako hrob, tak sa neboj, vstúp a uvidíš, že je 
tam život. Už nie je doba mať strach. Teraz 
je doba vzkriesenia. Je doba, aby sme zo-
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brali na seba iniciatívu. Je čas, aby sme hľa-
dali Ježiša vzkrieseného, nie ukrižovaného. 
„Viem, hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý 
bol ukrižovaný.“ Už dosť. Už tu nie je. Teraz 
je čas hľadať Ježiša vzkrieseného. 

A ďalej im hovorí: „Choďte a povedzte jeho 
učeníkom a zvlášť Petrovi, že Ježiš je už v Ga-
lilei.“ Už prešiel 300 km. „Choďte za ním.“ Čo 
to znamená? Už skončila doba plakať nad ra-
nami Ježiša Krista. Nie, žeby tie rany neboli! 
Ale prednosť je daná Vzkriesenému, priorita 
je daná hlásaniu. Keď si sa stretol s Ježišom 
a vieš, že je živý, nie je slušné a nie je ani do-
volené zúčastniť sa smútku, o ktorom vieš, že 
je falošný. Začína nové povolanie, jar evanje-
lia. A ženy musia ísť a povedať to. Prvým, kto-
rým to musia hlásať, sú učeníci a Peter. Prví, 
ktorí potrebujú veriť, že Boh môže zasiahnuť, 
sme my, ktorí sa vyhlasujeme za jeho učení-
kov, aj my, kňazi. A túto úlohu dáva anjel že-
nám. Boh si poslúžil troma ženami, on si chce 
poslúžiť tým, čo je považované za nič.

Nehovorte: „Mám strach.“ Existuje jedna 
záruka proti strachu a tá sa volá Duch Svä-
tý. Znamenia, ktoré budú sprevádzať tvoje 
kázanie. „A tých, čo uveria, budú sprevá-
dzať tieto znamenia: v mojom mene budú 
vyháňať zlých duchov, budú hovoriť nový-
mi jazykmi…“ Čo chceme viac? Ako zvíťa-
ziť nad strachom? Vďaka Duchu Svätému, 
ktorý koná prostredníctvom nás znamenia 
a sprevádza tých, ktorí veria Božiemu plánu 
života. 

Čo máme teda konkrétne robiť? Nedovoľ-
me, aby nás strach premenil na neveriacich. 

Nemaj zatvorené ústa, Bohužiaľ, diabol sa 
snaží zatvoriť nám ústa a robí to tisícimi 
spôsobmi – stačí vidieť dejiny spred desia-
tich rokov. Ale Boh pripravuje jar evanjelia 
a pre nás to znamená otvoriť ústa, svedčiť. 
Nie som to ja, kto ti to hovorí, je to Božie 
slovo. Vo svedectve nerobíš nič iné, než hlá-
saš plán života, nie smrti, hovoríš: je tu ná-
dej, je vzkriesenie. Je jeden veľmi konkrétny 
spôsob, ako svedčiť: Dom modlitby. Choď 
a pozvi niekoho: príď do môjho domu, bu-
deme sa spolu modliť a môžeš premeniť 
svoj dom, svoju kanceláriu… na hrob živo-
ta. Dom modlitby je tvojím hrobom, ktorý 
sa môže stať zdrojom života. 

„Ľud môj, vyvediem vás z vašich hrobov 
a poznáte, že ja som Hospodin, vložím 
do vás svojho Ducha a ožijete“ (Ez 37). Takto 
to Pán urobil a takto to Pán robí stále. Už to 
nie je plán smrti, ale plán života, lebo Bohu 
nie je nič nemožné. Preto nerozmýšľajte 
ako tieto ženy. Vidíte nejakú nepriaznivú 
situáciu v cirkvi alebo u bratov a sestier? 
Nechajte olej falošného súcitu a hlásajte. 
Hlásajte, že tu už nie je ukrižovaný Ježiš, ale 
Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych, ktorý je v Galilei 
a robí to, čo povedal, keď začal svoju službu: 
„Duch Pána je nado mnou, lebo ma poma-
zal, aby som hlásal evanjelium chudobným. 
Poslal ma oznámiť zajatým, že budú pre-
pustení, a slepým, že budú vidieť; utláča-
ných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov 
milostivý rok“ (Lk 4 18 – 19). 

Z nahrávky KJK: 
Hledejte Zmrtvychvstalého
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„A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb 
a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. 
Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on 
im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo 
srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vy-
svetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu 
vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli 
zhromaždených Jedenástich. Porozpráva-
li, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali 
pri lámaní chleba“ (Lk 24, 30 – 35). 

Aj my sme svedkami zmŕtvychvstania Ježiša 
Krista, on zmenil naše životy. Pred pár rok-
mi sme mali stretnutia pre mladých na Ťa-
hanovciach. Poslali sme mladých do ulíc 
evanjelizovať, aby pozývali na stretnutia 
ďalších. Dve dievčatá a jeden chlapec, Róm, 
išli evanjelizovať. Dievčatá hovorili s mla-
dými – Ježiš vás miluje – mladí im neverili. 
Ale tento chlapec mladým povedal: „Pozná-
te ma. Chodíme do jednej školy. Predtým 
som fajčil a pil, ale Ježiš ma zmenil. Som iný 
človek.“ Toto bolo jeho svedectvo. Pán zme-

nil jeho život, on o tom svedčil a mladých 
to oslovilo. 

Alebo iný príklad. Raz sme išli z Prešova au-
tom. Zobrali sme dvoch stopárov. Boli to 
takí svalnatí chlapi v tričkách s tetovaním. 
Bol už večer, áut bolo málo, čakali dlho. 
Na aute sme mali plagát s nápisom Boh ťa 
miluje, na ňom otvorená dlaň a v nej človek. 
Keď sme ich zobrali, chlapci nám povedali, 
že keď videli naše auto a prečítali si plagát, 
jeden druhému povedal: „Ak nás nezoberú 
títo kresťania, tak už nikto, lebo takto vyze-
ráme.“ A my sme im mohli svedčiť. 

Často chodíme medzi ľudí evanjelizovať 
a hovoríme im o Ježišovi. Ježiš vtedy potvr-
dzuje naše slová znameniami a zázrakmi, 
vstupuje do sŕdc ľudí. Keď o ňom hovoríme 
a svedčíme, Ježiš koná, pomáha, premieňa 
srdcia, dáva múdrosť. Kedykoľvek hovoríte 
o Ježišovi, rátajte s tým, že on je tam prí-
tomný. A keď hovoríte, že zomrel a vstal 

Sme svedkami  
zmŕtvychvstania ježiša krista
• 	 S e r g e j 	 V a s i ľ j e v

Prečo ľudia rozprávajú o Ježišovi? Lebo je živý. Lebo zmenil ich životy. 
Emauzskí učeníci boli vystrašení, keď stretli Ježiša cestou z Jeruzalema 
nevediac o tom, že je to on. Ale keď ho spoznali pri lámaní chleba, ešte v tú 
istú hodinu sa vrátili späť do Jeruzalema a svedčili o ňom apoštolom.
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z mŕtvych a hovoríte o tom, ako premieňal 
váš život, vtedy on zasahuje srdcia ľudí a zá-
zračne koná. 

Keď hovoríme o Ježišovi, že Boh je láska, že 
sa nad nami zmilúva, že odpúšťa hriechy, 
že neprišiel svet odsúdiť ale spasiť, vtedy 
môžeme ľuďom naozaj pomôcť. Lebo ľudia 
sa Boha boja. Veľa ľudí, aj v katolíckej cirkvi, 
si myslí, že Boh je nejaký surový sudca. Je 
potrebné ľuďom hovoriť o pokání. Rozprá-
vať ľuďom, že zatratenie nie je pre nich, že 
existuje východisko. Lebo keď človek robí 
pokánie za všetko, čo urobil zlé, za život, 
ktorý prežil bez Ježiša, nebesia sa radujú. 
Ján Krstiteľ pripravoval ľud na príchod Je-
žiša Krista, aby robil pokánie. Toto je misia, 
ktorá je pred nami. Boh chce, aby sme pri-
pravili jeho ľud. 

Mnohí si hovoria, že svedčiť je zbytočné, že 
ľudia neuveria. Toto je pesimizmus, neví-

ťazná mentalita. Keď chodíte každú nedeľu 
na sv. omšu, každý prvý piatok na sv. spo-
veď a každý štvrtok na modlitbové stretnu-
tie, stačí to? Nestačí! Je potrebné vydávať 
svedectvo – evanjelizovať! Za komunizmu 
to bolo ťažké, bolo prenasledovanie, ale te-
raz máme slobodu. 

Nedávno sme pozerali jeden film, ktorého 
hlavná myšlienka bola takáto – aby sa zlo 
rozšírilo po celej zemi, stačí, keď dobrí ľudia 
budú mlčať. Naozaj, keď nebudeme roz-
právať o Ježišovi, svet sa zmení. Svet sa rúti 
dole podľa Božieho slova, ale našou úlohou 
je hlásať. Keby sa kresťania do toho naozaj 
pustili, potom by sa niektoré zákony, ktoré 
sú prijímané, napr. o interrupcii, ani nespo-
menuli. Ľudia nepoznajú Boží plán, Božie 
prikázania, Božie prisľúbenia a požehnania. 
Nechcú Božie požehnanie, tak sa ono vzdia-
li od nich. Ale keď ho my chceme, čo máme 
robiť? Svedčiť. Choďte a svedčte! Každý 
z nás niečo zažil a môže o tom svedčiť. Je 
ťažké urobiť prvý krok, je na to potrebná 
odvaha. Ale aj keby sa prvý krok nepodaril 
a ty sa na seba naštveš, urob ďalší. Stále sa 
to bude zlepšovať, Ježiš ťa bude formovať 
viac a viac. Satan je porazený. V každom 
boji, do ktorého sa púšťame, je Ježiš Ví-
ťazom. S Ježišom sme víťazi. Nemáme sa 
čoho báť! 

Pane, odpusť nám, že sme boli neverní. Daj 
nám svojho Ducha, ktorý nás zapáli, ktorý 
nás povedie, ktorý nás urobí odvážnymi 
svedkami, lebo my sme videli, počuli a za-
kúsili, že ty si ŽIVÝ. 
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V 16. kapitole 1Sam sa Boh pýta Samuela: 
„Ako dlho ešte budeš oplakávať Šaula? Už 
som si našiel kráľa. Samuel, naplň svoj roh 
a choď do Betlehema. Posielam ťa k Izaimu. 
Pomaž za kráľa jedného z jeho synov.“ Boh 
nehovorí, aké má byť jeho meno. A Samuel 
hovorí: „Keď ta pôjdem, Šaul sa dozvie, že 
som šiel pomazať syna Izaiho za kráľa, a za-
bije ma.“ Boh mu hovorí: „Nestaraj sa o to, 
ale zober, čo potrebuješ na obetu. A keď 
sa ťa ľudia budú pýtať, povedz im len, že si 
prišiel obetovať.“ A tak Samuel naplnil svoj 
roh olejom a odišiel do Betlehema poma-
zať za kráľa jedného zo synov Izaiho. Keď 
ľud zazrel Samuela, bol vystrašený. Ale Sa-
muel im hovorí: „Prišiel som len obetovať 
Pánovi. Choďte a nájdite mi, prosím, Izaiho 
s jeho synmi.“ Izai a jeho synovia sa odobra-
li k miestu, kde mal byť obrad pomazania, 
a tam im Samuel povedal, že Boh chce dnes 
pomazať jedného z nich za kráľa Izraela. Po-
vedal Izaimu, aby nechal pred neho pred-
viesť svojich synov. Keď Izai predviedol jed-
ného zo svojich synov pred Samuela, Boh 
pošepkal Samuelovi: „Nepozeraj na jeho 

výzor, nie je to on.“ Toto je úžasná vec. Mno-
horakými spôsobmi môže Duch Svätý prísť 
a prehovoriť k tebe. Vždy musíme byť po-
zorní, byť si toho vedomí, stále bdieť. Môžeš 
umývať riad alebo prať a Boh ti môže hovo-
riť, kým si ty zaneprázdnený. Buďte pozorní 
na Boží hlas. 

Samuel počúval svojho Boha veľmi pozor-
ne pozerajúc sa súčasne na synov, ktorí boli 
pred neho predvedení. Jeho uši neprestáva-
li nikdy načúvať svojmu Bohu: Chcem si byť 
istý osobou, ktorú Boh chce dnes pomazať. 
A tak jeden po druhom prejdú pred Samu-
elom všetci Izaiho synovia, neostal už nik. 
„Ó, Bože môj, Izai, sú to naozaj všetci?“ Asi 
som svojho Boha nepočúval pozorne. Nie-
kedy sa dostaneme do situácie, keď hovorí-
me: „Bol som to ja, alebo bol to Boží hlas?“ 
Toto sa stáva každému z nás. Ale Samuel sa 
opýta Izaiho: „Izai, povedz mi pravdu.“ Izai 
mu odpovie: „Pravdu povediac, bol by tu 
ešte jeden syn, ale ten je ešte v lese. Stráži 
stádo oviec.“ A Samuel mu hovorí: „Nezasad-
neme si, kým nepríde. Rýchle niekoho pošli 

pomazanie
• 	 S u r p r i s e 	 S i t h o l e

Pán ma obrovský plán pre budúcnosť Koinonie. Verím a som si istý bez 
akejkoľvek pochybnosti, že budúcnosť Koinonie nie je hocijaká, ale je to 
obrovská budúcnosť. To je dôvod, prečo si prečítame nasledujúci úryvok 
z Božieho slova. 
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a zavolaj ho.“ Samuel stál a čakal, až kým sa 
chlapec nevrátil z lesa. V Afrike, poznám to 
veľmi dobre, keď som bol ešte dieťa, bol som 
medzi stádom oviec a kôz. Keď sa chlapci, 
ktorí strážia stádo, vrátia, hrozne smrdia. 
Keď potom ideš do spoločenstva, najprv 
sa pekne vykúpeš, aby si nesmrdel, ale ešte 
stále smrdíš. Ale chlapec Dávid si s tým nero-
bil problém. Aha, som tu taký, aký som. Keď 
ma Samuel chce pomazať, tak ma pomaže, 
nezáleží na tom, či smrdím, ani na tom, že 
som bol pri ovciach a kozách. Lebo posol 
mi povedal: „Samuel prišiel a chce ťa po-
mazať.“ Preto Dávid bežal k Samuelovi. Bol 
to on, kto mal byť pomazaný, Samuel jasne 
počul od Boha: „Áno, je to on.“ Už viac nemal 
vo svojom srdci žiadnu pochybnosť. Otvoril 
svoj roh, naplnil ho olejom a začal liať olej 
na Dávida. 

Pomazanie sa skončilo. Ale Biblia nehovo-
rí, že Dávid išiel ihneď po tomto pomazaní 
do paláca: „Ocko Izai, bol som pomazaný 
za kráľa. Môžem už ísť do paláca?“ Jeho otec 
mu hovorí: „Nie, choď naspäť k ovciam.“ „Bol 
som snáď pomazaný, aby som sa vrátil k ov-
ciam? Veď Samuel mi povedal, že ma poma-
zal, aby som bol kráľom!“ „Syn môj, ponáhľaj 
sa k ovciam, lebo sa tratia.“ 

A Dávid šiel a vrátil sa k ovciam s tými prí-
sľubmi, ktoré mu dal Boh. Ale pomazanie 
Boha už spočívalo na jeho živote. Ak vám 
Boh raz niečo prisľúbil, nič nebude môcť 
prerušiť toto prisľúbenie. Nič! Toto sa stalo 
v živote Dávida. Zatiaľ čo sa staral o ovce, 
prišiel lev a útočil na ne, on sa vzchopil: „Kým 
nosím na sebe Božie zasľúbenia, žiaden lev 

nebude môcť prísť a ukradnúť mi ani jednu 
ovcu!“ V Biblii vidíme, že Dávid bojuje s le-
vom a potom, že leva zabije. O niekoľko dní 
neskôr prišiel medveď a vzal baránka. Dávid 
si povedal: „Nikdy! Kým sa ja starám o ovce, 
žiaden medveď nebude môcť prísť a úto-
čiť na moje ovce!“ A Dávid zápasí, baránok 
je oslobodený a Dávid zabije aj medveďa. 
Odkiaľ má Dávid takúto odvahu? Boh strá-
žil tohto chlapca. Boh chcel, aby bol Dávid 
kráľom oviec skôr, než sa stane kráľom nad 
izraelským ľudom. Najprv musíš byť krá-
ľom nad malými vecami, až potom môžeš 
byť kráľom veľkých vecí. A Boh si povedal: 
Vidím jeho veľké napredovanie, preto ho 
teraz môžem postaviť pred verejnosť. Koi-
nonia, Boh je pripravený postaviť vás pred 
verejnosť. Boh je pripravený ukázať vás sve-
tu, zverejniť vás. Tu je potrebná odvaha. Bez 
odvahy a smelosti nemôžeš na verejnosti 
urobiť nič. 

O niekoľko dní neskôr hovorí Izai Dávidovi: 
„Zober jedlo, choď a daj ho svojim bratom 
na bojisku.“ Niekedy, keď ťa Boh chce posta-
viť na verejnosť, sa môže prihodiť niečo ťaž-
ké. Možno tento chlapec pôjde na miesto, 
kde sa práve bojuje. Možno riskuje svoj ži-
vot, možno ho zabijú. Aký je Boží plán? Keď 
Dávid dôjde s jedlom pre bratov na bojisko, 
obor tam práve hanobil a urážal Boží ľud. 
Vy teraz žijete vo chvíli, keď obor hanobí 
Boží ľud, v čase, v ktorom sa svet stavia pro-
ti synom Božím. Dávid sa veľmi nahneval 
a povedal si: – Nechám jedlo tu, pôjdem 
k svojim bratom a spýtam sa ich: „Kto je ten, 
čo hanobí Boží ľud?“ Ale jeho bratia mu od-
povedali: „Daj si pozor, toto nie je ovca ani 
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koza! To je obor, ktorý stojí na strane našich 
protivníkov! Načo si sem prišiel?“ Jeho bra-
tia sa pokúšali znechutiť ho. Keď vás Pán 
chce postaviť pred verejnosť, stále sa nájdu 
osoby, ktoré vás budú chcieť znechutiť. 
Nepočúvajte žiadne hlasy, ktoré vás chcú 
znechutiť! Načúvajte prísľubu, ktorý bol vy-
rieknutý nad vaším životom. Uchopte tento 
prísľub! 

Bratia sa chlapca pokúšajú znechutiť, ale 
v živote mladíka je niečo, čo sa v jeho vnútri 
hýbe. Potrebuješ niečo, čo ťa bude vo vnútri 
pohýnať, až kým neprídeš do bodu varu – 
to je ten správny bod, keď môžeš niečo uro-
biť. Dávid teda išiel za kráľom Šaulom a keď 
k nemu prišiel, nepovedal mu: „Ustúp, Šaul, 
prišiel som zaujať tvoje miesto, pretože Sa-
muel ma pred chvíľkou pomazal a ľud Izra-
ela ťa už oplákava!“ Tento chlapec nechcel 
vyjaviť svoje tajomstvo. Niektoré sny alebo 
vízie sú iba pre vás. Zachovajte si ich vo svo-
jom srdci. Nezjavujte všetko všetkým! Vyja-
vujte ich len tým, ktorým dôverujete. Dávid 
hovorí: „Kráľ, chcem ísť bojovať proti obro-
vi.“ „Dobre“, hovorí Šaul, „tu máš výzbroj“. 
Dávid si výzbroj skúsi a hovorí: „Och, ale je 
ťažká!“ V Pánových bojoch máš bojovať tak, 
ako to chce on. A taký, aký si. Keď sa chla-
pec od kráľa vzdialil, išiel k potôčiku a vzal 
si päť malých kamienkov. Ale hneď prvým 
kamienkom, ktorým je Božie slovo, zasiahol 
obra presne do stredu čela. Tento maličký 
kamienok vnikol do lebky obra a obor pa-
dol na zem, pretože bol zasiahnutý Božím 
slovom, slovom Ješua-Mesiáša. Bolo to 
kvôli pomazaniu, ktoré bolo v živote tohto 
mladíka. 

Izaiáš hovorí: „V ten deň bude sňaté jarmo 
z tvojich pliec a jeho bremeno prestane 
ťažiť tvoju šiju“ (Iz 10,27). Potrebuješ po-
moc Božieho pomazania. Toto pomazanie 
nielenže sníme jarmo, ono ho úplne zničí. 
Dielom pomazania je zničiť jarmo tak, aby 
už nikdy viac nemohlo byť opravené. Zniče-
nie démonov, ktoré sa už viac nedá obnoviť. 
Zničiť nádory tak, že sa už viac neobjavia. 
Zničiť choroby tak, že sa už nikdy viac ne-
objavia. Zničiť chaos a problémy tohto ži-
vota. Zničiť všetko to, čo prináša depresiu 
do tvojho života. Boh chce pomazať tvoj ži-
vot, aby tvoje kráčanie bolo hladšie. Toto je 
veľké víťazstvo pre tvoj život! Prosperujúca, 
úspešná budúcnosť. Pretože je na tvojom 
živote pomazanie, budeš mať úspech. 

„Pomazanie, ktoré ste dostali, ostáva vo vás. 
A nepotrebujete, aby vás niekto poúčal, ale 
ako jeho pomazanie vás poučí o každej veci 
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a je pravdivé a neklame, ostávajte v ňom, 
lebo ono vás poučí“ (1Jn 2, 27). Je to úžas-
né. Samo pomazanie vás bude vyučovať. 
Pomazanie ťa poučí, dá ti odvahu, otvorí ti 
oči, aby si videl, otvorí tvoje uši, aby si mo-
hol počuť jeho hlas. Pomazanie zničí všetko 
to, čo vyrušuje tvoj život. Dovoľme, aby nás 
pomazanie vyučovalo. Dovoľte, aby vám 
pomazanie dodalo odvahy. Nechajte, aby 
vám pomazanie dalo silu ísť vpred. Dovoľte, 
aby vám pomazanie otvorilo oči. Dovoľte, 
aby vám pomazanie dalo srdce leva! 

Boh je pripravený pozdvihnúť vás. Boh je 
pripravený ukázať vás svetu, zverejniť vás. 
Potrebujete jeho pomazanie, odvahu. Bu-
dete zverejnení. On vám dá svoje pomaza-
nie. Dovoľ, aby pomazanie zničilo všetky zlé 
veci v tvojom živote. Dovoľ, aby ti pomaza-
nie pripravilo cestu, po ktorej budeš môcť 
kráčať. 
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Keď som prišla 8. februára do Talianska 
na konferenciu s pozvaným hosťom z Afri
ky Surprisom Sitholom, čakal ma šok. Nikdy 
doteraz som sa nestretla s niekým, koho 
službou Ježiš kriesi mŕtvych ako potvrdenie 
ohlasovania evanjelia a kto tieto zázraky 
spomenie len tak, mimochodom, až zaráža
júco pokorne a jednoducho. Nemožné? Sek
társke? Vyvolávajúce senzáciu? V žiadnom 
prípade. Iba naplnenie Ježišovho prísľubu: 
„Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí 
vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, 
ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Ot
covi. A urobím všetko, o čo budete prosiť 
v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Sy
novi“ (Jn 14,12 – 13). Chceme, aby bol Otec 
oslávený v Synovi? Nechajme sa inšpirovať 
Surprisom – priveďme svoju vieru k jednodu
chosti. A nechajme sa prekvapiť. Boh cez nás 
chce urobiť OVEĽA viac, než tušíme. 
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Surprise, chceli by sme počuť vaše osobné 
svedectvo.
Volám sa Surprise Sithole, pochádzam z Af-
riky. Narodil som sa v rodine, kde sa prak-
tizovalo čarodejníctvo. Nepoznal som Pána 
Ježiša, ale jedného dňa, keď som mal 15 ro-
kov, ma Pán zavolal. Zavolal ma po mene. 
A povedal mi: „Zobuď sa, Surprise a odíď 
zo svojej dediny.“ Tej noci som sa zobudil 
a odišiel som zo svojej dediny do džungle, 
kde som strávil 2 týždne. Bol som tam spolu 
s kamarátom. Nebudem veľmi rozvádzať, 
čo som v džungli jedol. Po dvoch týždňoch 
sme sa s kamarátom dostali na hranice Ma-
lawi. Počas tých dvoch týždňov Pán preho-
voril k mužovi, ktorý sa volá Lucas a ktorý 
prišiel na hranice, aby nás tam vyzdvihol 
a vzal nás k nemu domov. Keď sme k nemu 
prišli, prespali sme celý deň, a potom nám 
všetci začali hovoriť o Ježišovi. To bolo pr-
výkrát, keď som počul o Ježišovi. Predtým 
som Ježiša nepoznal. V ten deň som odo-
vzdal svoj život Ježišovi a dnes žijem v Juž-
nej Afrike a mám na starosti 7 000 cirkevných 
zborov z 36 národov. Hnutie sa rýchlo rozši-
ruje aj v spolupráci s IRIS misiami. Máme 8 
základní a staráme sa tam o približne 3 000 
sirôt – kvôli vojnám je v Afrike veľa vdov 
a sirôt. Na každej z týchto základní sú siroty, 
o ktoré sa staráme, a biblická škola. A evan-
jelizujeme. Evanjelizujeme celú Afriku. 
Modlíme sa za našu víziu, ktorej poslaním je 
založiť cirkevné zbory všade: od Južnej Afri-
ky až po Jeruzalem. Naším cieľom je dostať 
Boha až po Jeruzalem. 

Chcem vám povedať, že Ježiš je živý. Je 
úchvatnou osobou, je úžasný. On je Bo-

žím synom. Keď čítaš tento odkaz, tak ho 
prijmi. Boh chce pozdvihnúť tvoj život 
na miesto, ktoré ti určil. Na miesto, o kto-
rom budeš vedieť, že je ti určené. Nech vás 
Pán žehná. 

Spomínali ste príbeh dievčatka, ktoré Boh 
vzkriesil cez vašu službu. Môžete povedať, 
ako Pán konal vašou službou od tohto zá-
zraku vzkriesenia?
Nie som to ja, je to plán Boha. Vskutku, mi-
nulý rok som videl štyroch ľudí, ktorí vstali 
z mŕtvych. V celej našej službe sme videli 
tak 80 – 100 vzkriesených ľudí. A väčšina 
z nich stále žije. Pán kriesi z mŕtvych podľa 
svojho plánu. On to robí, on to potvrdzuje. 
Hovorím to preto, že si nechcem privlast-
ňovať Božiu slávu, lebo tá je iba Jeho. Boh 
kriesi ľudí. 
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Ako ste sa dostali do kontaktu s Koinoniou 
a aký je váš odkaz pre Koinoniu? 
Minulý rok som sa zoznámil s Giuseppem 
de Nardim v Izraeli. Bol na dvoch stretnu-
tiach, ktoré som viedol. Po jednom stretnutí 
za mnou prišiel a opýtal sa ma: „Mohol by si 
prísť do Talianska?“ Odvtedy spolu komuni-
kujeme, posunul mi kontakt na Martu a Ada 
Leadership. Toto je teda dôvod, prečo som 
teraz tu. Koinonia má svoje jasné miesto 
a ako som povedal počas prvého dňa kon-
ferencie, videl som výhonok zo zeme. Bol tu 
už strom, ale prichádza ďalší výhonok, kto-
rý je silný. Tento výhonok rastie a má v sebe 
potenciál pre celý svet. Chcem ti, Koinonia, 
povedať, buď pripravená, lebo Boží oheň 
je na tebe. Si Božou odpoveďou do budúc-
nosti. Netráp sa, keď ťa kritizujú. Netráp sa, 
keď ťa budú súdiť. Pokračuj po svojej ces-
te, ktorú má pre teba Boh. Uvidíš výsledky 
plánov, ktoré má s tebou Boh. Nech ťa Pán 
žehná, Koinonia. Nech ťa Pán hýbe. Nech ťa 
Pán dovedie na tvoje miesto. Nech ťa Pán 
rozmnoží, lebo nie si malá, si veľká v Božích 
očiach. Nech ťa Pán žehná, Koinonia. 

Za rozhovor ďakuje Mária Ščepitová.

Svedectvo
Nepredpokladal som, že niekedy uvi-
dím vzkriesenie z mŕtvych. Čítal som 
Bibliu a miesta, kde sa hovorí o vzkriese-
ní z mŕtvych, no nemyslel som si, že sa 
môže stať niečo podobné.

Predsedal som charizmatickému stret-
nutiu v jednej dedinke a toto stretnutie 
malo veľmi dobrý priebeh. O dva dni 
ráno prišiel za mnou starosta tejto dedi-
ny a povedal: „Mladý muž, musíš ukončiť 
stretnutia, lebo jedna z osôb, ktorá sa 
zúčastnila tvojho stretnutia, predvče-
rom zomrela.“ Bolo to šesťročné dievčat-
ko, volalo sa Tsa-tsa. 

Keď ma starosta prišiel navštíviť a po-
vedal mi, že musím ukončiť stretnutia, 
povedal som mu: „Dobre. Ale môžem 
ísť navštíviť toto dievčatko, aby som vy-
jadril jej príbuzným sústrasť?“ A starosta 
povedal: „Áno, pôjdeme spolu. Ukážem 
ti cestu.“ Dorazili sme k domu. V dome 
sedelo šesť žien. Starosta mi ich predsta-
vil a vrátil sa do svojho domu. Keď od-
išiel, pozdravil som týchto ľudí a opýtal 
som sa: „Môžem sa modliť?“ A ľudia od-
povedali: „Samozrejme, modli sa.“ Začal 
som sa teda modliť. Nevedel som, že 

Surprise „Supressa“ Sithole slúži ako Medzinárodný riaditeľ pastorov pre spoločenstvo IRIS, kde 
dohliada na rýchlo sa rozširujúce prebudenie v Južnej Afrike (od roku 2000 bolo prebudených 
asi 7 000 nových cirkevných zborov). Jeho najväčšou túžbou je vidieť, ako bude zem plná po
znania Pánovej slávy ako vody, ktoré pokrývajú more (Hab 2,14). Je ženatý, s manželkou Trythi
nou majú troch synov. Žije v Nelspruit, Južná Afrika, kde riadi práce spoločenstva IRIS – Afrika 
a partneri v žatve.
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Ježiš znovu povolá toto dievčatko k ži-
votu. Vlastne som vôbec nevedel, za čo 
sa mám modliť, preto som sa väčšinou 
modlil v jazykoch. Nebola to vnútorná 
modlitba, bola to modlitba nahlas.

Trochu neskôr som si všimol atmosféru, 
ktorá ma obkolesovala v dome a uve-
domil som si, že všetky ženy zaspali. 
Bože môj! Ja sa modlím tak nahlas, že 
až kričím, a tieto tu spia? Vôbec ich ne-
vyrušujem, keď sa takto nahlas modlím? 
Neuvedomil som si, že tento spánok mi 
dáva príležitosť priblížiť sa k telu mŕtve-
ho dievčatka. Písmo hovorí, že keď Ježiš 
kriesil mŕtvych, prítomné osoby vychá-
dzali von. Ale v tejto chvíli mi Ježiš ne-
povedal, že mám prikázať osobám vyjsť 
von. Povedal mi: „Nemaj obavy z toho, že 
osoby nevychádzajú. Ja ich pošlem preč, 
hoci ostanú v miestnosti.“ A skutočne: za-
spali. Hoci ostali v tej istej miestnosti boli, 
ako keby v miestnosti neboli. A keďže 
boli ako keby vonku z miestnosti – spali, 
priblížil som sa k Tsa-tsa a začal som od-
krývať plachtu. Spod plachty sa vysunu-
la ruka. Kľakol som si a priložil som svoj 
prst na mŕtvu ruku dievčatka. Nehovoril 
som: „Tsa-Tsa, vráť sa do života!“ Otvoril 
som Bibliu a to, čo som v nej čítal, ma vô-
bec nepovzbudilo. Verš, ktorý som čítal, 
hovoril o tom, že národy zatvoria ústa, 
pretože nedostanú od Boha odpoveď. 
Zatvoril som Bibliu – táto odpoveď mi 
nedávala žiaden zmysel. Pokračoval som 
v modlitbe. Zrazu v istom momente z ni-
čoho nič, ani som nemyslel, že sa to sta-
ne, táto malá stuhnutá rúčka chytila môj 

prst. Bol som totálne šokovaný! A diev-
čatko hovorí: „Som hladná.“ Zvolal som: 
„Môj Bože!“ Triasol som sa od strachu. 
Tsa-tsa sa vrátila k životu!

Bola tam otvorená fľaša Coca-coly – toto 
nie je reklama na Coca-colu:-) Zobral 
som fľašu, nalial som z nej do pohára 
a dal som jej piť. Dievčatko sa tešilo zo 
svojej Coca-coly. Kým Tsa-tsa pila, zobu-
dil som jej mamu a ďalšie ženy: „Zobuď-
te sa!“ Keď sa mama zobudila, jej oči sa 
hneď upreli na dievčatko. Keď uvidela 
svoje dieťa, začala kričať a vyšla von. 
Všetky ženy začali jedna po druhej kričať 
a vychádzať z miestnosti, hluk vonku bol 
silnejší ako dnu. Pribehol starosta dedi-
ny a keď vstúpil a videl, znovu vyšiel, po-
triasol hlavou a vrátil sa naspäť dovnút-
ra. A opýtal sa ma: „Čo sa stalo?“ Vysvetlil 
som mu, čo Ježiš urobil. A spýtal som sa 
ho: „Môžem pokračovať so stretnutia-
mi?“ „Samozrejme! Pokračuj vo svojich 
stretnutiach!“ Znovu bolo možné robiť 
stretnutia v tejto dedine.

V ten večer bolo na stretnutí plno ľudí. 
Pretože v ten večer bola nad dedinkou 
Božia ruka a On robil mocné veci.
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Svedectvá kurz Emauzy 
Bibliu už nebudem považovať 
za obyčajnú knihu 
Ešte dva dni pred začiatkom kurzu som si 
kvôli školským a iným povinnostiam nebol 
istý, či pôjdem na kurz Emauzy, no Pán sa 
oslávil a ja som mohol všetko odložiť bo-
kom. Keďže som vedel, že tento kurz je o Bo-
žom slove, mojím očakávaním bolo, aby ma 
naučil vnímať Božie slovo nielen ako oby-
čajné slová či texty, ktoré napísali ľudia, ale 
niečo, čo skutočne pochádza od Pána, aby 
mi pomohol viac mu rozumieť, aby silnejšie 
vstupovalo do môjho srdca a prostredníc-
tvom toho aby mohol Pán konať v mojom 
živote stále viac a viac. Počas kurzu som 
zažil veľa krásnych prekvapení a chvíľ, ktoré 
mi mnohé veci, dovtedy nie celkom zrejmé, 
pomohli vyjasniť. Preto dúfam, že všetko, čo 
som sa sa dozvedel a naučil (a nie je toho 
málo), budem môcť deň čo deň využívať 
a verím, že ma aj kurz Emauzy doviedol 
k tomu, že Bibliu už nikdy za nejakú neosob-
nú a obyčajnú knihu považovať nebudem. 
Maťo 

Páčila sa mi komorná atmosféra kurzu
Musím povedať, že Kurz Emauzy bolo veľmi 
pekné stretnutie. Páčilo sa mi, že tam nebo-
lo veľa ľudí a bolo to viac komorné. Stretol 
som tam milých ľudí, fakt veľmi milých ľudí, 
s ktorými som sa dobre cítil. Aj tí, čo viedli 
kurz, boli veľmi sympatickí, hlavne dievča-
tá Mirka a Katka boli veľmi autentické (aj 
pekné:-). Páčili sa mi maľby znázorňujúce 
vlastnosti Božieho slova a maľby znázorňu-
júce učeníkov, ktorí išli do Emauz a potom 
do Jeruzalema. Zatúžil som tak viac poznať 
Božie slovo s rozhodnutím, že ho budem 
pravidelne čítať. Nemyslím však, že by som 
stratil svoje pochybnosti, som len človek 
hriešny a nedokonalý… 
Peter

Božie slovo je svetlo pre moje nohy
Kurz Emauzy bol odpoveďou Boha na moje 
otázky týkajúce sa Božieho slova a jeho 
vplyvu na môj život. Boh sa ma už skôr do-
tkol skrze Bibliu tak, že som ju začala čítať 
a žasnúť nad tým, aká je aktuálna aj pre môj 
život. No nie vždy som rozumela tomu, čo 
mi hovorí. Na tomto kurze som sa stala jed-
ným z dvoch učeníkov, ku ktorým sa pridal 
Ježiš, keď išli do Emauz. Práve on mi na tejto 
ceste začal pomaly otvárať oči. Je toho veľa, 
čo ma oslovilo, no spomenúť by som chcela  
jednu vetu z Biblie, ktorá sa ma veľmi dotkla 
už na začiatku kurzu: „Božie slovo je svetlo 
pre moje nohy“. Nie je reflektorom, ani diaľ-
kovým svetlom, ale doslova svieti len tak, 
aby som vedela urobiť jeden krok, potom 
druhý, tretí… Preto som sa rozhodla kráťať 
po mojej ceste každý deň s Bibliou. Kurz mi 
pomohol obnoviť môj vzťah so živým Ježi-
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šom, živým Božím slovom. A tak ho odporú-
čam všetkým, ktorí hľadajú Ježiša a chcú ho 
spoznať novým spôsobom.
Gabika

Nechaj sa viesť a dôveruj
Pozvanie na kurz Emauzy som dostala pár 
dní pred jeho začiatkom, preto bolo po-
trebné rýchlo sa rozhodnúť. Zavolala som aj 
sestre z agapita a obe sme uvažovali, ako si 
to doma zariadiť, aby sme mohli ísť na kurz. 
Odovzdali sme to v modlitbe Pánovi a on 
nám jednoducho pripravil cestu. Mohli sme 
prežiť dva nádherné dni s Ježišom spozná-
vaním ho cez Božie slovo. Pán sa nám po-
staral aj o cestu domov. Nadšené a vďačné 
Bohu sme sa rozlúčili a naše srdcia naozaj 
horeli túžbou hlbšie spoznávať Božie slovo, 
žiť ho a zvestovať ho iným. S úžasom si uve-
domujem, ako Pán najlepšie vyrieši každý 
problém, ktorý mu odovzdám s dôverou. 
Skús to aj ty, ak si to ešte neurobil. Nechaj 
sa viesť a dôveruj a budeš, tak ako ja, žasnúť 
nad tým, ako s ním ide všetko ľahšie. 
Blanka

Najlepšie je vyskúšať túto cestu osobne
Sväté písmo je cestou k Bohu. Kurz Emauzy 
bol pre mňa chodníkom k tejto ceste. Le-
movali ho pekné plagáty a zaujímavé zá-
žitky, namiesto drapľavých konárov dotyky 
Slova (na odporúčanie jedného zo sprie-
vodcov aj fyzický kontakt – v noci sa pritúliť 
ku knihe…). Sprievodcovia boli milí a jedlo 
chutné. A to podstatné sa slovami ťažko dá 
vystihnúť, preto je najlepšie vyskúšať puto-
vať touto cestou osobne… 
Jožo

Radosť, ktorú nachádzame medzi 
bratmi a sestrami 
Ako to už niekedy býva, mimoriadne dob-
re sa cítime na akcii, na ktorú sme vlastne 
ani nechceli ísť. A ešte je veľmi pozitívne, 
že máme okolo seba ľudí, ktorým nie je 
jedno, či sa prídeme s nimi zabaviť, alebo 
nie. Tak to bolo s mojím agapitom, ktoré 
mi pomohlo rozhodnúť sa. A tak to bolo 
po celý večer. Atmosféra bola veľmi dobrá, 
priateľská a prajná. Jedlo bolo excelentné 
a v množstve, ktoré len málokto dokázal 
zjesť. Bolo veľa smiechu a radosti, rozhovo-
rov a stretnutí s ľuďmi, ktorí sú nám drahí, 
ktorí prišli ako hostia (napr. pán primátor 
Knapík s manželkou), alebo ktorí z rôznych 
príčin v spoločenstve už dlhšie neboli. Ch-
cem povzbudiť tých, ktorí váhali a nakoniec 
neprišli, aby na budúci rok napriek pochyb-
nostiam prišli. Lebo ani „nepostačujúce” 
šaty, ani neprítomnosť partnera, ani mo-
mentálna zlá nálada nás nemôžu odlúčiť 
od radosti, ktorú nachádzame medzi brat-
mi a sestrami. 
Katka 
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Stretnutie 
mladých  
Bez teba to 
nejde!
Už lepkavý názov nesie predtuchu skvelého 
víkendu v priateľskej Božej atmosfére. Boh 
ma ešte nikdy nesklamal a ani tieto dva dni 
to nebolo inak. Štýlová komunitná hudba, 
radostná modlitba sprevádzaná Marcelo-
vým a Braňovým slovom tvorili kostru, Ježiš 
rozpumpoval srdce a mladí dali hlavu a pätu 
celému stretku, pretože BEZ NICH TO samo-
zrejme NEJDE. Naozaj sme mohli spoznať 
nežnosť Božej lásky, silu modlitby a význam 
chvály. A ak už nie preto, existuje minimál-
ne sto ďalších dôvodov, prečo sa oplatilo 
prísť. Je to každý človiečik osobitne. 

Postarané bolo jednoducho o všetko… Kto 
nebol, nemusí ľutovať, v apríli bude ďalšie. 

Lenka Uchaľová 
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S Ježišom v realite 
V januári som bola na stretku mladých 
v Zlatej Idke a zažila som rozhovor s Bohom. 
Jeho prítomnosť som po prvý raz pocítila 
pri jednej dynamike, keď som mala spúta-
né ruky a oči zakryté šatkou. Vtedy ma Boh 
objal a povedal, že sa nemusím ničoho báť, 
že je pri mne a nikdy ma neopustí. Nevede-
la som, ako mám na to reagovať. Myslela 
som si, že si to len nahováram, že len veľmi 
chcem, aby sa ma mocne dotkol, tak ako 
vravel Marcel. Stále som čakala, až mi z očí 
vyhŕkli slzy. Cítila som teplo na srdci a pokoj 
na duši. Chcela som, aby to trvalo ešte dlho, 
ale keď Marcel povedal, že ma Boh oslobo-
dzuje od všetkých mojich hriechov, uvoľnili 
sa mi ruky. Nechala som si ich na hrudi, tak 
ako som ich mala predtým. Začala som pla-
kať. Mala som pocit, akoby som sa tými slza-
mi očistila od všetkého zlého. Po čase ticha 
mi rozviazali oči. Keď som ich otvorila, uve-
domila som si, že všetci okolo mňa prežívali 
to isté. Bolo pekné vidieť, ako všetci naoko-
lo pomaly otvárajú oči a znovu vidia svet-
lo. Nechala som si túto spomienku v srdci, 
žijem s Ježišom aj v realite a snažím sa žiť 
len preňho. Učiť sa, spievať, tancovať preto, 
aby mal zo mňa Ježiš radosť. Odvtedy sa mi 
v živote dejú rôzne zázraky ohľadom školy 
aj súkromia. Dúfam, že to bude trvať ešte 
dlho. Verím tomu, že zvládnem školu a všet-
ky problémy „ľavou zadnou“. Lebo teraz už 
viem, že s Bohom sa nemusím ničoho báť. 
Toto stretko bolo pre mňa zázračné, per-
fektné. Boh urobil v mojom živote zmenu. 
Za to som mu nesmierne vďačná… 

Mirka, Košický Klečenov 
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victory alebo  
čas tvojej slobody
Takmer 200 mladých ľudí zapálených pre Ježiša sa stretlo 12. januára 
na stretnutí v Prešove, aby zakúsili pravú slobodu, ktorú im vie dať iba 
Ježiš. 

Všetko sa začalo videoprojekciou. Po úvod-
nom privítaní otca Milana Bednarika nasle-
dovala modlitba chvál a prednáška Michala 
Irsáka, ktorý nás – mladých – povzbudil, 
aby sme sa nebáli prekážok v živote, aby 
sme vytrvali v modlitbe a hlavne, aby sme 
sa nebáli evanjelizovať. Na záver prednášky 
sme sa spoločne modlili a s povzbudením 
a vierou sme vyrazili do ulíc prešovského 
Sekčova pozvať mladých, aby večer spo-
ločne s nami zakúsili živého Ježiša. Názov 
tohto večera bol Dance evening. Na pódiu 
sa predstavila gospelová skupina Jordán, 
breakdanceri, ale aj rap pre Ježiša v podaní 
dvoch chlapcov, pre ktorých to bola takis-
to nová skúsenosť. Najkrajšie na tom bolo, 
že všetko išlo zo srdca a nie preto, aby sa 
niekto ukázal, aký je úžasný, ale aby v tom, 

čo robí, oslávil Ježiša. K tancom sme sa 
postupne zapojili všetci a zabávali sa spo-
ločne. Postupne sa to prenieslo do ďalších 
chvál, ktoré boli nádhernou modlitbou 
a naším poďakovaním za krásny večer. Vno-
rili sme sa do hĺbky modlitby, spoločne sme 
zakúšali priateľstvo, čas našej slobody a vic-
tory – pravé víťazstvo v Ježišovi. Zaznelo aj 
svedectvo jedného dievčaťa – Radky, ktorú 
Pán oslobodil od rôznych závislostí. Načer-
pali sme nové sily do ďalších dní a teraz je 
len na nás mladých, ako to bude pokračo-
vať. Victory bolo začiatkom, ďalej musíme 
pokračovať my. Verím, že sa k nám pridáte 
a nabudúce nás bude opäť viac.

Ivana Popaďáková 
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Vietor 
Časopis Koinonie Ján Krstiteľ  

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

Kalendár aktivít KJK

Vietor
Časopis Koinonie Ján Krstiteľ 

•	 prosme	 za	 novú	 horlivosť	 pre	 evanjelizáciu	

a nové vyliatie Ducha Svätého; nech sú členo

via Koinonie nanovo pomazaní na ohlasova

nie radostnej zvesti; prosme za službu Domov 

modlitby a za nové Domy modlitby,

•	 prosme,	aby	Pán	urýchlil	náš	prechod	do	zasľú

benej zeme – Vyšného Klátova v tomto roku; 

prosme za všetkých dobrodincov, aby boli od

menení; prosme za všetkých, čo sa namáhajú 

pri prácach, aby boli hojne požehnaní,

•	 prosme	za	jednotu	medzi	nami;	nech	sa	rozlie

va pomazanie priateľstva na našu oázu, aby 

boli na nás znaky Ježišovej lás ky; nech sme aj 

vďaka formácii upevnení ako Ján Krstiteľ v na

šom povolaní,

•	 prosme	 s	 vierou	 za	 našich	 chorých,	 aby	 boli	

v Ježišovi Kristovi uzdravení,

•	 prosme	 o	 požehnanie	 pri	 príprave	 evanjeli

začných stretnutí: Turíc v Košiciach, kurzu Filip 

a stretnutia mladých v apríli,

•	 prosme	 za	 všetkých	podnikateľov	našej	 oázy,	

aby ich Pán Ježiš sprevádzal svojím požehna

ním vo všetkom, čo podnikajú,

•	 prosme,	 aby	 sa	 rozlialo	 požehnanie	 na	 dielo	

potravinovej banky,

•	 prosme	 za	 požehnanie	 Vetra	 a	 za	 tých,	 ktorí	

slúžili pri jeho príprave.

Intencie

Pravidelné stretnutia pozostávajú z modlitby 

chvál, prednášky, modlitby za uzdravenie, modli

tieb za rôzne potreby. Košice – internáty Považ-
ská 7, každý štvrtok o 18.00 hod okrem cirkev

ných a štátnych sviatkov.

Pravidelne

> 12. 4. 2008 – maxiagapito rodín, ul. Považská 7, 

Košice

> 12. – 13. 4. 2008 – Stretnutie mladých v Zlatej 

Idke

> 12. 4. 2008 – agapito

> 19. – 20. 4. 2008 – Srdce Leva – charizmatické 

stretnutie Koinonie; ul. Považská 7; Košice 

(začiatok o 9. 30)

> 27. 4. 2008 – koinonia v Cassosporte

> 1. 5. 2008 – rodinné stretnutie členov KJK vo 

Vyšnom Klátove – opekačka (začiatok o 10.00)

> 10. – 11. 5. 2008 – Stretnutie KJK na Turíce 

s Ricardom Argañarazom – Košice Cassosport 

(začiatok o 10.00)

> 17. – 18. 5. 2008 – formačné stretnutie služby 

modlitba príhovoru v Košiciach

> 25. 5. 2008 – koinonia 


