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Milí priatelia,
„dostanete silu a budete mojimi svedkami; pôjdete do sveta a budete hlásať…“
Dnes mocnejšie zaznievajú slová o moci
Ducha Svätého a o potrebe evanjelizácie.
Zazneli na diecéznom stretnutí mladých
v Humennom po Veľkej noci a na konferencii o pastoračnom pláne Slovenska, ktorá
bola v Ružomberku. Svet je otvorený a je
výzvou a volaním, aby sme evanjelizovali. Tak často práve nová evanjelizácia bola
skloňovaná počas spomínanej konferencie
v Ružomberku. Uvedomil som si, že dnes je
to (možno často na papieri, alebo iba v slovách) skutočnosť, tak ako to nebolo pred
niekoľkými rokmi. Koinonia prišla nielen so
samotným termínom – (náš Pán v proroctve
pre Camparmò z roku 1978 ukázal na novú
evanjelizáciu), ale prezentuje v spoločnosti
a Cirkvi nové formy a spôsoby evanjelizácie.
Ale potrebujeme silu; máme prísľub, že budeme vyzbrojení mocou zhora – mocou
Ducha Svätého a mnohí to zakúsili vďaka
stretnutiu Srdce leva. Verím, že práve Turíce
budú pre nás všetkých o tejto skúsenosti.
Dostaneme silu a budeme svedkami.
Milan Bednarik

Časopis Koinonie Ján Krstiteľ

Vietor

Históra Koinonie Ján Krstiteľ
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O nás Koinonia Ján Krstiteľ, katolícke charizmatické spoločenstvo v službe
novej evanjelizácie, bola založená 1. 1. 1979 katolíckym kňazom o. Ricardom
Argañarazom v Camparmò (Taliansko). Svoju evanjelizačnú činnosť vyvíja
v mnohých krajinách sveta, na všetkých kontinentoch. Koinonia Ján Krstiteľ je federáciou združení a realít. Sídlo federácie sa nachádza v Plzni–Liticiach. Výkonným orgánom je generálny pastier, v súčasnosti ním je o. Alvaro Grammatica. Stanovy KJK boli schválené generálnym vikárom pápeža
v Ríme, kardinálom Camillom Ruinim 15. 1. 1992 pri uznaní Koinonie ako
súkromného združenia veriacich (podľa kánonu 299 par. 3 Kódex kanonického práva).
Na Slovensko vstúpila KJK v roku 1994 na pozvanie prešovského spoločenstva Obnovy v Duchu Svätom – Metanoia. V zmysle kánonu 299 par.
3 Kódexu kanonického práva pôsobí Koinonia Ján Krstiteľ ako súkromné
združenie veriacich v Košickej arcidiecéze po schválení arcibiskupa Mons.
Alojza Tkáča zo dňa 3. augusta 1995, v Banskobystrickej diecéze po schválení biskupa Mons. Rudolfa Baláža od 17. decembra 1999 a v Prešovskej
eparchii po schválení eparchu Mons. Jána Babjaka, SJ od 4. mája 2007.
Štatutárnym zástupcom Oázy Zlatá Idka bol stanovený kňaz Košickej arcidiecézy Milan Bednarik, Oáza Sklené pôsobí pod vedením kňaza Banskobystrickej diecézy Vladimíra Beregiho, Realita Prešov pôsobí pod vedením kňaza Prešovskej eparchie Antona Pariľáka. KJK je združením, ktoré
riadne podlieha cirkevnej vrchnosti a rešpektuje ju. K dnešnému dňu má
KJK 3 232 členov, 59 zasvätených bratov a 81 sestier, 960 Domov modlitby,
16 kňazov. Oáza Zlatá Idka má 273 členov, 4 zasvätených bratov a 4 sestry
a 65 Domov modlitby.
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Provokácia alebo pečať
Ducha?
• Marcel Hakoš

Ak ti postačí zopár pekných riadkov, ktoré môžu pohladiť tvoj pokojný
náboženský život, obávam sa, že po prečítaní týchto viet sa k tomu
nedopracujeme. Totiž, mojou úlohou nie je predstaviť ti novodobé objavy
modernej teológie alebo ružové obláčiky v Božom kráľovstve, ale ukázať
na prenikavý zásah Božieho Ducha, ktorý túži zmeniť nasmerovanie a cieľ
tvojho života.
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Možno si už zakúsil pôsobenie Ducha ako
vietor, voda či oheň, povedzme niečo, čo
trvalo nejakú chvíľu. Vo svojom vnútri však
cítiš túžbu po niečom, čo je nezmazateľné
a nepominuteľné. Niečo mocnejšie a trvácnejšie ako chvíľková elektrizujúca atmosféra v charizmatickom prostredí.
Pozrime sa teda na kľúčové slovo z listu Efezanom. V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli
slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse,
a keď ste v neho uverili, označení pečaťou
prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie
tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy
(Ef 1, 13 – 14).
Tu môžeme vidieť, že pôsobenie Ducha
Svätého v živote človeka, ktorý uveril v Ježiša, je akoby označenie nezmazateľnou
pečaťou. Prečo vlastne pečať?
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V časoch sv. Pavla a zvlášť v Efeze, veľkom
prístavnom meste v Grécku, sa obchodovalo predovšetkým s drevom. V prístave
boli veľké sklady na jeho uskladnenie. Keď
obchodník prišiel a kúpil drevo, nemal
vždy možnosť odviezť ho so sebou. Kúpené drevo najprv zapečatili a označili. Pečať
na dreve znamenala, že drevo je už predané
a patrí konkrétnemu obchodníkovi. Pečať
označovala vlastníka dreva. Pečať sa využívala aj na označenie oviec a hovädzieho
dobytka. Pastieri označili ovce farbou alebo
značkou, a tým naznačili, že patria určitému
vlastníkovi a nikomu inému. To isté platilo
aj pre rímskych otrokov, ktorí mali na sebe
nezmazateľnú pečať, vytetovanú pod kožou. Pečať je niečo viditeľné, čo v prípade
otrokov pri tetovaní bolo sprevádzané bolesťou, niečo citeľné a neodstrániteľné. Bola
to práve pečať, ktorá hovorila, komu patrí
otrok, pre koho žije a aké je nasmerovanie
jeho života. Využitie pečate v dejinách sa
samozrejme neobmedzuje len na takúto interpretáciu. Jej význam je veľmi bohatý.
Vráťme sa opäť k Božiemu slovu. Pavol tu
hovorí jednu revolučnú pravdu. Hovorí,
že vo chvíli, keď si počul a uveril evanjeliu
o svojej spáse, bol si označený pečaťou Ducha Svätého. Počul si dobre? Bol si označený pečaťou! Je to naozaj úžasný kreatívny
zásah Ducha Svätého do tvojho života. Tou
prvou podmienkou je uveriť v Ježiša živého, ktorý vstal z mŕtvych, ktorý jediný má
moc nad smrťou a nad diablom. Nemyslím
tu na pekné a dobré predsavzatia, alebo
na zvýšenie počtu modlitbových pobožností, ale na návrat k Ježišovi, ktorý je reál-

ny a dostupný každému. On už nie je viac
v hrobe. On žije a žiarlivo túži po tebe. Božia
odpoveď na takýto krok je nekompromisná
pečať Božieho Ducha na tvoj život. Maj odvahu prijať ju práve teraz, tam, kde si. Prijať
túto pečať znamená, že začneš v sebe cítiť
istotu, že si vykúpený, ešte lepšie, uchvátený Ježišom a že patríš jedine jemu. Smrť,
diabol a hriech už viac neovláda tvoj život.
Prežívaš istotu, že tvoj život sa tu nekončí,
ale že tvoj životný cieľ je doslova uchvacujúci, si stvorený pre večnosť, na chválu jeho
slávy. Si jeho vlastníctvom, jeho synom, ktorý mu patrí navždy. Nik iný už na teba nemá
právo. Žiaden problém, ťažkosť, situácia, ba
dokonca ani hriech nie je dosť silný na to,
aby ťa obral o túto večnú pečať. Ak kráčaš
cez oheň, cez vodu, si skúšaný, Boh sa ti
zdá byť vzdialený, pozri sa na pečať Ducha,
ktorá je na tebe. V tom všetkom si viac ako
víťaz, lebo patríš Ježišovi.
Prajem ti, aby tieto slová neboli pre teba
len o jednu biblickú informáciu naviac, ale
aby sa stali nezmazateľnou, neodstrániteľnou a hlavne viditeľnou skúsenosťou, ktorá bude charakterizovať tvoje ohlasovanie
skutočného Ježiša, Pána všetkých časov.
×]
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Evanjelizácia –
výzva dnešnej doby
• Milan Bednarik

Základná úloha cirkvi je evanjelizácia – šírenie dobrej zvesti Ježiša Krista,
všetkým ľuďom, slovom aj skutkom.
Táto Ježišova dobrá zvesť má moc dať život
a zmeniť tých, ktorí ju počujú. Z toho dôvodu sa nemôžeme unaviť, či stratiť záujem
o hlásanie evanjelia tým, ktorí sú v cirkvi
alebo mimo nej. Pre člena Koinonie Ján Krstiteľ je evanjelizácia vecou bytia, či nebytia.
Člen komunity, ktorý neevanjelizuje, nie je
Ján Krstiteľ.
Ježišova úloha
Ježišova misia bola zrejmá z toho, čo učil,
kázal a čo žil. V Lukášovi 4,18 – 19 Ježiš oznámil, čo bude jeho úlohou. Citoval Izaiáša:
„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal,
aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení,
a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť
na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“
Ježišova úloha bola evanjelizácia, prinášanie dobrej zvesti. Tak či tak, Ježiš nebol
ten, ktorý iba zvestoval dobrú zvesť, on
sám bol dobrá zvesť. Chudobní, otroci, slepí, utláčaní a mnohí ďalší rozpoznali v Ježišovi Božieho Mesiáša, toho Pomazaného,

ktorý prišiel, aby ich zachránil. Ježišova
služba sa dotkla ich tiel rovnako ako ich životov. Na konci bolo Ježišovou úlohou ísť
na kríž. Takto Boh spasil svet skrze svojho
Syna. Apoštol Pavol vysvetlil prínos Ježišovej misie nasledovne:
„Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú
ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv
prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé
hriechy vo svojej božskej zhovievavosti, aby
v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že
sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho,
kto verí v Ježiša.“ (Rim 3,23 – 26)
Ježišova misia skrze učeníkov
Pred tým, ako Pán Ježiš opustil svojich učeníkov, sľúbil im:
„Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme
i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj
zeme.“ (Sk 1,8)
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Ježiš sľúbil svojim učeníkom, že nebudú
sami. Dostanú moc z výsosti, Ducha Svätého, ktorý im dá silu, ktorú potrebujú, aby
svedčili o Kristovi tam kde žili (Jeruzalem),
vo svojej krajine/štáte (Júdsko), v susediacich a etnicky rozdielnych komunitách (Samária) a v celom svete.
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Prví učeníci svedčili o tom, čo v skutočnosti
videli a počuli. Dobrá zvesť o Božej bezpodmienečnej láske k ľuďom bola viac ako len
nejaký pojem, o ktorom sa dalo hovoriť či
debatovať. Dobrá zvesť sa v skutočnosti
stala človekom (Jn 1,14). Ježiša mohli učeníci pozorovať a počuť. Evanjelista Ján hovorí
o tom, že videli slávu Božiu, o tom, že Ježiš
bol plný milosti a pravdy. A v Prvom liste
apoštola Jána, Ján znovu spomína, že Ježiša

mohol on a ďalší ľudia vidieť očami, počuť
ušami a dotýkať sa ho rukami. A to, čo videli
a počuli, bolo podávané ďalej. „Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám.“ (1Jn 1,3)
Dnes je na nás, aby sme evanjelizovali
a svedčili o Ježišovi Kristovi, že je živý. Nanovo vstupujeme do projektu Dom modlitby,
lebo je to spôsob ako účinne evanjelizovať.
Keď v týchto dňoch privítame opäť medzi
nami na slávení Turíc zakladateľa Koinonie
Ján Krstiteľ, máme vďačné srdce, lebo jeho
si Pán Ježiš použil, aby mu v srdci hovoril
o Camparme ako o dome modlitby, z ktorého vytryskne nová evanjelizácia a nové
povolanie.
×]
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Kerygmatická
evanjelizačná škola –
naplnenie povolania Ján
Krstiteľ
• Martin Páral

„Camparmò bude mojím domom modlitby, z ktorého vytryskne nové
povolanie a nová evanjelizácia…“
Toto sú slová proroctva, ktoré o. Ricardovi
dal Pán pre Camparmò a pre celú komunitu. Ricardo nevedel, čo je to nová evanjelizácia, až o niekoľko rokov Sv. Otec Ján
Pavol II. vyhlásil novú evanjelizáciu, novú
v horlivosti, v metódach a výrazoch, novú
aj v povolaní a zodpovednosti laikov, teda
každého kresťana.
Ako Pán postupne odkrýval povolanie Koinonie k evanjelizácii, daroval jej aj účinný
nástroj na naplnenie tohto povolania, a ním
je Kerygmatická evanjelizačná škola, ktorá
nielen učí ako evanjelizovať, ale aj formuje
formátorov – učí ako učiť evanjelizátorov.
A to najdôležitejšie, Kerygmatická evanjelizačná škola formuje myslenie – mentalitu,
tvorí kerygmatickú mentalitu. Dôležitosť
kerygmatickej školy potvrdili pri svojej návšteve aj dvaja biskupi. Plzenský diecézny
biskup o. Ratkovský a biskup z Indie, ktorý
prišiel do Plzne „iba“ preto, aby sa s Koi-

noniou dohodol na spolupráci našej školy
s jeho diecézou.
Od roku 2003 má Kerygmatická evanjelizačná škola svoje formačné centrum v Prusinách v Českej republike. V tomto roku sa
od októbra do decembra formovalo okrem
12 bratov a sestier z internej komunity aj 18
bratov a sestier z Mexika, Severného Írska,
Španielska, Talianska, Indie a Slovenska.
Väčšina z nich obetovala svoj čas, ktorý
mohla tráviť so svojimi rodinami a odpovedala tak na Pánovo volanie vstúpiť do jeho
služby intenzívnejšie ako doteraz. Všetci
sú odhodlaní bohatstvo, ktoré získali, odovzdať vo svojich oázach a realitách. Tu je
niekoľko svedectiev.
David
Volám sa David, som zodpovedný za Koinoniu Ján Krstiteľ v Severnom Írsku. Táto škola
mi dala vnútornú istotu spásy. Je pre mňa
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veľmi dôležité mať istotu, že som spasený.
To znamená, že som oslobodený od hriechu
a dostal som nový život. Vedel som, že som
spasený, ale tento čas štúdia mi dal vnútornú istotu. Táto istota spásy „prešla“ z hlavy
do môjho srdca. Touto istotou je ovplyvnená aj moja osobná modlitba a táto istota
mi bude pomáhať v mojej službe pastiera
našej reality v Severnom Írsku.
Alessandro
Som Alessandro, som zo Sardínie. Som veľmi vďačný tejto škole, lebo mi dala novú
mentalitu, novu víziu pre evanjelizáciu,
veľmi konkrétnu a efektívnu. Kompletne
novú a mimo všetkých schém, ktoré som
mal predtým. Na začiatku som sa cítil veľmi ťažko, lebo som nevedel prijať metódu,
keď som zmenil postoj. Som za to veľmi
vďačný, lebo som mohol zvíťaziť nad svojimi schémami práce a naučiť sa základné
veci veľmi originálnym spôsobom. Vďaka,
že o. Ricardo ma pozval prežiť túto skúsenosť a som vďačný aj Cinzii a Alvarovi
za ich horlivosť, s akou sa odovzdali každému z nás. Počas školy mi Pán dal veľký
dar - spoznať nádherných bratov z celého
sveta. A veľké priateľstvo s nimi mi prehĺbilo život. Poznal som jazyky, zvyky, kultúru odlišné od mojej, a týmto poznaním
som získal veľké bohatstvo. A to otvorilo
moje povolanie, čo je vízia medzinárodná,
ktorú Duch Svätý robí s KJK. Vrátim sa domov s veľkým nadšením pre evanjelizáciu,
dúfam, že rýchlo prinesiem ovocie vďaka
tomu, čo som sa naučil. Ďakujem Koinonii
v Plzni za veľkú pohostinnosť a náklonnosť, ktorú nám prejavili.

F OTO : M Á R I A Š Č E P I TO VÁ

Armando
Volám Armando, som z Mexika, mám 66
rokov, som najstarším žiakom Kerygmatickej školy. Chcel som prísť do tejto školy,
z ﬁnančných dôvodov to však nebolo možné, ale pomohol mi priateľ, ktorý zaplatil
časť nákladov. O škole som mal svoje predstavy, myslel som si, že sú to iba kurzy. Ale
Pán zmenil moje predstavy a zistil som, že
škola je veľmi precízny projekt. Táto zmena
začala, keď sme začali preberať kurz Pavol.
Som vďačný našim učiteľom Alvarovi, Cinzii
a Miriam, že mi ukázali, že Koinonia Ján Krstiteľ je komunita, ktorá pozná svoje povolanie. Zažil som tu to, čo ma učil môj pastier
Fabrizio, že za mnou stojí skutočná komunita KJK a s veľkou radosťou môžem povedať,
že som jej členom. Poznávam, že o. Ricardo
prijal od Ducha Svätého veľký projekt, ktorý
musíme nasledovať.
×]

7

8

Téma|Dom modlitby

Dom modlitby –
nový impulz pre prežívanie
tvojho vzťahu s Bohom
• Andrej Rybár

Bolo to pár mesiacov po mojej skúsenosti s Ježišom, mal som 19 rokov.
Vtedy sa ma moja priateľka opýtala, aký život by som chcel viesť, aby som
bol šťastný.

Tak som nad tým trochu uvažoval a odpovedal som jej, že by sa mi páčilo žiť medzi jednoduchými ľuďmi v ďalekej krajine dakde
v džungli a po večeroch im čítať z Biblie
a tak im pomáhať nájsť cestu k Ježišovi.
Pán mi pomohol splniť časť tejto mojej túžby a po večeroch čítam s tými, ktorí k nám
prídu, Sväté Písmo a zdieľame sa o Ježišovi,
ako kráča s nami.
Áno, hovorím o Dome modlitby. Hovorím
o tom, čo prináša požehnanie všetkým,
ktorí doň prichádzajú. Hovorím o tom, čo
v svojej jednoduchosti a účinnosti vie priniesť veľa dobrého ovocia do života tým,
ktorí sa rozhodnú a vytrvajú. Tým, ktorí
dávajú prednosť súkromnému prežívaniu
svojho vzťahu s Bohom, nech poslúži to, čo
prežil sv. Pavol. To, čo sa naučil pri Gamalielových nohách bol dobrý základ, na ktorom mohol stavať svoj starozákonný vzťah

s Bohom. A ak už mal aj vtedy vo svojom
živote osteň, ktorý ho šľahal po tvári, možno sa mu ho viac-menej darilo paciﬁkovať
svojou horlivosťou a radikálnosťou, s ktorou hájil vieru svojich otcov. V jednej chvíli
ho však Ježiš zastaví na ceste, dáva sa mu
poznať a tiež mu dáva pochopiť, že sa márne snaží vlastnou silou zachovávať a bedliť
nad dodržiavaním zákona – vzpierať sa proti ostňu. Takže Pavol spoznáva Ježiša ako
málokto iný a predsa mu Pán vraví: „Choď
do mesta a povedia ti, čo máš robiť“. V Damasku, v obyčajnom dome, Pavol získava
skúsenosť s tým, ako Ježiš koná cez bratov
a bratia žasnú nad tým, akého človeka dokázal Ježiš premeniť na učeníka.
Dnes rovnako žasnú ľudia v mnohých Domoch modlitby, keď Pán mení neriešiteľné, akoby zabetónované veci. Ak však ty
ešte nemáš u seba doma takúto skúsenosť
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a chceš začať alebo znovu začať s projektom Domu modlitby, tak pre teba dnes znova chceme nadviazať na službu, ktorá už
jedno obdobie fungovala a to „starostlivosť
o Domy modlitby“. Pán si tak použije tvoj
dom na to, aby tam mohol doviesť niekoho, s kým chce robiť veľké veci a ty môžeš
mať na tom podiel. Mojou snahou bude,
aby som s mojím agapitom a s tými bratmi a sestrami, ktorí sa k nám chcú pripojiť,
pomáhali otvárať hlavne u členov Koinonie
nové Domy modlitby. Tiež tým, ktorí budú
chcieť pomôcť, poradiť, dať nový impulz
v už otvorených Domoch modlitby, radi poslúžime.

F OTO : M Á R I A Š Č E P I TO VÁ

Aby sa nám to všetkým darilo naplniť, chcem
vás poprosiť o modlitbu, lebo každé Božie
dielo prináša aj duchovný boj a my v ňom
chceme obstáť s Ježišovou pomocou.
Všetkým záujemcom o Dom modlitby ponúkam kontaktné údaje na košickú oblasť:
E-mail: andrej.rybar@gmail.com
centrumke@koinonia.sk
Mobil: 0907997054
Tel.:
0556427071

Rozhovor

Explózia v Indii!
Na Slovensku sa hanbíme rozprávať o Ježišovi, hoci tu nemáme také
prekážky. V Indii môžu ľudia zomrieť, a predsa to chcú robiť.
Mima, ako to začalo, ako si sa dostala
k tomu, že pôjdeš do Indie?
Začalo to minulý rok na kurze Pavol. Dostala som nanovo túžbu evanjelizovať. V tom
čase som už bola rozhodnutá, že chcem ísť
na 3 mesiace do evanjelizačnej školy v Plzni.
Tam som zrazu zistila, že svet nie je len Slovensko, ale že je oveľa väčší.:) Moji spolužiaF OTO : J O N ATÁ N P E T R Í K
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ci boli totiž z Indie, Mexika, Írska, Španielska,
Talianska, Nemecka a Poľska. Vtedy som si
uvedomila, že je veľa krajín, kde je potrebné
ísť evanjelizovať a začala som túžiť po tom,
že chcem ísť evanjelizovať kdekoľvek, kde
to bude potrebné. Krátko na to som od írskeho spolužiaka dostala anglickú Bibliu
a niekto sa vtedy zasmial, že je to možno
prorocké. Ja som si pomyslela: „Super, tak
o dva roky, keď budem rozprávať dobre
anglicky, pôjdem. Možno do Indie.“
O dva týždne mi oznámili, že ak chcem,
môžem tam ísť hneď. Wow! V ten deň som
od prekvapenia skoro nemohla dýchať.
Nemohla som pochopiť, ako môže Boh tak
rýchlo plniť túžby môjho srdca a ako ma má
tak rád. Nepochopiteľné pre mňa bolo tiež
to, že nerozprávam veľmi dobre anglicky.
Prečo práve ja? Ale ostatní ma povzbudzovali: „Neboj sa, choď!“ Rozhodla som sa, že
idem. Do odchodu sme mali len krátky čas,
a tak som začala rýchlo vybavovať pas, víza,
všetky očkovania a 15. januára sme už mali
byť na ceste.
Víza som dostala po Vianociach. V ten istý
deň som tiež dostala email, že nastala zmena a do Indie sa nejde v januári, ale až v polovici februára, a už na iný projekt, kde už
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potrebujem rozprávať po anglicky lepšie.
V prvej chvíli som si pomyslela, že to nie je
pre mňa. Ale priatelia ma znova povzbudzovali, že ak ma Boh do toho pozval, určite
to chce. A tak som sa modlila: „Pane Ježišu,
som ochotná sa teraz každý deň učiť anglicky a pripravovať, ale musím vedieť, či to ty
naozaj chceš, lebo ak nie, tak tam nejdem.“
Odpovedal mi cez Bibliu - slovom o tom,
ako bol Áron vybratý z ľudu na službu. Povedala som Ježišovi: „Tak teda idem. Dávam
ti mojich 5 chlebov a 2 ryby – tú moju angličtinu, a ty môžeš urobiť, čo chceš.“
Môžeš nám bližšie priblížiť projekt, ktorý
sa rozbieha v Indii?
Je to niekoľkoročný projekt, organizovaný
Biskupskou konferenciou Indie v spolupráci s Koinoniou. Začal minulý rok seminárom
o novej evanjelizácii. Tento rok pokračuje
kurzom Filip v 10 regiónoch celej Indie. Budúci rok nasleduje kurz Pavol a o 2-3 roky
budú mať v Indii vlastnú evanjelizačnú
školu. V každom regióne sme urobili kurz
Filip s metodológiou tohto kurzu (pozn.
metodológia - návod, ako kurz robiť) asi pre
9 diecéz. Takže počas dvoch mesiacov sme
vyformovali v celej Indii 90 tímov pre kurz
Filip. Každý tím sa vráti do svojej diecézy
a urobí tento kurz, a tak vyformuje ďalších
20 farských tímov. Takže trocha matematiky - 90x20=1800 tímov pre kurz Filip. Keď
každý tím urobí len 5 kurzov Filip, bude to
za rok 9000 kurzov v celej Indii. A ak na každý kurz príde len 50 účastníkov, za rok môže
mať skúsenosť so živým Ježišom 450 000
ľudí. A toto je multiplikácia v praxi.

Budúci rok bude tento projekt pokračovať
rovnakým spôsobom kurzom Pavol. Cieľom
celého projektu je, aby sa každý človek stal
evanjelizátorom. Je to úžasný projekt a Pán
doň pozval práve Koinoniu Ján Krstiteľ.
Je jednoduché ohlasovať živého Ježiša
v Indii?
Nie je to jednoduché. V mnohých štátoch
Indie je nebezpečné rozprávať o Ježišovi.
Prevažuje tam hinduizmus a existujú rôzne
fundamentalistické skupiny, ktoré napádajú
kresťanov, zapaľujú im domy, kostoly, celé
dediny. Napr. pred 9 rokmi upálili jedného
protestanského pastora v aute aj s dvoma
malými deťmi. Napriek tomu, alebo aj práve preto Boh robí v Indii veľké veci (napr.
na jednom veľkom stretnutí prijalo Ježiša
8000 ľudí, ktorých ešte v ten deň pokrstili).
Nemala si strach?
Mala som strach, lebo som nevedela, aká
je tam situácia, ako sa môžem prejavovať
na ulici - či môžem hovoriť o Ježišovi. Je tam
reálna hrozba, že človek tam môže kvôli Ježišovi zomrieť.
Čím sa líši prežívanie Boha u Európanov
a u Indov?
Myslím si, že my, Európania, máme v sebe
určité schémy a do nich chceme vložiť
Boha. Indovia zmýšľajú viac srdcom. Všetci
sú veľmi duchovní - hinduisti, budhisti,
moslimovia,… Je to duchovná krajina, náboženstvo je súčasťou života, všetko, čo robia, je pre nich modlitba, neoddeľujú kostol
od bežného života.
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Je rozdiel medzi mladými v Indii a tu
na Slovensku?
V prvom rade sa mladí inak obliekajú - zachovávajú tradície, aj keď pomaly začína
hlavne vo veľkých mestách prenikať aj tu
západná kultúra. Majú rovnako ako u nás
rôzne mládežnícke organizácie, stretli sme
sa napr. s Jesus Youth. Je to organizácia pôsobiaca po celej Indii, modlia sa podobne
ako my, organizujú modlitebné stretnutia,
workshopy, chodia evanjelizovať.
Čím ťa obohatila evanjelizácia v Indii?
Určite v mnohom. Najviac ma zasiahla odvaha ľudí a chuť evanjelizovať. Na jednom
kurze sa postavila žena a povedala, že doteraz sa bála rozprávať o Ježišovi, lebo ju
môžu zabiť. Na kurze sa rozhodla, že to
bude aj napriek tomu robiť. My na Slovensku sa hanbíme rozprávať o Ježišovi, hoci tu
nemáme také prekážky. V Indii môžu ľudia
zomrieť, a predsa to chcú robiť.
Nanovo som si uvedomila, že našou úlohou
je nielen evanjelizovať, ale učiť ďalších ako
evanjelizovať. Tak ako to robil Ježiš. On vyformoval len 12 apoštolov, ale cez nich sa
dostalo evanjelium do celého sveta. V našej
evanjelizačnej škole sa veľa hovorí o multiplikácii. Až v Indii som videla jej účinnosť.
Výsledkom dvojmesačnej práce 5-člennej
ekipy môže byť vďaka multiplikácii 450 000
ľudí, ktorí stretli živého Ježiša.
Čo sa ti najviac páčilo na Indii?
Najviac sa ma asi oslovila rozmanitosť tejto
krajiny. Keď som išla do Indie, hľadala som
informácie (napr. www.incredibleindia.org).

Nerozumela som, prečo je India označovaná ako neuveriteľná. Až tam som to pochopila. Je plná farieb a kontrastov, vedľa seba
nájdete obrovské budovy a hneď vedľa
slumy (pozn. slum - časť mesta alebo veľkomesta, ktorá je obvykle obývaná veľmi chudobnými a sociálne veľmi slabými vrstvami
obyvateľstva), vedľa seba žijú ľudia rôznych
náboženstiev - hinduisti, moslimovia, budhisti, kresťania,…
Mima, povedz nám niečo o špecifikách Indie, ktoré si zažila na vlastnej koži.
Aj keď je tam práve zima, tak ako u nás,
v Bombaji bolo 35°C. Neviem, či existujú nejaké pravidlá cestnej premávky, lebo všetci
trúbia, brzdia, uhýňajú sa, semafory sme videli len vo veľkých mestách. Na ceste je možné vidieť čokoľvek - kravu spiacu uprostred
rušnej cesty, prepravu niekoľkometrového
nákladu na bicykli, autá všetkých možných
značiek aj rokov výroby, na jednom motocykli sa vezie aj celá rodina.
Napriek tomu, že sme bývali vo veľmi
dobrých podmienkach (na ich pomery),
umývali sme sa len tzv. vedierkovým spôsobom:). Po každom umývaní zubov som
si nanovo vzbudzovala vieru, že sa mi nič
nestane a že ten komár, ktorý ma uštipol,
nemá maláriu.
Jedlo majú pikantné, jedia lyžicou a vidličkou, ale väčšina len pravou rukou. Často
sme pili teplú vodu. Spali sme pod sieťami,
čo sa mi zdalo v danom prostredí celkom
praktické.
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Chcela by si sa tam vrátiť?
Áno, ak by to bolo možné, chcela by som
tam ešte niekedy ísť. Napriek všetkému sa
mi India veľmi páči.
A teraz sa vráťme ku kurzu Filip. Kto každý
môže robiť tento kurz?
Kurz Filip môže robiť každý, kto má skúsenosť s Ježišom. To je všetko. Nemusíš mať
doktorát z teológie, dôležitá je túžba dávať ho ďalej. Boh nehľadá schopných, ale
ochotných.
Čo by si odkázala našim mladým, ktorí túžia ísť evanjelizovať?
Ak to bolo možné pre mňa, je to možné aj
pre iných. Samozrejme je potrebné učiť sa
cudzie jazyky (v našom prípade - KJK - taliančina a angličtina). Ale čo je najdôležitejšie - začať túžiť a snívať o veľkých veciach. O.
Ricardo často hovorí: „Ak chceš málo, Boh ti
dá málo. Ak chceš veľa, môžeš dostať veľa.“
Snívaj, lebo Boh chce robiť veľké veci.
Chci viac!
Miriam Matiasová sa narodila v Humennom,
vyštudovala GkBF v Prešove. Pracuje v špeciálnej základnej škole v Košiciach ako učiteľka.
V KJK je od roku 1997, pôsobí v evanjelizačnej
škole KJK. Minulý rok absolovovala trojmesačnú Kerygmatickú školu KJK v Plzni. Prednedávnom sa vrátila z Indie, kde Koinonia Ján
Krstiteľ už niekoľko rokov evanjelizuje na základe pozvania Biskupskej konferencie Indie
v spolupráci s kňazmi aj laikmi.
Za rozhovor ďakuje Jonatán Petrík

Musíme byť
zmierení
Mesiánski Židia: kto sú a o čo
im ide? Polhodinu otázok
v novinárskom kresle strávil jeden
z lídrov tohto hnutia, príjemný
a pokojný Benjamin Berger.

Keďže považujete celú Bibliu, Starý aj
Nový zákon, za zjavené Božie slovo, zachovávate všetky starozákonné aj novozákonné predpisy?
V Jeremiášovi hovorí Boh o novej zmluve, ktorú uzavrie so svojím ľudom. Takisto
v Liste Hebrejom hovorí o premene starej
zmluvy na novú zmluvu. Keď prechádzame
do novej zmluvy, je tam určitá zmena. Samozrejme to neznamená, že všetko, čo bolo
v starej zmluve, je zrušené. Naviac žijeme
svoju vieru skrze Ježiša. To znamená, že keď
napríklad slávime biblický sviatok Pascha,
Turíce, sviatok Stánkov, slávime ich v novom duchu, pretože to znamená, že tieto
sviatky nás vedú k centrálnej idei druhého
príchodu Krista. Oslavujeme ich miestnym
spôsobom a zároveň univerzálnym spôsobom. Slávime ich v Izraeli a zároveň ich
slávime ako celá cirkev v zmysle druhého
príchodu Pána. Stretávame sa na siedmy
deň – v sobotu, pretože sobota je dňom odpočinku pre Izrael. Máme celoročný rytmus
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izraelského národa, ale stále vidíme Ježiša
ako centrum celej tejto oslavy.
Ako slávite eucharistiu? Sú mesiánski Židia pokrstení?
Všetci sme pokrstení, nie sme krstení v detskom veku. Krstí sa vtedy, keď niekto prijme
Pána a robí pokánie. Všetci naši ľudia sú pokrstení. Eucharistiu slávime podobne ako ju
slávi Katolícka cirkev a veríme, že živý Ježiš
Kristus je prítomný v eucharistii. Nedívame
sa na eucharistiu ako na niečo symbolické,
ale ako na tajomstvo. Preto eucharistiu slávime podobným spôsobom. Nemáme malé
hostie, ale máme jeden veľký kus nekvaseného chleba, požehnáme ho ako Kristovo
telo, takisto požehnáme nádobu s vínom
ako Ježišovu krv, lámeme chlieb a podávame ho.
Koľko vás je v Izraeli a vo svete? Ako fungujete organizačne v Izraeli a vo svete?
Ťažko povedať presne, pretože je veľmi veľa
ortodoxných Židov, ktorí skrytým spôsobom veria v Ježiša, pretože keby to verejne
priznali, boli by silne prenasledovaní. Máme
aj mnoho veriacich, ktorí nie sú súčasťou
kongregácie, pretože ešte nenašli svoje
miesto. Povedal by som, že v Izraeli je minimálne 10 000 a celosvetovo okolo 200 000
mesiánskych Židov.
Máme veľmi voľnú organizáciu. V Izraeli sa
stretávame vedúci spoločenstiev, Vedúci sa
stretávajú vo svojom meste - v Jeruzaleme,
v Tel Avive, v Tiberiade, občas máme národné stretnutia. Vymieňame si skúsenosti
a hľadáme styčné body. Zatiaľ nie sme cirk-

vou v tradičnom ponímaní, ale myslím si, že
v nasledujúcich rokoch budeme mať biskupov a hierarchiu. Zatiaľ ju nemáme. Je to
silnejšie v Izraeli ako inde. Veľa mesiánskych
Židov žije napríklad v Amerike, ale percento
židov v týchto kongregáciách je nižšie než
v Izraeli.
Máte celosvetovo niekoľko prúdov?
Najprv musíme pochopiť, že tento pohyb je
vo vývoji. Mnohé tieto spoločenstvá majú
protestantské alebo letničné pozadie. Naša
kongregácia nemá protestantské pozadie,
ale niektoré kongregácie sú tak veľmi tradičné, že sú takmer synagogálne. Najmä
v Amerike je veľa takých, menej v Izraeli,
pretože Amerika je multikulturálna a mesiánski Židia chcú jasne vyjadriť, kým sú. Preto používajú model synagógy. Čiže máte
tam mesianistických rabínov a mesiánsku
synagógu. V Izraeli sotva máme také niečo.
V Izraeli máme pastora a kongregáciu. Ale
pretože sme v Izraeli, židovskom štáte, a jazyk je hebrejský, nemáme problém vyjadriť
svoju identitu, aký majú Židia mimo Izraela.
Aj keď sa stále hľadáme, je to iná situácia
ako mimo Izraela.
Aké miesto má vo vašich stretnutiach synagóga?
Keď idete v Amerike do mesiánskej synagógy, vyzerá celkom ako tradičná/ortodoxná
synagóga. Máte svätyňu podľa Tóry a celá
bohoslužba prebieha ako tá v synagóge. V Izraeli to tak nie je. Hoci používame
niektoré synagogálne modlitby, čo sa týka
našej kongregácie, používame určitú liturgiu, ktorú sme si sami napísali. Je odlišná na-
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Modlievate sa aj v synagógach?
Niektorí ľudia chodievajú, ale keď sa zistí, že
sú mesiánski, môžu im povedať, aby odišli
zo synagógy. Preto keď ideme do synagógy, musíme mlčať o tom, kým sme.
Ako vás prijímajú ortodoxní?
Je to rôzne. Od bodu, keď nás vidia ako
zradcov a pokrytcov až po tých, ktorí nás
rešpektujú. Máme ortodoxných Židov, ktorí
nás rešpektujú a vážia si nás. Napríklad jeden ortodoxný rabín často navštevuje našu
kongregáciu.
Odvtedy, čo ste navštívili komunitu na Slovensku, vznikla oáza KJK v Jeruzaleme.
Ako budujete kontakty s touto našou oázou?
V súčasnosti sa stretávame raz týždenne
na raňajky, potom sa spolu modlíme, chválime Boha, prečítame si z Biblie a podelíme
sa s Božím slovom. Koinonia je oﬁciálny člen
našej mesiánskej organizácie. Giuseppe
a Giacommo v sobotu medzi nás nemôžu
prísť, lebo vtedy študujú, ale sestry prichádzajú. Máme veľmi blízke vzťahy.
Okrem týchto priateľských vzťahov máte
vzťahy aj s oficiálnymi predstaviteľmi Ka-

Benjamin Berger sa narodil v New York
City v marci 1941. Syn židovských utečencov, ktorým sa podarilo uniknúť pred nacistickým terorom v Európe, veľká časť jeho
rodiny bola vyhladená v poľskom tábore
smrti Auschwitz. Benjamin bol vychovávaný a vzdelaný v ortodoxnej židovskej tradícii, potom študoval architektúru a umenie.
O niekoľko rokov nato prešiel náboženskou
krízou. Vtedy sa mu náhle a neočakávane
zjavil Ježiš ako Mesiáš. Toto ho nakoniec
priviedlo do Izraela. Jeho mladší brat sa stal
tiež veriacim a v roku 1978 začali žiť a viesť
Mesiánsku kongregáciu v Izraeli. Cestujú aj
mimo Izrael, aby slúžili a vyučovali. Veľmi
sa zasadzujú za zmierenie Židov a národov
skrze Mesiáša.
F OTO : J O N ATÁ N P E T R Í K

príklad od liturgie Katolíckej cirkvi, pretože
je viac orientovaná na židovský národ. Model, ku ktorému smerujeme, je skôr model
chrámu, nie synagógy, pretože slovo chrám
sa vždy používa v Novom zákone. Chrám je
pre židovský ľud dôležitý. Synagóga je viac
modelom diaspory, synagógy sa rozmohli
najmä po tom, čo bol zbúraný chrám.
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tolíckej prípadne iných kresťanských cirkví? Na akých úrovniach sa stretávate?
Posledných sedem rokov to bolo tajné, teraz je to verejné, preto o tom môžem hovoriť. Mali sme raz ročne trojdenné stretnutie s kardinálmi a ľuďmi na vysokých
postoch Katolíckej cirkvi a mesiánskymi
veriacimi. Vedieme s nimi dialóg, pokračujeme v tomto vzťahu na tejto vyššej úrovni. Je to medzinárodná úroveň – niekedy
sa stretávame v Ríme, niekedy v Jeruzaleme. Na inej úrovni raz mesačne máme
už asi dvanásť rokov stretnutia katolíkov
s mesiánskymi Židmi, niektorými protestantmi, ale prevažujú katolíci. Stretávame
sa v piatky od druhej do šiestej na chvály,
zdieľame sa s Božím slovom, modlíme sa
a potom máme spoločné agapé. Tak to
funguje už roky.
Ako vy, ako mesiánsky Žid, vnímate otázku vyvolenosti Izraela a tiež otázku jednoty, ku ktorej nás Ježiš pozýva?
Vyvolenosť židovského národa spočíva
v tom, že on má byť nástrojom jednoty.
V Božom pláne sú dve časti ľudstva - Židia
a národy. Židia sú Božia vyvolená čiastka
a národy sú Boží všeobecný ľud. Všeobecný
sa vždy musí viazať k vyvolenému. Takže
celé ľudstvo sa viaže k vyvolenému, a tak
tvoríme cirkev. Toto je napísané v 11. kapitole Listu Rimanom v stati o vínnej réve a ratolestiach, ktoré sú zaštepené do jej kmeňa.
Je tajomstvom, ako Boh prinesie jednotu.
Verím, že keď mesiánske hnutie bude rásť
a dozreje, stane sa nástrojom, ktorý spojí
cirkev v jedno.

Ako nasledovníkom Ježiša vám určite záleží na zmierení s ostatnými národmi. Ako
vnímate židovsko-palestínsky problém
a ako by mohli mesiánski Židia prispieť
k jeho riešeniu?
Po mnoho rokov máme pravidelné vzťahy
s arabskými veriacimi. Nie je to ľahké najmä
preto, lebo arabskí vedúci boli vychovávaní v teológii náhrady. Väčšina ich lídrov má
predstavu, že Izrael nič neznamená, je to
iba politická entita. Nevidia Izrael v prorockom zmysle. Väčšina. Niektorí áno. Snažíme
sa vzdelávať Arabov, opraviť v tomto ich
chybné myslenie a v mnohých prípadoch
vidíme skutočnú zmenu. S arabskými veriacimi sa stretávame na modlitbách každé
dva týždne a jednotu nachádzame v Mesiášovi. Musíme dospieť aj k teologickým dohodám, lebo keď sú veľmi veľké teologické
rozdiely, je veľmi ťažké prísť k jednote. Ale
vidíme, že existuje progres.
Vaše krátke svedectvo o tom, ako ste sa
stali veriacim v Ježiša Krista.
Pochádzam z ortodoxného židovského
prostredia. Keď som bol tínedžerom, mal
som krízu viery. Časťou bol aj tradičný židovský problém – holokaust, lebo veľká
časť mojej rodiny bola vtedy zabitá. A tak
som dospel do bodu, že som vôbec neveril. O niekoľko rokov neskôr, žil som vtedy
v Európe, som prešiel krízou ako Žid a ako
človek. Ako človek som rozmýšľal, či má
vôbec život nejaký zmysel a ako Žid som
nevedel pochopiť históriu nášho národa.
Jeden deň úplne neočakávane prišiel Ježiš
do izby, kde som bol, sám sa mi odhalil ako
spasiteľ Izraela a Boh. Vtedy som si myslel,

že som jediný Žid na svete, ktorý uveril
v Ježiša. A tak som začal svoju cestu viery.
Začal som veľa čítať Bibliu a chcel som sa
presvedčiť, či Starý zákon je naozaj východiskom pre Nový zákon, pretože to je veľmi
dôležité pre všetkých Židov a malo by to
byť dôležité aj pre všetkých kresťanov, lebo
nemôžete úplne pochopiť Nový zákon, ak
nerozumiete Starému zákonu. Pri štúdiu
som našiel hlboké základy Starého zákona,
ktoré patria do súvislosti s Novým zákonom
bez toho, aby mi niekto zvonku pomáhal.
A moja viera sa prehĺbila. Potom som zistil,
že sú ďalší ľudia, ktorí takto veria, a začala
moja cesta.
Ešte odkaz pre čitateľov Vetra.
Môj odkaz pre čitateľov: spoznať do hĺbky
miesto Izraela v pláne Boha. Toto nie je iba
ďalší dôležitý pojem. Bez Izraela nebudeme
rozumieť, čo Boh robí v tejto poslednej časti ľudskej histórie. Je to kľúč k porozumeniu
Božieho tajomstva a je to aj kľúč k pochopeniu Božích prísľubov smerom k druhému
príchodu Krista. Cirkev potrebuje byť uzdravená z teológie náhrady a z antisemitizmu.
Musíme byť zmierení, pretože služba zmierenia je centrálnou myšlienkou Božou.
Za rozhovor ďakuje Mária Ščepitová

Kurz
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Rozhovor

Kurz Srdce leva
Vitajte v Christilande!
V krajine, kde sa sny stávajú skutočnosťou.
V krajine, kde zažiješ skutočnú slobodu.
Vstupenku do „zábavného parku Krista“ vyhralo 19. – 20. apríla na internátoch Považská v Košiciach asi sto „levíčat“, aby s Vladkom Beregim a jeho tímom objavilo v sebe
srdce leva. Srdce nebezpečne odvážne
a neskrotne divoké. Srdce, ktoré uchvátené
Ježišovou láskou, zvádza pre Ježiša. Srdce
predátora, pred ktorým máš rešpekt. Cena
vstupenky 1Kor 6,20 zaplatená Ježišovou
krvou! Vstupenka v ponuke pre každého
kresťana! Vstúp do divočiny zázrakov, ktorú
pre teba pripravil Ježiš, spolu s nami!
Maja
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Kurz
Žiť záväznú a vášnivú lásku
evanjelia
Často chorá, unavená, cítila som veľké
ochabnutie, vlažnosť aj v duchovnej oblasti.
Na kurz som išla s túžbou: „Pane zapáľ moje
srdce!“ Počas dvoch dní som pozerala v úžase na srdce Ježiša – Leva z Júdu, ktorý celou
dravosťou divokého leva mi vydobyl slobodu na kríži. Ježiš ma voviedol do nových dimenzií života v slobode cez bláznovstvo viery. Nemožem sa báť rizika vykročiť z tradície,
ani skočiť do závratných hĺbok Božej lásky.
Apoštol Pavol, ktorého dravosť ma vždy fascinovala, vždy a všade videl iba Ježiša, preto
ho nič nezastavilo v ohlasovaní Vzkrieseného. Jeho divoká viera a neskrotná oddanosť
Ježišovi ho poháňali ako leva k útoku. Ježiš
sa nikdy nebál vstúpiť do stredu problému,
ani Pavol necúval, ale ako nebezpečný lev
otriasal svedomím… Aj ja chcem žiť v divočine Božích zázrakov, chcem, aby sa ma Ježiš
úplne zmocnil, bojoval vo mne a tak ovládol
teritórium vo svete, ktoré jemu patrí od večnosti. Moja odpoveď: „Ježiš, tu som! Chcem
žiť závaznú, vášnivú lásku EVANJELIA!
Elena
Prekvapenie v praxi
Na kurz ma priviedla túžba, aby ma Pán
znovu zapálil a strhol za sebou, aby mi dal
víťazné srdce leva. Prednášky boli plné
ohňa a naliehavosti. Svet potrebuje Ježiša
a Ježiš chce byť ohlasovaný. Duch Svätý sa
naozaj vylieval na modlitbe. Silný dojem vo
mne zanechala plná sála ľudí odhodlaných
vykročiť víťazne evanjelizovať a boriť sa
s prekážkami. Prekvapenie som zažila ešte
v ten deň, keď som aplikovala poznatky

z kurzu v praxi a zažila úspech v evanjelizovaní pre Krista v dlhotrvajúcom probléme.
Vďaka Bohu za odvahu.
Betka
Pozdrav od protestantov
Víkendový kurz s názvom Srdce leva sa mi
páčil. Získal som vďaka nemu nový pohľad
na určité veci z Písma. Väčšinou som sa doteraz stretával s pohľadom Ježiš, kresťania,
pastier, ovce a tu zrazu ovce so srdcami levov, alebo lev a levíčatá? No tak nejako:-)
V náhody neverím a tak ďakujem organizátorom za zorganizovanie akcie, kazateľovi
za slovo a Bohu, že som tam mohol byť. Verím, že srdce leva sa mi ešte zíde. Pozdravujem bratov a sestry z KJK od protestantovECAV, nech sa vám darí na vašich cestách.
Dovidenia v Christilande, levíčatá.
Antim
×]
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Svedectvá
Ježiš úplne zmenil môj život
Bola som vychovávaná a vedená v kresťanskej viere a nábožnosti, ktorá sa prejavovala
iba chodením do kostola (nič viac). Myslela
som si, že Boh je niekde ďaleko v nebi a že sa
o mňa vôbec nezaujíma. Mala som pocit, že
keď chcem ísť do neba, musím byť nešťastná, chorá a utrápená, aby sa mi nikdy v ničom nedarilo. Začala som chodiť na stretnutia modlitieb a chvál s KJK. Tam som otvorila
svoje srdce Ježišovi: prijala som ho za svojho
Pána a Spasiteľa a dovolila som, aby vstúpil
do každej oblasti môjho života. On to urobil. Zažila som živého Ježiša, ako mi hovorí,
že sa zaujíma o všetko, čo prežívam, že ho
trápi to, čo trápi mňa, že keď plačem ja, on
plače so mnou a chce, aby som bola šťastná
a zdravá. Začala som čítať každý deň Božie
slovo. Dovtedy som ho vôbec nečítala a ani
som nevedela pochopiť, prečo by som ho
mala čítať, keď poznám skoro všetky príbehy, čo sú v ňom. Dnes sa stretávam každý
deň s Ježišom v Božom slove. Pýtam sa ho
na konkrétne veci v mojom živote a on mi
odpovedá. Ježiš vstúpil mocne do môjho
života. Oslobodil ma od panického strachu,
úzkosti, smútku. Daroval mi radosť, pokoj
a istotu. Môžem lepšie spať. Uzdravil mi
vnútorné zranenia od rodičov, od spôsobu
života v našej rodine i vnútorné zranenia
od iných ľudí. Oslobodil ma od sebaľútosti
a hnevu. Uzdravil moje sebavedomie, moje
telo – ženské orgány, pokožku. Dal mi prácu, akú som chcela. Naučil ma dávať, a tým
požehnal moju ﬁnančnú oblasť. Začala som
dávať desiatky Bohu a on sa stará, aby mi
žiadne dobro nechýbalo. Ukázal mi, že to,
čo som niekedy nepovažovala za zlé alebo

hriech, je hriechom. Zažila som jeho odpustenie a prijatie späť do Božieho kráľovstva.
Ježiš úplne zmenil moje zmýšľanie. Ježiš
ma uzdravil a oslobodil. Dnes už viem, že
je stále pri mne, miluje ma, stará sa o mňa,
uzdravuje moje rany. Za všetko mu ďakujem a chválim ho.
Silvia
Ako som stretla Krista
Pred deviatimi rokmi, keď som bola veľmi
zarmútená – zomrela mi matka – hľadala
som cestu ako ďalej. Známi ma priviedli –
určite to bolo z vôle Božej – do spoločenstva Koinonie Ján Krstiteľ. Na modlitbe som
pocítila veľkú milosť, dotyk Pána, ktorý ma
svojou zázračnou silou a prítomnosťou potešil. Jedným slovom na tej modlitbe som
stretla živého Krista, ktorý otvoril cestu predo mnou a ja som mala chuť a silu kráčať
ďalej. S jeho pomocou som preklenula pre
mňa vtedy veľmi bolestné obdobie. Odvtedy ma stále sprevádza.
Mária
Pán vstúpil do nášho vzťahu
a zmenil ho
Bývam s mamičkou už asi 18 rokov, náš
vzťah bol o boji a neprijatí. Veľakrát sme
boli v hneve, zlosti, žiarlivosti, vykrikovaní o mojom vzťahu k deťom a vnúčatám.
Ja som zasa bola zatrpknutá, neprístupná
a chladná voči jej názorom a napomínaniam ku mne. Boli to denné spory, kritika
na jedlo, upratovanie, obliekanie… Nič som
od nej nedokázala prijať ani v dobrom, ani
v zlom. Veľakrát to bolo tak, že ja som plakala pred krížom v kuchyni a mamička v izbe.
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Viackrát som prosila Pána, aby zmenil vzťah
medzi nami. Od istého času Pán vstúpil
do nášho vzťahu tým, že mi dal do srdca
lásku a trpezlivosť k mojej mamičke. A teraz
nažívame v dennodennom pokoji, radosti,
láske, zhovievavosti a Pánovej milosti.
Marika
Svedectvá z mojej rodiny
Volám sa Ľudmila a chcem svedčiť o tom,
ako Pán koná v mojom živote a v živote mojej rodiny:
1. Naša 1 a pol ročná vnučka tak ochorela,
že lekári jej už nedávali žiadnu nádej, žiadne lieky jej nezaberali. Báli sme sa, že dievčatko zomrie. Oboznámili sme celú rodinu
a známych, aby sa za ňu modlili. Dohodli
sme sa na určitej hodine (20,00). Matka nad
ňou držala ruky a modlila sa a my ostatní
sme sa modlili doma alebo známi v Dome
modlitby. Dali sme slúžiť za jej uzdravenie
sv. liturgie, dostala pomazanie chorých, zúčastnili sme sa na omši za uzdravenie duše
a tela a Pán nás vyslyšal. Dievčatko sa uzdravilo, bude mať už 5 rokov.
2. Manžel má živnosť, veľmi sa mu nedarí
a mali sme len starý hrdzavý favorit. Keďže
jeho pracovná činnosť je závislá od auta,
potreboval nové, no nemali sme peniaze.
Boli sme na omši za uzdravenie duše a tela
a keď sme dávali obetu, prosila som, aby
sme získali aspoň 200 000 Sk na novšie auto
(dala som 200 Sk). Asi do 3 mesiacov sa nám
podarilo kúpiť 3-ročné auto za 215 000 Sk.
Taktiež mal dlhy na odvodoch do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Modlili sme sa
za vyriešenie tohto problému a v priebehu
roka sa nám podarilo všetko splatiť.

3. Naša vydatá dcéra si nemohla kúpiť
byt, nakoľko mala málo peňazí a pôžičku
tiež nemohli dostať takú, akú potrebovali,
lebo mali s manželom nízky príjem. Pracovala v Tescu, kde musela pracovať aj v nedeľu a neskoro večer. Jej dcérka stále plakala
za mamkou a nechcela ísť večer spať, kým
mama neprišla. Modlili sme sa za vyriešenie
týchto problémov. Pán nás opäť vyslyšal.
Podarilo sa im kúpiť na dražbe byt za výhodnú cenu a dcére jeden podnikateľ ponúkol prácu na bežnú pracovnú dobu.
4. Keď náš syn maturoval, zobrala som si
dovolenku a celé dopoludnie som kľačala
a modlila som sa, aby dobre zmaturoval.
Pán ma vyslyšal a syn zmaturoval s vyznamenaním. Keď išiel na skúšky na VŠ, išli sme
s manželom do kostola a modlili sme sa ruženec. Skúšky urobil, ale na školu ho neprijali. Bola som zúfalá, lebo nemal ani prácu,
ani školu. Odovzdala som všetko Pánovi,
aby Pán riešil aj tento problém. V októbri
bol syn prijatý do školy, keďže nastúpilo
málo uchádzačov. S našimi modlitbami študuje už druhý rok.
Každý deň odovzdávam všetky naše skutky
Pánovi a ďakujem za to, že vždy pri nás stojí
a vedie nás, za môjho manžela, že sa vždy
šťastne vráti domov z ciest, za moje deti,
zaťa, vnúčatá, rodičov, za všetkých ľudí, ktorých nám dáva do cesty. Chvála Pánovi!
Ľudmila
×]
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Svedectvá
Žijem bláznivý život s Ježišom
To, čo žijem teraz a to, čo som žil asi pred
4 rokmi, je určite na 100 iné. Áno, veril
som v Boha a žil som s ním tak, ako ma to
naučili rodičia. Klasická viera. Povinné nedeľné omše, spovede, modlitby… A všetko to, čo k tomu patrí. Bolo to také nudné.
No našiel som si priateľov, ktorí mi ukázali
život radostný, plný energie. Poviem vám,
to bolo niečo pre mňa! Dostali ma na jedno stretko, ktoré robila KJK. Možno som si
myslel, že sú,,šialení“, no mne a mojej povahe to vôbec nevadilo. Podarilo sa mi dostať
sa aj na ich tábory a ďalšie akcie. Postupom
času som spoznal nenormálne množstvo
ľudí. Našiel som si toľko priateľov, že si už
niekedy ani mená nepamätám. Ale základom toho všetkého, čo mi to dalo, bol Ježiš.
Dal sa mi úžasne spoznať. Vpálil do môjho
živôtika s toľkou radosťou, láskou a bláznivosťou. Môj život sa naplnil radosťou. Moje
sny sa stávajú skutočnosťou. Jeden vám
prezradím. Tajným, ale skutočne tajným
snom bolo zaspievať si so skupinkou Jordán. Neuplynul možno ani mesiac, dva a už
som stál na pódiu a vyspevoval som Pánovi
na chválu. Zaslúžil si ju. Ježiš je jednoducho
úžasný. Dokáže tak skvele fascinovať človeka! A keď je nejaký problém? Tak čo asi!
Pošle mi do cesty priateľov, ktorí mi vo všetkom pomôžu. Je nádherné mať spoločenstvo. Spoločenstvo s ním, s naším Ockom.
Život s Ježišom je o veľkej radosti a láske.
A ja môžem byť radostný, lebo žijem bláznivý život s Ježišom…
Dominik

Človek mieni, Pán Boh mení
Už dlhší čas pred Turícami 2007 som uvažoval nad svojou budúcnosťou. Veľmi som
túžil po dievčati, chcel som si založiť rodinu,
mať deti. No tušil som, že Pán má so mnou
iný plán. Pol roka pred Turícami som sa
modlil za to, aby mi Pán dal vedieť, čo vlastne odo mňa chce, aký je ten jeho plán. Moja
túžba po dievčati neutíchala, ale nechcel
som, aby to bolo len moje rozhodnutie.
Pred Turícami som to vzdal, pretože odpoveď neprichádzala.
V nedeľu 27. mája to však prišlo. V ten deň
som ani neuvažoval nad tým, že by mohla
prísť odpoveď. Bola modlitba, počas ktorej
o. Ricardo volal mladých ľudí, ktorí počujú
Pánovo volanie do zasväteného života. Vôbec som si vtedy neuvedomoval, že by sa to
mohlo týkať aj mňa. No odrazu som pocítil
silný zvieravý pocit v hrudi. Cítil som, že Boh
mi chce niečo povedať. Začal som sa pýtať, čo vlastne odo mňa chce. Hovoril som
s ním o tom, že ja túžim mať dievča, lebo
som ešte žiadne nemal, že túžim po rodine
a všetkom, čo s tým súvisí.
Potom sa Pán konečne ozval. Povedal mi:
„Nechaj to na mňa, ja sa postarám. POĎ
ZA MNOU!“ Vtedy som pochopil to, keď
kňazi hovoria, že počuli volanie do zasväteného života. Bolo to úžasne mocné. Vedel
som, že si to nenamýšľam. Bolo to príliš skutočné na to, aby som si to predstavoval. Vyštartoval som zo svojho miesta a išiel som
dopredu, kde sa o. Ricardo za nás modlil.
Keď som sa vrátil na miesto, otvoril som si
Sväté Písmo a Pán mi potvrdil moje rozhod-
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nutie – otvoril som si Jer 1, 4 – 8. Dnes som
si na 100 istý svojím rozhodnutím nasledovať Krista a pripravovať mu cestu ako Ján
Krstiteľ.
Igor
Ten, ktorý má moc zmeniť život
Za siedmimi horami, za siedmimi… hej,
tak som si predstavovala Boha. Ako z rozprávky. Abstraktného, nedosiahnuteľného
a vzdialeného. Všetkým príbehom o ňom
a o jeho láske som chcela veriť, ale ako, keď
som nič nevidela? Hľadala som v kostole,
hľadala som v prírode, aj v čakrách, energii
a kamienkoch. Takže sa môj život premenil
na hľadanie. Vždy som od rodičov dostávala
všetko, čo som potrebovala, mala som pár
kamarátov, dobre som sa učila, bola som
tichá, veľmi hanblivá a nesebavedomá.
Ale keď som mala asi 15 rokov, niečo ticho
explodovalo v mojom vnútri a zmenilo mi
to celý život. Bol to Duch Svätý, ktorý ma
prenikol, Ježiš, ktorý sa ma dotkol a Otcova
náruč, ktorá ma nenechala ďalej čakať. Rozhodla som sa odovzdať Ježišovi a už to nebol viac život plný hľadania a sklamania, ale
život vzrušujúcej cesty s Ježišom. Pomaly
a nežne mi odhaľoval svoju lásku, menil ma.
Stále to robí. Ukázal mi, akú mám cenu a čo
všetko vo mne je. Objavovala som v sebe
také veci, že sa ľudia okolo len divili.
Teraz sa už nebojím, študujem na vysokej
škole, vediem centrum mladých, píšem,
hrám na gitare, spievam, maľujem, mám
šialené nápady a to všetko len na Božiu
slávu, nie na moju. Okrem toho mám veľa
nových priateľov, spoločenstvo, slobodu,

ktorú nemôžu dať ani krídla, a radosť, ktorú
mi nikto nevezme. To všetko v mene Ježiš.
Nikdy by som nechcela, aby to bolo inak.
A ďakujem Pánovi, že som ho mohla spoznať ako živého. Kto si myslí, že je to inak,
nech príde na férovku. Aj biť sa viem!
Lenka
Najkrajšia SMS
Kto som? Čo mám? a Čo smiem? Cez kázanie o. Milana, Marcela a Jonatána sme 140
mladí na stretnutí v Zlatej Idke 12. – 13. apríla dostali odpoveď na všetky tieto otázky.
Viac vám to priblížia fotky a čoskoro aj video
na mladi.koinonia.sk.
Braňo

F OT K Y: J O N ATÁ N P E T R Í K

I LU S T R ÁC I A : A N D R E A PAV L Í K O VÁ

23

… a l e ke ď zo s t ú p i n a vá s D u c h Svät ý,
dostanete silu a budete mojimi svedkami až
po samý kraj zeme. (Sk 1,8)

Koinonia Ján Krstiteľ

Zlatá Idka 164, 044 61 Zlatá Idka
Mobil: 0904 738 091
Č. ú.: 2661110003/1100, Tatra Banka

katolícke spoločenstvo
v službe novej evanjelizácie

Kalendár aktivít KJK
Aktivity Oázy Zlatá Idka

11 – 13 rokov + 18 – 28 rokov) – Škola v prírode

>

25. 5. 2008 – koinonia v Cassosporte, Košice

>

31. 5. – 1. 6. – kurz Filip (Košice)

>

23. 8. 2008 – skúšky BKŠ v Košiciach

>

31. 5. – stretnutie koordinátorov centier mla-

>

31. 8. 2008 – koinonia v Cassosporte, Košice

dých v Košiciach

>

13. 9. 2008 – agapito

>

14. 6. 2008 – agapito

>

28. 9. 2008 – koinonia v Cassosporte, Košice

>

21. 6. 2008 – kňazská vysviacka Petra Herma-

Kysak

novského (Košice – Dóm sv. Alžbety)

Aktivity Oázy Sklené

22. 6. 2008 – Creativity show – stretnutie

>

13. – 15. 6. – kurz Kerygma (Sklené)

mladých (Košice Jumbo-centrum – 16.00)

>

27. – 30. 6. 2008 – minitábor mladí (Sklené)

>

29. 6. 2008 – koinonia v Cassosporte Košice

>

29. 7. – 7. 8. 2008 – kurz Pavol (Sklené)

>

11. – 15. 7. 2008 – kurz Mojžiš (Košice)

>

8. – 10. 8. – kurz Ako víťaziť v kríze (Sklené)

>

17. – 20. 7. 2008 – kurz Komunita (Košice)

>

27. 7. 2008 – Národný kongres Koinonie

Aktivity Reality Prešov

v Košiciach

>

>

9. 8. 2008 – agapito

>

>

4. – 10. 8. 2008 – tábor mladých (kategórie:

>

8 – 10 rokov + 14 – 17 rokov) – Škola v prírode
18. – 24. 8. 2008 – tábor mladých (kategórie:

25. – 27. 7. 2008 – kurz Víťazstvo v krízach
(Prešov)

>

30. 7. – 3. 8. 2008 – kurz Jozue pre mladých
(Široké)

Kysak
>

23. – 24. 5. 2008 – kurz Filip (Prešov)

>

14. – 17. 8. 2008 – Tábor rodičov a detí (Široké)

Pravidelne
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 a školských prázdnin.

Časopis Koinonie Ján Krstiteľ
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