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som sa ho po anglicky, či tomu
rozumel. Svedčila som mu o moci
Ducha Svätého. Jeho odpoveď na
to bola: „vy ste študovali arabský
jazyk“. Povedala som mu, že nie
a požiadala som ho, aby mi tie
slová preložil do angličtiny: Neochotne vyslovil: „Ježiš je vpravde
Pravda.“ Nikdy predtým, ani potom som podobnú skúsenosť nemala. „Duch Boží veje ako chce.“
Neviem, čo je dnes s tým človekom. Ale verím, že Boh sa dotkol
Jeho srdca. Mal šancu počuť radostnú zvesť a teraz je to už iba na
ňom. Modlila som sa, aby sa rozhodol pre Ježiša.
Tatiana

cesty. V mojom srdci zostávala
tma a prázdnota. Potom som sa
stretol s ľuďmi, ktorí boli kresťanmi a poznali Ježiša. Toto bolo to,
čo som hľadal. Začal som čítať
Bibliu, kresťanské knihy, modliť
sa... Môj život dostal správny
smer. Malo to však jeden háčik –
bol som nepokrstený.
Raz sme so starými kamarátmi
sedeli na cintoríne na lavičke –
podľa starého zvyku na operadle
a nohy sme mali tam, kde sa zvyčajne sedí. Bol tam kľud, preto
sme tam chodili. Pozorovali sme
západ slnka a filozofovali nad životom. Potom niekto nadhodil
tému o Bohu a došli sme k tomu,
že by bolo dobré dať sa pokrstiť.
„Raz to urobíme...“ bol náš spoločný záver. A potom naraz v jednej
sekunde som vedel: Ak pre to neurobím niečo teraz hneď, tak to
nebude nikdy. Teraz je ten kľúčový
moment, ak ho premárnim, môj

život dostane iný smer (som slabý
a ľahko sa nechám strhnúť) a už sa
to nebude dať vrátiť späť. Povedal
som to kamarátom a okamžite
sme bežali do dediny do kostola.
Farára sme požiadali o krst. Predpokladali sme, že hneď, alebo najneskôr o dva dni - v nedeľu nás
pokrstí. Povedal nám však, že najskôr musíme byť v kresťanskej
viere vyučení a až potom nás
môže pokrstiť. A tak sme sa stali
katechumenmi. Vykročili sme
tým správným smerom.
Odvtedy prešlo takmer 20 rokov. Ďakujem Bohu za milosť, že
v ten kľúčový moment som sa
rozhodol správne. Určite to bolo
i vďaka modlitbám bratov
a sestier v Kristu. Rozhodnutie sa
pre Ježiša – bolo to najlepšie, čo
som vo svojom životom mohol
urobiť. Nikdy som to neľutoval.

Modlíme sa za obrátenie, duchovné
prebudenie a záchranu Slovenska.
Podstatou je konať pokánie za seba
i za národ a s naliehavosťou volať k
Bohu za záchranu slovenského národa.
Boh sľubuje, že ak národ bude konať
pokánie v úprimnej modlitbe, a tak sa
bude nepretržite modliť, slovenský národ
bude zachránený pred autogenocídou
- homosexualizmom, gender ideológiou
a juvenilnou justíciou, ktorá odoberá deti
z dobrých rodín bez udania vážneho
dôvodu. Modlitbový zápas tvorí:

upozorniť, aby ľudia chorí a spútaní
otrockými okovami zlého (alkoholom,
hracími automatmi, nečistým duchom,
okultnými putami) s veľkou vierou prosili
Pána Ježiša za oslobodenie a s vierou
prijímali v túto hodinu požehnanie. Počas
sv. hodiny, aj počas modlitbovej stráže,
je dôležité mať konkrétny úmysel, za čo
sa modliť. Počas modlitby si uvedomovať
Božiu prítomnosť a pravdu, že „Bohu nič
nie je nemožné“ (Lk 1,37) a so živou
vierou sa na Neho obrátiť. Vzorom pre túto
modlitbu nech sú nám Abrahám, Jakub,
Mojžiš, Eliáš, Nehemiáš, Judit a Panna
Mária.

iné tri skupiny vždy po týždni. Aktivista
každej skupiny, nielen stráže zorganizuje,
ale aj bdie nad tým, aby sa v tomto rytme
modlili celý rok. Stráže sa striedajú vždy v
nedeľu o 21:00 hod.

1. Svätá hodina od 20:00 do 21:00 hod.
je pre všetkých modlitebníkov spoločná,
modlí sa ju každý tam, kde je. Ideálne
je, keď sa kresťanské rodiny modlia svätú
hodinu spoločne. Je možné sa modliť sv.
ruženec, spievať kresťanské piesne, čítať
z Písma alebo použiť modlitbové modely
pre svätenie nedele. O 21:00 hod. dávajú
niektorí biskupi a kňazi požehnanie,
predovšetkým modliacim sa. Je dobré

2. Modlitbová stráž. Jednu modlitbovú
skupinu tvorí 23 ľudí. Každý člen má jednu
konkrétnu hodinu dňa modlitbovú stráž
(20:00 – 21:00 hod. je spoločná). Takto
sa modlí celý deň nepretržite. Za skupinu
je jeden zodpovedný. Je dobré, aby všetci
mali zoznam svojej modlitbovej skupiny.
Táto skupina sa modlí nepretržite týždeň
(7 dní) svoje modlitbové stráže. Potom má
tri týždne prestávku. Medzitým sa modlia

Kľúčový moment
Hľadal som zmysel života v hinduizme, jehovizme, čítal som časopisy, ktoré propagovali okultizmus, ale to všetko boli falošné

Motivácia

J.

Režim modlitbových skupín:
1. týždeň: Bratislava a okolie,
2. týždeň: Považská Bystrica a okolie,
3. týždeň: Žilina a okolie,
4. týždeň: Nitra, Galanta, Lučenec a iné.
Odporúča sa: Pred 7-dňovou strážou,
najlepšie v nedeľu, sa skupina stretne a
podajú sa návrhy, za čo je potrebné sa
modliť. Je dobré, aby sa na modlitbách
bojovalo za aktuálne problémy vo svojom
najbližšom okolí (napr. za problémy rodiny,
za zamestnanie, za obrátenie nejakého
človeka, za uzdravenie, za oslobodenie
od alkoholu, za obrátenie kňaza...). Môže
sa lósom určiť úmysel, ak je viac návrhov.
Po skončení 7-dňovej modlitbovej stráže
sa skupina (v nedeľu) podelí so svojimi
skúsenosťami z modlitbového zápasu.

Modlitba vytrvalá, pokorná a vrúcna dosiahne bez pochýb nebo, z ktorého sa nikdy nevráti nevyslyšaná. (Sv. Bernard)
„Slovensko nezachráni nikto, iba Boh. Ale On to neurobí bez Teba!” (citát otca biskupa Rudolfa Baláža, 12. 7.1997, Žilina)
Toto sú výzvy ktoré by mal každý kresťan zodpovedne realizovať.
Kontaktná adresa: Eva Somrová, Sládkovičová 586, 017 01 Považská Bystrica.
Prosíme Vás, pošlite nám vaše svedectvá a skúsenosti s modlitbou. Tento časopis si robíte sami.
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KAŽDÝ KRESŤAN MUSÍ VEDIEŤ, ČO JE TO DUCHOVNÝ BOJ.
Tým, že sme sa rozhodli nasledovať Pána Ježiša, ocitli sme
sa v duchovnom boji, pretože
sme boli vytrhnutí z kráľovstva temnoty a to Boží nepriateľ neznesie. Je potrebné vedieť, akým spôsobom bojuje,
ako zneužíva našu slabosť, náš
strach, našu slabú vieru a ako
je schopný dokonca nás samých prinútiť, aby sme si „vykopali hrob“, potom nás do
neho hodí a povie, že si za to
môžeme sami.
Ľstivosť, s akou pôsobí diabol, je rovnaká ako v čase, keď
žil na zemi Pán Ježiš, rovnaká
ako v dobe makabejských mučeníkov, rovnaká ako v dobe
kráľa Dávida, ktorý vo svojich
žalmoch opisuje úskočnosť
nespravodlivých ľudí - oni i na
svojich lôžkach špekulujú, ako
zlikvidovať spravodlivého člo-

veka. Apoštol Pavol hovorí, že
diabol na seba berie podobu anjela svetla a aj jeho služobníci to
tak robia.
Keď Kristus bojoval proti duchu lži, dochádzalo ku stretom
predovšetkým s vtedajšou cirkevnou hierarchiou. Kto ukrižoval Krista?
Neboli to ateisti. Neboli to ani
Rimania, tí sa stali len nástrojmi.
Kto však Krista odsúdil vnútorne a potom pomocou manipulácie prinútil štátnu moc, aby Ho
zlikvidovala? Bola to vtedajšia
cirkevná hierarchia.
V Jánovom evanjeliu (od 5. do
9. kapitoly) sa opisuje neustále
napätie medzi Kristom a Jeho
učeníkmi na jednej strane a farizejmi a zákonníkmi na strane
druhej. Hovoria o Pánovi Ježišovi, že je posadnutý zlým duchom.
Na iných miestach v Písme je zaznamenané, že Krista urážajú a
hovoria, že je duševne chorý, že

sa pomiatol. Dokonca to potom
šíria aj tí najbližší, bratranci a
sesternice. Keď Ježiš robí zázraky,
Jeho nepriatelia ich nemôžu poprieť, preto hovoria: „On to robí
mocou Belzebula, kniežaťa zlých
duchov.“ A čo na to Kristus povedal? Že je to hriech proti Duchu
Svätému.
Čo je teda konkrétne hriechom proti Duchu Svätému?
Keď niekto o ľuďoch, ktorí vystupujú v moci Božej, hlásajú
plné evanjelium, majú Ducha
Kristovho (ako apoštoli, ako
apoštol Pavol alebo sv. Bazil a iní
svätí, ktorí hájili podstatu viery)
povie, že sú to ľudia, ktorí pracujú pre diablovo kráľovstvo. A
tvrdí, že zázraky robia pomocou
okultizmu, hoci v skutočnosti
títo ľudia proti okultizmu bojujú.
Tieto lživé tvrdenia sú hriechom
proti Duchu Svätému. Koreňom
tohto hriechu je zatvrdnutosť
ľudského srdca. Tí, ktorí také lži
tvrdia, nechcú poznať pravdu.
Častokrát vedia, čo je pravda, ale
prekrúcajú ju a tým zvádzajú aj
iných.
Ako je to s duchovným bojom
v cirkevných dejinách? Pápež
Martin obhajoval Božie záujmy

a pravovernosť. Rímsky cisár ho
za to ponižoval, dal ho do väzenia, kde sv. Martin veľa vytrpel.
V 4. stor. sa šírila heréza arianizmu. Bojoval proti nej predovšetkým sv. Atanáz. Prvého koncilu r. 325 sa zúčastnil ešte len
ako diakon, ale už vtedy bojoval
proti herézam spolu s pravovernými biskupmi. Heréza v cirkvi
pôsobí ako otrava v tele, preto ju
vtedy odsúdili. Cisár Konštantín
I. to síce uznal, ale heretici, aby si
získali štátne úrady, kľučkovali
ďalej. Sv. Atanáz sa medzitým stal
arcibiskupom. Útočili na neho a
niekoľkokrát bol vo vyhnanstve.
Bojoval dlhých 50 rokov. Boj
však neskončil ani po jeho smrti.
Heréza sa uchytila v germánskych štátoch a pretrvala až do
siedmeho storočia. Bojovalo sa
proti nej 300 rokov. Tiekla pritom
aj krv, viedli sa vojny.
Náš boj nie je proti telu a krvi.
Nebojujeme proti ľuďom. Bojujeme proti démonickým silám,
ktoré vykonávajú vládu v ovzduší a ľudia sú len ich nástrojmi.
Napr. v prvých troch storočiach platil taký zákon, že ten,
kto bol kresťanom a vyznal to,
bol trestaný smrťou. Cisár Kaligula hádzal kresťanov za pokrm
mäsožravým rybám. Cisár Nero
vešal kresťanov na kríž, mazal
ich smolou a zapaľoval, takže
svietili ako živé pochodne. Pritom stačilo, aby hodili jediné
zrnko kadidla ako obetu démonom na znamenie zrady Krista a
zahrnul by ich najväčšími poctami. Preto je potrebné mať skutočne jasno v boji s týmito silami

temna.
Boh si žiada ľudí, ktorí chcú
bojovať. Kto ide do vojny, musí
počítať so smrťou, a to vážne. Ak
chceme bojovať za Krista, musíme počítať s tým, že náš starý
človek - zradca v nás - musí zomrieť. Nemôžeme bojovať za
Krista vlastnými silami, pretože v
nás je infekcia prvotného hriechu. Máme si však byť vedomí, že
v nás je aj Kristus a že On, ktorý
je v nás, je mocnejší ako ten, ktorý je vo svete.
Ako môžeme zvíťaziť nad
diablom? Nie silou, nie inteligenciou. Diabol je silnejší a inteligentnejší ako my. Zvíťaziť môžeme len pokorou. Diabol je duch
pýchy. Pokoru - pravdu - neznáša.
Je klamár, a preto neznáša pravdu. Ježiš je Pravda! Keď stojíme v
pravde, zvíťazíme nad diablom.
Ale ak stojíme v lži, hoci len trošičku, oklame nás nakoniec úplne
a nezvíťazíme nad ním.
V duchovnom boji si máme
byť vedomí svojich pozitív, ale aj
svojich slabých miest. Rovnako
ako u seba, je potrebné to vnímať
aj u nepriateľa - kde má silu a kde
má slabosť. To sú základné zákonitosti boja. Potom si musím spočítať, či do boja môžem alebo nemôžem ísť. Musím poznať aj
techniku, akou temnota bojuje,
aké používa psychologické metódy, ako zastrašuje... Najprv vás
bude chváliť, potom použije aj
najbližších ľudí, aby vás podrazili,
postaví proti vám i vašich priateľov. Alebo na vás pustí priamo
nejakú chmuru, depresiu a úplne
vás paralyzuje. Človek si musí
uvedomiť stratégiu boja. Ak som
zjednotený s Ježišom, zvíťazím, aj

keby mi sťali hlavu, pretože je to
Boží boj, nie môj. Aj v Starom
zákone povedal Mojžiš ľudu:
“Boh bude bojovať za vás, a vy sa
budete pozerať.” (Ex 14,14) Boj je
Boží. Keď na púšti bojovali s nepriateľom a Mojžiš držal celý deň
ruky vystreté hore k Bohu, Izrael
víťazil. Skutočne ide o duchovný
boj. Podmienkou k víťazstvu je
úplná odovzdanosť - poslušnosť
viery, akú mala Panna Mária, a aj
modlitba, ktorá dvíha duchovné
hory démonov a zla.
Príklad boja viery je aj v knihe
Kroník. Keď proti Izraelitom
tiahli tri armády nepriateľov, Izraeliti spievali a chválili Pána a
Boh poslal ducha zmätku na
dvoch nepriateľských veliteľov.
Postavili sa najskôr proti tretiemu nepriateľovi, a potom sa pustili proti sebe. Izraeliti len vo viere chválili Pána, a takto šli do
boja. Keď prišli na bojisko, všetci
nepriatelia už boli mŕtvi bez akéhokoľvek zásahu Izraelitov.
Je potrebné, aby sme vedeli, v
akej armáde bojujeme. My bojujeme v armáde Kristovej. Máme
používať zbrane, ktoré nám dáva
Kristus. Máme sa chrániť štítom
viery, prilbou spasenia a pancierom spravodlivosti. Máme mať
meč, ktorým je Božie slovo (por.
Ef 6,12-18).
Náš boj nie je proti ľuďom, ale
proti silám temnoty. Tie sily
ovplyvňujú napr. masmédiá, verejnú mienku a zneužívajú ľudí.
Posledné slovo v tomto boji má
však Boh.
Boj za spásu bol vždy. Viedli
ho apoštoli a všetci (okrem apoštola Jána) zomreli ako mučeníci.

Celé generácie kresťanov až do
4. stor. mali tisíce a státisíce mučeníkov. Aj v tomto novom tisícročí sú stovky mučeníkov. V Indii, v arabských štátoch sú kresťania mučení a zabíjaní; vo Vietname, v Kórei, v Číne sú zatváraní do väzníc. Horšie však ako
toto je duch antikrista, ktorý sa
tvári, ako že je na vysokej duchovnej úrovni, ale ničí podstatu
viery a namiesto nej vnáša ducha
New Age. Takýto spôsob boja je
najzákernejší.
Ale Ježiš má nakoniec posledné slovo. On je víťaz! Buďme
Mu verní!
Vaša redakcia

Boh ma počul
Vyrastal som v ateistickej rodine. V 15 rokoch nastala u mňa
životná kríza. Hádal som sa
„s celým svetom”, o učenie som
nemal záujem, doma to bolo zlé.
Nik mi nerozumel. Život sa mi
zdal nezmyselný. Chcel som
z toho všetkého ujsť, preto som
začal rozmýšľať o samovražde
ako o východisku z mojej situácie.
Raz sme sa boli s kamarátom
prejsť a zatúlali sme sa na cintorín. Všimol som si 3 hroby, ktoré
boli na samom konci akési osamotené. Spýtal som sa kamaráta, ktorý chodil do kostola, či
nevie, čo to znamená. Povedal
mi, že sú to hroby tých, ktorí
spáchali samovraždu, a že sú
oddelené ako výstraha živým,
lebo je otázne, či títo ľudia budú
v nebi...
Rozmýšľal som o tom: nechcel by som sa dostať do pekla,
ak by predsa len existovalo.
A hoci som potom i ďalej istým

spôsobom hazardoval so svojím
životom, predsa len mi bol brzdou pred rozhodným skutkom
dosiaľ nepoznaný strach z pekla.
Keď som bol potom v tiesni, bál
som sa niečo si urobiť, ale plakal
som a kričal k Bohu:„Bože, ak si,
vezmi si ma k sebe, lebo mne je
ťažko žiť!”
Keď si Tobi a Sára vo svojich
ťažkých životných situáciách
prosili u Boha smrť, bol poslaný
archanjel Rafael, aby im pomohol. Mne Boh poslal až niekoľkých „anjelov”. Boli to ľudia,
ktorí mi pomohli spoznať môjho
Spasiteľa. Môj život dostal zmysel a cieľ. Modlím sa, aby som ten
cieľ už nikdy nestratil spred očí.
Ďakujem Bohu, že nedovolil,
aby som zahynul, keď som Ho
ešte nepoznal.
brat z MZ

Božie slovo prináša pokoj
Každý deň chodievam navštíviť svoju maminku, ktorá potrebuje celodennú starostlivosť.
Vždy sa spolu modlíme a ja jej
čítam Sv. Písmo, ktoré má uložené v zásuvke vedľa postele. Raz
som si všimla, že záložka v Sv.
Písme je na inom mieste a niektoré odstavce sú poznačené ceruzkou. Maminka to určite neurobila. Bola to pre mňa malá záhada,
ktorá sa vysvetlila o niekoľko
dní, keď som prišla skôr ako obyčajne. V izbe okolo maminky sedeli viacerí pacienti a zdravotná
sestra im čítala nahlas z našej
Biblie. Vysvetlila mi, že má takú
skúsenosť – keď sú pacienti nepokojní, číta im Sv. Písmo a vidí,
že do ich sŕdc prichádza pokoj
a aj atmosféra na oddelení je
iná.
Vtedy som si spomenula na
slová Pána Ježiša: „Pokoj vám
zanechávam, svoj pokoj vám dá-

vam,
nie ako svet dáva...“ (Jn
14, 27) Toto som sama zakúsila
vo svojom živote a mám veľkú
radosť z toho, že si Boh našiel
cestu i do srdca zdravotnej sestry
a skrze ňu i k pacientom.
Jarmila

Ježiš je v pravde Pravda
Bola som spolu s manželom
v zahraničí. Vo voľnom čase sme
si robili exkurziu po miestnych
pamätihodnostiach.
Šoféra
a sprievodcu nám robil jeden
arab, ktorý si takým spôsobom
zarábal. Dorozumievali sme sa
anglicky. Reč pravdaže zašla aj
na náboženskú tému. Odkedy
som sa obrátila, mala som v srdci túžbu svedčiť o tom, kto je
Pán Ježiš – môj Spasiteľ, Záchranca a Pán. Preto som nemohla mlčať. Spomenutý arab
však moje slová s chladom odbil.
Vedela som, že čo je nemožné
ľuďom, je možné Bohu. A preto
som sa v duchu začala modliť
a prosiť Ducha Svätého o pomoc. V Skutkoch apoštolov je
opísané, ako v deň Letníc zostúpil Duch Svätý a apoštol Peter
zvestoval Pána Ježiša židom,
ktorí sa zbehli na hukot z neba,
v ich rodných jazykoch. Po svojom obrátení som prežila krst
Duchom Svätým, preto som prosila Ducha Svätého, aby mi ako
znak Božej moci daroval povedať tomuto Arabovi aspoň jednu
vetu o Pánovi Ježišovi po arabsky. O chvíľu som vnímala vo
svojej mysli neznáme slová, ktoré som mala vysloviť. S dôverou
som ich vyslovila. V tej chvíli
arabom silno trhlo a začal kričať.
Práve nás viezol po ostrých serpentínach a ja som na chvíľu
dostala strach, že havarujeme.
Keď sa trochu ukľudnil, spýtala

