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1. Predslov
Pochádzam z prostredia, kde dominuje výlučne katolícke náboženstvo. V mojom
rodisku je asi 90% Rímskych katolíkov a zvyšok sú ateisti. Vyrástol som s presvedčením, že
na svete je iba jedno správne náboženstvo, a to je Rímsko-katolícke; všetko ostatné sú
bezvýznamné sekty. Keď mi môj kolega kázal evanjelium a prvýkrát som prišiel do
zhromaždenia, prvé, čo ma zaujímalo, bola odpoveď na otázku: „Odkiaľ je táto cirkev? Ako
vznikla? Kto a prečo vytvoril túto cirkev?
Keď kážeme evanjelium na ulici, ľudia sa často pýtajú to isté: „Ste legitímni? Odkiaľ ste?
Ako ste vznikli? Aký je váš pôvod?“ Je to skutočne zaujímavá otázka. Charizmatické zbory
na Slovensku museli nejako povstať a je pre mňa vzrušujúce to skúmať. Ako dokáže Boh
v meste, kde nie je cirkev, vytvoriť svoj ľud? Ako sa v nejakom meste narodí cirkev a dokáže
rásť? Ako to Boh robí, že vie z ničoho vytvoriť veľkú cirkev? Zaujíma ma, ako si Boh vytvorí
prvé stavebné kamene svojho budúceho chrámu. Čo Boh potrebuje aby niekde mohla povstať
Jeho cirkev?
Táto práca má za cieľ preskúmať zrod a vývoj letnično-charizmatických zborov na Slovensku.
Skúma spôsoby, akými si Boh povolal dôležité zakladajúce osobnosti kresťanských zborov a
ako ich viedol v ich práci. Na preskúmanie tejto problematiky som nemohol použiť žiadnu
dostupnú literatúru, pretože žiadna neexistuje. Jediný spôsob, akým je možné vypátrať pravdu
a preskúmať genézu zborov je osloviť pamätníkov, ktorí boli pri zrode týchto spoločenstiev.
Postupne som oslovil všetkých dôležitých zakladateľov zborov a zhromaždil som ich
autentické výpovede. Zaujímalo ma, ako sa obrátili a ako si ich Boh povolal do služby pri
budovaní cirkvi.
Zmapoval som genézu a vývoj kresťanských letnično-charizmatických cirkevných zborov na
Slovensku po roku 1989, teda v postkomunistickom období, pretože všetko dôležité
v charizmatickom kresťanstve na Slovensku sa udialo až po roku 1989 . Zaznamenanie
a uchovanie týchto prelomových udalostí vzniku a vývoja charizmatického hnutia na
Slovensku bude hodnotné a poučné aj pre budúce generácie kresťanov. Venoval som veľa
priestoru opisu politického vývoja, spoločenskej klímy a religiozity na Slovensku, pretože je
dôležité pochopiť prostredie a pozadie, v ktorom cirkev vznikala a rástla. Veľkú hodnotu
dodávajú tejto práci autentické výpovede hlavných protagonistov, ktorí zakladali a budovali
prvé zbory na Slovensku. Veľmi ďakujem všetkým bratom, ktorí mi poskytli cenné
informácie. Vďaka ich ochote a obetavosti mohla vzniknúť táto práca.Veľmi si vážim aj

zbory letnično-charizmatických kresťanov, ktoré síce nie sú v priamom spojení so zbormi KS
Milosť, ale taktiež šíria evanjelium na Slovensku. V tejto práci som zmapoval aj zbory
letnično-charizmatických kresťanov mimo KS Milosť, ďakujem im za spoluprácu
a ústretovosť.

LETNIČNO-CHARIZMATICKÉ HNUTIE NA SLOVENSKU PO ROKU 1989
2. Úvod
LETNIČNO-CHARIZMATICKÉ HNUTIE je ten zasľúbený, občerstvujúci
jesenný dážď v kresťanstve. Po dlhých stáročiach suchého rituálneho náboženstva prišla od
Svätého Ducha blahodarná réma: Lebo kráľovstvo Božie nezáleží v slove, ale v moci.1. Táto
nová réma priniesla nový potenciál sily uskutočniť zásadné zmeny v chápaní kresťanskej
viery. Pozitívna vlna duchovnej obnovy priniesla do kresťanského sveta nové rozmery
spoločenstva so Svätým Duchom. Novozákonné DYNAMIS znovu, tak ako v rannom
kresťanstve, aj dnes na charizmatických bohoslužbách dynamizuje vieru v Boha a viera sa
stáva osobnou prežívanou skutočnosťou znovuzrodených kresťanov. Svätý Duch búra
satanove hradby mŕtvych tradícií a ľudia na celom svete spoznávajú pravdu evanjelia
o spasiteľskom diele Pána Ježiša Krista, ktorý vydobyl večný život ale aj oslobodenie od
satanového fyzického a duševného trápenia každého veriaceho.
Nové letnice začali v roku 1906 v severoamerickom Portlande na Azusa Street v Los
Angeles. Z tohto epicentra sa vlna vyliatia Svätého Ducha nezadržateľne šíri všetkými
kontinentmi a náboženskými denomináciami celého sveta. Na Slovensko sa vlna
charizmatického hnutia dostala už v roku 1907, keď sa na našom území vytvárajú prvé
charizmatické zbory vďaka misijnému pôsobeniu celosvetového cirkevného spoločenstva
Assemblies of God. V ČSR po komunistickom prevrate v roku 1948 bola náboženská sloboda
tvrdo prevalcovaná materialistickým svetonázorom a aj charizmatickí kresťania boli
nemilosrdne prenasledovaní komunistickou totalitou. Napriek tomu veľa statočných
kresťanov udržiavalo oheň Svätého Ducha v podzemných kresťanských zboroch aj v čase
totality. Veľký nádych a rozmach Letnično-charizmatického hnutia nastal po nežnej revolúcii
v roku 1989. Táto práca má za cieľ zmapovať vývoj Letnično-charizmatického hnutia po roku
1989, genézu a vývoj kresťanských Letnično-charizmatických cirkevných zborov na
Slovensku v postkomunistickom období.
2.1 Spoločenské a politické pozadie postkomunizmu
Všetko dôležité vo vývoji letnično-charizmatického hnutia na Slovensku sa udialo
v období, keď Slovensko prechádzalo historickou zmenou politického systému

Citát z Biblie, Svätá Biblia, preklad prof. Roháčka, Slovenská biblická spoločnosť Banská Bystrica
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z komunistickej diktatúry na demokraciu. Preto považujem za potrebné vykresliť
spoločensko-politické pozadie tohto porevolučného obdobia.
Politický vývoj spoločnosti po roku 1989
Obdobie po páde komunizmu politológovia nazvali postkomunistické. Toto špecifické
obdobie našich dejín dramaticky vplývalo na každého Slováka a teda aj na letničnocharizmatickú cirkev, preto pochopenie doby postkomunizmu významne dokresľuje mozaiku
spoločenského a duchovného života na Slovensku.
Revolučnú eufóriu roku 1989 vystriedala tvrdá realita. Pohľad do zrkadla pravdy bol
krutejší ako sme si mysleli. Sloboda vyplavila na povrch skrytú morálnu špinu, ktorú tu
zanechal materialistický svetonázor ignorujúci autoritu Stvoriteľa a pravdy Božieho Slova
z čias komunizmu.
Rozpadom „sovietskeho komunistického bloku“ sa Slovensko dostalo do
turbulentného obdobia nestability a politickej krízy štátneho usporiadania. Táto kríza vznikla
ako následok dedičstva komunizmu. Komunistický systém za štyridsať rokov vládnutia
rozložil tradičné politicko-spoločenské štruktúry a inštitúcie. Tak vznikol pre Slovensko
fundamentálny problém, Slováci po páde komunistickej ideológie hľadali inú ideológiu,
s ktorou by sa stotožnili, a na ktorej by vybudovali nové štátne zriadenie. Biblický svetonázor
a konzervatívne biblické hodnoty boli dôsledne vygumované, na týchto hodnotách sa budúca
spoločnosť nemohla postaviť. Tak vzniklo politicko-ideologické vákuum, komunistická
ideológia bola odmietnutá a nová ideológia nebola. Toto ideologické vákuum využili
nacionalistické prúdy. Nacionalistický populizmus ponúkol Slovákom staronovú ideológiu postaviť nové Slovensko na katolíckom nacionalizme z rokov 1939-1945. Mýtus
nacionalizmu na Slovensku rýchlo rástol, pretože mal veľkú podporu od vplyvnej katolíckej
cirkvi. Arcibiskup katolíckej cirkvi Ján Sokol otvorene glorifikoval Slovenský fašistický štát
a jeho prezidenta Jozefa Tisu. Slovensko prevzalo štátne symboly bývalého fašistického štátu
a využívanie nacionalistickej idey zabezpečilo populistickým politikom rýchly výstup na
výslnie. Takto sa začalo vypĺňať ďalšie vákuum v spoločnosti - a to potreba lídrov
v spoločnosti. Žiaľ lídrami sa stávali politici, ktorých hlavné zbrane boli nacionalizmus,
politický populizmus, ohováranie a osočovanie politických oponentov. Takto sa dostal k moci
aj Vladimír Mečiar, ktorý sa pasoval za ochrancu Slovenska a postaral sa o rozbitie ČeskoSlovenskej republiky. Politická situácia na Slovensku po vzniku samostatného Slovenska bola
katastrofálna. Nastúpila realita spojená s korupciou pri privatizovaní, totálna absencia

politickej kultúry a tolerancie, snaha o koncentráciu moci a kontrolu médií, porušovanie
princípov právneho štátu. V období mečiarizmu boli znovu ohrozené základy slobody
a demokracie. Politické konflikty, rozsiahla polarizácia spoločnosti, hospodárska stagnácia to všetko aktivizovalo inteligenciu a umelcov na Slovensku za záchranu demokracie a
za návrat politickej slušnosti. Najmä inteligencia vyvinula veľké úsilie na konsolidáciu
neznesiteľne konfliktného politického prostredia. Výsledkom tohto úsilia bolo víťazstvo
protimečiarovskej aliancie vo voľbách v roku 1998.
Ďalších osem rokov bol predsedom vlády Mikuláš Dzurinda. Táto vláda urobila
významné kroky pri konsolidácii spoločnosti, ale drastické kroky ku ozdraveniu ekonomiky
ľudia vnímali veľmi negatívne, čo umožnilo Róbertovi Ficovi vyhrať voľby v roku 2006.
Róbert Fico vyhral voľby vďaka svojmu ľavicovému populizmu a so svojimi koaličnými
partnermi HZDS a SNS vytvorili ďalšiu kontroverznú vládu na Slovensku. Znovu sa oživil
populistický nacionalizmus a konfliktná politika hlavne voči Maďarsku. Táto štátna politika
plná škandálov hlavne od Jána Slotu, predsedu SNS, nepriniesla nič dobré pre Slovensko.
Voliči na Slovensku už boli presýtení škandalóznym a nacionalistickým vládnutím koalície
SMER, HZDS, SNS a vo voľbách v roku 2010 dali stop tejto vláde.
Ľudia na Slovensku sa od roku 1989 len učia byť slobodní. Sloboda je hlavne
zodpovednosť za svoj život a za spoločnosť v ktorej žijeme. Sloboda bez zodpovednosti sa
stane anarchiou, a tá je ešte horšia ako totalita. Prechod od komunistickej neslobody ku
otvorenej, slobodnej demokracii je namáhavý a bolestný proces, ktorý sa podľa môjho názoru
ešte zďaleka neskončil. Tento proces je pomalý, pretože absentuje vplyv biblických
konzervatívnych hodnôt a budovanie kresťanskej morálky v spoločnosti na biblických
základoch. Aj to je úlohou letnično-charizmatickej cirkvi - presadzovať v spoločnosti biblické
hodnoty, ktoré určite ozdravia aj politické prostredie na Slovensku.
2.2 Morálny vývoj a religiozita na Slovensku po roku 1989.
Veľmi dobre si pamätám obdobie komunizmu, nežnú revolúciu a postkomunistickú
dobu, pretože som živým svedkom týchto časov. Vždy som mal anti-komunistiký politický
postoj. Na vlastné oči som videl ako komunistická totalita devastuje hospodárstvo a tradičné
morálne hodnoty v spoločnosti. Mocenské štruktúry vnucovali ľuďom marxistický
svetonázor, ktorý odmietol Stvoriteľa a jeho autoritu na zemi, čo spôsobilo degradáciu
ľudských hodnôt a deštrukciu základných pilierov spoločnosti ako je rodina, vzťah k majetku,

politická moc. Mravnú silu Božieho slova komunisti nahradili marxistickou filozofiou, ktorá
nasadila do podvedomia ľudí mravný relativizmus.
Mravný relativizmus brutálne zbúral biblický postoj k majetku a hmotným hodnotám. Keďže
všetko patrilo všetkým, v skutočnosti nikomu nepatrilo nič. Tak sa začala devastácia
ekonomiky. Biblické prikázanie neukradneš sa zmenilo na komunistické kto nekradne,
okráda vlastnú rodinu. Produktivita práce bola veľmi nízka, komunisti sa tvárili, že ľuďom
platia za prácu a ľudia sa tvárili, že pracujú. Obchody boli čoraz prázdnejšie, šmelina čoraz
silnejšia. Každý rok sa prehlbovala priepasť medzi západnou - trhovou ekonomikou
a socialistickou ekonomikou.
Ešte väčšie škody spôsobila marxistická filozofia zbúraním biblického postoja
k rodine a výchove detí. Ženy museli pracovať rovnocenne s mužmi a výchovu detí prevzali
jasle a škôlky, kde sa detičky namiesto Božieho slova učili básničky o Leninovi. Ženu
komunisti postavili na čelo rodín. Ženy mali právo Stvoriteľa rozhodovať o živote a smrti
svojich ešte nenarodených detí, čím stúpal počet interrupcií. Muži boli degradovaní na
pracovnú silu a svoju frustráciu riešili alkoholom.
Ja osobne som najviac nenávidel dvojtvárnosť a schizofréniu v spoločnosti. Ľudia si
niečo iné mysleli a niečo iné museli hovoriť na verejnosti. Biblický svetonázor bol
neprípustný, všetci dobrovoľne - nasilu museli vyznávať komunistický svetonázor. Niektorí
komunisti v nedeľu ráno išli na omšu a poobede na komunistickú schôdzu. Deti sa večer
s babičkou modlili Otče náš, a ráno skladali pionierske sľuby. Za vyslovenie svojho vlastného
názoru alebo za nevinný politický vtip komunisti zatvárali do basy. Všeobecne ľudia
komunizmus nenávideli, ale báli sa o svoju existenciu. Trvalo to až do roku 1989.
Gorbačovova perestrojka trošku uvoľnila otrocké okovy komunizmu a komunizmus sa
v Európe zrútil ako domček z kariet. Začala doba postkomunizmu, a až teraz sa ukázalo, aké
škody spôsobil spoločenský experiment s názvom komunizmus. Strata biblického mravného
kompasu spôsobila totálny úpadok morálky a slušnosti na Slovensku. Bezhlavý hyenizmus pri
privatizácii a zapredanie sa mamonu, rozvrátená ekonomika, korupcia - to bolo dedičstvo,
ktoré nám tu zanechali súdruhovia. Návrat k Bohu by bol východiskom. Ale štátne cirkvi
svetlo Božieho slova do spoločnosti nevedeli priniesť, preto Boh začal budovať na Slovensku
letnično-charizmatické hnutie.

2.3 Religiozita na Slovensku po roku 1989
Silnú ateizáciu spoločnosti z čias ideológie marxizmu-leninizmu vystriedal po roku
1989 silný vplyv Rímsko-katolíckej cirkvi. Katolícke kostoly sa naplnili a hlásiť sa ku
Rímsko-katolíckej cirkvi sa stalo spoločenskou nutnosťou. Bývalí marxisti ako napríklad
Marian Čalfa (federálny porevolučný premiér), Rudolf Schuster (budúci prezident SR) a veľa
iných politikov rýchlo konvertovali z marxizmu-leninizmu na rímsky katolicizmus, pretože si
tak zabezpečili hlasy voličov z vidieka.
Katolícka cirkev oživila svoj výrazný vplyv na Slovensku, ktorý mala ešte z čias
Tisovho klérofašistického štátu. Recidíva katolicizmu z obdobia 2. svetovej vojny bola zrejmá
z formy, akou sa Rímsko-katolícka cirkev prezentovala. Silný dôraz na tradície a obradnosť
rituálov a liturgických predpisov, hlavný dôraz na mariánsku úctu, oddanosť (až zaslepená)
pápežovi, nesmie chýbať tradičná folklórna, vidiecka zložka s tromi kráľmi alebo pálením
Moreny, nenávisť voči iným denomináciám. Túto formu katolíckeho náboženstva
charakterizoval klérofašistický režim Jozefa Tisu počas 2. svetovej vojny a ku týmto koreňom
sa RKC vrátila po nežnej revolúcii v roku 1989. A čo zodpovednosť Tisovho fašistického
štátu za smrť 60 tisíc Židov, tisíce Rómov2 a iných nepriateľov Slovenského štátu? O tom sa
v katolíckych kostoloch decentne mlčí ....
Katolícky klér si užíva comeback a výslnie. Arcibiskup Róbert Bezák prehlásil, že vidí
Slovensko ako: „Oázu v Európe“.3 Vzhľadom na morálny a ekonomický stav slovenskej
spoločnosti s týmto názorom pána Bezáka nesúhlasím. Mediálne známy katolícky kňaz Anton
Srholec chváli vo svojich článkoch Slovákov, ktorí nezabúdajú na odkaz Andreja Hlinku,
ktorý presadzoval politickú autonómiu Slovenska a „ náboženskú vieru“4 Slovákov. Hlavne
výraz náboženská viera je príznačný, pretože vystihuje podstatu: Slováci skutočne veria
v náboženstvo, náboženský systém, v náboženské tradície ale nie v Boha zjaveného v Biblii.
Tento boom popularity RKC trval asi do roku 2000. Hlavne v mestách ľudia zistili, že
náboženstvo nevie vyriešiť ich narastajúce problémy. Stále viac ľudí hľadá Božiu pomoc vo
svojich chorobách a trápeniach. Stále viac ľudí spoznáva Pána Ježiša ako záchrancu a svetlo
pre svoj život. Klesajúcu popularitu RKC jasne vidno v rôznych sociologických prieskumoch
a štatistikách.
Hradská Katarína: Holokaust na Slovensku, KLEMO 2008
http://spravy.pravda.sk/bezak-komunizmus-nas-poznacil, SITA, 8.5.2009
4
Anton Srholec: Katolícka viera na Slovensku, http://www.uski.sk/download/2010.7.7.
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2.4 Aká je religiózna štruktúra obyvateľov SR?
Na ministerstve kultúry SR v roku 2008 registrovali 18 zaregistrovaných cirkví.5
1. Apoštolská cirkev na Slovensku
2. Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike
3. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
4. Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie
5. Cirkev bratská v Slovenskej republike
6. Cirkev československá husitská na Slovensku
7. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike
8. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
9. Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť
10. Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike
11. Kresťanské zbory na Slovensku
12. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike
13. Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike
14. Pravoslávna cirkev na Slovensku
15. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
16. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike
17. Starokatolícka cirkev na Slovensku
18. Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

Podľa posledného prieskumu náboženského vyznania obyvateľov Slovenskej republiky ktoré
bolo uskutočnené v roku 2001, sa obyvatelia hlásia k týmto náboženským denomináciám
v tomto percentuálnom zastúpení:


3 708 120 Rímskych katolíkov (68,9 % obyvateľstva)



372 858 Evanjelikov augsburského vyznania(6,9 % obyvateľstva)



219 831 Gréckych katolíkov (4,1 %)



109 735 Členov Reformovanej kresťanskej cirkvi (2 %)



50 363 Pravoslávnych kresťanov (0,9 %)

Ministerstvo kultúry SR, Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti,
http://www.culture.gov.sk/downloads/2010.4.7.
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20 630 Členov "Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia"



7 347 Členov Evanjelickej cirkvi metodistickej



6 519 Členov Kresťanských zborov na Slovensku



3 905 Členov Apoštolskej cirkvi na Slovensku



3 562 Baptistov



3 429 Adventistov siedmeho dňa



3 217 Členov Cirkvi bratskej



3 000 Židov



1 733 Členov Starokatolíckej kresťanskej cirkvi



1 696 Členov Cirkvi československej husitskej



1 200 do 5 000 odhad Moslimov na Slovensku



? Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní (mormóni odhad 200-300)



? Bahajisti ( odhad niekoľko desiatok stúpencov )



13 % obyvateľov sa nehlási k nijakému vierovyznaniu



3,5 % percent ľudí nie je rozhodnutých.

Na Slovensku sú tri kategórie neregistrovaných konfesií:


Netradičné náboženské skupiny: Ananda Marga, Hare Krišna, Joga v dennom živote,
Ošo, Sahadža joga, Šambaola Slovensko, Sri Chinmoy, Zazen International Slovakia,
Zenové centrum - Mjo Sahn Sah, Rozenkruciáni, Raeliáni



Synkretické náboženské spoločnosti: Cirkev zjednotenia, Scientologická cirkev,
Hnutie svätého grálu



Kresťanské náboženské spoločenstvá: Cirkev Kristova, Cirkev Manna, KS Milosť,
Medzinárodné združenie obchodníkov úplného evanjelia, Kresťanské spoločenstvá,
Cirkev nazarénov, Nové zjavenie, Slovo života International, Spoločnosť priateľov
Ježiša Krista, Meč ducha, Učeníci Ježiša Krista, Všestranný život, Misia slobodných
ľudí, Presbyteriánska cirkev, Bratia v Kristu6

Prieskum z roku 2001 uverejnený Slovenským štatystickým úradom:
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5835, strana 16/downloads/2010.6.4
6

Z prieskumu vyplýva, že na Slovensku má dominantné postavenie Rímsko-katolícka
cirkev ku ktorej sa hlási až 68,9 % obyvateľstva. Toto číslo je ohromujúce a RKC to aj
patrične zdôrazňuje pri presadzovaní svojho vplyvu a postavenia na Slovensku. Veľmi často
počuť argument: „... nás je 70% , tak čo chcete...?“ Pre zaujímavosť dodávam, že jasne
najväčšie percento RKC veriacich je v okrese Čadca 87,2% a v Českej Republike sa k RKC
hlási 26,82% obyvateľov. Pozrime sa pozornejšie na čísla štatistík.
To, čo sa v štatistike nehovorí, je, že tých 68,9 % obyvateľstva hlásiacich sa k RKC sú
aj deti do 15 rokov, dokonca do RKC sa hlásia aj detičky vo veku od 0-4 rokov.
Vysoké percentuálne číslo je na jednej strane silný argument pri presadzovaní svojich
záujmov, ale nikde nevidím prevzatie adekvátnej zodpovednosti za morálny stav spoločnosti.
Tento štatistický prieskum bol uskutočnený v roku 2001, keď RKC bola na vrchole
popularity. Od roku 2001 ide RKC dolu vodou, čo vyjadruje nasledujúci graf, ktorý mapuje
ročný prírastok do cirkvi.7

Pre mňa je oveľa závažnejšia iná otázka: Sú tieto vysoké percentuálne čísla skutočným
obrazom bohabojnosti Slovákov a ich viery v Boha? Pri skúmaní tejto otázky som naďabil na
Viera Hluchá, Diplomová práca, Náboženská štruktúra obyvateľstva Slovenska, UK Bratislava 2006
Bratislava, strana č. 66
7

výskum Sociologického ústavu SAV z roku 2008. Zverejnený dokument Workshop „ISSP
Slovensko 2008“ mapuje religiozitu Slovenska. Boli zverejnené veľmi zaujímavé výsledky
tohto prieskumu.
Nasledujúci graf vyjadruje mieru viery že Boh existuje:8

O tom, že Boh existuje, je presvedčených len 40% obyvateľstva. RKC má skoro 70%
obyvateľov Slovenska. Ako je to možné? Jednoduché počty 70-40=30. To znamená, že 30%
členov RKC ani neverí, že Boh existuje. Načo teda v RKC sú a v čo veria?
Dôležitý ukazovateľ pre mňa ako kresťana je vzťah ľudí k Božiemu slovu.

Nasledujúci graf dáva obraz o tom aký majú Slováci vzťah k Biblii.9

Zverejnený dokument Workshop Miroslav Tížik: „ISSP Slovensko 2008“,
www.sociologia.sav.sk/cms/.../1193_attach_tizik_religiozita.pdf , strana č 19/downloads/2010.6.4
9
Zverejnený dokument Workshop Miroslav Tížik: „ISSP Slovensko 2008“,
www.sociologia.sav.sk/cms/.../1193_attach_tizik_religiozita.pdf , strana č 21/downloads/2010.6.4
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Správny vzťah k Biblii, teda názor z prvého stĺpca, má asi 23% obyvateľov Slovenska. Tieto
grafy dokazujú, že Slovensko potrebuje počuť evanjelium ako soľ. Božie slovo nemá ani
zďaleka takú dôležitosť v živote Slovákov, ako by bolo treba. Podľa iných prieskumov vlastní
doma Bibliu asi len 41% Slovákov. Koľko ľudí číta Bibliu a ako často? Na otázku - Kedy ste
naposledy čítali Bibliu? Slováci odpovedali takto:
asi pred týždňom
asi pred mesiacom

9,4%
10,3%

asi pre troma mesiacmi

6,3%

asi pre polrokom

8,9%

dávnejšie ako pred polrokom 51,0%
iná odpoveď

14,2%

Dovolím si prezentovať ešte jedenu tabuľku z prieskumu ISSP, ktorá mapuje vzťah Slovákov
k duchovnu.10

Zaujal ma druhý riadok tabuľky, ktorý hovorí, že 35% ľudí na Slovensku vyznáva,
a teda aj praktizuje nejaké náboženstvo, ale nie sú duchovne založení. Veď to je
antagonistické, načo mám praktizovať nejaké náboženské rituály, keď ma duchovný svet
nezaujíma? Z tabuľky vyplýva, že pre 35% ľudí duchovná stránka života nie je dôležitá, ale
Boh je duch, ku Bohu sa musí pristupovať v duchu a v pravde. Danej skupine ľudí duchovný
život nič nehovorí, ale majú potrebu realizovať sa v náboženskom živote. Je jasné, že pre
týchto ľudí je náboženstvo a duchovný život niečo oddelené, spolu nesúvisiace. Prečo teda
vyznávajú a praktizujú nejaké náboženstvo? Keď si to dáme do súvislosti spolu
s predchádzajúcimi grafmi, môžeme konštatovať známe pravdy o religiozite Slovákov.
Slováci berú náboženský život ako súčasť ich kultúrneho a spoločenského života, nie ako
spôsob priblíženiu sa k Bohu. Slováci berú náboženské obrady ako nutnosť, aby neboli

Zverejnený dokument Workshop Miroslav Tížik: „ISSP Slovensko 2008“,
www.sociologia.sav.sk/cms/.../1193_attach_tizik_religiozita.pdf , strana č 16/downloads/2010.6.4
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diskvalifikovaní zo spoločnosti, aby neboli čiernymi ovcami v danej komunite. To ale nie je
viera v Boha.
Takáto formálnosť viery v Boha v RKC vedie veľa úprimných Slovákov k tomu, aby
hľadali skutočný vzťah k Bohu mimo katolícku cirkev. Našťastie je tu alternatíva. Boh má na
Slovensku veľa znovuzrodených kresťanov, ktorí majú osobný vzťah s Bohom a tí sa
stretávajú na charizmatických bohoslužbách po celom Slovensku.
3. PREHISTÓRIA LETNIČNO-CHARIZMATICKÝCH KRESŤANOV NA
SLOVENSKU
Dejiny letnično-charizmatického kresťanstva môžeme voľne rozdeliť na tri obdobia:
1. Letničné obdobie od roku 1906.
2. Charizmatické obdobie od roku 1960
3. Charizmatické obdobie po Torontskom požehnaní od roku 1994
Letnične hnutie v Amerike má základy v učení puritánov zo 17. storočia, na ktoré
nadviazal legendárny kazateľ J. Edwards. Jeho kázanie o plnom posvätení a duchovných
skúsenostiach po obrátení naštartovalo v Amerike veľké prebudenie. Za otca Letničného
hnutia sa považuje Charles Fox Parham a za oficiálny štart Letničného obdobia sa považuje
vyliatie Svätého Ducha na Azusa Street v Los Angeles v roku 1906.
3.1 Letničné obdobie na Slovensku11
Pionierom šírenia evanjelia na Slovensku bol Ján Gáj. Narodil sa v Mengusovciach
v polovici 19. storočia. Odišiel do Ameriky za prácou a tam aj počul Evanjelium. Ján Gáj sa
obrátil a a ako znovuzrodený kresťan sa vrátil v roku 1886 domov do Mengusoviec. Nadšene
kázal evanjelium svojej rodine, susedom, známym a na jeho kázanie sa obrátili desiatky ľudí.
Miestny farár a neobrátení príbuzní mu robili veľa protivenstiev, preto sa vráti do Ameriky.
Božie Slovo v Mengusovciach zostalo zasiate a dokonca sa rozšírilo do susedných dedín ako
napr. Stará Turá, Batizovce a Štôla. Práve na týchto základoch mohla budovať misijná
skupina Cirkvi Božej v roku 1904.

Ján Lacho, Jozef Brenkus: História Apoštolskej cirkvi na Slovensku, Vydavateľstvo
kresťanský život, 2007 Bratislava , strana č12
11

3.2 Cirkev Božia
Na začiatku 20. storočia sa v Amerike obrátili dvaja Slováci - Juraj Šoltýs a Michal
Horevaj, ktorí do USA odišli za prácou. Obrátili sa v Cirkvi Božej v USA, kde aj začali
chodiť do zhromaždenia. Tu sa naučili modliť, chváliť Boha a vyučovať Božie Slovo. Keď sa
vrátili na Slovensko, rozšírili evanjelium v rodných Batizovciach medzi príbuznými
a priateľmi. Od roku 1905 sa po domoch konali prvé zhromaždenia znovuzrodených
kresťanov a v roku 1907 boli v Batizovciach prvé krsty. Títo kresťania museli znášať veľké
príkoria. Ich zhromaždenia zvyčajne zrušili žandári, preto sa schádzali ráno o tretej, aby čítali
Božie slovo, modlili sa a spievali chvály. Na zhromaždeniach sa vyskytli aj prejavy Svätého
Ducha, ale starší Cirkvi Božej odmietali tieto prejavy. Neskôr čoraz viac kresťanov verilo
v biblické pôsobenie Svätého Ducha, a preto sa z Cirkvi Božej začali odčleňovať a sformovali
sa nové letničné zbory.
Od roku 1914 Cirkev Božia výrazne rástla aj zásluhou kazateľa Jána Šaliga. V roku 1923 si
dali žiadosť na štátnu správu o registráciu, ale žiadosť im bola zamietnutá. Preto sa Cirkev
Božia dohodla s Jednotou Baptistov, ktorá im dala súhlas, aby mohli fungovať pod ich
zastrešením. Rozvoj Cirkvi Božej sa zastavil po vzniku samostatného Slovenského štátu
v roku 1939. Tvrdá prokatolická politika klérofašistického štátu obvinila všetkých kresťanov
mimo katolíckej cirkvi z protištátnej činnosti a snažila sa ich činnosť znemožniť.
Po vojne v roku 1949 sa kresťania z Cirkvi Božej pokúsili o registráciu ešte raz, ale opäť
neúspešne, preto postupne splynuli s Bratskou jednotou Baptistov.
3.3 Cirkev Apoštolská viera.12
Vráťme sa do obdobia po 2. svetovej vojne. Od roku 1945 prichádzali na Slovensko
repatrianti z Maďarska a Rumunska. Repatrianti z Maďarska prichádzali hlavne z oblasti
Kiškeréša a z oblasti Békešská Čaba a práve v týchto oblastiach fungovali veľké a živé zbory
letničných kresťanov. Prisťahovalci z Rumunska pochádzali z okolia Oradey a Nádlak
a takisto medzi nimi bolo veľa letničných kresťanov. Prisťahovalci z Maďarska a Rumunska
sa okamžite zapojili do práce v existujúcich zboroch, ale tiež zakladali nové zbory napríklad
v Senci, Sládkovičove, Komárne, Nesvadoch a inde. Repatrianti boli veľkým oživením
letničného kresťanstva na Slovensku. Začali organizovať spoločné konferencie vydávať
Ján Lacho, Jozef Brenkus: História Apoštolskej cirkvi na Slovensku, Vydavateľstvo
kresťanský život, 2007 Bratislava strana č 36
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spevníky, pozývať zahraničných kazateľov. Cirkev Apoštolská viera mala vtedy asi 2500
členov a v roku 1948 pripravili Organizačný štatút na zaregistrovanie Apoštolskej viery na
Slovensku. Registrácia cirkvi bola zmarená, pretože sa ku moci dostali komunisti, ktorí pre
cirkev Apoštolskej viery vydali len dočasné povolenie na vykonávanie bohoslužieb.
Päťdesiate roky boli poznačené tvrdým prenasledovaním všetkých kresťanov teda aj cirkvi
Apoštolskej viery. Paradoxne ale táto cirkev bola prenasledovaná relatívne najmenej, pretože
veľa členov cirkvi Apoštolskej viery boli repatrianti, ktorí pred prisťahovaním dostali prísľub
náboženskej slobody na území Československa. Samozrejme významných a aktívnych
vedúcich kresťanov komunisti nenechali slobodne dýchať. Aj vtedajší líder kresťanov Pavol
Tuchyňa si vytrpel svoje, keď ho v roku 1951 uväznili za protištátnu činnosť a väznili ho na
niekoľko rokov v rôznych pracovných táboroch. Perzekúcia vedúcich sa čoskoro prejavila
v ich nedostatku. Nerozvíjalo sa systematické biblické vzdelávanie, viazla spolupráca medzi
zbormi, zbory sa začínali trieštiť. Dočasné povolenie na konanie bohoslužieb pre Cirkev
Apoštolskej viery z roku 1948 bolo zrušené, cirkvi bola zastavená činnosť a štátna správa túto
cirkev pripojila k Novoapoštolskej cirkvi, reformovanej zložke Katolíckej apoštolskej cirkvi.
Toto direktívne zlúčenie sa udialo v roku 1956, ale k duchovnému zblíženiu Cirkvi
Apoštolská viera a Novoapoštolskej cirkvi nikdy nedošlo. Cirkev Apoštolskej viery rozvíjala
svoje zbory autonómne pod zastrešením Novoapoštolskej cirkvi a nastalo oživenie celej
práce.
V šesťdesiatych rokoch sa zbory Cirkvi Apoštolskej viery rozvíjali a rástli. Zbory boli
duchovne zdravé vďaka vedúcim, ktorí slúžili v pokore a v láske. Vedúci zborov
konštruktívne spolupracovali a podporovali sa navzájom, čo im pomáhalo znášať príkoria
komunistického režimu. Ovocím ich spolupráce bolo dôležité víťazstvo: vydanie Biblie
v Slovenskom jazyku. V roku 1969 bolo vytlačených 16 500 kusov Biblií podľa prekladu
prof. Jozefa Roháčka. Toto vydanie bolo určite jedným z dôležitých momentov pre budovanie
všetkých letničných kresťanov aj do budúcnosti, keďže tento preklad Biblie používame
dodnes.

3.4 Apoštolská cirkev13
V období dočasnej demokratizácie spoločnosti v roku 1968 sa Cirkev Apoštolská viera
odčlenila od Novoapoštolskej cirkvi, pod ktorú bola násilne pričlenená ešte v roku 1956
a zmenila aj svoj názov na Apoštolskú cirkev. Avšak Apoštolská cirkev nedostatočne využila
toto dočasné uvoľnenie občianskej slobody v spoločnosti. Neurobila všetko pre šírenie
evanjelia ale práve naopak - do cirkvi prišla stagnácia vyplývajúca z presadzovania osobných
záujmov.
Absencia charizmatických vodcov priniesla do cirkvi krízu, ktorá sa naplno prejavila
prienikom „branhamizmu“ do viacerých zborov na Slovensku. Učenie Williama Branhama sa
dostalo na Slovensko z USA cez Nemecko a Sliezsko. Spôsobilo veľké problémy medzi
letničnými kresťanmi, keďže toto učenie popiera Nicejské vyznanie viery o Božej
trojjedinosti. „Branhamizmus“ spôsobil v kresťanstve podobné škody ako Arianizmus v 4.
storočí. Koncom sedemdesiatych rokov kríza v Apoštolskej cirkvi skončila a začal rast
zborov. Rastúce zbory potrebovali priestory na zhromaždenia. Ako prví si vlastnú zborovú
budovu postavili kresťania v Galante, potom aj zbory v Novom Meste nad Váhom, Bratislave
a v Košiciach.
Pri nadobúdaní vlastných priestorov znovu vyplával na povrch problém nedoriešeného vzťahu
Apoštolskej cirkvi so štátom. Preto sa pastori zborov dohodli, že požiadajú Slovenské úrady
o registráciu Apoštolskej cirkvi. Aby bolo možné požiadať Ministerstvo kultúry SSR
o registráciu, museli sa autonómne zbory zjednotiť, vytvoriť Ústavu o usporiadaní vnútorných
vzťahov a zvoliť si celo cirkevné orgány. Z toho dôvodu bola 12.2.1977 zvolaná
Ustanovujúca konferencia zborov Apoštolskej cirkvi do Bratislavy. Konferencia si zvolila
Ústrednú radu starších a predsedom Ústrednej rady sa stal Milan Bednár - pastor z Nového
mesta nad Váhom. Ústava ACS bola schválená 10.3.1977, ale úradníci na Ministerstve
kultúry robili zbytočné obštrukcie pri jej schvaľovaní až do roku 1980. Až po sťažnostiach
ACS v Slovenskej Národnej Rade muselo Ministerstvo kultúry ustúpiť a schváliť Ústavu
ACS. Následne bola 26.1. 1981 ACS štátom uznaná ako cirkev rovnoprávna s ostatnými
cirkvami v Československu s právami podľa jestvujúceho právneho poriadku. Vedúcou
osobnosťou cirkvi sa stal Milan Bednár, ktorý bol veľkým služobným darom pre cirkev.
Svojím pokojom a rozvážnosťou dokázal stmeliť cirkev a rozvíjať medzi-denomináčné
Ján Lacho, Jozef Brenkus: História Apoštolskej cirkvi na Slovensku, Vydavateľstvo
kresťanský život, 2007 Bratislava, strana č 55
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a zahraničné vzťahy, napríklad s Apostolic Faith Mission v Portlande, alebo s letničným
zborom v Berlíne. Milan Bednár slúžil ako vedúci cirkvi do roku 1988, 4. augusta tragicky
zahynul vo Vysokých Tatrách a vedením cirkvi bol poverený Jozef Brenkus.
V roku 1989 padol v Československu komunistický politický systém a ACS začala
dynamicky pracovať. Nástup slobody umožnil ACS šíriť evanjelium, čo sa prejavilo v náraste
zborov zo 6 na 23. Vyvrcholením horlivej práce ACS bolo zorganizovanie evanjelizačných
zhromaždení s evanjelistom Reinhardom Bonkem v Bratislave. V novembri 1990 kázal
Reinhard Bonnke nezabudnuteľné posolstvo „Od mínusu k plusu“ v PKO Bratislava pre 2000
ľudí a v Športovej hale na Pasienkoch dokonca pre 4000 ľudí. Zhromaždenie dokonca
vysielala Slovenská televízia v priamom prenose a po ňom sa zbory ACS rozrástli o stovky
nových kresťanov. V roku 1992 ACS vstúpila do Evanjelickej aliancie a prijala štatút
pozorovateľa v Ekumenickej rade cirkvi. V roku 1993 ACS spolu s Bratskou jednotou
baptistov, Cirkvou Bratskou, Evanjelickou cirkvou metodistov a s misijným hnutím AD2000
založili Združenie evanjelikálnych cirkví (ZEC). ZEC vzniklo s cieľom zriadiť na Univerzite
Mateja Bela katedru Evanjelikálnej teológie. Katedra skutočne vznikla - v roku 1993. Medzi
významné udalosti kresťanského života na Slovensku musíme zaradiť aj Konferenciu
s Davidom Wilkersonom v septembri 2003 v Bratislave. Konferencie s hlavnou myšlienkou
„Obnovte túžbu po Bohu“ sa zúčastnilo asi 4000 ľudí a bola skutočným požehnaním pre
Slovensko.
ACS má v súčasnosti na Slovensku 27 zborov a 10 misijných staníc. Cirkev je súčasťou
Evanjelickej aliancie, kde pracuje na projektoch ako: služba väzňom, vysielanie rádia Trans
World Rádio Slovakia alebo Slovenská biblická spoločnosť. V Ekumenickej rade cirkvi má
štatút pozorovateľa.
ACS je od roku 1994 členom svetového spoločenstva Assemblies of God a od roku 2005
členom Európskej letničnej misie. Je veľmi dôležitou súčasťou Letnično-charizmatických
dejín Slovenska. Skrze túto cirkev spoznali spasiteľa Ježiša Krista tisíce Slovákov.
4. CHARIZMATICKÉ HNUTIE AKO SAMOSTATNÝ PRÚD V KRESŤANSTVE
Do tradičných kresťanských denominácii už od roku 1960 prichádzal na Slovensko
pozitívny prúd duchovnej obnovy. Niektorí kresťania v tradičných cirkvách odmietli
náboženský stereotyp a začali túžiť po charizmatických skúsenostiach s Duchom Svätým tak,
ako to zažívali prví kresťania. Boh je mocný a činný, preto sa Božia moc musí prejavovať aj

dnes. Dôležité je naplniť sa Duchom Svätým, ktorý sa následne bude prejavovať v každej
oblasti ľudského života. Svätý Duch dá kresťanom novú dynamickú silu s charizmatickými
prejavmi ako sú hovorenie v jazykoch, moc uzdravovať, vyháňať démonov a múdrosť
pravého poznania Božieho Slova. Táto zásadná zmena chápania kresťanskej viery sa šírila vo
všetkých cirkvách po celom svete. Nadšenci pre charizmatické hnutie síce zostávali
v pôvodných cirkvách, ale túžili svoj kresťanský život občerstviť živým vzťahom so Svätým
Duchom. Preto sa prví charizmatickí nadšenci začali schádzať aj mimo cirkvi na
neformálnych domácich stretnutiach, aby hľadali vieru, ktorá činí divy a zázraky. Na týchto
stretnutiach sa spontánne prejavoval Svätý Duch a kresťania odchádzali zo stretnutí
občerstvení a posilnení vo viere. Pomazanie, ktoré takto prijali, im dávalo schopnosť účinne
kázať evanjelium vo svojom okolí. Charizmatickí kresťania sa vo svojich materských zboroch
stali svetlom a soľou a dokázali privádzať ku Pánovi veľa neobrátených ľudí. Vďaka
charizmatickým kresťanom začali zbory rásť, preto ich vedúci tolerovali, aj keď často tento
charizmatický trend kresťanstva odmietali. Charizmatickí kresťania vyvíjali čoraz väčšie
úsilie, aby vo svojich materských zboroch naštartovali duchovnú obnovu. Aj táto duchovná
obnova, tak ako všetky ostatné, pochádzala zdola, od radových kresťanov, nie od vedúcich
predstaviteľov cirkví, ktorí charizmatické smerovanie kresťanstva väčšinou odmietli.
Nevyhnutným dôsledkom tohto rozporu bolo napätie až konflikt medzi charizmatikmi
a necharizmatikmi v zboroch. Preto charizmatici začali opúšťať svoje materské denominácie
a začali vytvárať samostatné skupiny, z ktorých neskôr povstávali slobodné, charizmatické
cirkvi. Podľa tejto univerzálnej schémy vznikli takmer všetky charizmatické cirkvi
v Československu.
Charizmatici postavili svoju teológiu na protestantských a letničných základoch. Hoci
teológia letničných cirkví je takmer totožná s teológiou charizmatických kresťanov,
charizmatici po odchode z materských tradičných zborov nevstupovali do už vybudovaných
letničných zborov. To, čím sa mierne líšili charizmatici od tradičných letničných, bola forma
bohoslužby a celkový prístup ku kresťanskému životu. Charizmatické zbory nie sú pevne
spojené do hierarchických štruktúr – na rozdiel od vybudovaných štruktúr letničných cirkvi.
Polarizácia týchto dvoch skupín sa zväčšila po Torontskom prebudení, ktoré nebolo pozitívne
prijaté od tradičných letničných kresťanov. To isté môžeme povedať aj o Hnutí viery
Kennetha Hagina. Charizmatici jednoznačne prijali vyučovanie Hnutia viery o tom, že Boh je
schopný a ochotný všestranne požehnať každého človeka. Letniční kresťania majú výhrady k
pozitívnej teológii a evanjelium prosperity v niektorých oblastiach odmietli.

5. KRESŤANSKÉ SPOLOČENSTVA ČESKOSLOVENSKA
Môžeme povedať, že tento charizmatický prúd sa v Československu zrodil v Prahe Na
Maninách v roku 1979. Ústrednou postavou pri zrode KS bol Dan Drápal.14
Dan Drápal vyštudoval Evanjelickú bohosloveckú fakultu J. A. Komenského v Prahe a v roku
1977 sa stal vikárom v Českobratskej cirkvi evanjelickej. V roku 1978 prežil skutočné
obrátenie a krst vo Svätom Duchu pod vplyvom Dereka Princa, anglického univerzitného
profesora a zakladateľa Pastierskeho hnutia. Dan Drápal najskôr založil a viedol skupinu
charizmatických kresťanov pod hlavičkou Českobratskej cirkvi. Jeho zbor však začal
dynamicky rásť a čoskoro sa stal najväčším v Prahe. Napriek prenasledovaniu zo strany
Štátnej bezpečnosti a teologickým rozporom s materským zborom sa toto charizmatické
hnutie šírilo po celom Československu. Po Nežnej revolúcii v roku 1989 sa charizmatické
hnutie Na Maninách v pokoji rozišlo s Českobratskou cirkvou a Dan Drápal zaregistroval
charizmatické hnutie ako novú cirkev s názvom Kresťanské spoločenstva Československa.
Na tomto základe vzniklo v Československu asi 50 zborov, do ktorých prichádzali dynamickí
kresťania hľadajúci vieru plnú entuziazmu. Prvé zbory KS na Slovensku boli založené v Nitre
– „KS Otvorené dvere“,v Poprade - „KS Poprad“ a v Banskej Bystrici - „KS Milosť Banská
Bystrica“ v Liptovskom Mikuláši „KS Liptovský Mikuláš“.

6. GENÉZA KRESŤANSKÉHO SPOLOČENSTV SLOVENSKA a KS POPRAD
Považoval som za potrebné vykresliť politické, spoločenské a náboženské pomery na
Slovensku v porevolučnom období, po roku 1989. V tomto období vznikali a rástli zbory
letnično-charizmatických kresťanov v Európe. Teraz sa budem venovať vzniku Kresťanského
spoločenstva Poprad, s ktorým veľmi úzko súvisí vznik Kresťanských spoločenstiev
Slovenska. Priebeh vzniku KS Poprad som spracoval podľa rozprávania hlavných
protagonistov týchto udalostí - pastora Gabriela Minárika Ing. a jeho manželky, pani Anny
Minárikovej Ing. Za poskytnuté informácie im veľmi ďakujem.
Na to, aby povstala niekde Božia práca, musí si Boh na danom mieste vzbudiť
služobný dar a okolo tohto, Bohom povolaného služobníka, môže povstať cirkev. V Poprade a
vôbec na východnom Slovensku sa stal takýmto služobným darom Gabriel s manželkou
Annou.
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Pán Minárik sa narodil v Žiline, odkiaľ sa po troch rokoch so svojimi rodičmi a o dva
roky starším bratom presťahovali najprv do Malaciek, a potom do Serede. Keď mal 19 rokov,
diagnostikovali mu ťažké ochorenie - tuberkulózu. Táto choroba ho sprevádzala zo Serede cez
Bratislavu do Tatier – do Popradu, kde je priaznivejší vzduch pre ľudí s podobnými
ochoreniami. Mladý Gabriel, ktorý mal a má túžbu žiť, nechcel zomrieť, ako aj sám vyhlásil:
„Chcel som žiť!“ Keďže medicína bola vtedy (1953) na túto chorobu krátka, tak si sám
hľadal iné alternatívne spôsoby liečby. Pri hľadaní uzdravenia spoznal realitu duchovného
sveta. Keďže vtedy vládol komunizmus, duchovno bolo spoločenské tabu. Jediným miestom,
kde sa o duchovne mohlo rozprávať, bola Rímsko-katolícka cirkev. Pravdu o živote a smrti
hľadal v kostole a v zakázanej literatúre, ktorá sa zaoberala duchovným svetom, ale bola
komunistami zakázaná ako napríklad knihy od Břetislava Kafku. Problém bol ten, že táto
literatúra ho priviedla do silného okultizmu a horlivosť v RKC ho viedla k bigotnosti. Dva
celé veľké ružence som sa dokázal premodliť na postriežke ako poľovník“– tak si spomína
pán Gabriel dnes. Ale náboženská bigotnosť jeho túžbu po Bohu nevedela uspokojiť. Aj keď
neskôr intenzívne začal čítať Božie slovo, nevedel prijať pokoj, radosť a spravodlivosť, a
navyše ho rozčuľovala formálnosť a prázdnota náboženského života v RKC.
Totálny zlom v živote pána Ing. Minárika nastal v roku 1988. Jeho kolega z Brna, Jiří
Mach, ho pozval na prvú charizmatickú konferenciu kresťanov do Prahy. Túto konferenciu
usporiadal pastor Dan Drápal, s kontrolovanou účasťou 440 ľudí z ČSSR a skryl túto akciu
pred komunistami pod názvom „Kultúrna konferencia“. Gabriel si na Drápala spomína ako na
veľmi inteligentného, pracovitého, disciplinovaného, horlivého kresťana. V tom čase bol
hlavnou osobnosťou charizmatického hnutia v Československu. Táto charizmatická
konferencia zblížila osamotené skupinky kresťanov z celého Československa. Kazatelia, ako
Bob Manford a ďalší, kázali živé Božie slovo, ľudia boli zasiahnutí mocou Svätého Ducha a
boli viditeľne uzdravení. Na tejto konferencii pán Ing. Minárik prijal Ježiša ako svojho
Spasite, bol pokrstený v Svätom Duchu, a začal hovoriť novými jazykmi. A nielen hovoriť,
ale dokonca spievať. Bol to pre neho veľký zázrak, pretože 35 rokov – od svojich 19. rokov –
vôbec nespieval. Pán Gabriel bol dotknutý Božou mocou a prosil Boha, aby Mu mohol slúžiť
pod pomazaním Svätého Ducha. Vtedy už mal 54 rokov.
Po návrate z Prahy už to bol iný človek – znovuzrodený, naplnený Svätým Duchom a
hovoril evanjelium všade, kde sa objavil, vo viacerých mestách a dedinách Slovenska.
Pomerne rýchlo sa okolo neho vytvorila malá skupina znovuzrodených kresťanov, ktorí sa zo

začiatku schádzali15 u neho doma, kde sa modlili, pozerali video záznamy zo stretnutí a z
konferencií charizmatických kresťanov v Amerike, vo Švédsku, v Anglicku, v Maďarsku.
Najväčšiu pomoc – vyučovanie – dostávali v začiatkoch od pastora Dana Drápala. Katolíci im
neboli priaznivo naklonení. Gabriel si spomína ako im okná na dome trikrát porozbíjali. Bolo
to po tom, ako prehlásil, že sa nebude modliť k Panne Márii. Na stretnutia charizmatických
kresťanov väčšinou chodil spou so svojou manželkou do Prahy, Brna ... Mníchova, Berlína,
ale hlavne na stretnutia HIT GYÜLEKEZET-u v Budapešti. Boli pri zrode viacerých zborov a
skupín, napríklad v Martine, Bardejove, Bratislave, Mělníku, Hodoníne, Humennom, Jovse ...
Keď sa naskytla možnosť, Gabriel v roku 1990 pozval evanjelistu Steve Rydera z
Austrálie na Slovensko, do Košíc. Bývalý väzeň, ktorý sa obrátil a kázal evanjelium po
celom svete, prišiel slúžiť aj na Slovensko a jeho službu sprevádzali mimoriadne zázraky a
uzdravenia. V Košiciach sa uskutočnili s Ryderom dve evanjelizačné zhromaždenia.
Organizačne ich zabezpečoval Gabriel so svojím synom Dušanom. Služobník Ryder pred
zhromaždením vyučoval Gabriela a ďalších piatich kresťanov, ako takúto akciu organizačne
zvládnuť. Boli to cenné informácie pre všetkých zúčastnených. Zhromaždenia v Košiciach v
Dome odborov prekonali všetky očakávania, niekoľko ľudí museli policajti z budovy Domu
odborov vyhnať, pretože sa majiteľ obával o statiku budovy, hlavne schodiska. Zhromaždenia
sa začínali chválami chváliacej skupiny „Radostné srdcia“, ktorú viedla Mária Wiesnerová z
Partizánskeho. Nehrali síce charizmatické chvály, ale nič lepšie na Slovensku vtedy nebolo.
Bola to skupina z Metodistickej cirkvi a v týchto chválach hrala aj manželka terajšieho
pastora Jána Hudeca, pani Darinka. To boli prvé dve veľké evanjelizácie (okolo 2 000
účastníkov) na Slovensku, kde bola zjavne demonštrovaná Božia moc. Evanjelista Ryder na
začiatku zhromaždenia prehlásil: „Ak tu dnes nebudú ľudia uzdravení, dávam vám súhlas, aby
ste ma vyviedli za mesto a ukameňovali!“ Nebolo to nutné, modlil sa za chorých a chorí boli
zázračne uzdravovaní.
V pätách evanjelistu Rydera vtedy bol aj iný evanjelista, Jim Sanders, na ktorom tiež
bolo pomazanie k uzdravovaniu. Jim Sanders ponúkal Gabrielovi spoluprácu, ale Steve Ryder
Gabrielovi neodporúčal jeho službu. Gabriel ponuku Jima Sandersa odmietol a zdá sa, že
urobil dobre, pretože ovocie z jeho služby bolo rozporuplné. Jim Sanders založil zbor v
Rimavskej Sobote, pod názvom Leviti. Táto skupina vyznávala, že vraj podľa Biblie nemajú
pracovať, ale majú sa iba modliť a slúžiť...
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Gabriel rozpoznal, že charizmatickú skupinu kresťanov v Poprade treba formálne
zaregistrovať na úradoch. 29.1.1990 bola na Okresnom národnom výbore v Poprade podaná
žiadosť o zaregistrovanie občianskeho združenia NOVÝ ŽIVOT V KRISTU16. Okresný
národný výbor, odbor vnútorných vecí registráciu uskutočnil dňa 18.6.1990.17
Z podnetu Gabriela sa v roku 1990 konala Modlitebná konferencia spriatelenia
s Maďarmi v Košiciach a o rok neskôr v Miškolci, na Slovensku ho spoločne organizovali
Gabriel a vedenie AC v Košiciach.
V roku 1990 bola maďarskými zbormi rôznych denominácii usporiadaná veľká
evanjelizácia v Debrecíne. Konala sa vo veľkej športovej hale s anglickým evanjelistom
Davidom Heathewayom a ako hostia na konferencii kázali aj pozvaní svetoznámi kazatelia
ako Lester Sumrall, John Angelini a ďalší. Konferencia bola bohato zastúpená účastníkmi zo
všetkých okolitých štátov, ale Československo bolo zastúpené skromne, prišiel len pán
Minárik s manželkou.
Ďalšia významná udalosť roku 1990 bola Druhá charimatická konferencia v Prahe. Po
Druhej charizmatickej konferencii sa pastor Gabriel stal členom Kolégia pastorov
Kresťanských spoločenstiev Československa a začal chodiť do Prahy pravidelne, na
pastorálky. V roku 1990, štyri roky pred odchodom do dôchodku, skončil so zamestnaním a
začal naplno slúžiť Bohu. Nebolo to ľahké rozhodnutie, pretože mal dobré postavenie v
zamestnaní, bol výrobno-technickým námestníkom riaditeľa v okresnom závode
Východoslovenské vodárne a kanalizácie Poprad. Sľubnú kariéru v zamestnaní sa rozhodol
zameniť za službu Bohu. To isté urobila aj jeho manželka, ktorá vtedy nastúpila do dôchodku
napriek ponúknutému zvýšeniu platu, a spoločne začali žiť iba z manželkinho malého
dôchodku.
Veľmi dôležitým krokom pre charizmatickú cirkev na Slovensku bola dvojdňová
evanjelizácia v máji 1991 na Zimnom štadióne v Poprade s americkým evanjelistom
Maheshom Chavdom18. M. Chavda v tom čase slúžil ako hosť v Prahe. Pastor Gabriel si ho
vyžiadal na dva dni do Popradu. Gabriel zabezpečil masívnu propagáciu tohto podujatia po
celom Slovensku. Kvôli nabitému programu služobníka M. Chavdu nastal problém, časovo
stihnúť jeho presun z Ústí nad Labem do Popradu bolo nemožné. Pastor Gabriel sa rozhodol,
Príloha č 2 – žiadosť o zaregistrovanie občianskeho združenia Nový život v Kristovi
Príloha č 3 - Zakladajúci členovia občianského združenia Nový život v Kristovi
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že objedná helikoptéru, ktorá by priviezla evanjelistu Chavdu na Popradské letisko. Ale
použitie helikoptéry bolo nad finančné možnosti kresťanov v Poprade, pokladňa bola prázdna.
Nadprirodzenou zhodou okolností sa Gabrielovi podarilo zohnať malé lietadlo na dopravu M.
Chavdu do Popradu za režijné náklady, za smiešnych 4 600 korún. Keď všetko vyzeralo
veľmi nádejne, nastala ďalšia komplikácia – počasie. Popradský letový dispečer telefonicky
oznámil, že pre veľmi silný vietor, ktorý je v Poprade, lietadlo nebude môcť pristáť na
popradskom letisku. Gabriel dispečerovi povedal: „Vy sa postarajte o technický stav lietadla,
ja sa postarám o počasie!“ Z finančno-právnych dôvodov si tento rozhovor na letisku
elektronicky zaznamenali. Na zodpovednosť pastora Minárika vzlietlo Lietadlo zo Zlína do
Ústí nad Labem, kde nastúpil M. Chavda a lietadlo pokračovalo v lete do Popradu. Keď sa
lietadlo blížilo k letisku Poprad, asi 15 minút pred pristátím, sa počasie nad Popradom
zázračne zlepšilo a lietadlo so vzácnym hosťom, ktorý prinášal evanjelium Ježiša Krista,
pristálo v Poprade. Po pristátí lietadla, letový dispečer pán Kukura zavolal:
„Ktorý je to ten Minárik?“
„Ja som Minárik.“
„Ukážte sa, ešte som nestretol človeka, ktorý by povedal, že sa postará o dobré
počasie...“
Evanjelizačné zhromaždenia s M. Chavdom boli výnimočné. Obidve trvali asi do
tretej ráno. V športovej hale visel transparent SLOVENSKO PRE JEŽIŠA, čo bolo víziou
Gabriela. V prvý deň prišlo na popradský zimný štadión 3 000 ľudí a druhý deň 3 300.
Evanjelista M. Chavda kázal vyše dvoch hodín jasné a čisté Božie slovo. Potom sa modlil za
chorých a za potreby prítomných. Božia moc na zhromaždeniach bola zjavná. Gabriel po
evanjelizácií nazbieral asi 80 svedectiev ľudí o uzdraveniach, niektoré boli aj lekársky
potvrdené. Zvláštnu pozornosť venoval modlitbám za zrušenie neplodnosti v rodinách, a
manželia Minárikoví s úsmevom spomínajú ako niekoľko rokov stretávali po Poprade šťastné
mamičky, ktoré pred sebou v kočíkoch vozili živé svedectvá Božej moci.
Bremeno organizátora a usporiadateľa vzal na svoje plecia Gabriel s manželkou.
Spomína: „Keď bratia videli, že sa jedná aj o veľkú finančnú zodpovednosť – zaplatiť
prenájom štadióna, odľadnenie hracej plochy, stavbu pódia, energie, dopravu lietadlom... –
zostalo nás asi desať.“ Nemali vieru na to, že účastníci svojimi darmi uhradia náklady na

zhromaždenie. Ale stalo sa, Boh akceptuje vieru! Ako tlmočník slúžil brat Milan Šefčík z
Apoštolskej cirkvi z Bratislavy.
Spolupráca s Apoštolskou, s Metodistickou ako aj s Baptistickou cirkvou bola v tom
čase výborná, čo sa potvrdilo aj pri organizovaní evanjelizácie s Reinhardom Bonnkem v
Bratislave, v PKO. Na tejto výnimočnej evanjelizácii kresťania z Popradu slúžili ako
modlitebná podpora za pódiom počas evanjelizácie. Všetky evanjelizácie boli veľmi
požehnané, plné nadšenia a pomazania Božej moci, ale ovocie v podobe rastu cirkvi bolo
malé. Hlavným dôvodom nízkeho percenta zabudovaných kresťanov do cirkvi bola slabá
znalosť toho, ako budovať cirkev a nedostatočný duchovný boj. Ako to riešiť? Usporiadať
biblické školy, kde by sa služobníci naučili to, čo je treba vedieť, aby ich služba bola
úspešnejšia.
Prvú takúto, dvojtýždňovú Letnú biblickú školu usporiadal Gabriel v Poprade v roku
1992 po zoznámení sa s Pavlom Neustupným19 z Berlína na jednej pražskej konferencii. Tam
prisľúbil zabezpečiť učiteľský tým na túto Biblickú školu. Biblická škola mala 200
poslucháčov z celého Československa a školu absolvoval aj Jaroslav Kříž s manželkou
Annou. Z Berlína prišli prednášať Pavel Neustupný, Wolfhard Margies, Hartwick Henkel, z
Prahy Dan Drápal a ďalší. Zavŕšením prvej biblickej školy v Poprade bolo 33 účastníkov
pokrstených vo vode a navyše bola vydaná prvá slovenská knižôčka od K. E. Hagina: Nové
narodenie a Boží liek. Knihu financoval Pavel Neustupný. On tiež preložil do češtiny viaceré
vyučujúce audiokazety, čím veľmi pomohol novovznikajúcim zborom na Slovensku. Sme
mu za to veľmi vďační.
Druhá Letná biblická škola v Poprade bola v roku 1993, trvala opäť 2 týždne, približne
s tými istými 200 poslucháčmi. Všetci učitelia boli z Maďarska zo zboru HIT
GYÜLEKEZET z Budapešti. To už bola nadviazaná úzka spolupráca pastora Gabriela
Minárika s pastorom Némethom Sándorom a s Hit-om. Ako vznikla táto spolupráca, ktorá
veľmi pozitívne posunula kresťanstvo na Slovensku?
Pastor zo zboru Hit Gyülekezet Győr, Fekete Zsigmond, chodil do Dunajskej Stredy
vyučovať letnično-charizmatickú skupinu tamojších kresťanov, ktorí z času na čas chodili na
nedeľňajšie bohoslužby do Győru. Gabrielov syn Pavol Minárik s manželkou patrili tiež do
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tejto skupiny kresťanov. Syn Pavol dohodol stretnutie svojho otca a pastora Fekete a ten
následne pozval na návštevu Gabriela s manželkou do Győru.
Pastor Fekete sa zmienil o práci pastora Gabriela na Slovensku pastorovi Hit
Gyülekezet v Budapešti Némethovi Sándorovi, ktorý pozval Minárikovcov do Budapešti na
zhromaždenie HIT-u. Zhromaždenia sa vtedy konali v Športovej hale na Folyondárovej ulici.
Na zhromaždení bolo asi 2000 kresťanov a pomazaná atmosféra. Pastor Németh Sándor
vyzval pastora Gabriela, aby pozdravil zhromaždenie. Gabriel mal tú česť ako prvý Slovák
pozdraviť maďarských bratov a jeho manželka Anna pozdrav tlmočila do maďarčiny. Po
zhromaždení došlo k osobnému stretnutiu sa s pastorom Némethom Sándorom, kde sa pastor
Sándor zaujímal o prácu pastora Gabriela a o víziách pre cirkev na Slovensku. Gabriel
vyslovil prosbu, aby zo zboru HIT vyslali učiteľov na druhú štrnásťdňovú Letnú biblickú
školu do Popradu v roku 1993. To sa aj naplnilo a kázať na biblickú školu prišli: Uzonyi
Péter, Nemes Pál, Soós István, Hársfalvai Attila, Németh József, Fekete Zsigmond a všetci si
hradili výdavky sami. Vyslanie učiteľov bolo veľkou pomocou pre celú letničnocharizmatickú cirkev na Slovensku. Na konci biblickej školy bolo dvanásť účastníkov
pokrstených vo vode a viacerí v Svätom Duchu.
Pastor Gabriel začal s manželkou pravidelne navštevovať zhromaždenia HIT-u v
Budapešti, kde jeho manželka často tlmočila pre desiatky, neskôr stovky Slovákov a Čechov.
Do HIT-u pozval viacerých kresťanov, medzi inými aj svojho priateľ Jaroslava Kříža, aby sa
aj oni zúčastnili požehnaných bohoslužieb v Budapešti. Neskôr sa na tieto zhromaždenia
začalo chodiť autobusmi z Popradu, Banskej Bystrice a z ďalších miest. Vtedy už Gabriel a
Jaroslav Kříž úzko spolupracovali. Veľmi dobre si rozumeli aj na osobnej úrovni. Spolupráca
medzi nimi bola bez rivality, ale so spoločným zanietením pre evanjelium, a preto táto
spolupráca priniesla požehnanie a rast cirkvi na Slovensku. Asi od roku 1994 začali poriadať
konferencie na Slovensku Gabriel Minárik a Jaroslav Kříž spoločne.
Vráťme sa do roku 1991 pretože v tomto roku 1. novembra bola nahlásená zmena v
registrácii cirkvi. Cirkev zmenila názov na Kresťanské spoločenstvo Poprad a bola včlenená
pod Křesťanské společenství Maniny20, ktoré zaregistroval pastor Dan Drápal na Ministerstve
vnútra ČSR hneď po revolúcii v roku 1990. Keďže KS Maniny už bolo zaregistrované
Danom Drápalom na Federálnom ministerstve vnútra Československej republiky takto aj KS
Poprad bolo zastrešené pod touto registráciou. Po rozdelení Československej republiky bolo
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potrebné riešiť novú registráciu na Slovenských úradoch. Preto 22.3.1993 podal pastor
Gabriel, ako štatutár, žiadosť na registráciu Kresťanských spoločenstiev Slovenska, KS
Slovenska netvoril len Popradu. K tejto registrácii sa pridali pastori: Jaroslav Kříž z Banskej
Bystrice, Ivan Zuštiak z Liptovského Mikuláša, Ľudovít Kara z Nitry a ďalší. KS neboli
zaregistrovaní ako cirkev, lebo nové zákony to nepovoľovali, tak boli zaregistrovali iba ako
občianske združenie, a teda vystupovali ako občianske združenie: Kresťanské spoločenstva
Slovenska2122. Štát KS Slovensk doteraz nedal identifikačné číslo (IČO) ako cirkvi. S
registráciou po roku 1991 to bolo a je ťažšie ako pod komunistickým režimom. Konkrétne
napríklad KS blízka Apoštolská cirkev na Slovensku bola zaregistrovaná bez prieťahov v
roku 1977, teda v dobe totality.
V týchto súvislostiach treba spomenúť, že po pastorálke v septembri 1993 sa
Kresťanské spoločenstvá Slovenska, ktoré viedol pastor Gabriel ako predseda Kolégia
pastorov KSS, pridali k protestu proti zasväteniu Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. To
spôsobilo určitú nenávisť Mariánskych ctiteľov voči KS.
Cirkev kontinuálne rástla a pevnela aj vďaka práci manželky pastora Gabriela,
Anny. Vďaku si zaslúži nielen za podporu svojho manžela v službe, ale aj za jej tlmočnícku a
prekladateľskú činnosť z maďarčiny. Bola kontaktnou osobou medzi KSS a HIT-om. Z
maďarčiny do slovenčiny preložila asi 15 dôležitých kníh, ako napríklad: Derek Prince Požehnanie alebo prekliatie; Németh Šándor – Desatoro, Nádej; F. a I. Hammond – Svine v
salóne; Rodney M. Howard-Browne – Boží dotyk; Mahesh Chavda – Sila modlitby a pôstu,
Bdenie s Pánom; Dr. Paul Yonggi Cho – Štvrtá dimenzia; články z časopisu Új Exodus od
rôznych autorov, ďalej aj 22 skrípt a časti skrípt pre študentov Szent Pál Akadémia Budapest,
ktoré slúžia pre slovenských a českých poslucháčov na akadémii.
Zbor v Poprade do roku 2007 narástol asi na počet 180 kresťanov. Gabrielov syn Peter
v októbri tohto roku úspešne ukončil štúdium na Akadémii svätého Pavla v Budapešti. Vo
februári 2008 odovzdal 74 ročný Gabriel vedenie zboru svojmu synovi, ktorý bol pri zrode
zboru a pri všetkých dôležitých udalostiach zboru. Peter Minárik s manželkou Máriou
pokračuje v otcovej začatej práci pastora a ako mi zdôraznil pastor Gabriel, je za jeho dobrú
službu vďačný Bohu. Pastor Gabriel naďalej zastáva funkciu: predseda Kolégia pastorov
Kresťanských spoločenstiev Slovenska.
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6.1 KS Spišská Nová Ves
Ďalší zbor, ktorý má podhubie v Kresťanskom spoločenstve Poprad, je zbor KS
Spišská Nová Ves. Oficiálne vznikol v roku 2008 vďaka evanjelizačnej práci Zdislava Drlíka,
no táto práca začala už oveľa skôr - v roku 1997, keď sa vedenie zboru KS Poprad rozhodlo,
že poverí Zdislava prácou na novom zbore v Spišskej Novej Vsi.
Zdislav Drlík sa narodil v Březí při Břeclavi. Vyrastal v ateistickej rodine a jeho jediná
životná ideológia bol antikomunizmus. To, čo mal skutočne rád, bolo horolezectvo a túžba po
dobrodružstve. Aby sa mohol venovať horolezectvu, presťahoval sa v roku 1969 z Březí na
Slovensko, do Tatier. Odvtedy tvrdo trénoval, aby sa stal špičkovým horolezcom, čo sa mu aj
podarilo: dostal sa do Reprezentačného horolezeckého týmu Československa. Bol účastníkom
expedície v Himalájach, ktorej cieľom bolo zdolanie Mount Everestu. Aj jeho manželka
Blanka bola horolezkyňa, no uvedomovala si, aký je horolezecky šport nebezpečný. Človek sa
na horách často pozerá smrti do očí. Možno preto Blanka Drliková hľadala odpoveď na
otázku: Čo so mnou bude po smrti? Toto hľadanie ju priviedlo ku kresťanom do Apoštolskej
cirkvi, tam spoznala Ježiša a prijala ho ako svojho spasiteľa.
Keď sa Zdislav v roku 1982 vrátil z expedície z Južnej Ameriky, jeho manželka Blanka už
bola pokrstená kresťanka. Kázala svojmu manželovi o Ježišovi a Zdislav si uvedomil deficit
Boha vo svojom živote. Začal čítať Bibliu a snažil sa porozumieť kresťanskej viere. Dokonca
začal sporadicky navštevovať bohoslužby rôznych denominácii; raz išiel na bohoslužbu
Jednoty Baptistov, inokedy na bohoslužbu Apoštolskej cirkvi. Skutočný Boží dotyk
a obrátenie prežil Zdislav až v roku 1993. Bolo to v Poprade, v Dome Kultúry na evanjelizácii
s Pavlom Neústupným, ktorú usporiadali kresťania z KS Poprad. Vtedy Zdislav odovzdal svoj
život Ježišovi a stal sa kresťanom v zbore KS Poprad.
Hneď po obrátení začal Zdislav slúžiť, najskôr ako modlitebník, neskôr pomáhal bratom na
pouličných evanjelizáciách. Veľké požehnanie a posun v kresťanskom živote nastal v jeho
prípade po návšteve bohoslužby v budapeštianskom zbore Hit Gyülekezete. Táto návšteva
a neskôr návšteva Izraela v roku 1995 spôsobili, že v jeho srdci povstala túžba slúžiť ešte
horlivejšie a zaviazanejšie. Vtedy sa stal starším v zbore KS Poprad a od roku 1997 chodieval
pravidelne na ulicu v Spišskej Novej Vsi kázať evanjelium. V tomto roku sa zúčastnil aj
evanjelizačnej výpravy na Sibír ako spolupracovník Johna Macfarlana a od roku 1999 viedol
v Spišskej Novej Vsi misijnú skupinu. Veľký príliv kresťanov do misijnej skupiny nastal
v rokoch 2001-2002, keď si prenajali prvé priestory a vybudovali chvály. Popri práci

v Spišskej Novej Vsi Zdislav robil netradičné evanjelizácie po celom Slovensku, keď
premietal diapozitívy z horolezeckej expedície v Himalájach, pútavo rozprával o svojich
dobrodružstvách z hôr a popritom kázal evanjelium. V roku 2008 bola misijná skupina
pretransformovaná na zbor KS Spišská Nová Ves a Zdislav Drlík sa stal pastorom zboru.
V roku 2010 začal popri KS v Spišskej Novej Vsi aj prácu v Košiciach, kde prevzal misijnú
skupinu po Miroslavovi Riečičiarovi.
V roku 2011 ukončil prácu pastora v KS Spišská Nová Ves a odovzdal vedenie zboru svojmu
synovi Zbiňkovi. V súčasnosti Zdislav pracuje na založení novej misijnej skupiny
v Kežmarku a pomáha pracovať bratovi Danielovi Mačákovi v Starej Ľubovni.23
6.2 KS Románi Archa
Rómsky zbor Románi Archa vznikol ako ovocie práce KS Poprad. V zbore Románi
Archa sa pod vplyvom Božieho slova pozitívne menia životy mnohých Rómov. To si všimli
aj redaktori Slovenskej televízie a splnomocnenec vlády SR pre rómsku komunitu, keď
v relácii na STV1 s názvom: „Záujem Rómov o cirkev“ vyhlásil, že Rómovia v cirkvi Románi
Archa upúšťajú od negatívnych návykov a zapájajú do sociálnych štruktúr.24 Zbor vznikol
v Spišskej Belej a pastorom zboru je Ján Repka.
Ján Repka sa narodil v tradičnej katolíckej rodine v Novej Ľubovni. Vždy sa zaujímal
o Boha viac ako ostatní v jeho okolí, preto aj ako katolík bol náboženský aktívny. Prvý Boží
dotyk dostal ako 20 ročný na základnej vojenskej službe. Bolo to v roku 1990 v Bratislave,
ako vojak dostal vychádzku a keď sa prechádzal po meste naďabil na kresťanský
evanjelizačný koncert skupiny Continental Singers. Gospelová kresťanská skupina hrala
pekne piesne oslavujúce Ježiša a kázali o spasení takým štýlom s akým sa ešte nestretol. Ich
viera bola taká úprimná a živá. Keď dali výzvu na obrátenie Jano ihneď reagoval a modlil sa
modlitbu spasenia.
Slovo, ktoré vtedy prijal na námestí v ňom stále žilo a keď sa vrátil z vojny domov snažil sa
o duchovnú obnovu vo svojom okolí, ale bolo to neúspešné. V roku 1991 sa zoznámil
s Oľgou, ktorá sa mu veľmi páčila, ale ona mala pravoslávne náboženské vierovyznanie.
Napriek veľkým protivenstvám zo strany rodičov uzavreli manželstvo.
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Skutočný štart kresťanského života v Janovom živote nastal v roku 1993. Aby uživil rodinu,
bol nútený odcestovať za prácou do Prahy. Na ulici v Prahe znovu stretol kresťanov, ktorí
mali pouličnú evanjelizáciu. Boli to kresťania zo zboru Slova života a Jano znovu reagoval na
ich výzvu a prijal Ježiša ako osobného spasiteľa. Hneď večer prišiel na ich zhromaždenie do
Kultúrneho domu Eden. Zhromaždenie bolo úžasne, kázal Sáša Flek a Božie Slovo skutočne
zmenilo jeho srdce. Jano pracoval v Prahe ešte 2 týždne a počas týchto týždňov nevynechal
ani jedno zhromaždenie. Keď z Prahy odchádzal bratia ho nasmerovali do KS Poprad ku
Gabrielovi Minárikovi. Po návrate z Prahy kázal celej rodine. Manželku zobral na
zhromaždenie do Popradu a manželka s obrátila. Potom prišli aj problémy, rodina ich odsúdila
a odvrhla. Otec ich vyhodil z domu a museli sa núdzovo presťahovať ku starej mame do
Kamienky. Napriek problémom stále chodili na zhromaždenie, budovali svoj osobný vzťah
s Bohom a svoju rodinu. Aj v Kamienke evanjelizovali a časom sa aj tu obrátilo asi 15 ľudí.
Jano vytvoril z miestnych kresťanov domácu skupinku. Neskôr robili evanjelizácie aj
v okolitých dedinách. Najväčší úspech mali evanjelizácie v Starej Ľubovni kde sa obrátilo asi
30 Rómov. V Starej Ľubovni vznikla misijná skupina a začali pravidelné zhromaždenia
v Kultúrnom dome. Mesto sa postavilo nepriateľsky voči novým kresťanom a kultúrny dom
uzatvorilo, museli sa presťahovať do Kamienky.
Dôležitý posun v práci nastal po evanjelizáciách s Markom Zechinom v roku 2008. Tieto
evanjelizácie sa konali v Rómskych osadách po celom Spiši a obrátilo sa veľa Rómov.
Najväčšia žatva bola v obci Krížová Ves, v týchto novo obrátených kresťanoch bol potenciál
pre budúci životaschopný zbor. Aby sa tento potenciál zúročil bolo nevyhnutné naštartovať
pre týchto kresťanov nedeľné zhromaždenie. Jano našiel vhodné priestory na nedeľné
zhromaždenie v Spišskej Belej a prenajal autobus, ktorý každú nedeľu zvážal obrátených
Rómov na zhromaždenie do Spišskej Belej.
Aby sa práca Jána Repku legalizovala, bol nový zbor zaregistrovaný na Ministerstve vnútra
ako Občianske združenie Romani Archa.25 V roku 2007začal Jano Repka študovať teológiu
na Szent Pál Akademy v Budapešti. Jano Repka bol oficiálne ustanovený ako pastor zboru KS
Romani Archa v roku 2011. Jano veľmi úzko spolupracuje aj s inými rómskymi pastormi
s Emilom Adamom a s Daliborom Peštom. Prácu týchto pastorov si veľmi vysoko vážia
viaceré sociologické inštitúcie, pretože evanjelizácia sa javí ako najúčinnejší nástroj na
socializáciu Rómskeho etnika. Noví Rómski kresťania zanechávajú svoje staré otrasné životy
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plné alkoholu a hriechu a zapájajú sa do spoločenského života. To potvrdil aj Ústav etnológie
Slovenskej akadémie vied, ktorý zverejni svoj rozsiahly výskum o živote Rómov v publikácii
Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. V tejto knihe je jedna cela kapitola ( 2.2.16)
venovaná KS Románi Archa.26 Evanjelium mení životy mnohých Rómov na východe aj
vďaka službe pastora Jána Repku.

7. KS MILOSŤ BANSKÁ BYSTRICA
Kresťanské Spoločenstvo Milosť je od začiatku až doteraz spojené s prácou Jaroslava
Kříža. Verejne známy športovec a reprezentant Československa v džude sa obrátil v roku
1984. Po obrátení, ktoré bolo spojené s veľkým prenasledovaním zo strany komunistického
režimu, sa zabudoval do cirkvi Jednota Baptistov v Banskej Bystrici. Neskôr, asi v roku 1987,
prišlo oživenie aj do Baptistického zboru v podobe charizmatických vplyvov zo zahraničia. Aj
ku Jaroslavovi Křížovi sa dostávali knihy, videokazety či audiokazety s charizmatickým
obsahom, ktoré pašovali kresťania do Československa od Pavla Neustupného z Nemeckej
Spolkovej Republiky a od emigrantov z USA. Autormi kníh boli hlavne Kenneth Hagin a
Derek Princ. Niektorí kresťania prijímali nové charizmatické hnutie ako možné spestrenie
a oživenie kresťanstva, Jaroslav Kříž však v charizmatickom hnutí videl svoju kresťanskú
budúcnosť. V cirkvi Jednota Baptistov sa okolo neho vytvorila skupinka charizmatických
sympatizantov, ktorí sa schádzali na domácej skupinke v Selciach. Vedenie cirkvi Jednoty
Baptistov tolerovalo charizmatickú skupinku Jaroslava Kříža, pretože priniesli do cirkvi
duchovné osvieženie a dynamický rast.
V roku 1987 usporiadal Dan Drápal 1. Charizmaticú konferenciu v Prahe. Z tejto konferencie
koloval po zboroch videozáznam. Tento videozáznam z konferencie zaujal aj Jaroslava Kříža.
Po konferencii kontaktoval Dana Drápal a začal s ním spoluprácu, pravidelne chodil do Prahy
na pastorálky. Na charizmatické zhromaždenia sa chodilo všade, kde sa dalo; do Brna, do
Košíc na Pereš, do Galanty a aj do Bratislavy. Jaroslav Kříž bol stále členom cirkvi Jednoty
Baptistov, avšak v období od roku 1987 do 1990 intenzívnejšie spoznával charizmatické
kresťanstvo. Vedenie cirkvi Jednota Baptistov neprijalo charizmatické trendy, preto zákonite
vzniklo medzi vedením cirkvi a charizmatickou skupinou okolo Jaroslav Kříža mierne
napätie. Nesúlad vedenia cirkvi a charizmatickej skupiny viedol v roku 1990 k odchodu
Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič: Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou, BOH medzi
barierami, vydavateľstvo SIRONA 2010 Bratislava strana č 42
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Jaroslava Kříža a ďalších charizmatických kresťanov z cirkvi. Po odchode nastalo krátke
obdobie hľadania novej platformy na realizáciu charizmatického kresťanstva. Na krátko sa
charizmatická skupina Jaroslava Kříža začlenila do už fungujúceho charizmatického zboru
Manna, ktorý vznikol v Banskej Bystrici po odštiepení Jana Dragošeka z Apoštolskej Cirkvi.
Ani tento zbor však nespĺňal predstavy Jaroslava Kříža, preto aj z neho po krátkej dobe
odišiel. Duchovný posun prijal Jaroslav Kříž na charizmatickej konferencii v Mníchove.
Hlavným kazateľom konferencie bol John Angelina a na tejto konferencii sa taktiež prvýkrát
stretol s Gabrielom Minárikom.
V roku 1991 sa Jaroslav Kříž rozhodol, že sa pridá ku formujúcim sa Kresťanským
spoločenstvám. Založil nezávislý zbor charizmatických kresťanov a prihlásil sa ku štruktúram
Kresťanských spoločenstiev Československa pod vedením Dana Drápala. Na Slovensku už
fungovali podobné zbory v Poprade pod vedením Gabriela Minárika, v Liptovskom Mikuláši
pod vedením Ivana Zuštiaka, a v Nitre pod vedením Ľuda Karu. Jaroslav Kŕíž konzultoval
ďalší postup pri budovaní cirkvi práve s Gabrielom Minárikom a Ivanom Zuštiakom. Zistil, že
charizmatická línia reprezentovaná týmito bratmi, je preňho tá najvyhovujúcejšia.
Vtedy začali každú nedeľu pravidelné bohoslužby a práca domácich skupín. Jaroslav Kříž si
spomína, že nemali veľa skúsenosti s vedením zboru. Skúsenosti získané v cirkvách Jednota
Baptistov a Manna boli nedostatočné, ale nechýbalo im nadšenie a viera. Celá záťaž
duchovnej aj praktickej služby, od umývania záchodov až po kázanie slova, bola na pastorovi
Křížovi a jeho manželke. Po roku sa zbor rozrástol na 20 stabilných kresťanov a začali
masívne evanjelizácie na uliciach a na školách. Veľmi účinnú pomoc dostali od Americkej
misijnej skupiny Harvest. Mladí misionári urobili Biblickú školu v Čechách a na Slovensku,
usporiadali pouličné evanjelizácie. Takto zbor pracoval do roku 1993 a narástol asi na 50
kresťanov.
Po roku 1993 pastor Kříž pochopil nevyhnutnosť odstrániť negatívne vplyvy, ktoré sa do
niektorých charizmatických zborov dostávali a spôsobovali veľké škody. Bolo treba odstrániť
vplyvy okultizmu, falošné prorokovanie a iné negatívne trendy. Na druhej strane bolo nutné
budovať vzájomné vzťahy v zbore. Inšpirácia pre pastora Kříža bola cirkev v Kórei, ktorá
fungovala na báze domácich skupiniek a narástla na počet 300 000 kresťanov. Živé domáce
skupinky zároveň skvalitňovali vzťahy aj v zbore KS MILOSŤ v Banskej Bystrici. Názov
Milosť pre KS zvolil pastor ako vyjadrenie línie, ktorou chcel ďalej formovať zbor, nakoľko
sa stretol v niektorých charizmatických zboroch s pomerne tvrdým správaním. Ďalší

významný dôraz položil pastor na chvály. Dovtedy sa v cirkvi spievali len veľmi staré piesne
zo spevníka Písne Bratrské, preto bolo potrebné zmeniť repertoár piesní, hlavne ich
aranžmány a celkový spôsob chválenia Boha. Do chvál sa pridalo viac dynamiky a hlavne
radosti. Začali sa spievať piesne zo „Slniečkového spevníka“ s názvom „Chváľte Pána
Ježiša“. Tieto piesne boli omnoho sviežejšie a modernejšie. Neskôr sa začali hrať piesne
prevzaté zo zahraničia – od skupín ako Carman, Hillsong, Delirious a od iných moderných
gospelových interpretov. Chvály od začiatku viedla manželka pastora, Anna Křížová, a vedie
ich dodnes. Táto etapa budovania zboru trvala do roku 1995.
V roku 1996 prišlo aj na Slovensko Torontské požehnanie a prinieslo do charizmatických
zborov „svätý zmätok“. Nové vyliatie Svätého Ducha neprijali všetky charizmatické zbory,
ale tie, ktoré ho prijali, naštartovali rast – tak ako KS Milosť. V tomto období pastor Kříž
navštívil zhromaždenie zboru Hit Gyülekezete v Budapešti, a tam získal novú inšpiráciu
a nové zaujímavé kontakty. Na Slovensko začali chodiť pastori zo zboru Hit a vždy doniesli
zaujímavé zjavenia z Božieho Slova. Asi najčastejším hosťom z Hitu v tom období bol Kornel
Illes, charakteristický svojimi trojhodinovými kázňami. V kázňach sa sústredil na vyučovanie
proti duchu Jezábel a proti Nikolaitom. Tieto duchovné sily predstavujú najväčšie
nebezpečenstvo pre charizmatický zbor a ich eliminovanie je kľúčové pre úspešné budovanie
zboru.
V roku 1996 sa zbor presťahoval do Robotníckeho domu a práca ďalej napredovala, zbor KS
Milosť sa stal pomerne veľký a viditeľný. Do zboru prichádzali kázať mnohí zaujímaví hostia
zo zahraničia ako napríklad John McFarlan alebo Ki Don Kim. Začala sa práca aj mimo
Banskej Bystrice, a to v Brezne, Novej Bani, v Žiari a v Martine.
Nové obdobie, ktoré naštartovali hostia z Argentíny, prišlo po roku 1999. Obdobie, v ktorom
pastor Kříž začal boj proti chudobe a nezamestnanosti. Na Slovensku bola zlá ekonomická
situácia a veľa kresťanov bolo nezamestnaných a chudobných. Bolo nevyhnutné pozdvihnúť
kresťanov z nedostatku, a preto sa začalo kázať evanjelium prosperity. V roku 2000 už mali
zbory Milosti stovky kresťanov a ďalej rástli. Otvorila sa práca na nových miestach, ako napr.
Žilina, Zvolen, Lučenec. Keďže spolupráca s Hitom bola výborná, mohli zo Slovenska v roku
2003 nastúpiť prví študenti na Akadémiu sv. Pavla do Budapešti.
Významný krok vpred bol zborový časopis Listy Milosti, ktorý bol neskôr premenovaný na
LOGOS. V roku 2004 nastal prielom v prosperite, veľa bratov začalo úspešne podnikať a zbor
uskutočnil prvý zájazd do Izraela. Odvtedy navštevujeme Izrael každý rok. Toto obdobie

vyvrcholilo návštevou pastora Németha Sándora na Slovensku. Táto návšteva sa uskutočnila
v roku 2007 v Banskej Bystrici. Pastor Németh kázal trikrát v športovej hale na Štiavničkách
a bolo to skutočne veľkým požehnaním pre naše zbory.
Toto obdobie je obdobím budovania. Každoročne prebehla v zboroch biblická škola, kde sú
veriaci fundovane oboznámení s hĺbkou Božieho slova od vzdelaných vedúcich, pretože
každoročne dokončujú vysokú teologickú školu Sent Pál v Budapešti noví a noví absolventi.
Takto je vytváraný stabilný základ, ktorý je predpokladom ďalšieho rastu a budovania.
Všetky zbory Milosti v súčasnosti trvalo rastú a napredujú, nadobúdajú vlastné budovy
a rozbiehajú stále odvážnejšie projekty, ako napríklad nový, vlastný preklad Biblie, či
internetovú televíziu.
7.1 KS Banská Bystrica, svedectvo č. 2
Jedna z prvých kresťanov budúceho zboru KS Milosť v Banskej Bystrici je Katka
Riečičiarová27, preto jej svedectvo považujem za veľmi hodnotné.
Katka vyrastala v ateistickej rodine, navyše v komunistickom režime, ktorý bránil ľuďom
hľadať Boha. Tieto faktory budia dojem, že Katka nemala šancu spoznať Ježiša, a predsa,
Boh hovorí ku každému človeku a povoláva do Božieho kráľovstva všetkých ľudí, nehľadiac
na náboženské či spoločenské pozadie. Okrem vyššie spomenutých skutočností, Katku
zaujímal aj okultizmus a mágia a, paradoxne, záujem o okultizmus jej „pomohol“ stretnúť sa
s evanjeliom: s priateľkou Muchovou raz išli k panej, ktorá údajne vedela veštiť. Chceli si dať
vyveštiť budúcnosť. Avšak, tou veštkyňou bola Anna Křížová, neskoršia manželka Jaroslava
Kříža, budúceho zakladateľa KS Milosť. Na ich veľké prekvapenie im Anna Křížová odmietla
veštiť, vysvetlila im, že sa obrátila k Bohu a veštenie už nepraktizuje, pretože Bohu sa to
protiví. Katka si prvýkrát vypočula evanjelium, ale obrátenie nebolo také jednoduché; do
srdca jej vstúpil nepokoj a obavy o to, čo s ňou bude po obrátení. Písal sa rok 1984, Katka
chcela byť učiteľka a komunistický režim nedovoľoval vykonávať učiteľskú prax veriacim
ľuďom. Napriek tomu sa rozhodla a odovzdala svoj život Bohu - aj s vedomím budúcich
možných problémov. Perzekúcie zo strany štátu skutočne prišli: prenasledovanie tajnou
políciou, strata zamestnania. Pochopenia sa jej nedostalo ani zo strany rodičov, ktorí ju pre
vieru v Ježiša dokonca zbili.
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Katka spolu s manželmi Křížovými chodila na bohoslužby Bratskej jednoty baptistov. Táto
cirkev na Slovensku celkovo stagnovala, až na zbor v Banskej Bystrici, keďže ten rástol
vďaka evanjelizačnej práci Křížovcov a Katky. Už v roku 1986 prijala Katka a manželia
Křížovi naplnenie Svätým Duchom. To u nich vypôsobilo hlad po Bohu, väčší ako u
ostatných kresťanov v BJB. Preto vytvorili domácu charizmatickú skupinku, ktorá sa horlivo
modlila a kázala evanjelium svojim známym. Tento charizmatický trend vedenie zboru BJB
neprijalo, preto sa skupinka charizmatikov okolo Jaroslava Kříža rozhodla zo zboru odísť.
Odchod bol priateľský a prebehol v pokoji. Po odchode z BJB skupinka hľadala nejakú
platformu, kde by sa realizovali ako charizmatický kresťania. Jediný funkčný charizmatický
zbor v Banskej Bystrici bol Manna a tam na krátky čas Katka aj s manželmi Křížovými
chodila. Forma bohoslužby v Manne však Katke a Křížovcom nie celkom vyhovovala, preto
aj z Manny v pokoji odišli. Nasledovalo ťažké obdobie chodenia po púšti, hľadanie správneho
smeru. Jaroslav Kříž sa skontaktoval s Drápalom v Prahe a prišla myšlienka vytvorenia KS na
Slovensku. Takto bol založený zbor KS Banská Bystrica a pastorom zboru sa stal Jaroslav
Kříž.
Katka od začiatku slúžila v zbore KS Banská Bystrica v rôznych službách, ale dôležitú prácu
odviedla so svojím manželom Mirkom v zbore KS Brezno. Preto použijem druhú časť jej
svedectva pri opise udalostí, ktoré boli dôležité pre vznik zboru KS Brezno.
7.2 KS Brezno
Od začiatku sa kresťania z KS Banská Bystrica snažili misijne pôsobiť v okolitých a
vzdialenejších mestách Slovenska. Jedným z týchto miest bolo Brezno. O tom, ako začala
evanjelizačná práca v meste Brezno a ako tam vznikol zbor, mi porozprávala Ľubka
Štugnerová28, ktorá stála pri zrode, a Katka Riečičiarová, manželka pastora zboru v rokoch
2000 až 2009.
Ľubka rozpráva: „Narodila som sa v Brezne a vyrastala som v nábožensky vlažnej katolíckej
rodine. Môj život bol pokojný a v podstate normálny. Mala som dobrú prácu, dobrého
manžela, narodili sa mi pekní synovia. Napriek tomu ma prepadli depresívne myšlienky
o zmysle môjho života. Nevedela som sa uspokojiť s tým, že to je všetko, čo môžem od života
očakávať. Všetko mám, a čo teraz? Už iba čakať na smrť? Ale čo bude po smrti, čo bude so
mnou po smrti? V tomto duševnom rozpoložení ma oslovila kolegyňa, ktorá patrila do cirkvi
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Adventistov siedmeho dňa. Jej rozprávanie o Bohu a Biblii bolo zaujímavé a zaujalo ma to
natoľko, že som išla so svojou kolegyňou na zhromaždenie Adventistov. Určitý čas som
navštevovala túto cirkev, ale aj tak som nebola spokojná so svojím životom a nenašla
som odpovede na moje životné otázky.
Dôležitý prielom v mojom živote nastal v roku 1991. Na plese sme s manželom vyhrali 1.
miesto v tombole a cenou bol týždenný pobyt na chate v Tatrách. Na tento pobyt sme pozvali
aj manželovho priateľa Muchu s manželkou. Na chate vysvitlo, že pani Muchová je
znovuzrodená kresťanka. Jej viera bola živá, a keď mi kázala, hneď som vedela, že to je to, čo
hľadám. Na chate som odovzdala svoj život Ježišovi, takže v Brezne už boli dve
znovuzrodené kresťanky. Veľmi sme si pomáhali a podporovali sme sa vo viere. Občas sme
chodili do Banskej Bystrice na zhromaždenia. Postupne sa k nám pridali aj ďalší kresťania,
hlavne z Apoštolskej cirkvi. Keď nás bolo asi 15, Jaroslav Kříž sa rozhodol, že podporí našu
prácu. V roku 1993 tam prišiel spolu s Gabrielom Minárikom a Ľudom Karom, aby poverili
Vlada Tondru (pôvodne z Apoštolskej cirkvi) vedením misijnej skupiny v Brezne. Vlado
začal pravidelné nedeľné zhromaždenia. V roku 1994 bol však z vedenia zboru pre osobné
problémy odvolaný a kresťania, ktorí sa k zboru pridali z Apoštolskej cirkvi, zo zboru odišli.
Oklieštený zbor v Brezne pokračoval v činnosti ako domáca skupinka u mňa doma. Občas
som ju viedla ja a občas prišla na skupinku Katka Riečičiarová z Banskej Bystrice.
V roku 1996 prišli do Brezna slúžiť manželia Pokorní z evanjelizačnej organizácie Harvest.
V tomto období chodil do tohto zboru aj Milan Dupan z Nitry, ktorý tu bol na vojne. Milan
hral vo chválach a manželia Pokorní tu slúžili asi rok. Potom odišli do Česka. Od roku 1999
chodil kázať do Brezna Miro Riečičiar s manželkou. Robili dobrú prácu, preto ich následne
Jaroslav Kříž oslovil s ponukou, aby sa do Brezna presťahovali. Manželia Riečičiarovci prijali
ponuku a do Brezna sa presťahovali. Miro sa stal pastorom zboru KS Brezno v roku 2000.“
Takto si na toto obdobie spomína Katka Riečičiarová: „Od roku 1995 som dochádzala
na skupinku do Brezna. Boli tam obrátení ľudia, asi 5 kresťanov. Chodili sme tam na
modlitby a kázali sme miestnym kresťanom. Do Brezna som chodila veľmi rada, lebo tam
boli milí ľudia, často sme robievali výlety a opekačky. Neskôr som tam chodila so svojim
manželom Mirom. Miro sa obrátil vo Zvolene na evanjelizácii v roku 1992 a od začiatku sa
profiloval ako služobník. Zúčastňoval sa stanových evanjelizácii v Brezne, ktoré boli veľmi
dobré a úspešné. Od roku 1999 už chodil Miro do Brezna pravidelne. V roku 2000 sme sa
s Mirom presťahovali do Brezna, a on sa stal pastorom misijnej skupiny. V roku 2001 sme si

prenajali trvalé priestory na Bohoslužby v centre mesta, vybudovali sme chvály. Miro viedol
zbor do roku 2009. V roku 2007 sme začali misijnú prácu v Košiciach. Prácu pastora ukončil
Miro v Roku 2009, odvtedy je vedúcim zboru v Brezne Daniel Šobr.

7.3 KS Martin
Ďalší kresťanský zbor, ktorý na začiatku vznikol nezávisle, ale neskôr sa pridal ku
štruktúre zborov KS bol zbor kresťanov v Martine. Začiatky tohto zboru sa datujú na rok
1989 a pri zrode zohrala dôležitú úlohu pani MUDr. Katka Grigorovová. Doktorka
Grigorovová pracovala ako psychiatrička v Martine, liečila drogovo závislých mladých ľudí.
Ako praktická lekárka zistila, že klinická psychiatria nie je dostatočne účinná pri liečení zo
závislosti na alkohole a drogách. Preto hľadala aj iné, alternatívne spôsoby vyslobodenia
pacientov zo závislosti. Pri svojom hľadaní účinného spôsobu ako ľudí vyslobodiť zo
závislostí spoznala pravdu evanjelia, že Ježiš je spasiteľom a uzdravovateľom aj takýchto
ľudí. Doktorka Grigorovová začala kázať svojím pacientom o Ježišovi ako o spasiteľovi od
hriechov, vysloboditeľovi od závislosti, modliť sa za nich a ono to fungovalo. Veľa ľudí
prijalo zázračné, okamžité vyslobodenie aj od najťažších drogových závislosti.
Takto bol vyslobodený aj Alexander Kučera, mladý muž z Martina, ktorý bol závislý
na drogách 13 rokov. Podobne ako on, boli vyslobodení ďalší, asi 10 mladí ľudia, ktorí sa
začali pravidelne schádzať na domácej skupinke u MUDr. Grigorovovej. Na domácej
skupinke sa modlili a čítali Bibliu. Alexander si spomína na tie začiatky s nostalgiou, pretože
nevedeli o kresťanstve takmer nič. Nevedeli ako sa modliť, nevedeli ako čítať Bibliu, ale
úprimne volali na Boha a prosili Ho o pomoc a vedenie. Hľadali nejaký kontakt s inými
kresťanmi, ktorí by im pomohli teologicky aj prakticky. Podarilo sa im nakontaktovať na
skupinku kresťanov v Martine, ktorá bola napojená na Apoštolskú cirkev Slovenska. Od tejto
skupiny získali zaujímavé knihy, ako napríklad: Dýka a kríž od Wilkersona, alebo Druhá
šanca od Darla Milne. Postupne sa zblížili s Apoštolskou cirkvou, ktorá bola vtedy veľmi
aktívna, kázala evanjelium na školách, premietala kresťanské filmy a rozdávali kresťanské
materiály na ulici. Kresťanskú skupinku Martin stále viedla doktorka Grigorovová, ale občas
prišli na skupinku kázať kazatelia z Apoštolskej cirkvi z Galanty a z Topoľčian. Po nejakom
čase sa zdalo, že sa skupinka začlení do Apoštolskej cirkvi, ktorá im sľúbila, že im pošle
kazateľa pána Vimpeľa z Topoľčian, ten sa potenciálne mal stať novým pastora ich skupinky.
Pán Vimpeľ mal sympatie a podporu aj doktorky Grigorovovej. Apoštolská cirkev zmenila

svoje rozhodnutie, poslala iného kazateľa s ktorým pani Grigorovová nesúhlasila. Odvtedy sa
vzťah skupinky kresťanov okolo doktorky Grigorovovej a Apoštolskej cirkvi začal
zhoršovať, až sa úplne prerušil.
Pani Grigorovová nechcela viesť skupinku izolovane a preto hľadala nový kontakt na
charizmatických kresťanov. Hneď ako sa dozvedela o zbore KS Milosť v Banskej Bystrici
nasadla celá skupinka do auta a išli sa pozrieť na zhromaždenie KS Milosť. Miestny zbor
sídlil na robotníckej ulici a bol na vtedajšie pomery dosť veľký, asi 30 kresťanov. Chvály boli
pekné, moderné. Kázané slovo pastora Jaroslava Kříža veľmi hodnotné a budujúce.
Rozhodnutie kresťanov z Martina bolo okamžité – s KS Milosť chceme spolupracovať.
Zbor KS Milosť im ochotne podal pomocnú ruku a poskytol im nové knihy od Dereka Princa
a Kennetha Hagina, ktoré veľmi posilnili ich charizmatické chápanie viery v Boha. Pastori
z KS Milosť. KS Poprad, KS Liptovský Mikuláš prichádzali pravidelne do Martina kázať na
zhromaždenia ešte stále nezávislej skupiny kresťanov. Na zhromaždenia si prenajali vlastnú
miestnosť a vybudovali si vlastné chvály.
Vtedy už na zhromaždenia pravidelne chodili aj priatelia Alexandra Kučeru Adrián Šesták
a Peter Kuba. Obidvoch priviedol do skupiny Alexander, obaja sa obrátili a hneď sa zapojili
do budovania zboru. Peter aj Adrián začali hrať vo chválach.
Začínajúci zbor nemal vyriešenú základnú otázku, kto bude vedúcim zboru. Doktorka
Grigorovová necítila povolanie viesť zbor, preto bolo treba nájsť jej nástupcu. Celý zbor
v Martine a všetci vedúci vtedajších zborov KS, ktorí túto prácu podporovali, sa začali postiť
a modliť, aby našli budúceho vedúceho zboru v Martine. Neskôr spoločne dospeli
k rozhodnutiu, že vedúcim zboru má byť Adrián Šesták. Adrián sa stal vedúcim zboru a jeho
vízia bola vytvoriť zbor hnutia viery podľa vzoru Kennetha Hagina. Zbor orientoval
charizmatickým smerom a snažil sa o začlenenie zboru v Martine pod KS Milosť. Doktorka
Grigorovová nesúhlasila s orientáciou zboru a neskôr zo zboru odišla.
V roku 1997 sa Martine uskutočnili dôležité pouličné evanjelizácie, viedol ich Peter Kuba
a na evanjelizáciách sa obrátili dôležití bratia René Schneider a Bohuš Šlichtík. V roku 1998
sa všetci traja Peter Kuba, René Schneider a Bohuš Šlichtík rozhodli, že založia samostatný
zbor vo Vrútkach. Odišli z Martinského zboru a začali prácu vo Vrútkach. Adrián Šesták
vtedy odovzdal zvyšok zboru v Martine pod autoritu pastora Jaroslava Kříža. Už o rok neskôr
sa Peter Kuba a Bohuš Šlichtík vrátili do zboru v Martine, ale René zostal, a naďalej budoval
zbor vo Vrútkach. Zbor v Martine naštartoval skutočný rast, duchovný a aj v počte kresťanov.

Zbor uskutočnil náročné evanjelizácie v Modrom stane v spolupráci s bratmi z Česka. Bratia
z Martina začali navštevovať zbor Hit v Budapešti a tento zbor ich veľmi inšpiroval. Zbor
neustále rástol, preto sa musel neustále sťahovať do väčších a väčších priestorov. Na
Akadémiu Szent Pál v Budapešti sa prihlásili prví študenti z Martina, Adrián Šesták a Ľubo
Zachar.
Zbor v Martine bol vždy samostatný, ale od roku 1998 úzko spolupracuje s KS Milosť
v Banskej Bystrici. Pastori Jaroslav Kříž a Adrián Šesták spoločne koordinujú všetky svoje
aktivity. V roku 2000 zbor vyslal na misiu do Žiliny brata Petra Kubu. V Žiline pod jeho
vedením veľmi rýchlo vyrástol veľký zbor. Neskôr pastor Adrián Šesták založil zbor
v Bratislave, takže v súčasnosti vedie dva zbory v Martine a v Bratislave. Bratia v Martine
pracujú na nových misijných miestach v Trenčíne, Ružomberku a v Dolnom Kubíne. Boh
žehná prácu pastora Adriana a jeho spolupracovníkov, preto je pravdepodobné, že z misijných
skupín čoskoro povstanú zbory.29
7.4 KS Žilina

Z KS Martin boli Peter Kuba s manželkou Jankou v roku 2000 vyslaní do Žiliny aby
v Žiline vybudovali ďalší zbor KS. Kresťanský zbor vznikol rekordne rýchlo, od prvých
evanjelizácii po ustanovenie KS Žilina za zbor ubehlo len 5 rokov. Čo predchádzalo vzniku
KS Žilina a čo vieme o jeho pastorovi?
Peter Kuba sa narodil v Martine v ateistickej rodine. Svoju mladosť prežil veľmi búrlivo
a svetsky. So svojimi priateľmi Adriánom Šestákom a Alexandrom Kučerom vyskúšali
alkohol aj drogy. Alexander sa pri liečbe z drogovej závislosti u doktorky Grigorovovej
obrátil a kázal svojím priateľom Adriánovi a Petrovi. Peter Kuba sa prišiel pozrieť na
domácu skupinku MUDr. Grigorovovej, vypočul si evanjelium a prijal Ježiša ako svojho
spasiteľa. Hneď po obrátení vedel, že bude slúžiť Bohu. Veľmi skoro, v 19 rokoch sa oženil
s Jankou, a určitý čas im trvalo, kým si spolu usporiadali svoj manželský život. Popritom ale
neustále budovali svoj vzťah s Bohom a horlivo slúžili v Martinskom zbore. Peter sa stal
vedúci chvál v KS Martin a horlivý evanjelista na uliciach po celom Slovensku.
Vo svojej horlivosti a tak trochu horkokrvnosti urobil aj jednu chybu, keď neuvážene na
krátky čas odišiel z KS Martin a s René Schneiderom založili nový zbor vo Vrútkach. Po
niekoľkých mesiacoch si uvedomil, že to bolo chybné rozhodnutie a vrátil sa do svojho
29

Opis poskladaný z autorizovaných výpovedí Adriana Šestáka, Alexandra Kučeru, Petra Kubu

materského zboru v Martine. Medzitým sa na Kysuciach obrátili rodiny Martinčeková,
Jedličková a Slučiaková a vytvorili domácu misijnú skupinu v Kysuckom Novom Meste. Do
misijnej skupiny v KNM chodievali kázať Adrián Šesták, Ľubo Zachar z Martina . V Roku
1999 začal Peter Kuba kázať a evanjelizovať v Žiline. Evanjelizácie prebiehali na ulici pred
Tescom a v Bábkovom divadle. V Roku 2000 pastor Jaroslav Kříž vyslal manželov Petra
a Janku Kubovcov založiť misijnú skupinu KS v Žiline. Základ novej misijnej skupiny
v Žiline tvorila domáca skupinka z KNM a rodina Mayerová z Považskej Bystrice, trošku
neskôr pribudli noví kresťania ako Laco Mandáček a ja. Keďže som od tohto okamihu
osobným svedkom vývoja v KS Žilina, dovolím si prezentovať svoj osobný pohľad na
formovanie zboru v Žiline.
Pravidelné zhromaždenia misijnej skupiny v Žiline boli v Klube Slovena, veľmi
nevyhovujúca miestnosť vedľa krčmy, ale nám to nevadilo. Zhromaždenia boli raz týždenne
vo štvrtok, chvály boli jednouché, Peter Kuba hral na gitare a spieval, neskôr mu pomáhal
Matúš Mayer na klávesoch a ja som im robil zvukára. Na nedeľne zhromaždenia sme
chodievali do Martina. Hlavný dôraz našej práce bol kladený na evanjelizácie. Často
chodievali do Žiliny kázať ostatní pastori KS hlavne Jaroslav Křiž, Gabriel Minárik, Ivan
Zuštiak a Jaroslav Gonda z Humenného. Často chodievali kázať do Žiliny aj Sang He Namm,
misionár z Južnej Kórei, pôsobiaci v Plzni a Mark Zechin misionár z USA slúžiaci v Ostrave.
Po roku sme sa presťahovali do spoločenskej sály Kotva.30 Veľmi pekná miestnosť, v ktorej
sme naštartovali rast zboru. Pribudlo veľa nových bratov a sestier, kľúčových služobníkov do
budúcnosti. Keď misijná skupina v roku 2005 narástla na počet asi 50 kresťanov, tak sa
pretransformovala na zbor KS Žilina a vedúci misijnej skupiny Peter Kuba sa stal pastorom
zboru. Po dvoch rokoch sa zbor presťahoval o Domu Oborov do miestnosti č. 20 a stále rástol.
Tam boli do služby presbyterov ustanovení Jaroslav Jedlička a Jaroslav Prašil. V zbore sa
výrazne skvalitnili chvály pretože v chváliacom týme pribudli kvalitní muzikanti ako Paulina
Prašilová a Markéta Palečková. V tomto období začal zbor misijne pôsobiť v Čadci, kde bola
vytvorená misijná skupina.
Vtedy sa obrátili aj bratia Červeníkovci z Krásna nad Kysucou, ktorí boli pre zbor veľkým
požehnaním. Zbor veľmi narástol a miestnosť č. 20 nám bola malá, preto sme sa presťahovali
na Malú scénu Domu Odborov. Aj táto miestnosť sa čoskoro stala pre nás pritesná, preto sme
sa rozhodli postaviť si vlastnú budovu. Tento plán sme uskutočnili v roku 2010, od vtedy

30

Príloha č. 9, fotografia zo zhromaždení v Kotve s pastorom Szekeresom z Hitu.

máme vlastnú budovu. V novej budove sme výrazne skvalitnili svoju prácu. Mali sme veľké
evanjelizačné kampane s Petrom Gammonsom, Ianom McCormakom a inými významným
služobníkmi. Vytvorili sme si vlastnú webovú stránku www.zilina.milost.sk. Pastor Peter
Kuba rozšíril misijné pôsobenie na severnú Moravu. V Ostrave pracuje perspektívna misijná
skupina, ktorá bude čoskoro ustanovená ako ďalší zbor. Zbor KS Žilina je najrýchlejšie
rastúci zbor v štruktúre zborov KS. Kresťania v Žiline si uvedomujú, že zbor KS Žilina je
stále len na začiatku svojej práce.31

7.5 KS Žiar Nad Hronom
Božie dielo v Žiari nad Hronom začalo v roku 1997. Odvtedy sa toho veľa zmenilo,
kresťania vystriedali viaceré budovy a miestnosti. Rozvoj zboru mal rôznu dynamiku. Prešiel
aj úspešnými aj menej úspešnými rokmi. Zbor má široký záber, lebo od Kremnice po Malú
Lehotu je to takmer 100 km. Treba byť vďačný zaviazaným kresťanom, že viacerí počas tých
rokov verne dochádzali v zime, v lete na bohoslužby. Pribúdajú chváliči v chváliacej skupine
a aj kresťania v zbore, ale pastor je stále ten istý Rasťo Bravčok.
Rasťova cesta do služby Bohu bola veľmi rýchla a zdanlivo jednoduchá. Rasťo sa narodil
v Banskej Bystrici v ateistickej rodine. Ako väčšina mladých ľudí aj on žil veľmi svetsky
a hriešny život. Bezcieľny život plný alkoholu. Jedine čo ho zaujímalo bol šport, je
zaujímavé, že trénoval Judo v športovej hale na Štiavničkách, tak ako Jaroslav Křiž, jeho
neskorší pastor. Z bezstarostného, ľahtikárskeho života ho vyrušilo vážne ochorenie jeho
mamy. Keď reálne hrozilo, že jeho mama zomrie začal si uvedomovať hodnotu života a
vážne sa zaoberať zmyslom života a smrti. Mama sa našťastie uzdravila, ale Rasťo trochu
dospel a zvážnel. V roku 1994 išiel na vojnu a práve na vojne stretol na ulici kresťanov
z Apoštolskej cirkvi, ktorí tam rozdávali Gedeonky, Gedeonku si zobral a začal ju čítať. Po
vojne v roku 1995 zistil, že je presýtený bezcieľnym životom. Sklamanie zo života ho
priviedlo na cestu hľadania niečoho hodnotného. Začal sa venovať Jóge a východnej mystike.
V Banskej Bystrici na Dolnej ulici si Rasťo všimol kresťanský obchod, obchod patril KS
Milosť, vošiel do obchodu a obzeral si kresťanské knihy. Prihovorila sa mu predávajúca
kresťanka Ruženka a pozvala ho na nedeľné zhromaždenie kresťanov. Keď prišiel na
Túto kapitolu autorizovali Peter Kuba- pastor zboru Jaroslav Prašil – starší zboru, Jaroslav Jedlička
– zakladajúci člen.
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zhromaždenie do Rotundy bol veľmi príjemne prekvapený, veľmi pekné piesne, zaujímavá
kázeň a na konci výzva na obrátenie. Rasťo reagoval na výzvu a modlil sa modlitbu spasenia.
Po zhromaždení išiel na zmrzlinu s mládežníkmi zo zboru a bol veľmi milo prekvapený, aký
sú milí, príjemní, iná kultúra iný svet iné hodnoty. Rasťo sa hneď začlenil do zboru aj do
mládežníckej skupiny vedenej Maťom Mazuchom. Rasťo duchovne rástol zo dňa na deň,
hneď chcel byť užitočný, slúžiť a pomáhať pri zhromaždení. Jeho prvá služba bola vítanie
ľudí pri vchode, neskôr bol ako chytač ľudí pri modlitbách. Rasťo si spomína, že bol hrdý na
to, že môže slúžiť a služba v cirkvi ho naplňovala spokojnosťou.
V Novej Bani, v Žiari Nad Hronom a v Kremnici bolo obrátených páru rodín, ktorým
chodieval slúžiť Jaroslav Kŕíž a práve Rasťo Bravčok ho často sprevádzal a pomáhal mu.
V Roku 1997 sa pre týchto kresťanov urobila Biblická škola a Rasťo dochádzal na Biblickú
školu z Banskej Bystrice kázať. Neskôr pastor Kříž rozhodol, že kresťanom z okolia Žiaru
Nad Hronom sa treba systematicky venovať. Pastor oslovil Rasťa, aby sa presťahoval do
Žiaru nad Hronom a venoval sa miestnym kresťanom ako pastor. Rasťo sa tam presťahoval
začal svoju službu ako Pastor. Rasťo si spomína, že to nebolo ľahké, pretože mu chýbali
skúsenosti. Začal pravidelné zhromaždenie v Dome Kultúry s dvadsiatimi kresťanmi.
Trpezlivá, systematická práca v rokoch 1997 až 2000 prinášala ovocie, ale bola to väčšinou
improvizácia, kroky robene intuitívne. Väčšie porozumenie veci, ako sa má viesť zbor prišlo
po roku 2000. Užšia spolupráca s Hitom, čerpanie skúsenosti z Budapešti skvalitnilo prácu
KS na Slovensku. Rozbehli sa pravidelné konferencie, a užšia spolupráca Jaroslava Kříža
s ostatnými pastormi. V roku 2001 začal Rasťo študovať na SZPA v Budapešti. Neskôr v roku
2003 bolo potrebné posilniť prácu v zbore v Banskej Bystrici, preto sa Rasťo presťahoval
s manželkou naspäť do Banskej Bystrice. V Banskej Bystrici viedol mládež, organizoval
evanjelizácie, organizoval aj spoločenské akcie, ako Večer pre Izrael, Výstava fotografii brata
Rasťa Beru a iné. Okrem vedenia zboru v Žiari Nad Hronom Rasťo viedol aj zbor vo Zvolene.
Rasťo je skutočne činorodý a usilovný služobný dar. Je skutočnou oporou a pravou rukou
pastora Jaroslava Kříža.
7.6 KS Nitra
V roku 2005 vznikol nový kresťanský zbor v štruktúre KS, a to v Nitre. Tento zbor
vedie mladý a ambiciózny pastor Milan Dupan. Je to ďalší úspešný učeník pastora Jaroslava
Kříža a zároveň ďalší pastor s minulosťou talentovaného chváliča.

Milan Dupan pochádza z Fiľakova a do svojho obrátenia bol nábožensky vlažným
evanjelikom. Bol talentovaným športovcom, venoval sa východným bojovým umeniam.
Samozrejme, k tomu patrí aj kus východnej filozofie a mystiky. Raz po tréningu v roku 1997
ho kamarát z oddielu pozval na kresťanské zhromaždenie. Milan súhlasil a prišiel na
bohoslužbu zboru, ktorý mal korene v Maďarskom HITe. Zhromaždenie na Milana veľmi
nezapôsobilo, pretože mal stále plnú hlavu východných náboženstiev.
V roku 1997 začal štúdium na Vysokej škole lesníckej vo Zvolene a práve tam znovu stretol
znovuzrodených kresťanov. Študenti - kresťania mali na internáte kresťanskú skupinku.
Stretávali sa pod vedením Martina Mazúcha, budúceho pastora Olomouckého zboru. Na
zhromaždení študentov zažil Milan Boží dotyk, znovuzrodil sa a začal pravidelne chodiť na
zhromaždenia. Už v tejto skupinke začal slúžiť vo chválach.
Neskôr sa Milan oženil, ale musel nastúpiť na základnú vojenskú službu do Brezna. Keďže
v Brezne bola misijná skupina KS Milosť, zapojil sa do tejto misijnej skupiny – samozrejme,
ako chválič. Keďže Milanova manželka pochádzala z Horehronia, zostal po vojne žiť na
Horehroní v dedine Polomka. V Polomke založil domácu skupinku kresťanov a podnikal
evanjelizácie po všetkých okolitých dedinách. Pastor Kříž rozoznal v Milanovi potenciál
kvalitného služobníka, preto ho v roku 2001 vyslal do mesta Vráble, kde bolo 10 zaviazaných
kresťanov, ktorí potrebovali vedúceho. Misijnú skupinu vo Vrábľoch viedol s manželkou asi
jeden rok.
V roku 2003 Milan a kresťania združujúci sa okolo neho horlivo evanjelizovali v Nitre
a v Trnave. Hlavne v Nitre rástol zástup znovuzrodených kresťanov veľmi rýchlo. To bol
jasný signál od Boha, že v Nitre treba začať systematickú prácu. V roku 2004 si manželia
Dupanovi kúpili byt v Nitre. Milan tam začal podnikať a, samozrejme, začali v Nitre budovať
aj nový zbor, ktorý vznikol pomerne rýchlo - už v roku 2005. Roky 2005 až 2008 sa niesli v
znamení systematického rastu a sťahovanie sa do väčších a väčších priestorov. V roku 2008
s Božou pomocou odkúpili administratívnu budovu pre potreby zboru. Cirkev v Nitre stále
rastie a pastor Milan už zháňa väčšie priestory. Navyše, začal štúdium na SZPA v Budapešti
a ako sám hovorí, štúdium je obohatením pre jeho službu. Milan slúži ako tlmočník na SZPA
a tlmočí aj kázne Jaroslava Kříža, keď slúži v Maďarských zboroch. Aj keď je Milan ešte

stále veľmi mladý muž, má za sebou už veľa užitočnej práce pre cirkev. Od začiatku obrátenia
až doteraz je jeho služba pre kresťanov veľkým požehnaním.32
7.7 KS Prievidza
Zatiaľ najmladším kresťanským zborom v štruktúre Kresťanských spoločenstiev je KS
Prievidza. Bol ustanovený v roku 2009 a pastorom je Ján Hudec. Aká bola cesta Jána Hudeca
do služby pastora v Prievidzi?
Ján, ako väčšina kresťanov, hľadal Boha už od mladosti. Bolo ešte hlboký komunizmus a Ján
si myslel, že jediný skutočný oponent ateistického komunistického režimu je Rímskokatolícka cirkev. Aj preto bol Ján bigotným katolíkom a vážne rozmýšľal o tom, že sa stane
katolíckym kňazom. Bežné liturgie ho však nevedeli uspokojiť v hľadaní Boha, preto sa rád
spojil s inými horlivými kresťanmi. V Partizánskom sa po domoch stretávala skupina
kresťanov s cieľom viac spoznávať Boha; dali si názov Radostné srdce. Skupinka Radostné
srdce veľmi rýchlo rástla, pretože sa k nej pridávalo veľa mladých ľudí. To si všimla tajná
polícia a začala im robiť problémy. Jano sa pamätá, ako ŠTB občas zbila niektorého brata,
alebo ako na neho robili psychický nátlak, keď ho v noci navštívili v práci. Byť kresťanom
v dobe socializmu si vyžadovalo odvahu a občiansku statočnosť. Aby sa aspoň čiastočne
vyhli perzekúciám zo strany komunistického režimu, rozhodli sa kresťanskú skupinu právne
zastrešiť. Jediná cirkev, ktorá mala povolené stretávať sa po domoch, bola Evanjelická cirkev
Metodistická, a preto sa Radostné srdce zaregistrovalo práve pod touto cirkvou. ECM sa
skutočne začala starať o Radostné srdce, posielali im kazateľov, ktorí poznali Božie
Slovo. Ján Hudec spoznal Ježiša, znovuzrodil sa a bol naplnený Svätým Duchom. V roku
1992 začal pracovať v cirkvi ako misijný pracovník, najskôr v Partizánskom, neskôr v Seredi.
Ako misijný pracovník slúžil v ECM do roku 1998, avšak u Metodistov nebol úplne
spokojný, pretože nikdy nesúhlasil s krstom novorodencov a trochu mu vadila skostnatenosť
cirkvi. Ján vždy inklinoval k živej charizmatickej viere a tento trend vedenie ECM
nepodporovalo. Zároveň, veľmi rád navštevoval evanjelizačné zhromaždenia charizmatikov
po celom Slovensku, ale musel to robiť napriek nesúhlasu vedenia ECM.
V roku 1998 dal Jano Hudec výpoveď zo služby misijného pracovníka v ECM v Seredi
a začal sa živiť ako súkromný podnikateľ. Vrátil sa do svojho pôvodného zboru
v Partizánskom, ktorý už tiež vystúpil zo štruktúry ECM a začlenil sa do KS. Zbor KS
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Partizánske bola skupina mladých ľudí, ktorá hľadala Boha a veľmi úzko spolupracoval s KS
Otvorené dvere, teda aj s ich pastorom Ľudom Karom. V roku 2001 nastali v štruktúre KS
nedorozumenia a KS Otvorené dvere Nitra, KS Partizánske a KS Bratislava vystúpili
z charizmatického zoskupenia KS Slovenska a vytvorili si novú platformu charizmatického
zoskupenia s názvom Spoločenstvá Kresťanov (SK). Tak sa kresťania v Partizánskom, medzi
nimi aj Jano s manželkou, stali na štyri roky súčasťou SK.
Ján nebol spokojný s formou bohoslužby v SK Partizánske ako aj so smerovaním zboru.
Rozhodol sa teda vystúpiť z SK Partizánske a začal chodiť na zhromaždenia KS Milosť
v Banskej Bystrici. Práve táto forma charizmatického kresťanstva, ktorú prezentoval pastor
Kříž, Jánovi veľmi imponovala.
V roku 2006 sa Jaroslav Kříž rozhodol podporiť kresťanov v Prievidzi a začali tam budovať
misijnú skupinu KS. Ján Hudec sa rozhodol zapojiť do tejto práce, zo začiatku mu v misijnej
práci pomáhal zbor KS Žilina a hlavne pastor Peter Kuba. Práca na budovaní zboru začala
v roku 2006 a už v roku 2009 bol slávnostne ustanovený za nový zbor KS Prievidza, pričom
Ján Hudec sa stal pastorom zboru. Neskôr si Ján musel vybojovať boj za uzdravenie, no Boh
ho uzdravil a to veľmi posilnilo jeho vieru. Dnes je zbor KS Prievidza známy ako zbor, kde
Boh urobil veľa uzdravujúcich zázrakov. KS Prievidza je stabilný zbor v štruktúre zborov KS
a kontinuálne rastie každý rok.33
7.8 KS Živá viera Šaľa
Kresťanský zbor Živá viera Šaľa sa pripojil ku Kresťanským spoločenstvám
Slovenska v roku 2007. Pastor zboru Tibor Starý vtedy usúdil, že spolupráca s Jaroslavom
Křížom je to správne riešenie pre ďalšie napredovanie zboru. Tiborova cesta ku Bohu a ku
službe bola však pomerne zložitá, sám vydáva o tejto ceste nasledovné svedectvo:
„Pochádzam z katolíckej rodiny. Evanjelium som prvýkrát počul ako sedemnásťročný od
spolužiaka, ktorý ma volal hrať na gitare do zhromaždenia nejakých kresťanov. Vtedy som
Boha odmietol, a tým som si dosť skomplikoval život, ktorý sa mohol uberať oveľa lepšou
cestou. V priebehu 12-tich rokov som sa dvakrát zosobášil a dvakrát rozviedol. Nerozumeli
sme si ani s jednou manželkou.

Napísané podľa autorizovaného svedectva pastora Jana Hudeca
Ján Hudec, Svedectvo manželov Hudecovcov, in LOGOS kresťanský mesačník 11.(2011), str. 26
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Po druhom rozvode som žil štyri roky sám a do môjho života sa začal vkrádať alkohol. Táto
kliatba vo mne driemala, keďže v našej rodine zomrelo niekoľko mužov v mladom veku
práve kvôli alkoholu. Potom som sa začal priateliť s Marienkou, mojou terajšou manželkou.
Z času na čas sme sa stretávali pri rozhovoroch o živote, až som sa jedného dňa k nej, a k jej
dvom deťom, nasťahoval. Istú dobu sa mi pred ňou darilo schovávať pitie alkoholu. Prepuklo
to, až keď som po revolúcií stratil zamestnanie. Mali sme sa radi, ale alkohol zabránil tomu,
aby sme spolu boli šťastní. Nerozumel som, prečo sa môj život dostáva do temnoty, aj keď
som vždy túžil po dobrej a šťastnej rodine. Dnes viem, že bez Boha sa šťastie nedá nájsť.
Riešenie sme začali hľadať spolu s Marienkou, ktorá si spomenula na príbuzných z detstva.
Spomenula si, ako sa vždy príjemne cítila v ich prítomnosti, aj keď celej rodine sa javili akýsi
čudní. Navštívili sme ich, a po návšteve u nich doma som cítil akýsi záblesk nádeje pre môj
život. Boli to znovuzrodení kresťania. Hneď sme zistili, kde sa stretávajú, a 15.8.1991 som
prišiel na ich evanjelizačné zhromaždenie. Bola to Evanjelická cirkev Metodistická v
Sládkovičove a tam som vystúpil dopredu na výzvu, aby som prijal Ježiša. Po modlitbe sa
v mojom vnútri niečo zmenilo – vedel som, že som vyslobodený z alkoholu. Nasledoval krst
Duchom Svätým a krst vo vode. To prinieslo úplné vyslobodenie od cigariet (fajčil som už 60
cigariet denne). Vtedy Boh úplne zmenil môj život, za čo som mu veľmi vďačný.
S Marienkou sme sa zosobášili a v roku 1995 sa nám narodil syn Benjamín.”
Odvtedy Tibor s manželkou hľadali spôsob, ako prakticky slúžiť Bohu, a našli začínajúcu
skupinku kresťanov v Seredi, kde začali chodiť na zhromaždenia. Misijná skupinka vznikla
pod vplyvom misijného pôsobenia zboru Slova života v Brne. Charizmatický zbor v Brne
spĺňal ich predstavy o dobrom kresťanskom zbore, preto s týmito kresťanmi nadviazali vzťah
a po veľmi vydarenej konferencii s Ulfom Ekmanom v Bratislave v roku 1993 začali
spolupracovať na vytvorení zboru, ktorý by bol podobný Slovu života v Brne a v Seredi.
Nový zbor v Seredi potreboval pastora, ale perspektívny nový pastor, Christian Heim, nezačal
slúžiť v Seredi, ale v novovytvorenom zbore Slova života v Bratislave. Preto Tibor s
Marienkou nejaký čas dochádzali práve do zboru Slova Života v Bratislave.
V rokoch 1998-1999 absolvoval Tibor Biblickú školu v Brne. Po škole bol poverený
pastorom Slova života v Bratislave, Martinom Hunčarom, aby vytvoril nový zbor v Šali.
Tibor sa s manželkou presťahoval do Šale, našiel si tam prácu zámočníka, a začal tam
budovať nový charizmatický zbor. Postupne misijná skupina rástla, bola viac menej
autonómna a nezávislá; čiastočne spolupracovala so Slovom života a aj so zborom Hit

v Tatabanyi. Za nejaký čas vyrástla na zbor, ktorý Tibor zaregistroval na Ministerstve vnútra
ako Občianske združenie Živá viera Šaľa. Po troch rokoch budovania zboru cirkev narástla a
Tibor vnímal, že bude správne zastrešiť novovzniknutý zbor pod nadradený služobný dar.
Tibor Starý usúdil, že služba Jaroslava Kříža prináša ovocie, a preto sa rozhodol začleniť zbor
Živá viera do štruktúry zborov KS Slovenska. Tento krok sa ukázal ako správny a je
požehnaním pre všetkých kresťanov v zbore v Šali.34
7.9 KS Galanta
Jozef Lörincz sa stal pastorom už v roku 1995, v zbore, ktorý vznikol v Galante po
rozdelení zboru Imanuel. Tento zbor založili bratia Dušan a Miro Lachovci v Sládkovičove,
a keď sa zbor rozdelil na dve časti, jedna časť sa usídlila v Galante a druhá polovica ostala
v Sládkovičove.
Jozef prevzal vedenie zboru od Zsigmonda Feketeho; pokračoval ako pastor tej časti bývalého
zboru Imanuel, ktorá odišla do Galanty.35 Pravidelné zhromaždenia, ktoré sa konali na
rôznych miestach Galanty, prebiehajú od roku 1996, pričom podstatná časť členstva
dochádzala z okolitých obcí, čo spôsobovalo nemalé problémy.
Od roku 1996 sa táto cirkev začala orientovať na Zbor Viery (Hit Gyülekezete) v Budapešti
a na učenie pastora Sándora Németha. Až do roku 2002 zbor existoval bez prepojenia na
konkrétny služobný dar, avšak začiatkom roku 2002 vedenie zboru vyhľadalo pastora zboru
Hit v Tatabányi, Gy. Szekeresa, a nadviazalo s ním spoluprácu. Spolu s pastorom zo Šale,
Tiborom Starým, začal Jozef Lörincz pravidelne navštevovať nedeľné bohoslužby v
Tatabányi. Bolo to veľmi dobré obdobie, pretože skrze kázne pastora Szekeresa došlo
k mnohým korekciám v živote zboru, ale aj v životoch bratov a sestier. Čo sa však týka rastu
zboru, k výraznej zmene nedošlo ani v tomto období. Na prelome rokov 2007-2008 si vedenie
zboru v Galante uvedomilo, že i napriek tomu, že zbor v Tatabányi ich s láskou prijal,
nenastala užšia spolupráca s Hit-om.
O Božej práci v Banskej Bystrici sa dozvedeli od priateľa pastora Tibora Starého a z časopisu
LOGOS. Bratia z Galanty cítili, že sa potrebujú svoj zbor dostať pod zastrešenie služobného
daru. Po niekoľkých návštevách Jarda Kříža v zbore v Šali a po účasti na konferencii
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v Banskej Bystrici, začínalo byť čoraz jasnejšie, že pomazanie, ktoré prichádzalo z Budapešti,
je na Slovensku distribuované cez KS Milosť.
Definitývne rozhodnutie o pripojení k štruktúre KS nastalo po vyučovaní Sándora Németha
o služobných daroch, kde veľmi zreteľne pomenoval problémy malých cirkví, a teda aj zboru
v Galante. Tento zbor pochopil, že východiskom je prijať autoritu služobného daru Jaroslava
Kříža, preto na jar roku 2008 nadviazali kontakt s Kresťanským spoločenstvom Milosť a stali
sa súčasťou KS Slovenska. Od tej doby vidno ovocie tohto rozhodnutia, pretože zbor sa dostal
von z izolácie, začal napríklad účinne evanjelizovať premietaním a pouličným kázaním slova.
Veľkým požehnaním pre KS Galanta je, že sa môže pravidelne zúčastňovať štvrtkových
bohoslužbach a na konferenciách v Banskej Bystrici.
Pastorom zboru KS Galanta je Jozef Lörincz a toto je jeho osobné svedectvo z časopisu
Logos: „Moje prvé skúsenosti s kresťanstvom boli podobné, ako v prípade mnohých
dedinských chlapcov. Vzťah mojich rodičov k náboženstvu nebol vôbec hlboký, no i napriek
tomu nás posielali miništrovať.
Záujem o nadprirodzeno sa prejavil v mojom živote po rozhovore s príbuzným, ktorý sa
v tom období venoval joge a východným náboženstvám. Nezaujalo ma ani tak samotné
nadprirodzeno, ako skôr fakt, že to bolo vtedy, ako sa hovorilo, na „indexe“ zakázaneho.
Neskôr však po prečítaní niekoľkých kníh som sa i ja dal na jogu. V tom období bola
príslušná literatúra u nás dosť zriedkavá, preto som ju nakupoval v Budapešti. Takže, rokmi
síce rástli moje vedomosti v tejto oblasti, ale to ma urobilo iba väčší egoistom, pretože som sa
zaoberal iba sebou.
Rok 1989 priniesol nielen politickú slobodu, ale sa pretrhli aj hrádze v oblasti duchovna.
Jedného dňa sa mi dostala do ruky jedna pozvánka, ktorá pozývala ľudí na stretnutie so
zahraničným evanjelistom, ktorý uzdravuje ľudí nadprirodzeným spôsobom. To, že tam bolo
napísané i to, že sa to deje skrze meno Ježiša Krista, mi nič nehovorilo. Rozhodol som sa, že
tohto človeka pozvem do Galanty a s ním aj tú jeho nadprirodzenú silu. Tak som sa vybral do
jedného mesta na juhu Slovenska, kde toto podujatie malo byť, a s veľkým napätím som
očakával manifestáciu kozmickej energie. No namiesto toho začal tento človek rozprávať
o Bohu, o Ježišovi a ospasení. Vtedy ma však nič z toho neoslovilo. Potom vyzval ľudí, aby
sa s ním modlili jednu krátku modlitbu, počas ktorej som už bol von zo sály. Krátko nato
zavolal ľudí dopredu s tým, že na nich bude klásť ruky. Videl som, že „energia“ naozaj

účinkuje, pretože ľudia naozaj padali. Cez prestávku som ho vyhľadal a dohodol som s ním
konkrétny termín, kedy príde do Galanty. Prenajal som športovú halu, kde sme pripravili
miesto pre tisíc ľudí. Mali tu byť tri podujatia, v sobotu dve a v nedeľu jedno. Na moje
prekvapenie, v sobotu bola sála úplne nabitá, lenže ten zahraničný evanjelista neprišiel, lebo
musel odcestovať do Nemecka. Prišiel iba jeho tlmočník, ktorý nám na naše veľké
prekvapenie oznámil, že jeho prácu bude robiť on. Prišiel na rad reči o Bohu, a samozrejme aj
krátka modlitba, ktorú som nedokázal povedať, lebo niečo držalo môj jazyk aj ústa, a preto
som sa schoval radšej za oponou. Božia moc však bola prítomná aj v Galante a diali sa tie isté
veci ako v predchádzajúcom meste. Aj na ďalšom podujatí bola hala plná, a dokonca aj
v nedeľu. Až neskôr sme sa dozvedeli, že tam bolo spolu okolo 3000 ľudí. S manželkou sme
veľmi vďační Bohu za tohto človeka, ktorý nám vtedy trpezlivo až do noci zvestoval
evanjelium. Sme vďační aj za to, že sme dostali milosť uveriť pravde.
Po tejto udalosti som začal hľadať kontakt s veriacimi vo svojom okolí a v novembri 1991
sme našli kresťanský zbor, v ktorom sme s manželkou a s deťmi vydali svoje životy Pánovi
Ježišovi. Som veľmi vďačný Bohu, že vtedy, pred 17-timi rokmi, začal v našej rodine svoje
dobré dielo a dôverujem Mu, že ho aj dokoná.36

8. KS OTVORENÉ DVERE
Pri vzniku letnično-charizmatickej platformy KS na Slovensku tvorili jadro štyri
ustanovujúce zbory: KS Poprad – Dom viery, KS Banská Bystrica - Milosť, KS Liptovský
Mikuláš a KS Nitra – Otvorené dvere. Všetky štyri zbory vznikli nezávisle a zo začiatku
fungovali úplne autonómne. Až po čase sa stretli pastori jednotlivých zborov a vytvorili
spoločný zväzok pod názvom Kresťanské spoločenstvá Slovenska, podľa vzoru KS
Československa, ktoré vzniklo v Prahe pod vedením Dana Drápala. KS Nitra s názvom KS
Otvorené dvere bolo na začiatku najväčšie a najdynamickejšie spoločenstvo s najkvalitnejšími
chválami. Jeho zakladateľom a neskorším lídrom bol Ľudovít Kara. Aká bola genéza tohto
zboru?
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Svoje pohľad na udalosti mi poskytol osobne Mgr. Ing. Ľudovít Kara, za čo som mu
veľmi vďačný. Takto vníma vznik, rozkvet a rozbitie kresťanského zboru Otvorené dvere:
„Do svojich 15 rokov som vyrastal ako horlivý katolík. Vo svojej horlivosti som sa v kostole
prihlásil, že chcem na omšiach pravidelne čítať slovo. V snahe čítať slovo presvedčivo som sa
snažil najskôr porozumieť biblickým textom. Vtedy som pochopil, že úroveň mojej viery je
pred Bohom nedostačujúca, ale nevedel som túto skutočnosť nijako zmeniť a žil som takto
ďalších sedem rokov. Keď som mal 22 rokov, mal som jeden duchovný zážitok, ktorý zmenil
môj postoj k doterajšiemu životu. Dostal som sa mimo svojho tela a videl som seba a mojich
kolegov, ktorí v tom čase boli spolu so mnou na izbe, akoby som sa na nás pozeral zhora.
Prežíval som veľký strach a vedel som, že ide o môj život. Vo svojom vnútri som kričal
k Bohu : „Daj mi ešte jednu šancu a budem Ti slúžiť!“ Potom som sa ocitol na posteli a celý
som sa chvel. Bol to extrémne silný duchovný zážitok a ja som to pochopil ako upozornenie:
Človeče, rob niečo so svojím životom! Skutočne, v nasledujúcich mesiacoch sa diali zdanlivé
náhody, ale neskôr som pochopil, že to bolo Božie vedenie. Úplnou náhodou som sa vo vlaku
stretol s manželmi Wiesnerovcami a ich kresťanský život bol pre mňa vzor a inšpirácia. Na
pozvanie Dušana Hrubého som išiel do Budapešti na charizmatické zhromaždenie Sandora.
Toto zhromaždenie bolo pre mňa veľkým prekvapením, takú živú a pomazanú bohoslužbu
som doteraz nevidel. Niekoľkonásobné výzvy na obrátenie som ignoroval, katolícka pýcha mi
bránila zdvihnúť ruku. Až na zhromaždení na druhý deň som sa prihlásil a modlil som sa
modlitbu spasenia. Pastor sa za mňa modlil, vyhnal zo mňa ducha nevery a ja som zrazu cítil,
že som voľný a slobodný. Prežil som skutočne dramatické obrátenie, naplnila ma radosť
a pokoj. Doma som sa snažil praktizovať svoju charizmatickú vieru najskôr v Katolíckej
charizmatickej obnove. Schádzali sme sa ako skupinka vo františkánskom kostole, čítali
Bibliu a rozprávali sa o viere. V tejto skupinke bol aj Igor Štubňa a ten začal presadzovať krst
vodou na znak obrátenia. Nechal som sa pokrstiť v Ivánke v studenej vode (mala iba 3ºC ), a
krst spôsobil zlom v mojom živote. Od krstu som chápal, že nemôžem ďalej fungovať
v katolíckom náboženstve, preto som ja a moji priatelia hľadali inú charizmatickú skupinu
mimo RKC. Na kalvínskej fare fungovala charizmatická skupina, ktorú viedla manželka
kalvínskeho farára - pani Zuzana Berecová. Na skupinku ku pani Berecovej začal chodiť ja
Igor Štubňa, Miro Pindeš a Dušan Hrubý. V tejto skupinke sme prijali veľa dobrého, veľa sme
študovali Bibliu, veľa sme sa modlili, ale po čase to prerástlo do náboženskej striktnosti, až do
zákonníctva. V roku 1990 sme odišli zo skupinky pani Berecovej a rozhodli sme sa vytvoriť
charizmatický kresťanský zbor pod názvom Misijná spoločnosť otvorené dvere.

Táto Misijná spoločnosť si vytvorila stanovy a požiadala o registráciu na Ministerstve vnútra
a bola zaregistrovaná ako občianske združenie dňa 19.10.1990.37 Začali sme evanjelizovať
v Nitre a v okolí, naštartovali sme dynamický rast zboru. V tomto období sme organizovali
uzdravujúce kampane so Stevom Ryderom, na ktoré prišlo na štadióny asi 10 000 ľudí, ale
ovocie v podobe obrátených z týchto kampaní nebolo až také veľké. Kampane boli príliš
zamerané na uzdravenia a málo sa kázalo evanjelium o spasení z viery, čo dnes vnímame ako
premrhanú šancu priniesť do spoločnosti evanjelium o spasení.
Naďalej sme hľadali platformu, pod ktorú by sme zastrešili náš zbor. Niektorí bratia zo zboru
mali dobrý vzťah s KS Maniny v Prahe a s ich pastorom Danom Drápalom. Začali sme tam
občas dochádzať na pastorálky a tam sme sa spoznali s pastormi Gabrielom Minárikom,
Jaroslavom Křížom a Ivanom Zuštiakom. Zhodli sme sa na tom, že chceme pracovať spolu,
vytvorili sme radu pastorov, spoločné stanovy a založili sme KS Slovensko. Aj keď zbory
fungovali aj naďalej autonómne, naša spolupráca bola v celkom dobrá.
KS Otvorené dvere naďalej rástlo, pôsobili sme v kine Orbis a neskôr v kine Lipa. Myslím si,
že sme vytvorili na tú dobu pomerne kvalitnú hudobnú skupinu Ruach a nahrali sme aj CD:
Kráľ s tŕňovou korunou (v roku 1993), Strieborné vločky (v roku 1994), Na tejto strane neba
(1995), ktoré mali u kresťanov pomerne veľký ohlas.
Spolupráca KS Otvorené dvere s ostatnými zbormi KS trvala asi do roku 2002. Kresťanské
spoločenstvá Slovenska však pri svojom vzniku nemali vyhranené teologické smerovanie.
Boli skôr založené na vzťahoch vedúcich zborov a nie na jednotnej teologickej báze. Po istom
čase začali vystupovať na povrch určité rozdiely u jednotlivých členov rady KS Slovenska
(Kříž, Minárik, Zuštiak a Kara) v chápaní smerovania KS ako charizmatického hnutia. Jedna
časť rady začala razantne presadzovať bezvýhradné prijatie učenia Hnutia viery. S tým som sa
nevedel stotožniť. Niektoré prílišné dôrazy sa mi zdali skôr ako módna vlna a nie ako niečo
podstatné. Hlavne preexponovaný dôraz na prosperitu nepovažujem za úplne biblický. Za
podobne nebiblickú som považoval aj otázku zdémonizovania kresťana. Som presvedčený, že
znovuzrodený kresťan nemôže mať démonov. Vzhľadom na to, že sa na rade KS Slovenska
nevytvoril dostatočný priestor na vysvetlenie postojov a názorov, vedenie KS Otvorené dvere
sa rozhodlo, že vystúpi z KS Slovenska. V máji 2002 na stretnutí vedúcich staršovstvo
odhlasovalo, že zbor Otvorené dvere vystupuje zo zväzku zborov KS Slovensko a mení aj
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názov zboru na Spoločenstvo kresťanov Otvorené dvere38. Zo zväzku KS Slovensko v tom
istom čase vystúpil aj zbor KS Liptovský Mikuláš. Vystúpil síce v rovnakom čase, ale, podľa
mojich vedomostí, z iných dôvodov.
Na jeseň 2003 sa začali prejavovať problémy v zbore. Problémom boli vznikajúce vzťahové
problémy starších zboru. Nesúhlasím s názorom, že roztrieštenie zboru nastalo pre teologické
rozpory, ale skôr kvôli problémom vo vzťahoch; podľa môjho názoru sa na tom podpísala
pýcha a tvrdohlavosť staršovstva zboru. Dôvody učenia boli skôr účelovo využité na to, aby
prekryli skutočný dôvod roztrieštenia. Osobnostné zlyhania starších spôsobili zlé vzťahy v
zbore a zbor sa rozbil na viacero častí. Ale nehovorím to s horkosťou alebo v snahe
očierňovať ich. Z týchto dôvodov som sa v roku 2003 vzdal pastorovania zboru a
vedenia torza pôvodného zboru sa ujal Igor Štubňa. Ja som ostal v zbore a naďalej pravidelne
vediem chvály a kážem slovo. Nemienim robiť nič, o čom by som nebol presvedčený, že to
Boh odo mňa chce. Očakávam na Neho. Pokračujem v službe Bohu, možno inak, ako to odo
mňa očakávajú niektorí kresťanskí vedúci, ale prežívam radosť a pokoj, ktorého som dovtedy
mal pomerne málo. Teraz je pre mňa podstatná jednoduchá každodenná viera v Boha
a spoliehanie sa na Toho, ktorý je pre mňa stále všetkým. A čo bude ďalej? To výlučne
nechávam na Pôvodcu a Dokonávateľa mojej viery. A mimochodom, teším sa z každého dňa
s Ním.“
Svoj osobný pohľad na udalosti v zbore Otvorené dvere mi poskytol aj Milan Hrivňák.
Milan bol očitým svedkom udalostí a opísal ich takto:
Pred Nežnou revolúciou v roku 1989 bolo v Nitre pomerne veľa letnično-charizmatických
nadšencov v rôznych náboženských denomináciách. Veľkú popularitu malo znovuzrodenecké
kresťanstvo v kruhoch Evanjelíckej mládeže, Katolíci mali tiež obnovu v Duchu Svätom, veľa
charizmatických kresťanov bolo v Cirkvi metodistickej. Títo kresťania mali zvyčajne svoje
domáce skupinky, kde sa stretávali na domácich improvizovaných bohoslužbách.
Najznámejšia takáto skupinka sa stretávala na fare Kalvínskeho pastora. Skupinu priaznivcov
charizmatického kresťanstva viedla manželka tohto pastora. Bola to silná charizmatická
osobnosť, ktorá vedela ľudí osloviť a pritiahnuť. Keď táto skupinka mala asi 10 kresťanov
pripojili sa k nej štyria charizmatickí kresťania z Rímsko-katolíckej cirkvi. Boli to Ľudovít
Kara, Igor Štubňa, Miro Pindeš a Dušan Hrubý, ktorí sa stali neskôr piliermi zboru KS
Otvorené dvere. Veľmi rýchlo sa práve Ľudovít Kara vyprofiloval ako osobnosť so
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schopnosťou viesť ostatných. Okrem prirodzených talentov ako vysoká inteligencia, veľmi
dobré vzdelanie a veľký hudobný talent , mal Ľudo ďalšie dobré vlastnosti ako skromnosť
a hlavne bohabojnosť. Ľudo sa stal pastorom novovzniknutého zboru a jeho priatelia Igor
Štubňa, Miro Pindeš a Dušan Hrubý staršími zboru. Bohoslužby boli veľmi charizmatické,
prejavy Svätého ducha boli bežné, zázračné Božie uzdravenia veľmi časté. Veľkým
pozitívom boli chvály, ktoré viedol Ľudo Kara, okrem vysokej hudobnej kvality boli aj
duchovne pomazané a dotkli sa každého na bohoslužbe.
Na toto obdobie si sponíma aj Ľuboš Vagunda, ktorý sa vtedy obrátil a bol očitým
svedkom týchto udalostí. Ľuboš bol bigotný katolík, dokonca miništrant v katolíckom kostole,
ale keď mu rozprával o Bohu jeho obrátený priateľ Patrik Hipp, zistil, že nemá vysporiadaný
vzťah s Bohom. Hoci bol horlivý katolík mal dlhodobé psychické problémy, pociťoval silný
strach a neustály depresívny smútok. Ľuboš si na svoje obrátenie spomína takto:
„Mal som len 18 rokov a nevedel som sa tešiť zo života. Rozprával som sa s Patrikom
o Bohu a náš rozhovor sa pretiahol asi do polnoci. Patrik ma vyzval, aby som sa zmieril
s Bohom, prijal som výzvu Patrika a prosil som Boha o odpustenie mojich hriechov. Kľakol
som si na kolená a prijal som Ježiša ako svojho spasiteľa. Hneď vtedy som prežil úžasný
zázrak spasenia a oslobodenia od strachu a smútku.“
Patrik mu odporučil zbor KS Otvorené dvere, ktorý mal pravidelné zhromaždenie v Kine
Orbis. Ďalej Ľuboš rozpráva o prvej návšteve zboru KS Otvorené dvere:
„Keď som tam prišiel, bolo tam asi 20 ľudí a to čo ma ohúrilo bolo úžasné nadšenie týchto
ľudí pre Boha, to som v katolíckom kostole nikdy nezažil. Chvály boli veľmi pomazané a
po hudobnej stránke veľmi kvalitné. Pamätám si, že tam prišli dvaja opití provokatéri, ktorí
chceli bohoslužbu zničiť. Pastor Ľudo Kára ich oslovil Božím Slovom, ktoré sa ich silne
dotklo, jeden z nich sa rozplakal a obrátil sa a druhý zahanbene utiekol. Slovo ktoré hovoril
Ľudo veľmi hlboko hovorilo do môjho života, akoby stále hovoril o mne, na chvíľu som si
myslel, že mu niekto rozprával môj životopis.“ Ľuboš Vaguna bol očitým svedkom práve
tohto ranného obdobia zboru KS Otvorené dvere od roku 1989, keď zbor rýchlo rástol a božia
moc menila životy mnohých ľudí. To bolo svedectvo Ľuboša Vagundu, ktorý odišiel zo zboru
v roku 1994, pretože sa presťahoval do Karvinej.
Ďalej pokračujem v opise vývoja zboru Otvorené dvere, ktorý mi poskytol Milan
Hrivňák:

„Potom na krátky čas vznikli v cirkvi pochybnosti, či sú prejavy Svätého Ducha v poriadku.
Niektorí kresťania to odmietli, iní sa začali kontrolovať a výsledkom bolo zastavenie rastu
a utlmenie Božej moci. Pastor pochopil, že brániť prejavom Svätého Ducha nie je správne,
obnovili sa charizmatické bohoslužby a aj rast zboru sa obnovil. Ako zbor rástol, silnel aj
odpor zo strany náboženských ľudí. Najväčšiu nevraživosť prejavovala Rímsko-katolícka
cirkev z ktorej Ľudo vystúpil a RKC ho verejne odsúdila.
Dôležitý míľnik bol keď pastor a vedenie zboru navštívili zhromaždenie zboru HIT
v Budapešti. Táto návšteva bola pre nich veľkým povzbudením a motiváciou pre ďalšiu
prácu. Zbor sa stal skutočne veľký a výkladná skriňa zboru boli chvály. Chváliaca skupina
zboru Otvorené dvere Ruach vydala veľmi kvalitné CD. Niekoľko piesní z ich CD bolo
odvysielaných aj v Slovenskej televízii v gospelovej hudobnej relácii Poltón.
Zbor Otvorené dvere bol veľký a vedenie zboru nemalo dostatočné skúsenosti s vedením
takého veľkého zboru. Ľudo hľadal pomoc a spoluprácu s inými vedúcimi napríklad s Janom
Zajícom z Cirkvi metodistickej, Julom Krempským z Jednoty baptistov a potom sa
skontaktoval s Danom Drápalom z Prahy. Spolupráca s Drápalom bola pre neho veľmi
užitočná a inšpirujúca, tak ako aj pre ďalších troch pastorov na Slovensku Gabriela Minárika,
Jaroslava Kříža a Ivana Zuštiaka. Spoločne založili Kresťanské spoločenstvá Slovenska
práve podľa vzoru Dana Drápala. Neskôr z KS Slovensko vystúpil zbor v Liptovskom
Mikuláši s pastorom Ivanom Zuštiakom a tak isto aj zbor Otvorené dvere v Nitre s pastorom
Ľudom Karom.
Zbor Otvorené Dvere Nitra, začal stagnovať a zmenšovať sa. Niektorí bývali členovia zboru
sa zhodli v názore, že za úpadok zboru môže chybné teologické učenie Covenant College,
ktoré priniesol Goos Vedder z Anglicka. Tento kazateľ priniesol do cirkvi učenia napríklad
o tom, že znovuzrodenie kresťana je vlastne jeho prvé vzkriesenie, alebo že Tisícročné
kráľovstvo už začalo. Odklon od doterajšieho učenia sa urobil v oblasti démonológie, Goos
Vedder učil, že kresťan nemôže mať démona. Odklon nastal aj v oblasti učenia o prosperite,
postoj ku materiálnemu požehnaniu bol pasívny, možno až negatívny, čo spôsobilo v cirkvi
zbytočné finančné tlaky. Tieto názory boli aj proti učeniu, ktoré prinášal HIT, preto kresťania
z Otvorených dverí prestali zbor HIT navštevovať a neskôr ho úplne odmietli.
Ľudovít Kara neskôr začal študovať teológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na
Katedre evanjelikálnej teológie.

V súčasnosti zbor Otvorené dvere stále existuje, ale je to len zlomok z pôvodného zboru
a Ľudovít Kara už nie je pastorom zboru.“ Tak videl udalosti Ing.Milan Hrivňák.39
9. KS LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Zakladateľom zboru KS v Liptovskom Mikuláši bol MUDr. Ivan Zuštiak. Vyrastal
v evanjelickej rodine. Ježiša prijal ako svojho spasiteľa ako13 ročný. Počas štúdií na
Lekárskej fakulte v Košiciach bol evanjelizačne veľmi aktívny. Obrátil sa a evanjelizoval ešte
za komunizmu, títo kresťania museli mať odvahu znášať všetky problémy, ktoré im vďaka
viere v Boha komunisti pripravili. Ivanovi reálne hrozilo, že ho vyhodia zo školy, a to by
znamenalo stratu možnosti na slušné zamestnanie a slušný život. Ivana môžeme označiť za
hrdinu viery, pretože napriek všetkým hrozbám dal na prvé miesto Boha pred osobnými
záujmami. Po škole sa Ivan Zuštiak presťahoval do Liptovského Mikuláša, pretože tam dostal
prácu lekára. V Mikuláši a v okolitých mestách začal kázať evanjelium a takto veľa ľudí
prijalo Ježiša ako svojho spasiteľa. Jedným z nich bol aj Michal Tausk, osobný priateľ Ivana,
ktorý mi porozprával svoje spomienky.
Michal pochádza z Dolného Kubína a práve tam v roku 1994 uskutočnil evanjelizácie Ivan
Zuštiak s Jonatanom Konrádom. Okrem Michala sa v Dolnom Kubíne obrátilo niekoľko
ďalších ľudí a vznikla misijná skupinka. Na misijnú skupinu chodieval kázať Ján Ambróz
vedúci chvál v zbore Liptovský Mikuláš a Ivan. Michal si pamätá, že aj Ivan bol výborný
muzikant, vedel výborne hrať na gitare a chváliť Boha. Každú nedeľu chodili kresťania
z Dolného Kubína a kresťania z Ružomberka na spoločné bohoslužby do Liptovského
Mikuláša. Ivan bol výnimočne dobrý kazateľ a mal dar poznania od Svätého Ducha. Raz na
bohoslužbe povedal manželom, ktorí nemohli mať 10 rokov deti, že do roka dieťa budú mať,
a aj skutočne títo manželia sa do roka tešili zo zdravého potomka. Kázne Ivana Zuštiaka boli
plné života a veľmi často sa na bohoslužbách diali uzdravujúce zázraky. Bol jedným zo
spoluzakladateľov KS Slovenska a v určitých rokoch bol predsedom KS. V roku 2002 nastali
isté nezhody medzi zakladateľmi KS a Ivan sa rozhodol, že z KS Slovenska vystúpi. Ivan
nechcel byť samostatný a nezávislý, preto sa rozhodol začleniť do štruktúr cirkvi Jednoty
bratskej. Bol to vtedy logický krok, pretože Ivan mal veľmi dobrý vzťah s Evaldom Ruckým,
ktorý bol charizmatickým kresťanom a uskutočnil výrazné reformy v Jednote Bratskej
v Čechách. Jednota Bratská bola Ivanovi sympatická aj vďaka silnému zázemiu
a historickému pozadiu v Čechách, veď ich predkovia boli Moravskí bratia. V roku 2004
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požiadal Erik Stupka o pomoc Ivana Zuštiaka pri zakladaní zboru v Bratislave. Erik bol
výborný muzikant a chválič, nahral pekné CD – Nebeský oheň a chcel v Petržalke založiť
kresťanský zbor. Ivan sa modlil a pôstil a nakoniec sa rozhodol, že sa s manželkou presťahuje
do Bratislavy a pomôže Erikovi založiť v Bratislave kresťanský zbor Jednoty bratskej. V roku
2004 odovzdal vedenie zboru v Liptovskom Mikuláši svojmu priateľovi a spolupracovníkovi
Máriovi Ovčarovi a odišiel do Bratislavy, kde aj zbor založil a slúži ako pastor tohto zboru
dodnes.
Ďalší vývoj zboru v Liptovskom Mikuláši je spojený s jeho novým pastorom Mariom
Ovčarom, toto je jeho osobné svedectvo. Mário Ovčar vyrastal v Evanjelickej cirkvi, ale
v skutočnosti bol ateista a o Boha sa veľmi nezaujímal. V roku 1991 mal Mário 16 rokov a
začal študovať na gymnáziu v Poprade. Na gymnáziu sa stretol s veriacimi študentmi, ktorí
mali živú vieru a rozprávali ostatným študentom o Ježišovi ako o spasiteľovi hriešnikov. Títo
kresťania patrili do KS Poprad a Mária veľmi zaujala ich úprimná, živá viera. To bola
inšpirácia pre Mária, aby aj on začal hľadať Boha. Pri hľadaní Pána mu pomohli aj kresťania
z Apoštolskej cirkvi v Štrbe. V roku 1991 usporiadala Evanjelická cirkev 1.celoslovenské
stretnutie evanjelickej mládeže a Mário sa zúčastnil tohto stretnutia s túžbou nájsť Boha. Na
stretnutí bolo aj veľa znovuzrodených, obrátených kresťanov, ktorí kázali evanjelium Máriovi
a ostatným mladým ľuďom. Niekoľko mladých evanjelikov sa skutočne obrátilo a prijalo
Ježiša ako osobného spasiteľa a medzi inými aj Mário Ovčar.
Hneď po obrátení Mário horlivo káže evanjeliu svojím príbuzným a priateľom. Mladý
a horlivý kresťan túži slúžiť Bohu. Na Štrbe založil skupinku mladých charizmatických
kresťanov, ktorí sa pravidelne stretávajú na zhromaždeniach. Mladí charizmatici čítajú knihy
Dereka Princa a Kenetha Hagina, ktoré si požičiavajú z Apoštolskej cirkvi a hlavne z KS
Poprad. V roku 1992 sa Mário zoznámil s Ivanom Zuštiakom, ktorý viedol zbor KS
v Liptovskom Mikuláši, ktorý Mario začal navštevovať. Niekedy navštevoval aj
zhromaždenia KS Poprad. Obidva zbory KS Poprad aj KS Liptovský Mikuláš mali výborné,
pomazané zhromaždenia s kvalitným Božím slovom a to pôsobilo na Mária ako magnet.
Mário Ovčar a Ivan Zuštiak si rýchlo vytvorili veľmi dobrý priateľský vzťah.
Po skončení gymnázia v Poprade začal študovať teológiu na Evanjelickej fakulte
J.A.Komenského v Bratislave. Mário bol stále člen Evanjelickej cirkvi, stále viedol skupinu
mladých znovuzrodených evanjelikov na Štrbe, ale stále častejšie chodil na zhromaždenia KS
Liptovský Mikuláš. Počas štúdia na Evanjelickej fakulte pochopil biblický rozpor v učení

Evanjelickej cirkvi o krste. Evanjelická cirkev krstí nemluvňatá a Biblia hovorí, že pokrstiť sa
má ten, kto uverí na potvrdenie svojho obrátenia. Taktiež si uvedomil, že potrebuje pastora,
ako duchovnú autoritu, ktorá mu pomôže kresťansky rásť. Mário sa nechal pokrstiť Ivanom
Zuštiakom a dal sa pod autoritu Ivana ako svojho pastora, takto potvrdil svoj definitívny
odchod z Evanjelickej cirkvi. Vtedy už bol Mário po štúdiu, oženil sa a nastúpil na civilnú
vojenskú službu v zbore. Pastor Ivan Zuštiak ho poveril vedením misijnej skupiny, stal sa
starším zboru a v roku 2002 sa stal pomocným pastorom v KS Liptovský Mikuláš.
V roku 2002 sa pastor Ivan Zuštiak a zbor v Liptovskom Mikuláši odčlenil od
štruktúry zborov KS Slovenska a pričlenil zbory: Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok
k Cirkvi Jednota Bratská SR. Dôvodom odčlenenia bol nesúhlas s pastormi Jaroslavom
Křížom a Gabrielom Minárikom, ktorí začali úzko spolupracovať s Hitom a s Némethom
Šandorom. V roku 2003 odišiel Ivan Zuštiak slúžiť ako pastor do Bratislavy a novým
pastorom zboru sa v LM stal Mário Ovčar.
Mário a Ivan zostali dobrí priatelia a spolupracovníci. Raz ročne sa ich zbory a misijné
skupiny stretávali na Konferenciách víťazstva. Mário pozorne sledoval vývoj v KS Milosť
pod pastoráciou Jaroslava Kříža. Zbory KS Milosť dynamicky rástli, a skvalitňovali svoju
prácu, o čom svedčil časopis Logos, CD-čka, kvalitné konferencie. Mário videl napredovanie
zborov KS Milosť, obľúbil si kázne Jaroslava Kříža, a preto nadviazal osobný vzťah
s Jaroslavom Křížom a požiadal ho o spoluprácu. Z vyučovania Jaroslava pochopil úlohu
a význam služobných darov v cirkvi i to že aj on potrebuje prikryť svoju službu nadradeným
služobným darom. Ovocie služby Németha Šandora a Jaroslava Kříža jednoznačne dokazuje,
že práve oni sú služobnými darmi pre tento región, preto sa Mário rozhodol svoju službu
podriadiť pod služobný dar Jaroslava Kříža.
Jednota Bratská sa teologicky odklonila od radikálneho charizmatického smerovania
a zbory sa stali viac evanjelikálne. Preto sa v roku 2010 spoločne Mário Ovčar a Kamil
Dzuriak rozhodli, že sa zbory v Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Hrádku pričlenia ku
Kresťanským spoločenstvám Slovenska. Od roku 2011 sa oficiálne tieto zbory vrátili do
štruktúry KS Slovenska.
9.1 KS Liptovský Hrádok
Z KS Liptovský Mikuláš povstal ako satelitný zbor KS Liptovský Hrádok. Pastorom
nového zboru sa stal Kamil Dzuriak. Kamil pochádza z obce Vavrišovo a znovuzrodil sa ako

chlapec v Baptistickom zbore v rodnej dedine. Kamil cítil od mladosti povolanie pracovať pre
Boha, a preto rád chodil na stretnutia, ktoré mali niečo spoločné s Bohom. Takto sa dostal aj
na Stretnutie evanjelickej mládeže, ktoré viedol Ivan Zuštiak. Tam sa prvý krát stretli.
Aj do Baptistického kresťanského zboru vo Vavrišove prišlo učenie o charizmatickom
pôsobení Svätého Ducha. Aj v tomto zbore časť kresťanov nadšene prijala novú vlnu Svätého
Ducha a časť nie. Kamil a jeho rodičia inklinovali k charizmatickému kresťanstvu. Vtedy už
fungoval nový charizmatický zbor v Liptovskom Mikuláši pod vedením MUDr. Ivana
Zuštiaka. Kamil s rodičmi sa odčlenil od Baptistického zboru a pridal sa k Ivanovi Zuštiakovi,
ktorý sa tiež oddelil od tradičnej Evanjelickej cirkvi a vytvoril kresťanský letničnocharizmatický zbor zastrešený KS Slovenska. Kamil s Ivanom úzko spolupracovali. Kamil
chodieval s Ivanom na pastorálky do Prahy ku Drápalovi. Zbor KS Liptovský Mikuláš bol
evanjelizačne veľmi aktívny a nielen v Liptovskom Mikuláši, ale aj v Liptovskom Hrádku.
Počet obrátených kresťanov v Liptovskom Hrádku neustále rástol. V roku 1999 sa Ivan
Zuštiak rozhodol ustanoviť nový zbor KS v Liptovskom Hrádku a novým pastorom sa stal
Kamil Dzuriak. Zbor v Liptovskom Hrádku stále úzko spolupracoval a spolupracuje
s materským zborom v Liptovskom Mikuláši. Po odchode Ivana Zuštiaka do Bratislavy Kamil
pokračoval v úzkej spolupráci aj s Máriom Ovčarom. Spoločne s Máriom sa v roku 2011
rozhodli, že zbory v Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Hrádku sa vrátia do štruktúry
zborov KS Slovenska.40
10. LETNIČO-CHARIZMATICKÉ ZBORY NEPATRIACE POD KS
10.1 Slovo života
VZNIK A HISTÓRIA SLOVA ŽIVOTA
V roku 1990 vytvorili mladí, bohabojní kresťania v Bratislave letnično-charizmatickú
skupinu znovuzrodených kresťanov pod názvom SLOVO ŽIVOTA. Tento názov prevzali od
Švédskych bratov z Uppsaly, pretože vznikli vďaka ich misijnému pôsobeniu na Slovensku.
Švédska letničo-charizmatická cirkev SLOVO ŽIVOTA povstala vďaka služobnému
daru Ulfa Ekmana. Ulf Gunar Ekman sa narodil v roku 1950. Jeho rodičia boli členmi
Luteránskej cirkvi, ktorá je vo Švédsku dominantná a aj Ulf v tejto cirkvi vyrastal. Krátko
pred ukončením strednej školy spoznal Ježiša a znovuzrodenie. Táto osobná skúsenosť
Opis udalosti je poskladaný zo svedectva očitých svedkov Michala Tauska, Mária Ovčara, Kamila
Dzuriaka
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znovuzrodenia úplne zmenila smer a priority života mladého Ulfa. Vystúpil z Luteránskej
cirkvi, čo spôsobilo veľký rozruch, a založil cirkev SLOVO ŽIVOTA.
Oficiálny začiatok cirkvi Slovo života sa uvádza na rok 1983, keď sa Ulf Ekman vrátil
z USA z biblickej školy Rhéma vedenej Kennethom Haginom. Od začiatku cirkev Slovo
života vyvolávala v ateistickom Švédsku veľký rozruch. Napriek odporu náboženských
a sekulárnych kruhov cirkev rástla a v roku 1987 postavili zborovú budovu pre 5000 ľudí.
V deväťdesiatych rokoch začala cirkev misijne pôsobiť v Európe a aj v Ázii. Vďaka silnému
duchovnému životu a dobrej schopnosti komunikovať sa misijné pôsobenie Ulfa Ekmana
rýchlo rozšírilo do Strednej Európy, do Ruska a bývalých sovietskych republík a až do
Afganistanu, Číny, Indie.
Už v roku 1989 prišli prví misionári z Uppsaly aj na Slovensko a začala sa história
Slova života na Slovensku.
Genéza Slova života na Slovensku mala nasledujúci priebeh:
1990 – Založenie medzidenominačnej skupiny Slova života v Bratislave. Pastorom sa stáva
Milan Juríček. V spolupráci s austrálskym evanjelistom Stevom Ryderom usporadúva
evanjelizácie v ŠH na Pasienkoch, ktorá bola celý týždeň zaplnená do posledného miesta,
pričom mnohí sa nedostali dnu, a tak im bolo zvestované Božie slovo vonku pred halou.
Návštevnosť tejto akcie bola dodnes v evanjelikálnych kruhoch neprekonaná.
1991 – 1992 Obdobie, v ktorom sa usporiadali desiatky menších i väčších evanjelizácií na
uliciach a v rôznych kultúrnych domoch. Vzniká Slovo života v Seredi, ktorého pastorom sa
stáva Pavol Varga. Pastor Milan Juríček sa sťahuje z Bratislavy do Modry a sústreďuje sa na
prácu medzi Rómami. Výsledkom je postupné založenie zborov v rómskej osade v Plaveckom
Štvrtku a v Galante. V Bratislave vzniká Cirkev Pána Ježiša Krista, ktorej pastorom sa stáva
Ondrej Debnár. Toto obdobie je poznačené krízou lídrov inklinujúcich k hnutiu Slova života.
1993 – Prvá návšteva Ulfa Ekmana na Slovensku v rámci „Evanjelizačnej kampane po
Dunaji“. Následne vzniká nový zbor Slovo života, ktorý za pomoci Martina Hunčára začína
viesť Peter Čuřík.
1994 – Začína denná biblická škola Slova života v Brne, ktorej riaditeľom sa stal Micael
Lundin, misionár zo Švédska. Peter Čuřík a Martin Hunčár odchádzajú do tejto biblickej

školy na rok a pol. Na Slovensko prichádza misionár Christian Heim, ktorý prevezme vedenie
po Petrovi Čuříkovi.
1995 – Proklamácia cirkvi Slovo života Bratislava Bengtom Wedemalmom, ktorý v prvej
polovici deväťdesiatych rokov bol spolu s Alexandrom Flekom a Micaelom Lundinom
kľúčovou postavou pri formovaní Slova života v Čechách a na Slovensku. Pastorom
bratislavského zboru sa stáva po modlitbe s kladením rúk Christian Heim, ktorého podporujú
Peter Čuřík i Martin Hunčár. Prebehla tiež registrácia občianskeho združenia Slovo života
international Bratislava, keďže vtedajší zákon podmieňoval registráciu cirkvi 10.000
podpismi nemohlo byť Slovo života zaregistrované ako cirkev, ale len ako občianske
združenie.
1996 – Dochádza k upevňovaniu zboru Slova života v Bratislave a k zakladaniu misijných
skupín v iných slovenských mestách.
1997 – Misionár Christian Heim odchádza späť do Švédska, pastorom bratislavského zboru sa
stáva po modlitbe s kladením rúk Martin Hunčár.
1998 – Druhým /pomocným/ pastorom Slova života Bratislava sa stáva Peter Čuřík. Obaja sú
zamestnancami združenia. Spoločne začínajú vydávať časopis Víťazný život, ktorý odvtedy
vychádza štyrikrát ročne. Povstáva tiež niekoľko rómskych misijných skupín na východe
Slovenska. Formuje sa webstránka www.slovozivota.sk
1999 – Na pravidelných konferenciách viery organizovaných začiatkom roka v Bratislave sa
zúčastňuje čoraz viac veriacich. Prvýkrát ako hosťujúci kazateľ prichádza Carl Gustaf
Severin, ktorý od tejto chvíle zohráva úlohu duchovného „mentora“ pre pastora Martina
Hunčára i Petra Čuříka. Svoje pôsobenie začína nový zbor v Sládkovičove a dochádza
k obnoveniu pravidelných nedeľných bohoslužieb v Seredi.
2000 - Vo väčšej miere sa začínajú distribuovať knihy, audio a videokazety s nahrávkami
kázní, ktoré kolujú medzi veriacimi rôznych cirkví po celom Slovensku. Obľubu si získala
trikrát do roka vychádzajúca videokazeta Európa pre Ježiša, zachytávajúca aktuálne dianie
Slova života na Slovensku a Audiokazeta mesiaca, ktorá obsahovala kázanie Božieho slova.
Zbor v Sládkovičove prestáva byť súčasťou hnutia Slova života. Zanikajú tiež rómske
skupiny na východe Slovenska. Cirkev v Bratislave očakáva prebudenie. Martin Hunčár

vydáva spolu s Petrom Čuříkom skriptá Biblické základy, ktoré sa s drobnými úpravami
používajú až dodnes.
2001 – Po apoštolsko-prorockej konferencii, organizovanej služobníkmi z Ameriky, dochádza
k „duchovnému zemetraseniu“ a z bratislavského zboru odchádza takmer tretina ľudí. Napriek
tomuto otrasu cirkev naďalej evanjelizuje a po prvýkrát sa zúčastňuje misie medzi Slovákmi
vo Vojvodine v Srbsku. Bratislavský zbor prvý raz vo svojej histórii vysiela dvoch svojich
členov na niekoľkotýždňovú misiu do zahraničia. Spolupráca medzi pastormi bratislavských
letnično-charizmatických zborov začína byť plodnejšia, výsledkom sú korektnejšie vzťahy
a pravidelné spoločné aktivity, ktoré získavajú čoraz väčšiu otvorenú podporu od pastorov.
2002 – Pastorom bratislavského zboru Slovo života sa stáva po modlitbe a kladení rúk C.G.
Severina Peter Čuřík. Martin Hunčár, ktorý túto zmenu inicioval, sa stáva druhým
/pomocným/ pastorom zboru. Úzka a priateľská spolupráca pokračuje medzi týmito dvoma
Božími mužmi aj po tejto „rošáde“. Dochádza k väčšej stabilizácii cirkvi, väčší dôraz sa
začína klásť na vzťahy, v cirkvi začína prevládať rodinná atmosféra.
2003 – Cirkev postupne rastie a získava si čoraz väčší rešpekt medzi ostatnými cirkvami.
Svoju činnosť zahajuje vydavateľstvo Slovo života. Prvými knihami, ktoré vyšli, bola
TVORIVÁ MYSEĽ od Ulfa Ekmana a kniha „AKO JANKO ORIEŠOK PORAZIL DRAKA,
ktorú napísal Martin Hunčár. Ten sa v nasledujúcich rokoch stal plodným autorom kníh pre
deti a mládež. Vo vydavateľstve Slovo života od neho neskôr vyšli tituly, ktoré si získali
obľubu u širokej kresťanskej verejnosti: „CHCEŠ SA STAŤ MISIONÁROM?, TAJOMNÝ
MITHRAS, DOPRAJ DUŠI RAJ a DRAKOZDRAP.
2004 – Prvýkrát sa organizuje detský tábor cez letné prázdniny. Peter Čuřík vydáva knihu
NAROĎ SA ZNOVA, ktorá jednoduchou a zrozumiteľnou formou vysvetľuje znovuzrodenie.
Neskôr vychádza jeho ďalšia kniha 5 V K VÍŤAZSTVU, zameraná na: víziu, vášeň, vieru,
vzťahy a vytrvalosť.
2005 – 2010 – Keďže je to veľmi krátke obdobie na hodnotenie, vymenujeme len stručne
niektoré významnejšie udalosti. Slovo života Bratislava sa stalo hostiteľom medzinárodného
kurzu určeného pre pastorov a kazateľov v spolupráci so zborom v Uppsale. Zúčastnilo sa ho
viac ako 80 kazateľov. Peter Čuřík, Martin Hunčár a niekoľko ďalších významných
predstaviteľov hnutia na Slovensku začínajú navštevovať diaľkovo Livets Ord Theological
Seminary, univerzitu, ktorá ma akreditáciu s americkou univerzitou Orala Robertsa. V roku

2008/2009 a 2009/2010 sa začala denná biblická 8 mesačná škola s medzinárodnou účasťou
v Bratislave. Okrem domácich učiteľov (Čuřík, Hunčár, Miškovicová) na nej v prevažnej
miere učili učitelia zo Škandinávie. Oba ročníky absolvovalo spolu viac ako 80 študentov zo
strednej Európy, rôzneho veku a z rôznych duchovných prúdov, pričom väčšinu tvorili ľudia
pochádzajúci zo zborov Slova života. Slovo života Bratislava rozvíja spoluprácu s inými
zbormi v Bratislave združenými v platforme Kresťania v meste. Každoročne sa organizuje
okrem niekoľkých seminárov aj víkendová konferencia viery raz ročne, ktorá priťahuje 400 až
700 návštevníkov. Každoročne sa organizujú tábory pre deti, na ktorých sa zúčastňuje okolo
30-40 detí z celého Slovenska. Vydavateľstvo každoročne zvyšuje obrat, pribúda počet
vydaných titulov, stávame sa platiteľmi DPH. V Bratislave sa robia prípravy pre založenie
súkromnej základnej školy. Každoročne sa konajú evanjelizácie a krátkodobé misijné výjazdy
do okolitých krajín. 10 až 20 ľudí navštevuje pravidelne letnú konferenciu v Uppsale. 40 ľudí
zo Slovenska sa zúčastňuje zájazdu do Izraela, organizovaného v spolupráci so zborom
v Uppsale. Zbor v Bratislave má priemernú účasť na svojich bohoslužbách okolo 150
dospelých a 30 detí. Okrem neho sú dva rómske zbory v Galante a Plaveckom Štvrtku, vedené
Milanom Juríčkom (spolu okolo 100 dospelých a 50 detí). Okrem toho máme ďalšie
zastúpenie v podobe misijných skupín v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Galante, Nitre,
Komárne a Seredi. Do týchto skupín posiela zbor v Bratislave svojich kazateľov, tieto
skupiny majú svojich vedúcich, ale keďže počet pravidelných návštevníkov je od 10 do 20,
nenazývame ich zatiaľ zbormi.41
Teologické učenie Slova života
Slovo života sa považuje za cirkev. Ohľadne Trojice a pochopenia osoby Ježiša Krista
nie je rozdiel s učením napríklad v katolíckej alebo evanjelickej cirkvi. Predstavitelia tohto
hnutia netrpia výlučnosťou, ale vidia sa ako jedna z mnohých cirkví, ktoré tvoria Telo
Kristovo. Slovo Života sa plne stotožňuje s Apoštolským vyznaním viery. Za najvyššiu
autoritu považuje Sväté písmo – Bibliu. Bibliu považuje za Božie slovo, ktoré zjavuje, kto je
Boh a aký má charakter. Tu sa môžeme dozvedieť, ako máme žiť. Kresťania v Slove života
veria, že Božie Slovo je večná pravda, ktorú nemožno nijakou autoritou človeka, inštitúcie,
ani na základe akejkoľvek tradície zrušiť, pozmeniť, alebo z nej ubrať, či k nej čokoľvek

Zdroje k článku o Slove života: www.slovozivota.sk , www.livetsord.se, /downloads/2010.7.7.
F.R. Hrabal, Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společenství (F.R. Hrabal, CAD Press,
1998 Bratislava)
Výpoveď autorizovaná pomocným pastorom zboru Slovo života Martinom Hunčarom 20.2.2012
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pridať. Podľa učenia Slova Života jediný spôsob, ako človek môže byť zachránený, je cez
Ježiša Krista. Každý, kto uverí a vyzná Ježiša ako Pána, bude spasený.
Slovo života verí, že Ježiš Kristus je jedinou skutočnou odpoveďou na všetky problémy
jednotlivca a celej spoločnosti, ktorá sa pod vplyvom vlažného kresťanstva, novodobých
lákadiel a pokušení ocitla v hlbokej kríze. Slovo života káže Božie slovo a túži, aby sa
evanjelium premietlo do každej oblasti života spoločnosti. Jedným z nástrojov je časopis
Víťazný život. Distribuujú tiež knihy, audiokazety a videokazety s kresťanskou tematikou.
V súčasnosti je vízia Slova života taká, že prenikne do centra svetového
kresťanstva prostredníctvom odhaľovania spoločných koreňov. Vývoj uppsalskej cirkvi
zhrňuje Ulf Ekman nasledovne: „80. roky boli obdobím viery, 90. roky obdobím misie a prvá
dekáda nového tisícročia obdobím jednoty.“ To v praxi neznamená, že viera s misiou, ktoré
zasiahli okrem iných krajín aj Českú i Slovenskú republiku, budú odsunuté na vedľajšiu
koľaj. Naopak, cieľom je všetky tri zložky spojiť. V Uppsale sú presvedčení, že spolupráca
medzi kresťanmi je možná napriek doktrinálnym rozdielom. Tie môžu byť zmiernené lepším
chápaním spoločného kresťanského dedičstva, ktoré siaha hlboko do minulosti až
k novozákonnej cirkvi a siedmim ekumenickým koncilom. Uppsalská cirkev dnes nielenže
spolupracuje s ostatnými cirkvami vo Švédsku, ale nadviazala i kontakty s katolíckou
charizmatickou komunitou.
Slovo života má svoje korene v hnutí viery. Dištancovalo sa však od niektorých
extrémnych amerických prúdov, ktoré napríklad až príliš zdôrazňovali prosperitu. Jasne sa
vyučovalo znovuzrodenie, vodný krst po obrátení a krst Duchom Svätým, ktorý sa prejavuje
hovorením novými jazykmi. Od počiatku bol kladený veľký dôraz na modlitby príhovoru
a tiež na vyslobodenie, ktoré prinášalo okrem požehnania aj niektoré negatívne reakcie.
Extrémy spojené so službou vyslobodzovania však toto mladé hnutie začiatkom
deväťdesiatych rokov opustilo, pričom modlitbu za oslobodenie či vyháňanie démonov
praktikuje naďalej v odôvodnených prípadoch.
Vznik a história Slova života je spracovaná v spolupráci s Martinom Hunčárom
pomocným pastorom zboru Slovo života Bratislava. Za spoluprácu mu ďakujem.

10.2 Kresťanská misia Maranata
Boh koná úžasné dielo na východe Slovenska v Spoločenstvách veriacich Maranata,
pod vedením pastora Emila Adama. Vízia Spoločenstva veriacich je zhrnutá do piatich bodov
a je jednoduchá a jasná:
1. Kázať evanjelium
2. Činiť učeníkov
3. Zakladať zbory
4. Osláviť Boha, naplniť potreby ľudí
5. Jasne opísať ľuďom zjavenia z Božieho Slova.
S touto víziou prišiel Emil Adam z Ostravy na Spiš a Boh skrze jeho službu zmenil tisíce
ľudí. Ako sa Emil dostal na Spiš?
Emil Adam sa narodil v Sečovciach pri Trebišove, ale od malička žil v Čechách. Narodil sa
ako Róm a žil veľmi hriešny život, ktorý však zmenil Ježiš: Raz mu švagor kázal evanjelium
a on pochopil, že doterajší život je jedna veľká márnosť a vo večnosti bude v pekle. Emil
prijal Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, obrátil sa a úplne sa zmenil. V Ostrave sa zapojil do
„Křesťanské Misi Ostrava“ (spadajúcej pod autoritu pastora Rona Johnsa z Victory World
Outerach v Colorado Springs). Tento kresťanský zbor viedol americký misionár Mark Zechin.
Emil sa v cirkvi stal najskôr učeníkom a neskôr začal slúžiť.
Jeho priateľ Milan Dunka niekedy v roku 2003 navrhol, že by bolo dobré ísť a kázať
Evanjelium na Slovensku. Veril v to čo, za čo sa modlil, a síce, že aj tu, na východnom
Slovensku, môžu byť ľudia zachránení a spasení cez kázané Slovo Evanjelia. Keď prišiel ten
správny čas, Emil s Milanom vycestovali len tak pozrieť a zmapovať situáciu. Na východe
zistili, že Boh otvoril dvere pre kázanie evanjelia, pretože začali len tak kázať na jednej lúke a
na dobrú Správu o Kristovi reagovalo asi 50 – 60 ľudí, ktorí prijali Ježiša do svojho srdca.
Dvaja priatelia toto považovali za zázrak a jasné povolanie do práce na Slovensku. Potom
kázali aj v ďalších okolitých dedinách a všade videli ten istý jav: na jednej strane biedny
spoločenský stav Rómov a na druhej strane otvorenosť a hlad po Božom Slove. Pevne sa
rozhodli, že na Slovensko budú jazdiť každé dva týždne, kázať evanjelium a slúžiť ľuďom.
Tím viedol Emil Adam a práca začala prinášať veľké ovocie. Skrze evanjelizačný tím Emila

Boh privádzal mnohých ku spaseniu, zmene života, uzdraveniam, oslobodzovaniu. To, čo
nedokázali žiadne vládne ani mimovládne organizácie, dokázalo Božie Slovo. Rómovia
prestavali piť, hrešiť, smilniť, dávali (a dávajú) si životy do poriadku, mnohí sú zázračne
uzdravení, alebo oslobodení z rôznych závislostí.
Takto jazdili Emil celých deväť mesiacov, každé dva týždne, a vždy len na dva dni, čo sa
ukázalo ako nedostatočné, pretože čím ďalej tým viac ľudí sa obracalo a bolo potrebné sa
o týchto ľudí následne pastoračne postarať. Vznikla potreba vyslať na Spiš pastora pre novoobrátených Rómov. Pastor Mark Zechin s pastorom Oskarom Najtem rozoznali v Emilovi
Adamovi služobný dar povolaný na túto Božiu prácu. Emil túto službu s radosťou prijal a
spolu s manželkou a troma deťmi vycestoval na to Slovensko v januári 2005. Začal veľmi
horlivo pracovať na východe a Boh úžasne požehnal jeho prácu. Tisíce ľudí sa obrátilo ku
Kristovi, stovky manželstiev sa zmenili. Spasení kresťania boli hlavne v dedinách ako
Markušovce, Vikartovce, Richnava, Smižany, Letanovce, Spišský Štvrtok, Hranovnica,
Liptovská Teplička, Ľubica, Lomnica, Vrbov…
Títo kresťania sú autobusmi zvážaní na bohoslužby, ktoré sa konajú v Dome Kultúry v
Spišskej Novej Vsi. Od roku 2010 si kresťania Maranata prenajali priemyselnú halu, ktorá
bola postupne upravená na potreby bohoslužieb: postavili pódium, priestor pre detskú
besiedku a priestory na stretávanie mládeže.
Povstali nové zbory, a to v Poprade, Giraltovciach, Humennom, Liptovskom Mikuláši a
v Rožňave. V máji 2010 bol do Anglicka vyslaný pastor Roman Pacan s manželkou, ktorý
tam založil zbory v Shefilde a Piteborougu. V septembri 2011 sa začala práca aj v Dobšinskej
doline, kde začali pracovať Kežmarčania. Pre Božie Slovo sa otvorila Dobšiná a Rojkov. Ale
toto všetko je len začiatok. Spoločenstvo veriacich Maranata plánuje naďalej zakladať misijné
skupiny na dedinách a zbory v mestách, po celom Slovensku, v intenciách vízie z úvodu tohto
článku: kázať evanjelium, činiť učeníkov, osláviť Boha. Navyše im pribudla nová, krátkodobá
vízia, postaviť si vlastnú budovu na bohoslužby. Ja osobne nepochybujem, že aj v tom ich
Boh požehná.42

Kapitola vytvorená z autorizovaného svedectva pastora Emila Adama Dňa: 27.2.2012
Použité informácie zo stránky zboru: www.kmmaranata.sk/downolads/2012.2.20
TV Markíza: Televízne noviny 03.05. 2011, Príspevok: Ježiš mení život rómov v osadách
Rasťo Bravčok, Rómovia idú do neba, in LOGOS kresťanský mesačník, 7-8, (2010), str. 24
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10.3 Romani Khangeri
Ďalší funkčný živý rómsky kresťanský zbor sa volá Romani Khangeri, čo v preklade
znamená spoločenstvo alebo zbor. Toto veľké spoločenstvo pôsobí v Ostrovanoch a skrze
neho sa obrátili k Bohu už stovky Rómov. Zakladateľom a pastorom je rodák zo Sabinova Daniel Pešta.
Daniel sa stretol s evanjeliom v zahraničí, vo Švajčiarsku, keď si zarábal na uliciach
Švajčiarskych miest ako pouličný muzikant. Bolo to v roku 1999, keď na ulici stretol
evanjelizačnú skupinu CHRIST-LIFE z Ameriky. Tí mu kázali o novom živote v Ježišovi, na
čo sa aj Daniel obrátil, vrátil sa domov a naštartoval nový život s Ježišom. Zapojil sa do
kresťanského zboru Apoštolskej cirkvi v Sabinove a rástol vo viere. Daniel horlivo kázal
evanjelium v Sabinove a po okolitých osadách. Veľmi rýchlo sa v jeho okolí obrátilo asi 50
Rómov. Po čase sa rozhodol, že založí nový zbor znovuzrodených kresťanov a v septembri
2010 vytvoril nový zbor, ktorý nazval Romani Khangeri. Cieľom zboru je, aby čo najviac
ľudí v Rómskej komunite počulo evanjelium a aby svoj život začali žiť podľa nového receptu,
podľa Biblie.
Dalibor spolupracuje s Apoštolskou cirkvou a s pastorom Janom Repkom, aby východné
Slovensko spoznalo Ježiša a nový život vo viere. Dvakrát za týždeň sa zbor schádza na
bohoslužbách, na modlitbách a na Biblickej škole. Pre ostatné rómske zbory môžu byť
príkladom; svojpomocne si vybudovali vlastnú zborovú budovu a majú dve misijné skupiny
v Milpoši a v Toryse.43
10.4 Archa
Významnú prácu v oblasti kresťanstva odviedol na Slovensku Dušan Lacho. So
svojim bratom Mirom najskôr založili kresťanský zbor Imanuel v Sládkovičove a neskôr sa
stal Dušan Lacho zakladateľom a pastorom zboru Archa v Nitre.
Dušan Lacho sa narodil v letnično-charizmatickej rodine a od malička bol vychovávaný ako
kresťan. Pochádza z rodinného prostredia, kde po niekoľko generácií boli znovuzrodení
kresťania, čo je na Slovensku výnimočné.

Kapitola spracovaná podľa autorizovanej výpovede pastora Dalibora Pešta dňa: 25.2.2012
Použité informácie zo stránky zboru: www.khangeri-romani.eu/dowloads/2012.2.19
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V roku 1979 emigroval z komunistického Československa do Nemeckej spolkovej republiky
a neskôr za ním do emigrácie prišiel aj jeho brat Miro. V Nemecku obaja bratia pracovali v
Armáde spásy, čo je kresťanská evanjelikálna organizácia; sústredí sa na misionársku a
charitatívnu činnosť. V Norimbergu sa Dušan nakontaktoval na charizmatických kresťanov
z Bratskej cirkvi okolo služobníka Johna McFarlana. Obaja bratia boli zapojení
v charizmatickom zbore Imanuel, kde bol pastorom Ekkehard Hoefig.
Po nežnej revolúcii v roku 1991 prišiel Dušan na Slovensko s cieľom vytvoriť kresťanskú
organizáciu Armáda spásy Slovensko. Dušan predložil vtedajšej vláde vypracovaný projekt na
vytvorenie Armády spásy na Slovensku, ale vládni úradníci projekt zamietli s odôvodnením,
že túto činnosť bude na Slovensku zabezpečovať Rímsko-katolícka cirkev. Dušan navštívil aj
rodný dom v Sládkovičove a pri bežných rodinných modlitbách sa charizmaticky vylial Svätý
Duch. Na týchto modlitbách bol aj dlhoročný narkoman, ktorý bol zázračne vyslobodený zo
závislosti na drogách. Táto charizmatická udalosť sa v kresťanských kruhoch rýchlo rozšírila
a kresťania začali sami spontánne prichádzať na modlitby do domu Lachovcov. Dušan so
svojím bratom Mirom pravidelne dochádzali z Nemecka na Slovensko, aby kázali evanjelium
a modlili sa za ľudí vo svojom rodisku - v Sládkovičove a v okolí. V regióne vypuklo
prebudenie a za krátku dobu vyrástol zbor s názvom Imanuel, kde sa schádzalo asi 120 ľudí.
Dušan sa presťahoval na Slovensko a začal slúžiť v tomto zbore spolu so svojím bratom
Mirom. V roku 1995 bratia Lachovci prestali slúžiť v Sládkovičove a vrátili sa do Nemecka.
Zbor v Sládkovičove sa rozdelil na dve skupiny: Jednu skupinu pastoroval Zsigmond Fekete
(pastor zboru Hit v Györi), a v nej bol kazateľom aj Jozef Lörinc. Táto skupina neskôr odišla
do Galanty.
Za krátky čas odovzdal Zsigmond Fekete vedenie tohto zboru Jozefovi Lörincovi, ktorý je
pastorom tohto zboru dodnes. Druhá skupina spočiatku pokračovala v činnosti
v Sládkovičove, pričom bola vedená staršími zboru. Neskôr sa aj táto skupina presťahovala do
Galanty a oslovili pastora zboru Otvorené dvere, Ľuda Karu, aby tento zbor viedol on. Tento
stav trval do roku 2001, kedy bol Dušan Lacho vedený Svätým Duchom, aby sa na Slovensko
vrátil a kázal evanjelium.
Dušan sa vráti do rodného Sládkovičova a začal od začiatku budovať nový kresťanský zbor
ARCHA. Spolu s Lacom Horváthom horlivo kázali a modlili sa, a znovu vyrástol
v Sládkovičove veľký kresťanský zbor. Nemali tu však vyhovujúce priestory, preto si
prenajali a zrekonštruovali priestory v Seredi. Tu fungoval zbor Archa do roku 2010, ale aj

tieto priestory sa stali po čase tesné, preto sa presťahovali do Nitry - do priestorov
Agroinštitútu Nitra.
Kresťanský zbor Archa je stále spojený s Bratskou cirkvou v Nemecku, ale pastor Dušan má
aj výborné vzťahy a úzku spoluprácu so zborom Hit. Svoju službu zastrešil pod autoritu
pastora Lavente Pötreöcziho. Z hitu Dušan čerpá vyučovanie Németha Šandora. Archa je
jeden z najväčších charizmatických zborov na Slovensku, je známy svojou uzdraviteľskou
službou a udržiava veľmi úzku spoluprácu aj s KS Milosť.44
10.5 Zbor Viery Vrútky
Pastor zboru, René Schneider, sa pôvodne obrátil na evanjelizácii v Martine v roku
1996 v Kresťanskom zbore Adriána Šestáka, ktorý mával zhromaždenia v Dome Kultúry
Srojár.
Zbor Viery vo Vrútkach vznikol pôvodne odštiepením od zboru v Martine. V roku 1998 odišli
z tohto zboru Peter Kuba, Bohuš Šlichtík, René Schneider a založili zbor vo Vrútkach. Každý
deň robili pouličné evanjelizácie a zbor rýchlo rástol. Po roku sa Peter Kuba rozhodol, že sa
vráti do pôvodného zboru v Martine, a po ďalšom roku sa vrátil do Martina aj Bohuš Šlichtík.
V zbore vo Vrútkach zostala zodpovednosť vedenia kresťanov na René Schneiderovi, preto
René hľadal spoluprácu a pomoc pri vední zboru. Nakontaktoval sa na Slovo života a počas
nasledujúcich štyroch rokov pastori tejto cirkvi, Martin Hunčár a Peter Čuřík, pravidelne
dochádzali vyučovať kresťanov vo Vrútkach. Zbor ale nebol priamo zastrešený Slovom
života.
V roku 2003 sa pastor René nakontaktoval na Dušana Lacha, pastora zboru Archa, a požiadal
ho o spoluprácu. Odvtedy René dva roky dochádzal do zboru v Sládkovičove, aby prijímal
vyučovanie Dušana Lacha. Dušan taktiež nakontaktoval Reného Schneidera na Hit
v Budapešti a René začal študovať na SZPA. Počas štúdií pochopil, že pre jeho službu vo
Vrútkach bude najlepšie, ak ju včlení pod služobný dar Németha Šandora. V roku 2005
navštívil Endre Flaisz zbor kresťanov vo Vrútkach. Po jeho návšteve pastor René Schneider
oficiálne začlenil zbor vo Vrútkach do štruktúry Hitu a zmenil názov na Zbor Viery Vrútky.45

Vytvorené podľa svedectva Dušana Lacha, Ladislava Horvátha a Jozefa Lörincza autorizovaná
21.2.2012
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Opis udalosti autorizoval René Schneider Dňa 23.2.2012
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11. VYHODNOTENIE PRIESKUMU
Cieľom tejto diplomovej práce bolo zmapovať vznik a vývoj kresťanských zborov,
ktoré sa hlásia k letnično-charizmatickej platforme na Slovensku. Okrem tohto cieľa som si
dal za úlohu pochopiť, ako Boh dokáže vytvoriť nové zbory a ako si Boh povoláva do služby
kľúčové osobnosti – arche, na ktorých neskôr buduje Svoj dom. Sú nejaké charakteristické
črty a vlastnosti týchto kľúčových osobností, ktoré majú všetci spoločné?
Budúci pastori majú rôznorodé náboženské pozadie. Medzi budúcimi pastormi letničnocharizmatických zborov nájdeme bývalých členov Rímsko-katolíckej cirkvi, Evanjelickej
cirkvi, Cirkvi jednoty baptistov, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Apoštolskej cirkvi, sú však
aj pastori, ktorí mali ateistickú výchovu. Dá sa povedať, že náboženské pozadie nie je dôležité
a určujúce pre obrátenie a neskoršiu službu v cirkvi. Medzi pastormi síce nie je ani jeden
bývalý člen, napríklad, Cirkvi Jehovovej, Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Cirkvi bratskej
alebo Cirkvi pravoslávnej, ale tomu neprikladám zásadný význam. Úroveň vzdelania je rôzna;
veľa pastorov má vysokoškolské vzdelanie, niektorí len stredoškolské. Preto myslíme, že ani
úroveň dosiahnutého vzdelania nie je rozhodujúca. So všetkými pastormi som absolvoval
osobný rozhovor, preto si dovolíme prezentovať svoj osobný postreh, že všetci pastori majú
veľkú múdrosť, alebo inak povedané, vysokú inteligenciu. Väčšina služobných darov
v pozícii pastora má hudobné nadanie, organizačný talent a schopnosť viesť ľudí.
Všetci budúci pastori od mladosti hľadali realitu duchovného sveta, duchovné zážitky
a pravdu o Bohu, niektorí sa dostali až ku okultizmu, pretože duchovný svet vnímali ako
veľmi príťažlivý. Po obrátení skoro všetci vnímali, že túžia slúžiť Bohu. Väčšina z nich hneď
túžila kázať evanjeliu a videli svoju budúcnosť v pozícii pastora. Je jasné, že túto túžbu mali
od Boha, Boh si ich takto vyvolil a povolal ako budúce služobné dary. Neboli to ľudské
egoistické ambície a túžba po kariére, pretože služba Bohu zvyčajne znamená znášať rôzne
príkoria zo strany spoločnosti. Každý pastor na ceste za Bohom musel prekonať veľa skúšok
v podobe ťažkostí a protivenstiev zo strany okolia. Výnimočne ťažké skúšky museli znášať
kresťania v komunistickom režime. S veľkými protivenstvami sa stretávali aj obrátení bratia
a sestry z bigotného náboženského pozadia, hlavne z Rímsko-katolíckeho prostredia.

Musím konštatovať, že obrátenie a znovuzrodenie každého človeka je Boží zázrak, ako aj
vznik každého letnično-charizmatického zboru je zázrak. Boh cielene a cieľavedome
pripravuje jedincov na obrátenie a na službu. Boh si vyvolí medzi ľuďmi služobné dary, tieto
služobné dary povoláva a čaká, ako daný človek zareaguje na povolanie. Ak niekto prijme
vedenie Svätým Duchom a vstúpi do služby, Boh mu pošle pomoc a podporu v podobe iných
ľudí, a dá mu pomazanie k službe. Cirkev sa nedá budovať na tradíciách; musí ju stavať Svätý
Duch okolo povolaných služobných darov. V predslove som teda uviedol aj jeden z motívov
mojej práce, a to je odpoveď na otázku mnohých ľudí, ktorí sa nás pýtajú na evanjelizáciách:
„Odkiaľ ste, koho zastupujete?“
Cirkvi Letnično-charizmatických kresťanov sú od Boha, vytvoril ich Svätý Duch, aby kázali
evanjelium a privádzali ľudí do Božieho kráľovstva. Tieto cirkvi vznikali z túžby niektorých
ľudí po Božej prítomnosti. Celé dejiny ľudstva sprevádzajú vlny duchovnej obnovy, keď
niektorí ľudia skrze pôsobenie Svätého Ducha túžia po Božom dotyku a po posvätení. Aj
hnutie kresťanov pod hlavičkou letnično-charizmatické povstalo z túžby po Bohu a posvätení,
preto som si istý, že je inicializované od Boha. Aj toto hnutie ako všetky hnutia posvätenia
v minulosti (napr. pietisti, alebo puritáni) vzišli od radových kresťanov a nie od náboženskej
špičky. Aj toto hnutie náboženské vedenie väčšinou odmietlo a dokonca iniciátorov
prebudenia odsúdili a prenasledovali. Náboženské vedenie aj toto hnutie označilo za heretické
sektárstvo. Ani toto hnutie nedokázalo zničiť žiadne prenasledovanie zo sveta.
Hnutie letnično-charizmatickel obnovy na Slovensku má niekoľko zdrojov, skrze ktoré sa šíri
ďalej. Jeden zdroj je napríklad KS Maniny Praha, iný Slovo života Upsala alebo HIT
Budapešť. Je zaujímavé, že tieto zdroje sa skoro vôbec nelíšia v prejavoch Svätého Ducha ani
v teologickom učení, je jasné, že prazdrojom týchto všetkých charizmatikov je Svätý Duch. Je
škoda, že niekedy túto prácu pokazí ľudská nedokonalosť. To sa prejaví tak, že tieto hnutia
niekedy nedokážu účinne spolupracovať.
Množstvo zmenených životov, veľa zachránených beznádejných hriešnikov, tisíce
uzdravených ľudí, to je pečať pravosti, ktorú na letnično-charizmatické hnutie dal Svätý
Duch. Bolo pre mňa zaujímavé sledovať životné osudy pastorov a ďalších kľúčových ľudí,
ktorí boli povolaní do Božej práce. Jediný spôsob, ako zmapovať udalosti letničnocharizmatického prebudenia, bol vypočuť si očitých svedkov historických udalosti. Ďakujem
všetkým za ochotu a ústretovosť spolupracovať na tejto práci. Ďakujem všetkým, ktorí mi
nejakým spôsobom pomohli napísať túto prácu. Ďakujem prekladateľke za kvalitný preklad

do Maďarského jazyka, svojej dcére za korekciu gramatických chýb a konzultantovi
Kulcsárovi Árpádovi za podnetné pripomienky.
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