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Venovanie

Túto knihu venujem svojim vnúèatám, ktoré ve¾mi ¾úbim. 

Kým môj život na tejto zemi sa blíži k záveru, ich sa len zaèína. 

Ve¾mi mi leží na srdci staros� o ich ïalší život –  súèasný i budú-

ci. Preto som v tejto knihe zachytil aspoò niektoré z mnohých 

skúseností, ktoré mi Svätý Duch daroval poèas uplynulých 

rokov môjho života.

Dúfam, že v nej nájdu odvahu a inšpiráciu na získanie živej 

viery a duchovnej sily a že im pomôže vybudova� si neotrasite¾nú 

dôveru k nášmu nebeskému Otcovi a moci Svätého Ducha.

Mnohé mená v tejto knihe sú zmenené, aby sa uchráni-

lo súkromie osôb, o ktorých bude reè v súvislosti s mojimi 

skúsenos�ami.
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1. kapitola

Toto je dom smrti

Všetko sa zbehlo prekvapujúco rýchlo. S manželkou Hildou 

sme cez víkend navštívili jej matku a prežili u nej krásny veèer. 

Cesta z centra New Yorku ubehla príjemne.

Keï som sa o desiatej veèer chystal do postele, padla na 

mòa hrozná únava. Zaspal som tvrdo, ale o tretej v noci som 

sa náhle prebudil. Po tvári mi stekal pot. Nemohol som dýcha�. 

Dos� ma to vydesilo. Pripisoval som to prekúrenej spálni, preto 

som otvoril okno a zhlboka sa nadýchol. Trochu sa mi u¾avilo, 

ale zaspa� som už nemohol. Zaèal som kaš¾a�, preva¾oval som 

sa zboka na bok, ale �ažkosti s dýchaním sa znovu vrátili.

Ranná sprcha mi nepriniesla osvieženie. Naopak, pocítil 

som ve¾kú únavu. Musel som zmobilizova� všetky sily, aby som 

sa oholil. Cesta k autu ma vyèerpala ako horská túra. �ažkosti 

sa stupòovali. Pocítil som blízkos� smrti. 

Na ten prvý decembrový deò roku 1984, keï som sa pre 

zlyhávanie srdcovej èinnosti ocitol na kardiologickom od-

delení nemocnice v Greater Niagara Falls, Ontario, nikdy 

nezabudnem. O nieko¾ko dní neskôr kardiológ konštatoval, 
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že ak by ma manželka priviezla o dvadsa� minút neskôr, bol 

by som zomrel.

Uložili ma na jednotku intenzívnej starostlivosti, nasadili 

kyslíkovú masku, aplikovali nieko¾ko intravenóznych injekcií 

a na monitore intenzívne sledovali èinnos� môjho srdca. Tím 

lekárov a sestier sa všemožne snažil udrža� ma pri živote. 

Všetko nasvedèovalo, že sa blíži smr�. Dokonca sa ma spýtali, 

èi nechcem kòaza...

Okrem návštev mojej ženy, ktorá prichádzala za mnou každé 

dve hodiny, vždy však len na desa� minút, ku mne nikto nesmel. 

Keï sa mi srdce trošku upokojilo, zaèal som spomína�. 

Raz, pred štyridsiatimi rokmi, som už bol na smr� chorý. 

Bolo to v èase, keï som sa s Božou pomocou vymanil zo zajatia 

špiritizmu a rozhodol som sa celkom nasledova� Ježiša. Vtedy 

mi démonskí duchovia hrozili, že èoskoro zomriem, ak nepres-

tanem sväti� biblickú sobotu. (Podrobne o tom píšem v knihe 

Cesta do nadprirodzeného sveta.)

Okrem mòa tu zápasilo o život ešte nieko¾ko ïalších ¾udí. Pri 

poh¾ade na to som si pomyslel: „Toto je dom smrti!“

Všadeprítomný Boh
Uplynulo tridsa�šes� hodín a ja som bol ešte nažive. Dokonca 

som už nemusel ma� stále nasadenú kyslíkovú masku. Vedomie 

sa mi rozjasnilo nato¾ko, že som v duchu chválil Boha.

Raz v nede¾u veèer nastal na jednotke intenzívnej starost-

livosti rozruch. Po mojej ¾avici ležal asi 30-roèný muž, ktorý 

napriek svojmu mladému veku prekonal už tri infarkty a teraz 

sa jeho stav akútne zhoršil. Dve sestry sa snažili udrža� ho pri 

živote. Muž napravo odo mòa bol tiež na prahu smrti. Z lôžka 
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blízko inšpekènej izby sestier som pozoroval, ako vrchná sestra 

zvoláva pomocný personál, aby pomohol zvládnu� situáciu. Aj 

stav ostatných pacientov sa javil ako beznádejný.

V tejto situácii som si spomenul na výpoveï jedného býva-

lého špiritistu z roku 1946. Povedal mi, že démonskí duchovia 

majú rados�, keï ¾udia trpia a umierajú v bolestiach, zvláš� vo 

vojnách. Nadobudol som dojem, že i v tento veèer istotne osla-

vujú, pretože mnohí z pacientov na JIS-ke boli tak blízko smrti. 

V tejto chvíli stúpali k nebu moje prosby v modlitbe, nie za 

mòa, ale za ostatných pacientov. Poèas uplynulých tridsiatich 

deviatich rokov som zakúsil, ako príhovorné modlitby priniesli 

mnohým ¾uïom pomoc a požehnanie.

Už predtým som v modlitbách pravidelne prinášal do „inten-

zívnej Ježišovej starostlivosti“ nielen telesne, ale aj duchovne 

chorých ¾udí. Výsledky boli povzbudzujúce. V mnohých prípa-

doch som na vlastné oèi videl vypoèutie týchto modlitieb.

Predstavoval som si môjho Pána a Spasite¾a vo svätyni 

svätých, ako koná nebeskú službu za padlé ¾udstvo. (Žid 8,1.2) 

V srdci som pocítil nesmiernu vïaènos� za mnohé požehnania, 

ktorými tak súcitne obdaril tých, za ktorých som sa modlil. Uve-

domil som si, ko¾ko súcitu má aj so mnou a moja rados� rástla. 

Teraz som prosil o to, aby Kristus prostredníctvom Svätého 

Ducha obklopil každého trpiaceho pacienta atmosférou svetla 

a pokoja a prinavrátil mu zdravie, ak je to jeho vô¾a. Ïakoval 

som Bohu za prednos�, že sa za nich môžem modli�. Pripomínal 

som si nekoneènú cenu obete Pána Ježiša na Golgote, ktorou 

zaplatil za hriechy všetkých ¾udí, teda aj za hriechy mojich 

spolupacientov. Z vlastných skúseností som sa nauèil, že prího-

vorné modlitby sú najefektívnejšie, keï mám istotu, že hriech 

neodde¾uje toho, za  koho sa modlím, od Boha. 
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Už dlho som bol presvedèený, že ako kres�ania by sme mali 

pre iných urobi� to, èo urobil Kristus, a èo oni sami pre seba 

nemôžu alebo nechcú urobi�, to znamená prosi� o odpustenie 

ich hriechov. Ježiš je nám príkladom. Keï zomieral na kríži, 

prosil Otca o odpustenie hriechov pre tých, ktorí ho križovali. 

(Luk 23,34)

Neviem vysvetli�, èo sa deje, keï prosíme o odpustenie 

hriechov iných ¾udí, no Bohu to umožòuje pôsobi� v ich živo-

toch zvláštnou mocou. Videl som prenikavé zmeny u tých, za 

ktorých som sa takto modlil.

Boh ani na okamih  nenaruší slobodnú vô¾u tých, za kto-

rých sa modlíme. Nechce zbavi� èloveka pút hriechu tak, že 

obíde jeho vô¾u a slobodu rozhodovania. Tým, že sa modlíme, 

otvárame mu však možnos� zasiahnu� zvláštnou mocou do ich 

životov. Vyslobodí ich z pút hriechu a vo svojej slobode sa môžu 

pre neho rozhodnú�.

Povzbudený vlastnými skúsenos�ami s Božou mocou som 

prosil, aby na pokraji smrti posilnil Boh moju kres�anskú 

skúsenos� tým, že mi dovolí vidie� jeho uzdravujúci dotyk na 

tomto oddelení. Potom som nebeskému Lekárovi a Stvorite¾ovi 

ïakoval za vypoèutie mojich modlitieb.

Ako som zistil už pred rokmi, démonickí duchovia tvrdo 

bojujú, kým sa vzdajú koristi. Ustúpia len moci Ducha Svätého. 

O štvr� hodinu po mojej modlitbe sa ve¾a pacientov na oddelení 

cítilo ešte horšie ako predtým a sestry stále pribiehali niekomu 

na pomoc. Potom sa stalo to, èoho sa ošetrujúci personál obával 

najviac. Srdce pána Smitha sa zastavilo. 

Pohotovostný bzuèiak na oddelení intenzívnej starostli-

vosti potvrdzoval naliehavos� situácie. Vrchná sestra volala 

cez nemocnièný rozhlas všetkých lekárov, èo boli na klinike k 
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dispozícii, na pomoc. Traja z nich prišli okamžite. Jedna sestra 

mala stále pod kontrolou resuscitátor.

Lekársky personál robil, èo mohol na záchranu pána Smitha, 

no ani po desiatich minútach nebolo vidno nijaké zlepšenie. 

Ošetrujúci lekár prišiel s hlavou v dlaniach na sesterskú izbu, 

ktorá bola za sklom, a konštatoval: „Ten muž je màtvy!“

Hneï som volal k Pánovi života a vrúcne som ho prosil, 

aby ve¾kou mocou „ducha života“ (Rim 8,2), ktorý vzkriesil 

z màtvych Lazára, oživil aj pána Smitha. Sotva som povedal 

„amen“, nadobudol vedomie. Prekvapene sa pýtal, preèo je okolo 

neho to¾ko ¾udí. Bol ve¾mi hladný a prosil si nieèo na zjedenie.

Lekár hneï poslal sestru do kuchyne, aby mu doniesla nieèo 

¾ahké na zahryznutie. Pritom opakoval: „Za celý svoj život som 

nezažil èosi také!“

Moje modlitby boli vypoèuté zázraèným spôsobom. Nielenže 

pán Smith žil a cítil sa dobre, ale po celej jednotke intenzívnej 

starostlivosti sa rozhostil nebeský pokoj a požehnanie. Táto 

atmosféra naplnila celé toto miesto. Pacienti koneène pokojne 

zaspali. Ošetrovate¾ky stáli pri dverách oddelení a vychutnávali 

pohodu. Aj ja som zrete¾ne cítil Božiu prítomnos�.

Nový život
Hilda musela èaka� dlhé hodiny, kým ju na nieko¾ko minút 

pustili ku mne.

Raz veèer prišla asi okolo desiatej s tým, že potom pôjde na 

noc k matke. V èakárni oddelenia sa zoznámila s pani Smitho-

vou, ktorá bola ve¾mi znepokojená zdravotným stavom svojho 

manžela. Pri jej poslednej návšteve stratil už všetku nádej a po-

vedal, že si želá zomrie�. Teraz pani Smithová rozprávala mojej 
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žene, aký neèakaný obrat k lepšiemu nastal nielen v telesnom, 

ale aj v duševnom stave jej manžela. Predtým chcel zomrie�, 

teraz chce ži�.

O štyri dni, keï som už smel opusti� lôžko a JIS-ku, stretol 

som Smithovcov na chodbe kardiologického oddelenia kliniky. 

Na tvárach im bolo vidno rados� a pokoj – dotyk Božej lásky. 

Odvtedy si s nimi vymieòame listy. Pani Smithová píše, že man-

žel sa teší dobrému zdraviu a odkedy opustil kliniku, nevymešká 

v práci ani jediný deò. Èoskoro pôjde do dôchodku s vyhliadkou 

na krásne roky odpoèinku.

Keï bol pán Smith vrátený do života, lekári skonštatovali, že 

aj stav ïalších pacientov na JIS-ke sa zlepšil nato¾ko, že môžu 

by� prevezení na iné oddelenia kliniky. Stav pacienta-kardiaka 

na¾avo sa tiež výrazne zlepšil a mohli ho preloži�. Mal ve¾kú 

rados� a budúcnos� oèakával s nádejou. Starší muž po mojej 

pravej strane vyzeral ako celkom iný èlovek. Lekára ve¾mi prek-

vapila náhla zmena k lepšiemu. Dovolil mu opusti� nasledujúce 

ráno kliniku, ak zlepšenie potrvá. V utorok ráno muža skutoène 

prepustili. Bol som š�astný a vïaèný Bohu, že som videl také 

jasné vypoèutie modlitieb.

Môj zdravotný stav sa však zhoršil. Ešte v to ráno mi kardi-

ológ po otázke, kedy budem aj ja prepustený z JIS-ky, naznaèil, 

že pravdepodobnos�, že z jednotky odídem živý, je takmer 

nulová. Informoval ma o výsledkoch laboratórnych testov. Tie 

ukázali, že srdcovú svalovinu napadol akýsi vírus a ve¾mi ju 

poškodil. Spôsobil �ažkú arytmiu. 

Lekár navrhol ešte poslednú možnú lieèbu: zastavi� srd-

ce elektrickým šokom s napätím 50 voltov a potom ho oživi� 

ïalším šokom vyvolaným napä�ovým impulzom 200 voltov. 

Podpísal som súhlas s týmto postupom. No popoludní som sa 
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dozvedel, že nebol úspešný. Môj stav sa zhoršoval navyše tým, 

že p¾úca sa zaèali plni� vodou. Bolo mi jasné, že to už nebude 

dlho trva�. V ten veèer som mal èulú myse¾, hoci fyzicky som 

bol na tom dos� zle. Blížila sa moja šes�desiatka. Spomínal som 

na tých uplynulých šes� desiatok rokov. Hlavou mi prechádzala 

jedna scéna života za druhou. Moje choré srdce bolo naplnené 

vïaènos�ou pri pomyslení na to, ako milostivo so mnou Boh 

v minulosti zaobchádzal, ako ma chránil, žehnal mi a dával mi 

najavo, že nežijem nadarmo.

Moje spomienky sa zastavili pri jednej príhode, keï som mal 

sedem rokov. Bolo to vo východnej Kanade.  „Je nažive! Ešte 

žije!“ volal môj najstarší brat Edmont, keï vypol prúd a zistil, èo 

sa stalo. Ako zvedavé die�a som zašiel do obilného mlyna, ktorý 

patril môjmu otcovi. Tam som v šere zakopol o trám a spadol na 

35 cm široký prevodový remeò. Remeò otáèal koleso s prieme-

rom 90 cm, ktoré bolo poháòané ve¾kým kolesom s priemerom 

2,7 m pomocou kladky vážiacej asi 160 kg. Spadol som hrud-

níkom na remeò, ktorý ma spoèiatku �ahal pod ve¾ké koleso, 

a potom hore, pod stropný trám, kde sa nakoniec zasekol. ¼udia 

poèuli moje volanie o pomoc až do prvého poschodia, a to aj 

napriek hluku �ažkých strojov mlyna, ktorý drvil krmivo. Keby 

sa osemcentimetrové držadlo neuvo¾nilo z objímky, keï budo-

vou otriasla prudká rana, bol by som zahynul. Namiesto toho 

však remeò spadol z menšieho kolesa, èo spôsobilo uvo¾nenie 

kladky. Poháòacie koleso pracovalo s rachotom ïalej, až  pribe-

hol niekto, kto zaèul tú strašnú ranu, a vypol prúd. Moje zimné 

obleèenie – bunda, sveter, teplá koše¾a a zimná bielizeò – všetko 

bolo roztrhané. ¼avá ruka mi visela bezvládne ved¾a kolesa, 

chrbát ruky a prsty som mal obnažené až na kos�. Hrozila am-

putácia ruky, ale rodièia sa vrúcne modlili, lebo tiež už poznali 
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moc príhovorných modlitieb v mene Ježiša Krista. Všetko sa 

nakoniec obrátilo na dobré. Remeselníci tri dni opravovali poka-

zené súkolie. Pod¾a montérov, ktorí stroj opä� uviedli do chodu, 

to musela by� nadprirodzená moc, ktorá mi zachránila život.

Prišli mi na um slová Žalmu 107,8: „Nech ïakujú Hospodi-

novi za jeho milos�, za jeho divy s ¾uïmi.“ 

Keï som ïalej spomínal na detstvo, prišlo mi na myse¾ aj to, 

akú trpkos� som mal voèi Bohu v dvanástich rokoch, keï nechal 

zomrie� milovanú mamièku. Vo svojom žiali som nevedel spoji� 

predstavu milujúceho Boha s tým, èo som prežíval. Bol som 

šokovaný, že Boh niè nepodniká, aby to ukonèil. Stratil som 

vieru v Boha a vo všetko nadprirodzené.

Keï som bol starší, siahol som po dielach  neveriacich auto-

rov –Darwina a Huxleyho – ktoré ma presvedèili o tom, že èlovek 

nie je niè viac ako priamy potomok opíc. Ako dvadsa�jedenroèný 

som sa rozhodol by� ateistom. Zavrhol som aj katolícku vieru 

rodièov. Celkom som poprel Boha a jeho existenciu.

Vtedy som vôbec netušil, že ma v nasledujúcich rokoch èaká 

šokujúce stretnutie s nadprirodzenou mocou. Nevedel som, že aj 

v tejto nepredstavite¾ne �ažkej situácii bude Boh – napriek môjmu 

odporu voèi nemu – stá� pri mne, bude sa o mòa stara� a chráni� ma.

Bolo to v roku 1946 v Montreale, v Kanade, kde som sa 

neèakane stretol s kamarátom z vojny. Medzièasom sa stal 

èlenom spoloèenstva, ktoré si robilo nárok na komunikáciu 

s duchmi màtvych. Èoskoro uviedol do tejto spoloènosti aj 

mòa. Zúèastòoval som sa na ich obradoch, na ktorých uctievali 

krásne a inteligentné nadprirodzené bytosti, ktoré považovali za 

bohov. V ich modlitebni viseli obrazy rôznych duchov, ktorí sa 

tam zjavovali tak zrete¾ne, že ich mohli odfotografova� a pod¾a 

fotografií nama¾ova�.
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V tom èase som pracoval v židovskej továrni, kde sa zho-

tovovali výšivky. Raz si ma zavolal jeden z jej majite¾ov. Práve 

prijal muža, ktorý bol kres�an, ale nesvätil nede¾u. Žiadal o vo¾nú 

sobotu, ktorú zachovával ako deò Božieho odpoèinku. Poveril 

ma, aby som opatrne zistil, ku ktorej cirkvi ten muž patrí. Patril 

do spoloèenstva Cirkvi adventistov siedmeho dòa. Prebudil vo 

mne záujem o Bibliu. Chcel som sa dozvedie�, èo sa v Biblii píše 

o nadprirodzenom svete duchov. 

Ubehlo nieko¾ko dní a duchovia vraj informovali hlavného 

kòaza nášho spoloèenstva, že študujem Bibliu a že bohovia zú-

ria. O nieko¾ko dní vedúci našej skupiny ponúkli 10 000 dolárov 

za môj život. Duchovia žiadali, aby ma èlenovia spoloèenstva 

vo vhodnej chvíli zastrelili. Obdarili troch dobrovo¾níkov darom 

jasnovidectva, aby vedeli, kde sa nachádzam. Boh ma vtedy 

ochránil pred istou smr�ou. (Podrobne som to vyrozprával 

v knihe Cesta do nadprirodzeného sveta.)

Teraz, na nemocniènej posteli, keï všetko prebiehalo pred 

mojimi oèami ako film, bol môj duch jasný a silný napriek tomu, 

že telesne som bol na konci. Uvedomil som si, ako nikdy pred-

tým, aká ve¾ká moc sa skrýva v Božom slove! Hlavou  mi pre-

chádzali slová Žalmu 103,10-14, ktoré som sa nauèil naspamä�: 

„Nenakladá s nami pod¾a našich hriechov ani nám neodp-

láca pod¾a previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho 

milos� prevyšuje tých, èo sa ho boja. Ako je vzdialený východ 

od západu, tak vzïa¾uje od nás naše neprávosti. Ako sa otec 

zmilováva nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, èo 

sa ho boja. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach.“

Do môjho srdca prúdili nádej, viera a odvaha. Plný vïaènosti 

som myslel na jednu slneènú aprílovú sobotu roku 1947, keï 

som bol pokrstený a stal som sa èlenom Cirkvi adventistov 
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siedmeho dòa v kanadskom Montreale. Na jeseò toho roku mi 

Pán dal ïalší krásny dar. Bolo to  20. septembra, keï sme sa 

s Hildou vzali. Moja mladá žena bola hlboko veriaca a poznala 

moc príhovorných modlitieb. Štyridsa� rokov, poèas ktorých 

sa satan snažil dosta� ma èo najrýchlejšie do hrobu, sa za mòa 

vrúcne modlila. 

Spomínal som si na dlhý rad príhod, keï sa môj život mohol 

skonèi�, ak by ma predivným spôsobom nezachránil Duch Svätý.

Teraz som bol už naozaj unavený a prosil som Pána, aby som 

mohol zaspa�. O tretej ráno, keï sestry zaèali roznáša� lieky 

a prebudili nás, som sa už zas mohol v modlitbe rozpráva� so 

svojím Pánom.

Hodina vyslobodenia
Od roku 1946, od toho zvláštneho stretnutia s démonský-

mi silami a bytos�ami, som zažíval okamihy strachu, keï som 

si pomyslel na budúcnos�. V takých chví¾ach mi Duch Svätý 

pripomínal dve miesta v Biblii, ktoré mi poskytovali útechu 

a odvahu. Jedno v knihe Zjavenie Jána 12,11, kde je napísané:

 „Ale oni nad ním zví�azili krvou Baránkovou“, druhé v lis-

te Rimanom 8,38.39: „Som totiž presvedèený, že ani smr�, ani 

život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce 

veci, ani mocnosti, ani to, èo je vysoko, ani to, èo je hlboko, ani 

nijaké iné stvorenie nebude nás môc� odlúèi� od lásky Božej, 

ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“

 Odvolávaním sa na Ježišovu svätú krv a jej moc som si 

budoval ochranu. Súèas�ou mojich každodenných ranných po-

božností bola aj èas� Písma sv. u Matúša 27,24-34, ktorá opisuje 

ukrižovanie Pána Ježiša na Golgote. Keï som sa takto modlil, 
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všetok strach ma opustil a v srdci sa mi rozhostil hlboký pokoj. 

Tak je to dodnes.

Keï som o tretej hodine v noci užil lieky a premietol som 

si v mysli tie verše z Písma, predstúpil som pred Najvyššieho 

kòaza v nebeskej svätyni a povedal som mu, že ak sa moja pú� 

po tomto území nepriate¾a konèí, som pripravený zomrie�, lebo 

je to údel každého.

„Ale,“ dodal som, „Pane, ïakujem ti, že si prijal tie mnohé 

modlitby vysielané za mòa a za moje uzdravenie. Ak je to milé 

v tvojich oèiach, daj, aby všetci títo mohli uvidie� tvoju odpoveï 

na ich modlitby a aby ich viera rástla aj touto skúsenos�ou. Ak 

je to tvoja vô¾a, posilni moje choré srdce oživujúcou mocou 

svojho Ducha, ktorá prebudila Lazára z hrobu, a daj mi dos� síl 

a energie na nasledujúce dni môjho života.“

Skúsenos� ma nauèila, že Kristus môže zmeni� – nádherne 

zmeni� – aj celkom beznádejné situácie, keï vo viere uchopíme 

jeho moc a ak je to vô¾a nášho nebeského Otca. Preto som bol 

v to ráno pevne presvedèený, že všetko, èo teraz príde, bude 

dobré. 

Potom som tvrdo spal až do šiestej hodiny, keï prišla sestra 

z laboratória, aby mi odobrala trochu krvi. Okolo pol ôsmej 

sa objavil môj kardiológ a s úsmevom mi oznámil, že v mojom 

zdravotnom stave nastal neèakaný obrat k lepšiemu.

Nevedel to pochopi�. Pozrel sa na monitor a povedal: „Keï 

som vás videl naposledy, mali ste tep 145 – 185 úderov za mi-

nútu, teraz 80. Ak to tak zostane, budem vás môc� preloži� na 

oddelenie pre srdcové ochorenia.“

O tretej popoludní bol môj tep nezmenený, a tak som sa 

ocitol v krásnej izbe plnej slnka. Zrazu som pocítil, ako sa mi 

vracia rados� zo života a už ma neopustí. Dokonca aj špinavý 
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mestský sneh prebudil vo mne nový pocit vïaènosti, keï som 

zbadal, ako po òom poskakuje malý vrabec. 

Pán ma previedol údolím tieòov smrti. Mohol som na sebe 

zakúsi� moc príhovorných modlitieb a porozumie� viac tomu, 

ako pôsobia. Vedel som, že Pán slávy ma vrátil zo smrti do živo-

ta. Táto mocná skúsenos� mi pomohla pochopi�, že Pán je pri 

mne prostredníctvom Svätého Ducha tak, ako som to nikdy 

predtým nepoznal.

Presne o týždeò po prepustení z jednotky intenzívnej sta-

rostlivosti som odchádzal z nemocnice na vlastných nohách. 

Nešli síce rýchlo, ale niesli ma pevne do sveta vonku – a bolo 

to nádherné! 
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2. kapitola

Svätý èas

Už na zaèiatku mojich kres�anských skúseností som stál 

pred situáciou, v ktorej som potreboval mimoriadnu pomoc 

Ducha Svätého.

Raz v stredu popoludní, v októbri 1947, rok po tom, ako som 

zaèal študova� Božie slovo, zúèastnil som sa na pobožnosti vo 

francúzsky hovoriacom spoloèenstve v kanadskom Montreale. 

Po skonèení sa na mòa obrátil kazate¾, èi by som mu neurobil 

láskavos� a nezastúpil ho na jednom stretnutí. Manželia Gau-

vinovci, ktorí milujú Boha celým srdcom a navštevujú biblické 

hodiny, rozhodli sa študova� Bibliu aj s Jehovovými svedkami.

Urèitý èas bolo všetko v poriadku, ale potom zaèali by� zmä-

tení a nepokojní. Nielenže museli urobi� v živote dramatické 

zmeny, keï sa vzdali obradov a uèenia rímsko-katolíckej cirkvi, 

ale navyše sa dostali do krízy, ktorú nevedeli vyrieši� sami.

Po každej biblickej hodine sa pán Gauvin vyjadril pred 

kazate¾om, ktorý ho vyuèoval, že s manželkou sú presvedèení, 

že adventisti majú vzácne poznanie biblických právd. Potom 

však prišli Svedkovia a po štúdiu s nimi uverili, že pravdu 
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majú oni. Napokon dospeli k záveru, že ïalej nemôžu takto 

pokraèova�. Rozhodli sa vyrieši� koneène problém tvárou v tvár 

a pozva� kazate¾a adventistov a predstavite¾ov Spoloènosti 

Jehovových svedkov na diskusiu.

Obe strany súhlasili a každá bola presvedèená o pravde, 

ktorú uèila. Náš kazate¾ urèil dátum stretnutia: budúca sobota  

o 20.00. Na stretnutí sa zúèastní dozorca Svedkov, ktorý mal 

zodpovednos� za celú oblas� francúzskej misie v Kanade. Gauvi-

novci pripomenuli, že ten muž bol predtým katolíckym kòazom 

a má titul doktora teológie.

Kazate¾ sa ma spýtal: „Brat Morneau, mohol by si ma tam 

zastúpi�? V sobotu ráno musím odís� na dôležité zasadanie 

kazate¾ov do Ontario-Quebec v Oshave. Predseda poèíta s tým, 

že nebudem chýba�.“

„A èo starší zboru?“ protestoval som.

„Už  som s ním hovoril, ale nemôže ís� kvôli nejakej naliehavej 

rodinnej záležitosti.“

Kazate¾ ma uistil, že som na túto úlohu ve¾mi dobre prip-

ravený, pretože všetky dôležité verše z Písma viem naspamä� 

a napokon – že dobrý Boh bude urèite so mnou. Povedal, že 

tento rozhovor sa môže sta� udalos�ou, na ktorú budem raz 

s rados�ou spomína�.

„Pastor,“ povedal som, „pôjdem, ale s pocitom hlbokej 

nedostatoènosti. Cítim sa ako Mojžiš, ktorý povedal: Kto som 

ja, aby som šiel k faraónovi?“

V piatok zavèas rána sme s Hildou nastúpili do vlaku do Qu-

ebec City. Cesta ubiehala radostne. Bol krásny, jasný, chladný 

deò. Celá príroda odzrkad¾ovala Božiu lásku.

Gauvinovci nás pozvali na celý víkend. Stretnutie sa malo 

uskutoèni� v dome jedného z Jehovových svedkov. Mali tam 
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by� najmä tí, ktorí s nimi študovali Bibliu. Pani Gauvinová sa 

nechcela zúèastni�. Jeden zo Svedkov ju varoval, že to bude 

ostrý, neústupný rozhovor. Preto sa aj Hilda rozhodla, že zo-

stane s òou.

Pán Gauvin a ja sme prišli presne. Na naše prekvapenie 

sme v obývaèke aj v jedálni našli ve¾ké množstvo ¾udí. Ve-

dúci Jehovových svedkov nespokojne poznamenal, že ka-

zate¾ adventistov nemohol prís�. Cítil sa ohrozený vo svojej 

dôstojnosti a myslel si, že diskutova� s „nováèikom“ je pod 

jeho úroveò.

Povedal, že dvadsa� minút rozhovoru úplne postaèí na 

vyjasnenie celej záležitosti a nezostane nijaká pochybnos� 

o tom, že Svedkovia majú pravdu. 

Poèiatoèných dvadsa� minút diskusie ubehlo celkom dob-

re. Všetky predložené otázky boli bez pochybností dokázané 

a zo strany Svedkov odsúhlasené ako pravda. Dvadsa� minút 

sa však natiahlo na dve a polhodinovú diskusiu. Bolo ve¾mi 

�ažké súhlasi� s argumentmi a vedomos�ami tohto muža, 

pretože sa so svojou teológiou pohyboval v uzavretom kru-

hu.  Keï som ho konfrontoval s niektorými jasnými veršami 

Písma, rýchlo odviedol rozhovor na inú tému.

Tak napríklad tvrdil, že Ježiš nevstal z hrobu v skutoènom 

tele, ale v duchovnom. Ako odpoveï na to som otvoril Lukáša 

24,36-43, texty, v ktorých sa opisuje Ježišovo vzkriesenie: „Kým 

o tom hovorili, on sám sa postavil doprostred medzi nich a pove-

dal im: Pokoj vám! Ale oni zdesení a prekvapení sa domnievali, 

že vidia ducha. Povedal im: Èo ste prestrašení a preèo máte 

v srdci pochybnosti? Pozrite sa na moje ruky a nohy, že som 

to ja! Dotknite sa ma a presvedète sa! Veï duch nemá mäso 

a kosti – a ja, ako vidíte, mám.“
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Môj oponent ma prerušil a povedal, že toto miesto dobre 

pozná, ale že sa nemôže bra� doslova. Citoval niektoré miesta 

z Biblie tak, že ich vytrhával z kontextu. Potom zobral do ruky 

ich Preklad nového sveta Svätých písiem a do našej témy sa 

snažil vnies� nové „svetlo“. Dotýkali sme sa rôznych okruhov 

a stále som cítil, ako ma Duch Svätý posilòuje a v myšlienkach 

mi pripomína argumenty z Božieho slova. Po chvíli pán Gau-

vin prerušil náš rozhovor a navrhol tému: „Sobota – siedmy 

deò“, o èom sa sám potreboval uisti�, aby sa mohol správne 

rozhodnú�.

Ako som oèakával, môj partner v rozhovore sa rýchlo 

zapojil do diskusie: „Židovská sobota bola pribitá na kríž 

a navždy zrušená! Kríž oslobodil ¾udí raz navždy od predpisov, 

na ktoré Židia kládli dôraz, pretože vyšli z otroctva. Predpisy 

predstavovali pre vtedajšiu dobu nevyhnutné obmedzenia, 

ktoré mali zlomi� ich spupné, vzdorovité správanie. Sobota 

bola teda dòom, ktorý si pre Boha oddelili, aby ich vyuèoval. 

Ale my sme slobodní v Kristovi a môžeme siedmy deò týždòa 

využi� na lepšie veci.“

Odpovedal som: „Boh nikdy nechcel, aby ¾udia považovali 

sobotu za židovské ustanovenie. V tento deò už na samom 

poèiatku dokonèil Stvorite¾ všetky svoje diela a odpoèinul si, 

tak ako je to napísané v 1. Mojžišovej 2,2.3: „Na siedmy deò Boh 

dokonèil svoje dielo, ktoré konal; na siedmy deò si odpoèinul 

od  všetkého diela, ktoré vykonal. Nato Boh požehnal  siedmy 

deò a posvätil ho, lebo v òom si odpoèinul od všetkého diela, 

ktoré stvorením zaèal kona�.“

„Boh urèil celkom jasne biblickú sobotu ako „pamätník“ 

stvorenia, preto jej platnos� naïalej trvá. Má zároveò udržiava� 

jeho stvorenie po všetky nastávajúce dni. Len na tento jeden 
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deò vložil Boh svoje zvláštne požehnanie pre tých, ktorí ho 

zachovávajú.“ 

Potom som ve¾mi pozorne a s dôrazom preèítal celé štvrté 

prikázanie z Desatora, 2. kniha Mojžišova 20,8-11: „Pamätaj na 

deò soboty, aby si ho svätil. Šes� dní budeš pracova� a robi� 

akéko¾vek svoje dielo. Ale siedmy deò je sobota Hospodina, 

tvojho Boha. Nebudeš robi� nijakého diela ani ty ani tvoj syn 

ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje hovädo 

ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo šes� dní 

èinil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, èo je v nich, a 

odpoèinul siedmeho dòa. Preto požehnal Hospodin deò soboty 

a posvätil ho.“ Zároveò som sa v duchu ustaviène modlil, aby 

Duch Svätý osvietil mysle všetkých prítomných a zmysel tých-

to slov vštepil nezmazate¾ne do ich pamäti.  Hlboké štúdium 

o sobote neprichádzalo vôbec do úvahy, pretože ten muž všetko 

okamžite odmietal. V tejto atmosfére sa nedalo pokroèi�, preto 

som sa kvôli pánovi Gauvinovi ospravedlnil a nechcel už ïalej 

diskutova�. Po chvíli mlèania som sa rozhodol s Božou pomocou 

predsa len pokraèova� v rozhovore.

Vedúci Jehovových svedkov opakovane zdôrazòoval, že 

Kristus pribil predpisy Zákona na kríž. V tomto bode som s ním 

výnimoène súhlasil. Áno, Boh použil tieto ustanovenia na to, 

aby de�om Izraela poukázal na nekoneènú obe�, ktorú priniesol 

Pán slávy na Golgote. Vysvetlil som, že Kristus na kríži zrušil 

obetný zákon, pretože deti  Izraela prinášali nekoneèné obete 

zvierat. Tým, že priniesol svoju dokonalú obe� na Golgote, zrušil 

raz navždy obete zvierat.

Preèítal som 5. knihu Mojžišovu 31,24-26: „ Keï Mojžiš 

dopísal slová tohto zákona do knihy v plnom znení,  prikázal 

levítom, ktorí nosili truhlu zmluvy Hospodinovej: Vezmite túto 
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knihu zákona a uložte ju k truhle zmluvy Hospodina, svojho 

Boha, a tam bude svedkom proti tebe.“ 

Upozornil som na to, že morálny zákon, ktorý obsahuje 

desa� Božích prikázaní a medzi nimi aj prikázanie o sobo-

te, napísal Boh na Sínaji svojím prstom na kamenné dosky 

a prikázal Izraelcom, aby ich vložili DO truhly zmluvy, kým 

obetný zákon, ktorý napísal Mojžiš do knihy, mal by� položený 

VED¼A nej! Mnohí z poslucháèov boli prekvapení, keï poèuli 

toto vysvetlenie. Zdôraznil som, aký ve¾ký rozdiel je v Božích 

oèiach medzi tým, èo on sám oznaèil za sväté, a tým, èo je 

obyèajné, doèasné.

Najskôr som im vyrozprával príbeh o Nádabovi a Abíhú-

ovi, ktorí prišli o život, lebo nerozlišovali medzi svätým a ne-

svätým. Potom som preèítal z 3. Mojžišovej 10,1.2: „Áronovi 

synovia Nádáb a Abíhú vzali každý svoju misu na uhlíky, 

dali do nej oheò, naò položili kadidlo a obetovali Hospo-

dinovi neposvätný oheò, èo im Hospodin neprikázal. Preto 

vyš¾ahol oheò spred Hospodina a strávil ich, takže zomreli 

pred Hospodinom.“

Desiaty verš tejto kapitoly ukazuje, v èom sa môže Boží ¾ud 

pouèi� z tejto tragédie. Musíme rozlišova� medzi svätým a ne-

svätým, èistým a neèistým. Potom som sa spýtal: „Nemáme 

Božie prikázanie o sobote považova� za sväté, dodržiava� ho 

a venova� mu plnú pozornos�?“

Všetci zhromaždení pozorne poèúvali a viacerí mi odpoveda-

li, že si zasluhuje povšimnutie. Ale ich vedúci mal iný názor. Po-

kúsil sa odvies� pozornos� inde a povedal: „Vezmite si napríklad 

našich prvých rodièov. Adam nebol schopný splodi� dcéry, preto 

mal ma� jeden z jeho synov sexuálny styk so svojou matkou. Len 

tak mohol naplni� príkaz o za¾udnení zeme.“
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Neveril som vlastným ušiam. Bolo mi jasné, že tento muž, 

napriek svojím ve¾kým vedomostiam, vie tak málo o Bohu! Bol 

prekvapený, keï som otvoril Bibliu a èítal z 1. Mojžišovej 5,3-5: 

„Keï mal Adam stotridsa� rokov, splodil syna sebe podobné-

ho, na svoj obraz, a dal mu meno Šét. Adam žil po splodení 

Šéta ešte osemsto rokov, a mal synov i dcéry. Celkove Adam 

žil devä�stotridsa� rokov; potom zomrel.“ Nato povedal: „To 

znamená, že èlovek sa môže stále dozveda� nieèo nové, hoci 

je starý.“

Žia¾, znovu to chcel „zahra� do autu“. Potreboval desa� 

minút na to, aby povedal, že Biblia nie vždy myslí to, èo 

hovorí. Nechal som ho chví¾u hovori� a ten èas som využil 

na tichú modlitbu, aby Boh ovplyvnil èlenov tejto skupiny 

spôsobom, aký ešte nezakúsili a aby to urobil najmä pre 

pána Gauvina. 

Keï som sa zaèal modli�, prestal som vníma�, èo ten muž 

hovorí. V duchu som sa modlil: „Otèe na nebi! Pane vesmíru, 

obraciam sa na teba pre zásluhy Ježiša Krista, Pána slávy, 

ktorý podstúpil Golgotu, aby zachránil padlé ¾udstvo. Otèe, 

vidím, že som sa nikam nedostal s tým, èo som tu povedal. 

Potrebujem tvoju pomoc, a potrebujem ju rýchlo. Sú tu ¾udia, 

ktorí sa dnes veèer musia rozhodnú�, ktorá cesta je správna, 

ak majú by� raz na novej zemi. Keby som tak hovoril jazykom 

anjela! Ale ty, Otèe, máš nieèo ove¾a lepšie –  najväèšiu moc 

svätej Trojice – Ducha života, ktorý môže zví�azi� nad hrie-

chom, obmäkèi� naše tvrdé srdcia a naplni� ich tvojou láskou. 

Zniè moc satana a jeho anjelov a rozprestri nad nami svoju 

božskú atmosféru svetla a pokoja, aby mohol každý urobi� 

správne rozhodnutie. Ïakujem ti, Pane, že ma poèuješ, a že 

si na moju modlitbu už odpovedal.“
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Vzápätí mi napadla myšlienka: „Povedz tým ¾uïom o nedô-

vere voèi Bohu, o nevere, ktorá napåòa ¾udské srdcia  –aké ob-

rovské množstvo ¾udí sa tým pripraví o veèné Božie krá¾ovstvo.“

Pretože to bolo krátko po mojom obrátení, horlivo som študo-

val Božie slovo a práve som doèítal Starú zmluvu spolu s knihami 

E. G. Whiteovej Patriarchovia a proroci a Proroci a králi (vydal 

Advent-Orion, pozn. redakcie). Jedna myšlienka vtedy na mòa 

hlboko zapôsobila. Podstata tkvie v tom,  že èlovek je od svojej 

prirodzenosti naplnený nedôverou voèi Bohu a sám ju nevie 

prekona�. Preto Duch Svätý robí denne zázraky oslobodenia 

od tejto nedôvery v našom živote.

Len èo som zase dostal možnos� nieèo poveda�, riekol som: 

„Priatelia, my sme tu dnes veèer spolu preto, že milujeme Ježi-

ša, ktorý dal svoj život za nás na Golgote a prajeme si z celého 

srdca mu slúži�. Ale niekedy nám nie je celkom jasné, ako to 

máme robi�. Preto máme èasto v srdci zmätok. Dokonca mô-

žeme by� celkom bezradní. Milióny ¾udí pred nami mali tú istú 

skúsenos�.“

Všetci s napätím poèúvali, tak som pokraèoval: „V našej 

padlej ¾udskej prirodzenosti pôsobí sila, ktorá nás stále od-

vádza od nášho Stvorite¾a. Chce nám vzia� istotu, kým Duch 

Svätý nad našou neverou a nedôverou nezví�azí. Bez jeho 

pomoci sme stratení.“ 

Ich pozornos� bola stále sústredená, tak som ešte 

pokraèoval: „Aby som doložil to, èo tu hovorím, musím to 

urobi� pomocou Biblie a pod¾a nej si overi� svoje názory a po-

chybnosti. Èítame o Kainovi, ktorý zabil svojho brata, pretože 

Ábelova dôvera bola pre neho ustaviènou výèitkou. Myslime 

aj na množstvo ¾udí, ktorí pre nedôveru zahynuli pri potope. 

Alebo na potomkov Nóacha, ktorých nedôvera a nevera nútili 
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postavi� si Babylonskú vežu. Keï sa už nevera a nedôvera šírili 

na celé ¾udstvo, povolal Boh Abraháma z chaldejského mesta 

Úr. Pripomeòme si deti Izraela, ktoré štyridsa� rokov blúdili 

po púšti, lebo im nevera zamedzila vstup do zas¾úbenej zeme.“

Videl som im na tvárach, že Duch Svätý na nich mocne 

pôsobí. Pokraèoval som: „Priatelia, naša nedôvera a nevera 

voèi Bohu môžu blokova� Božie požehnanie. V Biblii o Ježišovi 

èítame: ’Pre ich neveru neurobil tam mnoho divov.‘ (Mat 13,58) 

Premýš¾ajte o tom – ¾udia sami seba zbavujú požehnania, a to 

je ve¾mi, ve¾mi smutné.“

Kým som hovoril – pä� až sedem minút – v miestnosti bolo 

také ticho, že by bolo poèu� spadnú� špendlík. Bol som zvedavý, 

kam nás chce Duch Svätý dovies�.

„Ako si v tom môžeme pomôc�?“ prerušil ticho pán Gauvin.

„Všetko, èo vám môžem poveda�,  je moja osobná skúsenos�. 

V liste Efezanom 2,8 èítame: ’Lebo milos�ou ste spasení skrze 

vieru.‘ Priatelia, pod¾a mòa milos� je moc Ducha Svätého 

v èinnosti. Preto sa každé ráno modlím: „Otèe v nebi, odvolá-

vam sa na vzácnu krv, ktorú Kristus prelial za nás na Golgote. 

To je dôvod, preèo smiem oèakáva� a žiada� pomoc v zápasoch 

proti satanovi. Chráò ma, prosím, mocou Ducha Svätého dnes 

pred sebou samým, pred sebectvom a hriechom, pred vplyvom 

sveta a mocou padlých anjelov. Chráò ma pred neverou a ne-

dôverou, ktoré sa vtierajú do môjho srdca a daruj mi dôveru 

k tebe, aby som �a našiel v tvojom Slove. Ïakujem ti, Otèe, za 

tvoju milos� a lásku.“

Vysvetlil som im, ako mi taká modlitba vždy prinesie po-

koj, spokojnos� a múdros�. „Myslím si, že múdro koná ten, 

kto berie Božie slovo vážne. Spomeòme si na horiaci krík na 

púšti, ku ktorému sa Mojžiš približoval. Boh ho varoval: ’Zo-
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buj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná 

pôda.‘ (2 Moj 3,5) 

Keby Mojžiš Bohu nedôveroval, mohol poveda�: Pane, ja 

nevidím žiadny rozdiel medzi týmto a inými kríkmi! Si si naozaj 

istý, že to miesto, na ktorom stojím, je posvätná pôda? On však 

vzal Božie slovo vážne a zachoval sa pod¾a neho. Aj my môžeme 

ma� také skúsenosti ako Mojžiš s horiacim krom, keï budeme 

bra� sobotu ako svätý Boží deò, siedmy deò týždòa, deò Božieho 

i nášho odpoèinku. Vy ani ja nemôžeme stá� vo svätej zemi, ale 

môžeme stá� v svätom èase, keï vezmeme Božie slovo vážne 

a budeme rešpektova� svätú sobotu.“

„O vašej skúsenosti, pán Morneau, môžeme diskutova�,“ pre-

rušil ma dozorca Jehovových svedkov. V tom okamihu vstal pán 

Gauvin, pohybom ruky ho zastavil a povedal: „To nie je dôležité! 

To, èo nám tu brat Morneau rozprával, som už prežil, práve tu 

a práve teraz. Modlil som sa s ním jeho modlitbu. Duch Svätý 

prebudil moju myse¾ a dal mi porozumie�. Už som sa rozhodol. 

Odo dneška budeme ja a moja rodina slúži� Bohu spôsobom, 

aký chce On. Budeme adventistami siedmeho dòa, pretože oni 

prinášajú pravdu pre túto dobu.“

Keï som poèul tie slová, srdce mi zaplesalo. Aké fantas-

tické ví�azstvo tu dosiahol Duch Svätý! Áno, moja manželka 

i kazate¾ mali pravdu, keï hovorili, že toto stretnutie sa môže 

sta� skúsenos�ou, na ktorú budem spomína� s ve¾kou rados�ou! 

O nieko¾ko mesiacov prišli manželia Gauvinovci aj s de�mi 

k nám do Montrealu, lebo ich deti chceli spozna� a navštevova� 

našu cirkevnú školu. Celých šes� rokov, kým sme odišli do USA, 

patrili k našim najlepším priate¾om.

Aké je to nádherné, keï nás Boh môže použi� ako poslov 

svojho Ducha a môžeme by� iným na požehnanie!
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Citát, ktorý tu uvediem, ma stále inšpiruje k tomu, aby 

som oèakával od Boha ve¾ké veci: „I nám, dnes žijúcim, patrí 

zas¾úbenie Ducha Svätého, tak, ako prvým uèeníkom. Jeho 

Duch a jeho milos� sú v tejto hodine ponúkané všetkým, ktorí 

mu dôverujú a berú ho za slovo.“ (8 T 20)
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3. kapitola

Rast v milosti a poznaní Boha

Kým sa dostanem k najdôležitejším faktorom, ktoré ak-

tivujú moc príhovorných modlitieb, považujem za dôležité 

porozpráva� niektoré udalosti, ktorými ma Boh pripravil tak, 

aby prostredníctvom mojich modlitieb mohol požehna� iným. 

Pomohli mi spozna� dve veci:  moc a dôležitos� príhovorných 

modlitieb.

Apoštol Peter vo svojom druhom liste píše o tom, èo pre 

kres�anov svojej doby považoval za najdôležitejšie – o Božom 

požehnaní, ktoré sa rozhojní v ich živote, ak lepšie spoznajú 

nebeského Otca a Ježiša Krista, svojho Pána: „Milos� a pokoj 

nech sa rozhojòujú medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša, 

nášho Pána. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné 

pre život a zbožnos�, keï sme poznali toho, ktorý nás povolal 

vlastnou slávou a dokonalos�ou.“ (2 Pet 1,2.3)

Podobná myšlienka, ktorá obohatila môj život viery viac, 

než som si vedel predstavi�, vyšla z pera Ellen Whiteovej. Na 

poslednej strane knihy Ví�azstvo Božej lásky je napísané: 

„Náplòou života vo veènom bezèasí bude stále slávnejšie po-
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znávanie Boha a jeho Syna, Ježiša Krista. Èím obsiahlejšie 

bude toto poznanie, tým väèšia bude láska, úcta a š�astie. 

Èím viac budú ¾udia poznáva� Boha, tým viac budú obdivova� 

jeho povahu.“

Èím viac premýš¾am o týchto veciach, tým viac rastie moja 

túžba by� na novej zemi. Hovorím si: „Preèo mám èaka� až do 

chvíle, keï sa zaène veènos�, a nezaèa� už dnes?“

Všetky tie slová som sa nauèil naspamä�. Tým majú pre 

mòa ešte väèší význam. Každý deò som prosil Pána, aby sa 

tieto zas¾úbenia skutoène prejavili v mojom každodennom 

živote. 

Teraz vám porozprávam jednu z mnohých skúseností, ktoré 

som potom zažil. Bolo to v januári. Vládla zima. Už dlhšie som 

si v Biblii študoval tému viera. V duchu som sledoval celý ten 

zástup ¾udí, ktorí pre svoju nedôveru od Boha nakoniec odpadli. 

Ale Písmo hovorí aj o tých, ktorí vïaka tomu, že rozvíjali svoju 

stálu nemennú dôveru k nebeskému Otcovi, získali živú vieru. 

Viera v Boha a moc Ducha Svätého posilòujú našu dôveru v  

každodennom živote.

Nasledujúce slová E. G. Whiteovej ma èasto povzbudzo-

vali: „Viera je dar Ducha Svätého (1 Kor 12,9), ktorý je daný 

všetkým, ktorí si ho vážia.“ (VSV 380) Uvedomoval som si, aká 

vïaènos� voèi Bohu by mala naplni� moje srdce za to, že mi 

Duch Svätý to¾kokrát v živote dal živú a silnú vieru. Vyjadril 

som Bohu svoju vïaènos� a prosil som ho, aby ju vo mne ešte 

posilnil.

Pri rannej pobožnosti som si v 8. kapitole Skutkov apošto-

lov èítal skúsenos� Filipa. Anjel mu prikázal, aby šiel na cestu 

do Gazy, na juh od Jeruzalema. Tam sa stretol s komorníkom 

etiópskej krá¾ovnej. Cudzinec sedel vo voze a èítal si Izaiášovo 
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proroctvo. Duch Svätý prikázal Filipovi, aby sa priblížil k tomu 

vozu. (v. 29) Výsledkom komorníkovho stretnutia s Filipom bol 

krst. V Biblii èítame: „Keï však vystúpili z vody, Pánov Duch 

uchvátil Filipa... Filip sa však ocitol v Azóte.“ (v. 39.40) Azot 

bolo malé mesteèko, vzdialené asi 30 km od miesta, kde sa Filip 

rozlúèil s komorníkom.

Keï som príbeh èítal, povedal som si: „Aké to boli nádherné 

èasy, keï bol Duch Svätý tak blízko ¾udí!“

Vtedy som pracoval ako obchodný zástupca a v ten deò, 

o deviatej veèer, som sa mal stretnú� s jedným stavebným 

podnikate¾om. Býval pri ceste vzdialenej asi 8 kilometrov na 

sever od Castile, New York. Náš dom bol približne 14 kilometrov 

od Arcade, v mesteèku Curriers. 

Aby som sa vyhol vyznaèenej obchádzke smerom na vý-

chod, rozhodol som sa ís� naprieè, po¾nou cestu a ušetri� tak 

èas. Žia¾, kvôli èastým rázcestiam som zablúdil. Vždy som sa 

musel na nejakej farme spýta� na správny smer. Stratil som 

hodinu èasu.

Okrem toho som zistil, že benzínu v nádrži rýchlo ubúda. 

Poèítal som s tým, že natankujem v Castile, cestou domov. 

S hodinovým oneskorením som koneène dorazil na miesto 

nášho stretnutia. 

Pri rozhovore o rôznych obchodných záležitostiach ubiehal 

èas ako voda. Keï som dopísal objednávku a chystal sa na od-

chod, zistil som, že hodinky ukazujú polnoc a o tankovaní už 

nemohlo by� ani reèi – nebolo kde.

Podnikate¾mi chcel ušetri� èas. Radil mi, ako sa dosta� 

domov najkratšou cestou, keïže som bol v celkom cudzej kra-

jine. Keï som vyšiel von, roztriasol som sa od zimy. Teplomer 

ukazoval –20° C!
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„Dúfam, že máte dobrú batériu!“ povedal. „Áno, pane, mám 

tú najlepšiu batériu na zimu!“ Zakýval som mu a naštartoval 

som.

V treskúcej zime som prešiel asi osem kilometrov. Náhle 

mi motor zaèal vynecháva�. Letmý poh¾ad na ukazovate¾ paliva 

ma ubezpeèil, že nádrž je prázdna. Zmocnila sa ma hrôza pri 

pomyslení, že jediná farma je odtia¾ vzdialená asi dva kilometre 

– a niè ïalšie na obzore.

V duchu som sa videl v nemocnici s amputovanými prstami. 

Spomenul som si, ako mi v sedemnástich rokoch omrzli všetky 

prsty na nohách. Teplota v severnom Quebecku bola každé 

ráno  –42°C. Bol som vtedy pä� mesiacov v nemocnici.  Prsty mi 

oèerneli a mäso z nich odpadlo. Potom som musel absolvova� 

rad plastických operácií. Keï ma prepúš�ali, chirurg, ktorý ma 

operoval, mi povedal, že som už nemusel by� nažive. Obával 

sa, že mi nohy èoskoro zasa omrznú a potom už nezostane niè 

iné, len amputácia.

Teraz, v mraze, uprostred noci, som v strachu volal: „Drahý 

Ježišu, prosím, pomôž mi!“ Už to¾kokrát som takto volal, keï 

som stál tvárou v tvár záhube a Ježiš ma nikdy nesklamal. 

O chví¾u  nato sa auto dalo pomaly do pohybu. Ježiš ma nene-

chal v úzkych. V duši sa mi rozhostil hlboký mier, hoci auto išlo 

èoraz pomalšie.

Znovu som sa zaèal modli�: „Odpus� mi, prosím, že som pre-

padol panike, hoci si ma nikdy nenechal bez pomoci. Ó, Pane, 

ja viem, že keï kedysi Duch Svätý mohol prenies� Filipa tridsa� 

kilometrov, môže prenies� aj mòa s autom cez všetky pahorky 

až do Curriers, ak je to jeho vô¾a. Drahý Ježišu, kiež Duch Svätý, 

ktorý riadi atómy, naplní palivovú nádrž tak, aby som došiel až 

domov. Ïakujem Ti, Pane, za pomoc!“



36 

Náhle som pocítil, akoby niekto zozadu narazil do môjho 

auta. Rozbehlo sa, motor zaèal pracova�, ale nie tak pomaly, 

ako predtým. Auto nabralo rýchlos�, motor zaèal pravidelne 

bzuèa� – ale tachometer stál! Dokonca som musel zloži� nohu 

z pedálu, keï voz sviš�al cez kopce, na ktoré som predtým ne-

mohol vyjs�. Jasal som a chválil môjho Pána za jeho moc, ktorá 

spôsobila zázrak.

Potom som zaèal citova� verše Žalmu 107,1.2.8: „Ïakujte 

Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milos�. Takto 

nech hovoria tí, ktorých vykúpil Hospodin, ktorých vykúpil 

z ruky protivníka. Nech ïakujú Hospodinovi za jeho milos�, 

za jeho divy s ¾uïmi.“

Chválil som Boha z celého srdca a po tvári mi tiekli slzy 

vïaènosti. Nikdy predtým mi nezneli slová Žalmu 100,1-5 tak 

úžasne, ako v tento deò: „Plesaj Hospodinovi, celá zem! Ra-

dostne slúžte Hospodinovi, prichádzajte pred neho s jasotom! 

Vedzte, že Hospodin je Boh, utvoril nás on, patríme jemu, sme 

jeho ¾ud, ovce jeho pastvy. Vstúpte do jeho brán s vïakou, a s 

chválospevom do jeho nádvorí, ïakujte mu, dobroreète jeho 

menu, lebo Hospodin je dobrý, jeho milos� trvá naveky a jeho 

vernos� z pokolenia na pokolenie!.“ Nikdy predtým som tak 

neprecítil tieto slová, nikdy mi nezneli tak nádherne!

Keï som dorazil k nášmu domu, auto zastalo. Ale do garáže 

sa mu už nechcelo. Vypol som zapa¾ovanie a bežal dnu. Bol 

som š�astný, že som v kuchyni ešte zazrel svetlo.

Hilda sa pred polnocou prebudila a videla, že ešte nie som 

doma. Na kolenách vrúcne volala k Bohu, aby mi pomohol. Len 

èo som vošiel do dverí, hneï spoznala, že sa muselo sta� nieèo 

nádherné, zázraèné! „Vyzeráš taký radostný! Akú dobrú správu 

mi prinášaš?“
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Rozprával som jej, ako ma Duch Svätý preniesol s autom 

takmer 50 kilometrov bez benzínu! Spoloène sme skoro hodinu 

chválili nášho Boha. Potom sme si ¾ahli, no nedarilo sa nám 

zaspa�. Znovu a znovu sme sa vracali k mojej skúsenosti. 

Ráno som chcel auto naštartova� a da� ho do garáže, ale 

márne. Musel som zájs� na najbližšiu farmu, kúpi� benzín a až 

potom sa rozbehlo.

Zoèi-voèi smrti, keï niet èasu na modlenie
Niè tak nedonúti èloveka intenzívne a oddane sa modli�, 

ako keï sa ocitne tvárou v tvár smrti. Prežil som aj to, že niè 

tak rýchlo nezaženie strach, ako keï si vyvoláme v mysli verše 

z Písma sv., ktoré hovoria o tom, ako Boh vyslobodzoval v mi-

nulých èasoch.

V hodinách duševnej tiesne a naliehavej potreby pomoci 

posilòuje Duch Svätý dušu a dodáva silu prostredníctvom 

svojho Slova. Boží ¾ud, ktorý zachováva Božie prikázania, bude 

musie� v blízkej budúcnosti prejs� otrasnými skúsenos�ami, 

keï mocnosti temnoty zosilnia svoje útoky nato¾ko, že sa budú 

usilova� znièi� každého, kto nebude pevne zakotvený na Skale 

vekov!

Prežil som také skúsenosti, ktoré by ma priviedli k šialen-

stvu, keby moja myse¾ nebola posilòovaná Božím slovom a keby 

som sa v úplnej dôvere nespo¾ahol na svojho Pána. Dovo¾te mi 

poveda�: Keï raz budete musie� prechádza� ohòom a Duch 

Svätý vás odtia¾ vyvedie neporušených, stanete sa úplne inými 

¾uïmi  a budete cíti� ove¾a viac Božiu blízkos�.

Koncom marca, asi dva mesiace po tej udalosti, napadlo 

západne od New Yorku ve¾ké množstvo snehu. Vo Wyoming 
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County vytvorili snehové pluhy okolo ciest snehové steny, ktoré 

dosahovali výšku tri metre. Teraz však už boli najväèšie hrôzy 

zimy na ústupe, slnko znovu naberalo na sile a dni sa predlžovali.

Raz veèer, keï som sa vracal domov, premýš¾al som o slovách 

zaznamenaných v 2 Par 16,9: „Lebo oèi Hospodinove chodia sem 

a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce 

je celé obrátené k nemu.“ Blížil som sa k Rushfordu. 

Išiel som primeranou rýchlos�ou. Pred každou zákrutou som 

pribrzdil, lebo sa nedalo rozozna�, èi zboku nevyletí nejaké auto.

Vtom som nabehol na ve¾kú z¾adovatenú plochu. Sneh sa cez 

deò roztopil a v noci, keï slnko zapadlo, zase zamrzol. Nedalo 

sa brzdi�. Stratil som kontrolu nad vozidlom. Náhle vošlo do 

zákruty a mal som jedinú možnos� – dúfa�, že sa nieèo nevyrúti 

v protismere.

Vtom som stuhol: oproti mne, v zákrute, stál na ceste kôò. 

Nemal som nijakú možnos� vyhnú� sa zrážke, pretože sa nehý-

bal. Ruky mi stuhli na volante a zmohol som sa len na výkrik: 

„Milý Ježišu!“

Okamžite mi akási sila, o ktorej verím, že to bol Duch Svätý, 

pretože jeho prítomnos� som presne takto cítil v tú noc pred 

dvomi mesiacmi,  vytrhla volant z rúk a zastavila vozidlo tesne 

pred nohami koòa.

Zviera sa hneï postavilo na zadné a ja som sa posunul na 

sedadle dozadu, aby mi kopytá nevrazili priamo do tváre, ak by 

prerazili predné sklo. Kôò však vozidlo minul. Do zrážky s ním 

chýbalo len zopár centimetrov.

O nieko¾ko metrov ïalej som zastavil a nechal rozochvené 

srdce chví¾u odpoèíva�. Vzápätí som vyslal k nebu ïakovnú mod-

litbu. Ïakoval som Duchu Svätému, že mi tak rýchlo a úèinne 

pomohol. 
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Potom som si uvedomil nebezpeèenstvo, ktoré hrozí ïalším 

vodièom. Prišiel som preto k najbližšiemu domu pri ceste a spý-

tal sa hospodára, èi je ten kôò jeho. Vysvetlil som mu, èo sa mi 

stalo. Vysvitlo, že patrí susednému farmárovi, ktorý ho cez zimu 

necháva zatvoreného v stajni. Šiel k telefónu a zavolal mu. Ten 

ho ubezpeèoval, že ešte pred polhodinou, keï dokonèil veèernú 

obchôdzku, bol kôò v stajni. Išiel sa pozrie� a keï sa znovu vrátil 

k telefónu, celý nesvoj povedal, že tam nie je. Dvere stajne boli 

otvorené dokorán... 

Nikto nevedel vysvetli�, ako sa to mohlo sta�, lebo z kuchyne 

bolo cez ve¾ké okno vidie� všetko a celá rodina bola v tom èase 

v nej. Zamyslene vraveli: „To je èudné...“

Doma sme mali s manželkou zvláštnu modlitebnú chví¾u, 

ïakovali sme Bohu a chválili ho za ochranu. Ïalšiu sobotu som 

túto skúsenos� rozprával v zbore a èlenovia sa radovali so mnou. 

Stretol som sa so smr�ou tvárou v tvár, ale Božie oèi sa na mòa 

pozerali a jeho Duch ma vyslobodil. Tento zážitok mi pomohol 

porás� v poznaní Boha.

V knihe Žalospevy 3,22-26 je zvláštne zas¾úbenie nádeje pre 

tých, ktorí h¾adajú ochranu v láskavej Božej starostlivosti:  „Hos-

podinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo 

sa nekonèí; obnovujú sa každého rána, ve¾ká je Tvoja vernos�. 

Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem oèakáva� 

na Neho. Dobrý je Hospodin voèi tomu, kto dúfa v Neho, voèi 

duši, ktorá Ho h¾adá. Dobre je mlèky oèakáva� na pomoc Hos-

podinovu.“  

Ko¾kokrát poèas roka mám srdce plné vïaènosti, keï ma 

Duch Svätý vyslobodzuje z neriešite¾ných situácií!

Takmer dvadsa� rokov som pracoval v inzertnom oddelení 

Zlatých stránok nieko¾kých telefónnych spoloèností v Ohio, New 
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Yorku a Pensylvánii. Posledných pä� rokov som bol obchodným 

zástupcom firmy Overland Park v Kansase. Tlaèila telefónne 

zoznamy pre Continental Telefon a iné nezávislé telefónne 

spoloènosti. Bol som zodpovedný za svojich spolupracovníkov v  

Severovýchodnom oddelení, ktoré zahàòalo oblas� ôsmich štátov.

Roène som precestoval 40 000 až 75 000 kilometrov. Bol som 

na cestách v búrke a daždi, v snehových kalamitách, v hmle 

a v ïalších nepríjemných situáciách. Èasto ma zastavovali 

oèividne opití alebo nafetovaní ¾udia.

V decembri 1971 som pracoval na telefónnom zozname pre 

Watertown v štáte New York. V tú noc bola už pomerne ve¾ká 

zima, preto som chcel ma� istotu, že ma batéria v aute nenechá 

niekde „v štichu“.  Zašiel som teda do blízkej autoopravovne 

a nechal si ju skontrolova�.

Ráno bola v servise ve¾ká premávka. Nedalo sa zájs� až 

k budove, preto som požiadal pracovníka servisu, aby testovací 

prístroj priniesol až k môjmu autu, urobil príslušnú kontrolu 

a ubezpeèil ma, že mi batéria bude bez problémov slúži� aj 

nasledujúcu zimu.

Medzitým prišiel traktor s prívesom, ktorý mal 27-tonový 

náklad a zaparkoval naprieè, tesne za mojím autom. Vodiè 

traktora odišiel vybavi� zloženie nákladu. Moje auto stálo pred 

budovou tak, že som nemohol odís�.

Vtedy som jazdil na malom Saabe. Pracovník servisu mi ra-

dil, aby som vycúval kúsok spä�, pod ten príves, a tadia¾ vyšiel. 

Práve sa tam uvo¾nilo miesto. Pracovník ma ïalej navigoval. 

Motor traktora bol vypnutý, brzdy zatiahnuté.

Pomaly som zacúval pod príves a keï som už bol s celým 

autom pod ním, náhle som pocítil bleskový impulz rýchlo 

vyjs�. Vyradil som spiatoèku a zrazu akýsi mohutný náraz 
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postrèil vozidlo dopredu. Keby som nemal nohu na brzde, 

narazil by som do budovy. Auto ešte nebolo celkom z do-

sahu traktora, keï z nevysvetlite¾ných príèin zaèal traktor 

cúva� a odtrhol mi vyènievajúci kus blatníka.  Z prívesu sa 

zaèalo èosi sypa�, ale moje auto to nezachytilo, lebo už bolo 

mimo dosahu. Vyrazil som vèas. Mohol som by� aj s autom  

rozmliaždený na placku.

Príves sa odpojil od traktora a rútil sa z kopca dolu, kde 

zlisoval jedno auto. Manželia, ktorí sa vracali z nákupu, zúrili, 

ale vodiè traktora stále tvrdil, že motor bol vypnutý a brzdy 

zatiahnuté.

¼udia, ktorí to pozorovali, utekali k autu, aby sa presvedèili, 

èi ešte žijem. Hoci som bol  roztrasený, nebol som zranený. Stále 

sa ma pýtali: „Pane, je vám dobre? Vy ste ale mali š�astie! Boli 

ste na pokraji smrti! Uvedomujete si to?“

Privolali políciu, ktorá celú príhodu vyšetrovala. Vodiè nech-

cel nikoho pusti� do kabíny traktora. Jeden zvedavec sa na òu 

vyšplhal, aby skontroloval brzdy. Zistil, že motor je vypnutý, 

vo vo¾nobehu, svetlo na palubnej doske ukazovalo, že brzdy sú 

zatiahnuté. Nikto nechápal, ako sa mohol príves odpoji� a da� 

sa do pohybu.

Akási staršia pani povedala: „Anjel strážny vás ochránil! Vás 

ale musí ma� Pán Boh rád!“ Iný pán hovoril s úžasom: „Viete 

o tom, že ste mohli by� rozpuèený aj s autom, keby ste tak rých-

lo, v poslednej sekunde, nezareagovali a nevyrazili oproti stene 

domu? Nerozbili ste si pri náraze hlavu?“

Keï prišiel ku mne policajt, aby napísal hlásenie o nehode, 

povedal: „Pán Morneau, buïte š�astný, že ešte žijete. Keby ste 

zostali o sekundu dlhšie pod tým prívesom, už by ste tu neboli 

a nerobili by sme tento zápis.“
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Cestou domov mi stále zneli v ušiach slová zo Žalospevov, 

3,22.23: „Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho 

milosrdenstvo sa nekonèí; obnovujú sa každého rána.“
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4. kapitola

V Ježišovej „intenzívnej starostlivosti“

Keï som  študoval  v Biblii a v spisoch E. G. Whiteovej o moci 

a pôsobení modlitieb za druhých, došiel  som k záveru, že na 

úspešnú službu príhovorných modlitieb treba ma� zvláštnu 

duchovnú výzbroj.

Najdôležitejšie zo všetkého je prija� Ježišovo zmýš¾anie. 

Èítame o tom v liste Filipanom 2,5: „Tak zmýš¾ajte medzi sebou, 

ako Kristus Ježiš.“ Keï Eutychos spadol z tretieho poscho-

dia, Písmo hovorí, že „bol màtvy“. Napriek tomu mohol Pavel 

poveda�: „Netrápte sa, žije.“ (Sk 20, 9.10.) To¾kokrát už videl na 

vlastné oèi vypoèutie svojich tichých modlitieb, že keï bežal 

dolu k mladíkovi, vôbec nepochyboval o tom, že Boh ho vypoèul. 

Viem si predstavi�, ako sa asi modlil: „Drahý Ježiš, ty dokážeš 

i to, èo je pre èloveka nemožné. Prosím, premeò toto neš�astie, 

aby tvoj ¾ud vyvyšoval tvoje ve¾ké meno a naïalej �a chválil vždy, 

keï si spomenie na túto udalos�. Ïakujem ti, môj Pane, za tvoju 

lásku a milos�.“

Preto som sa zaèal modli�, aby mi Duch Svätý dal Kristovo 

zmýš¾anie. Viedol k poznaniu, že skutoène neviem, za èo a ako 
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sa mám modli� a že Boh mi nemôže konkrétne odpoveda�, ak 

vo svojich modlitbách zostávam vo všeobecnej rovine.

Od tej chvíle dostali moje modlitby úplne nový obsah. Už 

som nepoužíval také neurèité frázy, ako napr.: „Pane, prosím, 

požehnaj toho èloveka...“ Namiesto toho som prosil Boha, 

aby ho požehnal urèitým konkrétnym spôsobom, tak, aby 

som na vlastné oèi mohol vidie�, že vypoèul moje modlitby. 

Inými slovami, uèil som sa, aby modlitby, ktoré vyslovím, 

boli zmysluplné. Pochopil som, že taká modlitba  nesmie 

by� uponáh¾aná a unáhlená. Zmysluplná modlitba musí 

by� premyslená,  potrebuje dostatok èasu a predovšetkým, 

nemá apelova� na ¾udskú myse¾. Spoznal som, že vedie 

k úžasným výsledkom.

Ma� Kristovu myse¾ bolo teda prvoradou potrebou mojich 

modlitieb. Jasne som pochopil, že to znamená myslie� ako 

on, vcíti� sa ako on do myslenia ¾udí, ktorí padli do hriechu, 

a zaobchádza� s nimi, ako by to robil on. Predstavoval som si 

jeho na mojom mieste. 

V knihách Ellen Whiteovej som èítal, ako prví uèeníci, 

ktorí èakali na zas¾úbenie Ducha Svätého, prosili o podobnú 

skúsenos�: „Pri uvažovaní o jeho èistom, svätom živote, sa 

im zdalo, že nijaká námaha nebude príliš �ažká, nijaká obe� 

prive¾ká, aby vlastným životom nedosvedèili krásu Kristovej 

povahy.“ (SA 25)

Hoci som uvažoval vcelku správne, v skutoènosti som nepo-

chopil, aké ve¾ké požehnania môžeme dosta� vïaka Kristovmu 

charakteru. Dotkol som sa len ve¾mi malej èasti toho, èo utvára 

Kristovo zmýš¾anie.

Èím viac prenikám do hlbín Písma svätého a spisov Ellen 

Whiteovej, tým lepšie chápem zmýš¾anie nášho Spasite¾a, vyjad-
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rené napríklad v týchto slovách: „Ježiš mal svojimi modlitbami, 

zmýš¾aním a životom na zreteli iných. Ranné chvíle trávieval 

v modlitebnom spoloèenstve s Otcom, aby mohol ¾uïom prinies� 

nebeské svetlo. Každodenne prijímal krst Ducha Svätého. Na 

úsvite každého dòa ho Otec prebúdzal  a milos�ou mu napåòal 

srdce i ústa, aby òou obdarúval ¾udí.“ (KP 103) 

Dospel som k poznaniu, že vo svete, zapadnutom tak hlbo-

ko v hriechu, nevystaèím len s malou „porciou“ milosti, ale že 

smiem oèakáva� taký rozsah milosti, aký dostával Ježiš poèas 

svojho života na zemi.

Preto som sa od tejto chvíle zaèal denne modli� o krst Du-

chom Svätým. Prosil som, aby mi Duch Svätý umožnil viac 

pozna� môjho Pána a Spasite¾a, i moc jeho vzkriesenia. Po tom 

túžil aj apoštol Pavel. (Fil 3,10)  Na môj ve¾ký úžas sa veci v mo-

jom živote zaèali utvára� tak, ako by som to nikdy neèakal, lebo 

by sa mi to zdalo neuskutoènite¾né.

V 60. rokoch som pracoval na telefónnom zozname v Teleco-

me Hudson, Ohio. V tomto období mi Boh požehnával celkom 

zvláštnym spôsobom. Zaèal ma používa� ako nástroj, cez ktorý 

prúdi jeho požehnanie. Len nieko¾ko mesiacov predtým som 

zmenil miesto a teraz som mal na starosti ponuku inzertnej 

služby v telefónnych zoznamoch.

Po krátkom mesaènom zaškolení v Daytone (Ohio) mi moja 

firma zverila prácu na malých telefónnych zoznamoch v štáte 

New York, kde som mohol zbiera� skúsenosti. Èoskoro som 

už riešil ve¾ké projekty a zakrátko som dostal na staros� celé 

mesto Hudson. Okrem obchodného úètovníctva, ktoré som robil 

v Hud- sone, som musel ešte kontaktova� firmy v štátoch Akron, 

Kent a Ravenna. Práca bola zaujímavá, ale tiež zodpovedná. 

Vyžadovala si tvorivú schopnos� naformulova� inzeráty tak, aby 
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boli uspokojené všetky želania každej firmy. Ak inzerát, ktorý 

ste vytvorili, neprilákal zákazníkov, majite¾ firmy ho v nasledu-

júcom roku zrušil. 

Každý veèer sme pripravovali inzerciu tak, aby obsahovala 

nielen potrebné údaje, ale aby bola zároveò prí�ažlivá. Šiestim 

pracovníkom to zabralo tri týždne, kým zostavili telefónny 

zoznam pre Hudson. V Buffale (štát New York) trvalo štyrid-

siatim trom pracovníkom pol roka, kým sa im podarilo pokry� 

obchodné stránky telefónneho zoznamu.

Ak mal by� telefónny zoznam pripravený do urèitého dá-

tumu, musel sa každý deò uzavrie� urèitý poèet zákaziek. 

Navštevova� firmy osobne bolo nároèné na èas, lebo zákazníci 

zadávali mnoho druhov reklamy. To si vyžadovalo obmeni� a 

aktualizova� informácie, vypusti�, èo bolo už nepotrebné.  

Jedným z faktorov, ktoré do ve¾kej miery ovplyvòovali 

úspešnos�, bolo to, èi sa podarilo zastihnú� majite¾a firmy. 

V opaènom prípade by sa premrhal drahocenný èas. Staèilo, 

ak sa niekomu nepodarilo dva alebo tri dni za sebou zastihnú� 

majite¾a firmy, a už sa dostával do kritickej situácie. Keï ste 

v èasovej tiesni, narastá stres a vy nemôžete pracova� efektívne.

¼udia, ktorí sa pohybujú v oblasti podnikania, musia èeli� 

ve¾kému napätiu. Ak by si zástupca Zlatých stránok neza-

choval veselé, príjemné a diplomatické vystupovanie, mohol 

by prís� o zisk alebo aj o celú zákazku.

Vedel som, že sa potrebujem modli�, aby som to všetko stíhal. 

Uvedomoval som si, že potrebujem zvláštnu Božiu pomoc, aby 

som neupadal do depresie a „nevyhorel“ v týchto pretekoch 

s èasom.

V skutoènosti som nebol na takýto spôsob práce pripravený, 

ani pevne presvedèený o jej dobrých výsledkoch, ale privlastnil 
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som si zas¾úbenie, ktoré dal Boh Józuovi, keï prevzal vedenie 

izraelského národa: „Nikto neobstojí pred tebou, dokia¾ budeš 

ži�. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám �a a ne-

opustím. Buï silný a odvážny, lebo ty do dedièstva pridelíš 

tomuto ¾udu krajinu, ktorú som prísahou zas¾úbil da� ich ot-

com. Len buï silný a ve¾mi odvážny, aby si konal celkom pod¾a 

zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neuchý¾ sa od 

neho ani napravo, ani na¾avo, aby si mal úspech, kamko¾vek 

vkroèíš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, 

ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robi� všetko, 

èo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš 

ma� úspech.“ (Józ 1,5-8)

Vedel som, že týmto spôsobom bude Boh aj so mnou.

Poèas práce na telefónnom zozname pre Hudson mi nešla 

z mysle už citovaná èas� z knihy Kristove podobenstvá: „Ježiš 

svojimi modlitbami, zmýš¾aním a životom mal na zreteli iných... 

Každodenne prijímal krst Ducha Svätého.“ Keï som sa modlil, 

aby sa v mojom živote prejavila podobná moc, zaèalo sa meni� 

aj to, ako som sa pozeral na druhých ¾udí a èo som k nim cítil.

Raz ráno som navštívil jednu autoopravovòu. Keï som 

si preèítal zoznam ich požiadaviek, majite¾ mi vysvetlil, že 

na rozhodnutie potrebuje ešte nieko¾ko dní. Pomýš¾al totiž 

preda� svoj obchod. Opýtal som sa ho na skutoèný dôvod, 

pretože bolo vidie�, že podnik prosperuje. 

Povedal: „Teraz vám môžem celkom otvorene poveda� o svo-

jich problémoch. Môžete, prosím, zatvori� dvere do kancelárie?“

Keï som si sadol, zaèal: „Vlastne ani neviem, ako ste si získali 

moju dôveru. Ešte som o tom s nikým nehovoril. Nachádzam sa 

v rodinnej kríze, ktorá je zo dòa na deò hlbšia. S manželkou sme 

prerušili akýko¾vek kontakt. Dozrelo vo mne rozhodnutie odís� 
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so svojím šestnás�roèným synom do Kalifornie.  Preto je pre 

mòa teraz naozaj �ažké správne sa rozhodnú�.“

Kým rozprával, ticho som sa modlil. So zrete¾om na èasový 

plán i na základe poznatkov zo školení, ktoré som absolvoval, 

bol teraz pravý èas, aby som inzerát zrušil a vysvetlil mu, že ak 

sa rozhodne inak, môže mi ešte do uzávierky zavola� a inzerát 

znovu podáme. Tak mi ušetrí èas, ktorý potrebujem na ïalšie 

obchodné zmluvy.

Ale nepovedal som to. V duchu som stále poèul slová: „Ne-

myslel na seba, ale mal na zreteli iných.“

Kým som sa modlil, intenzívne som cítil, že tento muž chce 

ešte nieèo doda�. Preto som sa ho spýtal: „Bráni vám nieèo 

v tom, aby ste mi povedali, ako k tomu došlo?“

„Zaèalo sa to asi pred tromi rokmi. Krátko nato, ako sme 

sa nas�ahovali do nášho krásneho domu. Moja pani sa zaèala 

s�ažova�, že jej nevenujem dos� èasu, že mám radšej svoj 

podnik ako ju. Uznal som, že skutoène venujem ve¾a èasu ob-

chodným záležitostiam, aby som uspokojil svojich zákazníkov. 

Snažil som sa jej vysvetli�, že práve kvôli veciam, ktoré si želá 

ma�, musím pracova� to¾ko hodín denne. Nechcela tomu však 

rozumie� a ïalej mi s plaèom vyèítala, že s òou zaobchádzam 

tvrdo. Zašlo to tak ïaleko, že dostala záchvat zúrivosti a poroz-

bíjala všetok riad.“

„Vyh¾adali ste odbornú pomoc?“

„Áno, minulý rok, no pomohlo to len doèasne. Záchvaty hne-

vu sa vrátili a boli èoraz èastejšie. Povedal som jej, že už nie je 

tá bytos�, ktorú som poznal to¾ko rokov. Vie by� aj srdeèná, ale 

náhle sa úplne zmení. Vtedy je protivná, hádavá,  jednoducho 

neznesite¾ná. Jedno je isté: už nemôžem ïalej takto ži�.“

Rád by som s ním zaèal hovori� o Bohu, ale nemohol som, 
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pretože sme boli jasne upozornení, že hovori� so zákazníkmi 

o politike èi náboženstve je v rozpore s obchodnou politikou 

firmy. Pracovný èas  sme mali využíva� výhradne na obchodné 

záležitosti. Preto som sa rozhodol ukonèi� rozhovor a necha� 

mu èas na rozmyslenie. Navrhol som, že prídem o dva týždne. 

Dovtedy si všetko premyslí  a definitívne sa rozhodne o zaradení 

jeho firmy do Zlatých stránok.

Keï som opúš�al podnik, zmienil som sa, že vo svojich mod-

litbách budem pamäta� na neho i jeho ženu. Muž mi ïakoval, 

že som prejavil taký záujem o jeho problémy. 

Skutoène sa ma jeho situácia dotkla nato¾ko, že som musel 

na neho stále myslie�. Poci�oval som hlbokú staros� o tento pár 

a takú ¾útos�, akú som neprežil ani vo vz�ahu k mojim priate¾om. 

Duch Svätý mi pripomenul citát, ktorý som sa pred èasom nauèil 

naspamä�: „Boží Syn pri poh¾ade na svet videl utrpenie a bie-

du. Súcitne pozoroval, ako sa ¾udia stávajú obe�ou satanovej 

krutosti. Plný súcitu h¾adel na tých, ktorých ovládol hriech, 

boli zabíjaní a hynuli.“ (TV 21)

Staros�, ktorú som tak hlboko cítil, bola nepochybne 

odpoveïou na moje modlitby. Duch Svätý ma naplnil Kristovou 

súcitnou láskou. Keï som opustil obchodné centrum, pocítil 

som naliehavú túžbu zasta� a pomodli� sa za týchto manželov.

Odboèil som na parkovisko. Povedal som si pre seba. „Kiežby 

Pán Ježiš vytvoril zvláštnu jednotku intenzívnej starostlivosti 

pre ¾udí, ktorí sa dostali pod nièivé pôsobenie hriechu a upadli 

do satanovej moci!“

Moja žena Hilda je zdravotná sestra. V tom èase pracovala 

na jednotke intenzívnej starostlivosti v jednej ve¾kej nemocnici. 

Nieko¾ko dní predtým sme hovorili o jej práci. Bol som fascino-

vaný starostlivos�ou, ktorú tam sestry venujú pacientom. Myslel 
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som na podobnú duchovnú intenzívnu starostlivos� o tých, ktorí 

sa nachádzajú v duchovnej kríze. 

 Vytiahol som Bibliu z aktovky a otvoril ju v 27. kapitole 

Matúša, kde je správa o Ježišovom ukrižovaní. Potom som sa 

modlil, aby drahá krv Ježiša Krista, ktorú prelial na Golgote za 

každého, preukázala službu i tomuto páru – aby obaja mohli 

prija� Božiu pomoc. 

Pritom som si spomenul na jeden krátky odstavec o božskej 

sile, ktorú máme k dispozícii v èase núdze. Èítal som ho v diele 

Svedectvá pre cirkev od E. G. Whiteovej. Siahol som do aktov-

ky po spomínaný zväzok. Aktovku s knihami som nosil vždy so 

sebou a èítal som si z nich v èase vo¾na.

 Otvoril som teda knihu v kapitole Zas¾úbená moc na  

strane 19 (zv. 8):

   „Boh od nás nežiada, aby sme pracovali vo vlastnej sile. On 

má pripravenú božskú pomoc pre všetky prípady, na ktoré naše 

¾udské prostriedky nestaèia. V každej núdzi nám dáva na pomoc 

Ducha Svätého, ktorý posilní našu nádej a dôveru, povznesie 

nášho ducha a oèistí naše srdce... Kristus urobil opatrenia, aby 

jeho cirkev bola spoloèenstvom, ktoré má moc pretvára� k lep-

šiemu, je ožiarené nebeským svetlom a vznáša sa nad ním sláva 

Imanuela. Jeho úmyslom je, aby bol každý kres�an obklopený 

duchovnou atmosférou svetla a pokoja.“ (8T 19)

Uvedomil som si, že kres�an, ktorý miluje Boha, nemôže by� 

spokojný s tým, že len on sám prežíva túto atmosféru pokoja 

a radosti. Pôjde a podá pomocnú ruku každému, kto je v zajatí 

satana a vleèie �archu svojich hriechov. Tí všetci môžu dúfa� 

a prežíva� tú istú duchovnú atmosféru.

Prvý odstavec tohto citátu ma zvláš� oslovil a zaèal som 

si ho opakova�. Keï som ho vedel naspamä�, prišiel mi na 
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myse¾ ïalší citát z knihy Túžba vekov. Tam je na strane 471 

napísané:

„Ježiš predstavil uèeníkom dielo Ducha Svätého, a tým ich 

chcel poteši�, povzbudi� nádejou, ktorá utešovala aj jeho srdce. 

Radoval sa z výdatnej pomoci, ktorú tým cirkvi zabezpeèí. Duch 

Svätý bol jeden z najväèších darov, ktoré Kristus vyprosil od 

svojho Otca na povznesenie svojho ¾udu. Duch mal prís� ako 

znovuzrodzujúci èinite¾, bez ktorého by Kristova obe� zostala bez 

úèinku. Moc zla sa v priebehu stároèí nato¾ko rozmohla, že desí 

pomyslenie, ako ¾ahko si satan ¾udstvo zotroèil. Odola� hriechu 

a zví�azi� nad ním môže len mocné pôsobenie tretej božskej 

Osoby, ktorá mala prís� v neobmedzenej sile a v plnosti božskej 

moci. Duch Svätý robí úèinným dielo, ktoré vykonal Vykupite¾ 

sveta. On oèis�uje srdce. Prostredníctvom Ducha Svätého sa 

veriaci stáva úèastníkom božskej prirodzenosti. Kristus poslal 

svojho Ducha ako božskú moc, ktorá má v èlovekovi premáha� 

zdedené i vypestované sklony k zlu, a cirkvi má pomôc� získa� 

jeho povahu.“

Nadobudol som presvedèenie, že moje modlitby za 

iných majú len nepatrnú cenu, ak sa zároveò nemodlím o 

prítomnos�Ducha Svätého, ktorý spôsobí zázraky v životoch 

tých, za ktorých sa modlím. Ježiš, aby  poskytol svoju pomoc, 

uvo¾nil moc, ktorú naplánoval pre svoju cirkev. Moje srdce sa 

naplnilo rados�ou, keï som uvidel a pochopil, ako je Duch Svätý 

schopný zmeni� zmýš¾anie ¾udí.

Na 20. strane ôsmeho zväzku Svedectiev pre cirkev  som 

sa dozvedel viac o opatreniach, ktoré urobil Ježiš, aby tí, ktorí  

trpeli hriechom, mohli by� v jeho „intenzívnej starostlivosti“. 

Zistil som, že táto pomoc je okamžite k dispozícii: „Nám, ktorí 

teraz žijeme, náleží zas¾úbenie Ducha práve tak, ako prvým 
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uèeníkom... Jeho Duch a jeho milos� sú v tejto chvíli pripravené 

pre všetkých, ktorí sú schopní vzia� Boha za slovo.“ (8T 20)

Boh bol pri mne a viedol moje príhovorné modlitby, aby moh-

lo by� ešte ve¾a ¾udí v tomto neradostnom svete obdarovaných 

pokojom a Božou láskou.

Èas, ktorý som strávil v rozhovore s tým mužom, keï mi 

rozprával svoje starosti, mi Boh popoludní vynahradil. Pri ïalšej 

návšteve som sa stretol s obchodníkmi, ktorým sa darilo a chceli 

si da� do Zlatých stránok väèší a lepší inzerát. Na konci toho 

dòa som dosiahol ve¾ký finanèný obrat. Zistil som, že to bol 

z h¾adiska zisku môj doteraz najlepší deò. Všimol si to aj vedúci 

oddelenia a prosil ma, aby som tajomstvo úspechu prezradil aj 

ostatným obchodným zástupcom. Urobil som to rád. Oznámil 

som im, že to bol Stvorite¾ vesmíru, kto korunoval moje úsilie 

úspechom.

Aby som mohol poèíta� s Božou pomocou pre spomínaných 

manželov v kríze, zaèal som ïalšie dva týždne ži� trochu inak, 

ako predtým. Každý veèer som si nastavil budík o štvr� hodiny 

skôr ako zvyèajne, a tak som mohol každý nový deò zaèína� 

modlitbou za tento manželský pár.

Moje prvé príhovorné modlitby sa zaèínali asi takto: „Pred-

rahý, vzácny nebeský Otèe! Najskôr ti ïakujem, že si poslal 

svojho Syna na náš svet ako najväèšiu cenu za naše spasenie. 

Ïakujem ti, že mám tu èes� sta� sa pred obyvate¾mi iných ga-

laxií a pred anjelmi Ježišovým spolupracovníkom pri záchrane 

tohto hriechom nakazeného sveta. Ïakujem ti tiež, že som 

sa mohol sta� èlenom tvojej cirkvi, ktorá sa modlí, a ktorej si 

dal dary, aby nimi slúžila ¾uïom a pomáhala im, kým nebude 

tvoja misia v moci a sláve tu na zemi ukonèená. Ïakujem, že si 

nám zjavil, akými mnohými spôsobmi pracuje Duch Svätý na 
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záchrane èloveka a dokonèení tvojho poslania na zemi v moci 

a sláve. Pretože si láskavý Otec a tvoja milos� stále trvá, ne-

váham ti predloži� život týchto manželov. Pane, odkedy cítim, 

ako trpia pod stálym satanovým útlakom, nemôžem sa len 

prizera�. Ich životy sa nachádzajú v smutnom stave. Nechcem 

by� ¾ahostajný, keï nepriate¾ triumfuje a chytá ¾udí do pasce. 

Preto �a, Pane, prosím o službu tvojej krvi, preliatej na Golgote, 

pre týchto manželov. Ty si Pán slávy a zomrel si preto, aby boli 

vymazané naše hriechy i hriechy týchto ¾udí. Otèe, neváham �a 

prosi� o božskú moc tretej osoby z Trojice, aby premohla sata-

na aj jeho pomocníkov, ktorými ovláda život tohto páru. Keï 

som bol špiritista, boli to úpenlivé modlitby Cyrila a Cynthie 

Grossovcov, ktoré mi otvorili cestu prostredníctvom Ducha 

Svätého. Ten ma po celý týždeò chránil pred démonskými si-

lami, umožnil mi študova� Bibliu a prija� Krista ako osobného 

Spasite¾a. Drahý Otèe, nech Duch Svätý ochraòuje dnes tento 

manželský pár. Nech ich obklopí tvoja atmosféra svetla a po-

koja, ktorá im umožní urobi� správne rozhodnutia pre tento 

život i pre veènos�. Viem, Pane, že na nikoho nerobíš nátlak, 

ale môžeš ovplyvni� ich rozhodnutia.

Neváham �a tiež prosi� o zázrak tvojej milosti v ich životoch, 

pretože Ježiš za všetky požehnania, ktoré je schopné nebo 

¾uïom da�, už zaplatil najvyššiu cenu.

Rád by som ako príhovorca, ktorý otvára cestu Duchu 

Svätému, aby na nich pôsobil, videl na vlastné oèi, že si moje 

modlitby vypoèul, keï ich po dvoch týždòoch opä� navštívim. 

Kiež aj ja zažijem vyliatie Božieho Ducha. 

A teraz mi, Otèe, daj, aby ma táto skúsenos� priviedla 

bližšie k môjmu Spasite¾ovi, ’aby som spoznal jeho a moc jeho 

zmàtvychvstania‘. (Fil 3,10)
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Pane, môj Bože, nenechaj, prosím, moju príhovornú modlitbu 

bez odozvy. Daj, aby to nebol koniec, ale zaèiatok nového vzácne-

ho kráèania s tebou. Ešte raz ti ïakujem za lásku a milos�, ktorú 

tak nádherne prejavuješ v životoch tých, za ktorých sa modlím.

Túto prosbu ti predkladám v mene nášho milosrdného a ver-

ného Najvyššieho kòaza, Ježiša Krista, ktorému jedinému patrí 

právo pred zrakmi obyvate¾ov iných svetov a  nebeských anjelov 

udeli� padlému ¾udstvu – poènúc Adamom – tvoju spravodlivos� 

a zavàši� tak slávne spasenie.“

Uplynuli dva týždne. So zmiešanými pocitmi som navštívil 

pána A. na obchodnom oddelení. Hoci som èakal, že budem 

poèu� o prijatí požehnania, bola tu aj druhá možnos�, že tento 

manželský pár odmietol vedenie Ducha Svätého a urobil ne-

správne rozhodnutie. Netrvalo však dlho a videl som, že veci 

sa obrátili k lepšiemu.

Keï som vošiel do uètárne, pán A. ma pozdravil pevným 

stiskom ruky a na výraze jeho tváre sa zrkadlila Božia láska. 

„Mám pre vás ve¾a dobrých správ, o ktorých vám budem 

rozpráva�. Odvtedy, èo ste tu boli minule, sa udiali takmer 

neuverite¾né veci. Stalo sa to, èo sa mi zdalo celkom nemožné. 

S manželkou si znovu rozumieme a náš spoloèný život dostal 

nový zmysel.“

Ako hovoril ïalej, videl som, že v ich životoch pôsobí Boží 

Duch tak, ako som o tom èítal v knihe Túžba vekov na strane 

110: „Ak Boží Duch ovládne srdce, mení sa celý život. Èlovek sa 

zbavuje hriešnych myšlienok i zlých skutkov. Namiesto zloby, 

závisti a hádok prichádzajú láska, pokora a pokoj. Smútok sa 

mení na rados� a na tvári sa zrkadlí nebeské svetlo.“ 

Rozprával mi, že tri dni po mojej návšteve sa zaèala jeho žena 

meni�. Keï sa vrátil domov, bola televízia vypnutá a z bytu sa 
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šírila príjemná hudba. Manželka bola priate¾ská, ale zamyslená. 

O nieko¾ko dní mu zavolala do práce a pýtala sa, èi si to nemôže 

zariadi� tak, aby po veèeri už nešiel spä� do obchodu. Povedal, 

že áno, ibaže príde o trochu neskôr.

Doma ho privítala s veèerou pri svetle svieèky. Rozprávala 

mu, že vážne premýš¾ala o ich situácii a napätí, ktoré hrozilo 

znièi� ich manželstvo. Rozhodla sa vzia� život znovu pevne do 

rúk. Je príliš krátky na to, aby si ho ešte sami nièili, keï majú 

vlastne ve¾a dôvodov na vïaènos�.

Pán A. mi povedal, že aj on vstúpil v poslednom èase do seba. 

Obaja dospeli k záveru, že  zaènú odznova. „Nebudete mi veri�, 

ale atmosféra v našom domove sa celkom zmenila. Neviem si to 

vysvetli�. Je taká priate¾ská a príjemná. Každý príchod domov 

pre mòa znamená novú, radostnú skúsenos�.“

Teraz si robil opä� plány pre svoj obchod, chcel zväèši� 

dielòu a prija� dvoch pracovníkov, aby mal viac èasu na svoju 

manželku.

„Ako si to vysvet¾ujete, že v takom krátkom èase nastala 

u nás taká fantastická zmena?“ spýtal sa.

Ticho som sa modlil: „Nebeský Otèe, prosím, daj mi teraz 

tie pravé slová!“ Nahlas som povedal: „Pán A., ak si spomínate, 

s¾úbil som vám, keï sme sa lúèili, že sa budem za vás a vašu pani 

modli�. To, èo teraz vidíte, je vypoèutie modlitieb.“

Pokrútil hlavou a povedal: „Verím vám a ve¾mi si vážim, 

že ste sa za nás modlili, ale dosia¾ som nikdy nezažil, aby 

sa modlitba prejavila v takej mocnej odpovedi. Obidvaja 

s manželkou chodíme do kostola, ale nikdy som nepoèul, 

žeby modlitba bola vypoèutá takým spôsobom, a tak pre-

nikavo zmenila život ¾udí. Prosím, s¾úbte mi, že sa za nás 

budete modli� i ïalej.“ 
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Dovtedy som nikoho nepoèul tak žiada� o modlitby, a nikdy 

som nebol taký š�astný, že moje modlitby boli vypoèuté. 

„Pán A., s¾ubujem vám, že sa budem aj ïalej modli� za vás 

obidvoch. Pripíšem si vaše mená na modlitebný zoznam a denne 

vás budem Bohu starostlivo predklada�.“

Pretože som sa ponáh¾al, rýchlo som s ním  prešiel jeho 

inzerát a odišiel k ïalšiemu zákazníkovi. V nasledujúcom roku 

som v tejto oblasti nepracoval, ale na oblastnom stretnutí som 

sa stretol s jeho kolegom, ktorý mi odovzdal dobrú správu:

„Pán Roger! Pán A. vás srdeène pozdravuje! Má skvelé vý-

sledky a oznámil mi, že sa mu v rodine ešte nikdy nedarilo tak 

dobre, ako teraz. Neviem, èo ste mu vtedy povedali, ale urèite 

ste na neho urobili hlboký dojem.“

Bola to naozaj dobrá správa. Získal som istotu, že tej naj-

lepšej opatery sa dostáva tým, ktorí sú deò èo deò v „Ježišovej 

intenzívnej starostlivosti“!
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5. kapitola

Modlitby s vysokými podielmi

Zakrátko po skúsenosti v Hudsone upútala moju pozornos� 

jedna veta v knihe Túžba vekov: „Vedu o spasení možno 

pozna� len vlastnou skúsenos�ou.“ (s. 345) Zamestnávala mi 

myse¾ nato¾ko, že som sa zaèal modli�, aby mi Duch Svätý dal 

porozumie� tomuto tajomstvu. Boh ma vypoèul a dva roky ma 

viedol k takým skúsenostiam, ktoré mi do håbky osvetlili to, 

za èo som sa modlil. Dali mi poznanie, že modlitby vysielané 

vo viere v moc Kristovej krvi spôsobia, že Duch Svätý pre-

môže moc temnoty a duchovnú neslobodu vystrieda sloboda 

v Kristovi.

Spomínam si na citát zo Svedectiev, ktorý som sa pred rokmi 

nauèil naspamä� a teraz sa mi ukázal v celkom novom svetle: 

„Nevidite¾né zápasy, ktoré sa odohrávajú medzi 

nevidite¾nými mocnos�ami temnoty, boje, ktoré prebiehajú 

medzi vernými a padlými anjelmi, nepoznáme zïaleka tak, ako 

by sme mali. O každého èloveka bojujú dobrí a zlí anjeli. Je to 

nevidite¾ný zápas. Nejestvujú žiadne zdroje svetla, ktoré by nám 

ho osvietili. Musíme stá� pevne. Záleží na našom rozhodnutí, 
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kto zví�azí. Silu musíme h¾ada� tam, kde ju nachádzali prví 

uèeníci. Všetci títo sa jednomyse¾ne vytrvalo modlili.“ (s. 213)

Až dovtedy som si myslel, že slová „záleží len na našom roz-

hodnutí, kto zví�azí,“ sa týkajú výluène skúsenosti jednotlivca. 

Teraz som však pochopil, že znamenajú aj skúsenosti iných.

Zaèínal som chápa�, aký význam pripisoval apoštol Pavel 

príhovornej modlitbe za spasenie bezbožných. 

Aj on sa musel odovzdane modli�, kým „Boh konal  skrze 

Pavla neobyèajné divy“ (Sk 19,11), aby tí, èo sa dozvedeli  o nich, 

„zvelebovali meno Pána Ježiša“. (v. 17)

A celkom iste sa niekto modlil aj za obrátenie Pavla. Predsta-

vujem si, ako si ten èlovek spomenul na Ježišove slová: „Milujte 

svojich nepriate¾ov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledu-

jú.“ (Mat 5,44)

Uvidíme zázraky
Verím, že práve moc príhovorných modlitieb spôsobí, že 

èoskoro budeme svedkami ve¾kých zázrakov spasenia. Duch 

Svätý uvedie mnoho veriacich do služby príhovorných modlitieb 

za nespasených ¾udí. E. G. Whiteová už pred sto rokmi napísala:

„Pred príchodom Božích závereèných súdov na zemi nastane 

medzi Božím ¾udom také oživenie pôvodnej zbožnosti, aké sa 

neprejavilo od èias apoštolov. Na Boží ¾ud zostúpi Duch Svätý 

a jeho moc.“ (VSV 335) Rozumiem tomu tak, že Boží ¾ud vezme 

vážne výzvu apoštola Pavla Timotejovi: „Predovšetkým teda 

žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, prímluvné modlitby, 

vïaky za všetkých ¾udí...“ (1 Tim 2,1) Inými slovami: vytrvalé 

modlitby viery za nezachránených, bezbožných ¾udí budú denne 

stúpa� k trónu milosti. ¼udia budú vola� k Otcovi „nekoneènej 
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milosti“, odvolávajúc sa na zásluhy krvi Pána Ježiša preliatej za 

spásu ¾udí na Golgote. Budeme vidie� zázraky vyslobodenia, aj 

ako Duch Svätý premieòa týchto ¾udí.

Kristova preliata krv robí v životoch ¾udí zázraky, a ja to 

prežívam vo svojom živote, aj keï nerozumiem, ako sa to deje. 

„Skutoènos� spasenia sa nedá nauèi�, musíme ju preži�.“ 

Na ilustráciu uvediem vlastnú skúsenos�, ktorú som už  

spomenul. 

Nachádzal som sa  hlboko v špiritizme. Až sa zdesím, keï si 

uvedomím, ako blízko som mal k strate veèného života. Keby 

nebolo manželov Grossovcov, ktorí sa za mòa modlili odvoláva-

júc sa na zásluhy preliatej Kristovej krvi a ktorí verili, že Duch 

Svätý premôže temné sily a prinesie vyslobodenie, dnes by som 

sa netešil z nádeje na veèný život.

Bol som èlovek, ktorý komunikoval s démonmi! Niè mi 

nebolo vzdialenejšie, ako èo i len pomyslie� na Boha. Môj šéf, 

Žid, ma raz požiadal, aby som zistil, ku ktorej cirkvi patrí no-

voprijatý pracovník, ktorý bol kres�an, ale žiadal vo¾né soboty. 

Dovtedy som ani netušil, že Cynthia a Cyril Grossovci sa modlia 

za moje spasenie s pevnou vierou, že Duch Svätý bude kona� 

v môj prospech. 

Musím zdôrazni�, že hneï na zaèiatku som im jasne povedal, 

že náboženstvo ma absolútne nezaujíma. Bol som presvedèený 

ateista. Od Grossovcov som chcel len to¾ko, aby mi vysvetlili, 

na akom základe sa rozhodli sväti� sobotu ako siedmy deò 

odpoèinku. Celkom mimochodom som sa opýtal, èi Biblia hovorí 

nieèo aj o nadprirodzenom duchovnom svete.

Od toho okamihu zaèal na mòa mocne pôsobi� Duch Svä-

tý. Po piatich dòoch štúdia Biblie – každý veèer štyri hodiny –, 

som sa rozhodol pre Krista a  hneï prvú sobotu som svätil ako 
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pravý deò odpoèinku. Až potom som manželom Grossovcom 

porozprával o svojom spojení s démonmi. Povedali mi, že ich 

na mne èosi znepokojovalo.

O nieko¾ko dní navštívili duchovia neuverite¾ným spôsobom 

ich domov. Z nièoho niè sa v byte silno zablyslo. Obývacia izba 

sa razom zmenila na horiace peklo. Cynthia bola v izbe sama. 

Pochopila, že útek je možný len oknom. Akýsi mocný hlas jej 

velil vyskoèi�. Cyril bežal po deku, kým jej brat volal hasièov. 

Keï sa manžel vrátil s dekou, stála už predo dvermi. Oheò 

jej oš¾ahol len vlasy, oboèie a mihalnice, inak sa jej nedotkol. 

Miesto, na ktorom v izbe stála, explodovalo s obrovskou silou. 

V izbe došlo k zvláštnemu javu. Niektoré odevy v šatníku boli 

spálené na popol, iných sa plamene ani nedotkli. Hasièi stáli 

pred záhadou. Nikdy niè podobné nezažili.

Táto skúsenos�, ktorá poznaèila zaèiatok môjho kres�anského 

života, ma presvedèila o Božej moci a o moci príhovorných mod-

litieb. Keï mi démoni pohrozili, že ja i tí, ktorí so mnou študujú 

Bibliu, èoskoro zomrieme, intenzívne som sa modlil aj za tento 

mladý pár. Moje modlitby boli vypoèuté. Obidvaja žijú v Los 

Angeles a sú aktívnymi pracovníkmi v Božom diele.

Èasto si kladiem otázku, preèo Ježiš vyzýval ¾udí, aby 

sa modlili. E. G. Whiteová napísala: „Ježiš prišiel na zem trpie� 

a zomrie� z lásky k Bohu, z horlivosti pre jeho slávu i z lásky 

k padlému ¾udstvu. Táto moc ovládala jeho život. Radí nám, 

aby sme túto zásadu prijali.“ (TV 226)

Keï som roky študoval do håbky Bibliu a spisy Ellen Whi-

teovej, pochopil som, že náš Pán ustaviène pôsobí na svojich 

uèeníkov rovnakou súcitnou láskou ako na padlé ¾udstvo. Sám  

trávil ve¾a èasu na modlitbách a dal nám tak príklad, aby sme 

sa mohli sta� mocnými príhovorcami za iných ¾udí.
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Zistil som, že základ ví�azného kres�anského života je ob-

siahnutý v týchto deviatich faktoroch:

FakToR 1 
Na prvom mieste je NESEBEcká láSkA bez hraníc. ¼ud-

ská láska sa èasto spája so sebectvom a výsledky ukazujú, že 

má krátke trvanie, Božia láska však nikdy nezlyhá. Musíme po 

nej túži�, by� „hladní a smädní“, aby nám ju Boh mohol da�. 

Je základom Božej vlády, ako napísala Ellen Whiteová v knihe 

Ve¾ký spor vekov. (s. 355) V knihe Kristove podobenstvá èítame: 

„Keï nad naším sebectvom zví�azí Kristus, naše srdce sa naplní 

jeho láskou. Skutoènú kres�anskú povahu budeme ma� vtedy, 

keï sa nás zmocní túžba nezištne pomáha� iným a by� im na 

požehnanie.“ (s. 309.310) 

Som presvedèený, že hlavným dôvodom mnohých roztržiek, 

rozbitých manželstiev a rodín je práve nedostatok súcitnej Božej 

lásky; preto ju máme h¾ada�. I keï si to nepripúš�ame, výsledok 

hovorí jasnejšie ako slová.

FakToR 2 
Je to nebeská rados�. Satan sa vo všetkých dobách 

usiloval pripravi� o òu Božie deti. Podvádza ¾udí tvrdením, že 

sebestaènos� a samospravodlivos� staèia k š�astiu a radosti. 

Taký životný štýl však vedie len k sklamaniu a stálej nespokoj-

nosti.

V Kristovi nájdeme rados�, ktorá nikdy nesklame. „Každý, 

kto zostáva v Bohu a Kristovi, bude radostný.“ (4T 626) V liste 

Rimanom 15,3 èítame: „Lebo ani Kristus neh¾adal, èo by sa 
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páèilo jemu samému.“ Ve¾kú rados� nachádzal v tom, že robil 

š�astnými druhých. Nemyslel len na seba, ale žil a modlil sa za 

iných... O prvých uèeníkoch èítame, že „boli naplnení rados�ou 

a Duchom Svätým“. (Sk 13,52)

Verím, že sa dnes potrebujeme modli� o nebeskú rados� 

s ve¾kým nasadením a ve¾kou túžbou. Iba tak sa nám podarí  

odovzda�  toto požehnanie iným.

FakToR 3 
Všetci ¾udia túžia po pokoji, èi už sú bohatí, alebo chudobní, 

silní alebo slabí. Zo všetkých druhov pokoja však je najcennejší 

NEBESký pOkOj. Uvo¾òuje napätie a zbavuje nás stresu. Mys-

lime na Ježiša, ako spal v loïke, ktorou zmietal vietor a búrka na 

mori. (Mar 4,38-40) Alebo na Petra, ktorý pred svojou popravou 

hlboko spal. (Sk 12,6) Aj my dnes potrebujeme by� oslobodení 

od akéhoko¾vek strachu. Ako to môžeme dosiahnu�? Len tak, 

že nás týmto pokojom naplní Duch Svätý, ktorého Ježiš poslal 

namiesto seba na našu zem. 

FakToR 4 
Aby sme mohli oceni� hodnotu tohto faktoru, musíme 

myslie� na krutos� sveta, v ktorom žijeme. Hrôzy a zmätky 

sa nás dotýkajú v najrôznejších formách. To naj�ažšie, èo nás 

však tiež neobchádza, sú nespravodlivos� a nenávis�, dokonca 

necitlivé, niekedy až kruté konanie jednotlivcov, ktorí nemajú 

pod kontrolou vlastný jazyk. 

Aby sme to všetko mohli vydrža�, potrebujeme trpezlivos�, 

ktorú mal aj náš Spasite¾. Keï sa Boh stretol s Mojžišom na 
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vrchu Sínaj, povedal o sebe, že je „Boh ¾útostivý a milosrdný, 

dlho zhovievajúci a ve¾ký èo do milosti a pravdy.“ (2 Moj 34,6)

Keï denne prosíme o nebeskú trpezlivos�, budeme schop-

ní prenies� sa aj cez chyby druhých a s vážnos�ou pre nich 

vyprosova� Božie požehnania. Budeme môc� poveda� s apoš-

tolom Pavlom: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilòuje.“ 

(Fil 4,13)

FakToR 5 
Ide tu o vlastnos�, ktorú ve¾mi potrebujú tí, ktorých práca 

má �ažisko v komunikácii. Vo svete obchodu, v riadiacej práci, 

všade, kde prichádzame do styku s ¾uïmi, ktorí potrebujú 

pomoc, sú láskavos� a priate¾skos� ve¾kým ziskom. E. 

G. Whiteová napísala: „Úprimná láskavos� je v Božích oèiach 

drahokamom ve¾kej ceny.“ (3T 536)

Keï Ježiš žil na zemi, ukázal nám túto vlastnos� nádherným 

spôsobom. Vždy ju prejavoval s ve¾kým taktom.

Websterov slovník definuje takt ako „oh¾aduplné vnímanie 

toho, èo poveda� alebo urobi�, aby sme druhého neurazili“. Aj 

Ellen Whiteová hovorí o Božom takte a v¾údnosti. (6T 400)

Už tretí rok som pracoval na telefónnom zozname v Buffale, 

v štáte New York. Raz ráno ma vedúci zavolal do svojej kance-

lárie. Pýtal som sa sám seba, aká naliehavá záležitos� to bude. 

Keï som vstúpil a zatvoril za sebou dvere, požiadal sekretár-

ku, aby mu neprepájala žiadne hovory, kým jej zas nedá na to 

súhlas. Vyzeralo to tak, že ma èaká nieèo nepríjemné. Bolo to 

však èosi iné.

„Roger,“ zaèal pokojným tónom. „Mám tu objednávku, ktorej 

vybavenie si bude vyžadova� zvláštnu starostlivos�, ale najmä 
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anjelskú trpezlivos� a takt. Tu je zmenka na nieko¾ko stoviek 

dolárov roène. Keï sme my, riaditelia, pripravovali úlohy pre 

štyridsa�tri zamestnancov, dlho sme diskutovali o tom, kto by sa 

na túto zákazku najlepšie hodil. Potrebujeme niekoho taktného, 

šikovného a zároveò na vysokej odbornej úrovni, ktorý urobí na 

klienta dojem.“ „Roger, myslím si, že vy ste ten pravý muž,“ dodal.

„Èo na to ten, kto vybavoval túto objednávku minulý rok?“

„Nemôžeme mu ju da� znovu, pretože mal s òou ve¾ké 

problémy. Zmluva bola uzatvorená desa� dní predtým, ako bol 

zoznam odovzdaný do tlaèe, so stratou takmer 200 dolárov 

roène. Ten èlovek tvrdí, že najhoršie sa rokuje s riadite¾om 

akciovej spoloènosti. Nie je ochotný nájs� si èas, aby sa mohol 

dohodnú� jeho inzertný program. Namiesto toho nášmu zástup-

covi navrhol, aby sa zastavil dva- alebo trikrát v týždni, že ho 

možno zastihne, keï bude ma� trochu èasu. Ten èlovek tvrdí, 

že v priebehu pol roka sa tam zastavil aspoò pä�desiatkrát.“

V prvej chvíli sa ma zmocnila ve¾ká nechu� prija� túto po-

nuku. Ticho som sa modlil: „Pane Ježišu, èo mám robi�?“ Cítil 

som, že toto je príležitos� pre riadite¾ov i celé oddelenie, aby 

spoznali, že Boh, ktorý povedal: „Pamätaj na deò sobotný, aby 

si ho svätil,“ sa stará o svoj ¾ud. 

Môj šéf mi pripomenul jednu �ažkú obchodnú zmluvu, na 

uzatváraní ktorej sa zúèastnil ako pozorovate¾. Bol nadšený, 

akým spôsobom som vtedy zvládol celú situáciu. Obrátil  sa na 

mòa so slovami: „Roger, som presvedèený, že vám sa to poda-

rí. Viem, že vás sprevádza ve¾ká moc a že budem na vás hrdý. 

Prijmete túto ponuku?“

„Dobre teda. Aj ja som presvedèený, že bude treba Boží 

zázrak, aby som tú objednávku vybavil pod¾a vášho oèakávania. 

Zoberiem ju!“
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Najskôr som prosil Pána, aby mi dal božský takt, dobrotu 

a priate¾ský prístup k ¾uïom. Potom som telefonicky požiadal 

toho muža o pä�minútovú schôdzku, aby som sa mu predstavil 

a povedal, o èo mi ide. 

Tento konštruktívny prvý kontakt viedol k ïalšiemu po-

hovoru, keï som mu už ukázal návrhy inzerátov, ktoré som 

pripravil.  S výsledkom mojej práce bol spokojný a požiadal 

ma, èi ho môžem niektorý deò o siedmej hodine ráno navštívi� 

v jeho kancelárii. Chcel so mnou prebra� ešte detailné záležitos-

ti a ïalšiu inzerciu.  Poznamenal, že iba vtedy má èas v pokoji 

prebra� tieto veci. Súhlasil som.

Keï sme vybavili služobné záležitosti týkajúce sa inze-

rátov, zaèal mi rozpráva� o ve¾kých problémoch so synom 

– jedináèikom, ktorý bol ich jedinou rados�ou, kým nezaèal 

fetova� a nedostal sa do konfliktu so zákonom. Rodièia už 

neboli schopní unies� túto zá�až. �ažko sa vyrovnávali s tým, 

že im robí takú hanbu. Navrhol som mu, že sa budem za ich 

syna a celú rodinu každý deò modli� a on mi za to poïakoval.

Asi o mesiac mi volal, aby ma informoval o novom produkte 

firmy, a zároveò dodal, že situácia u nich doma sa výrazne zlep-

šila.  Prosil ma však, aby som sa za to ïalej modlil. O dva dni sme 

sa stretli osobne, a pritom hovoril aj o zmenách, ktoré sa odo-

hrali s ich synom. Chlapec sa rozhodol zmeni� svoj životný štýl 

a poprosil rodièov, aby mu v tom pomohli. Manželka už nemusí 

užíva� silné lieky na upokojenie. Sám už pokojne spí celú noc, 

pretože zo seba zložil tú obrovskú zá�až starostí o syna. Potom 

povedal nieèo, èo ma naplnilo ve¾kou rados�ou: „S manželkou sme 

presvedèení, že to boli vaše modlitby, ktoré priniesli do nášho 

života to¾ko požehnania. Už vtedy, keï ste prvýkrát navštívili 

moju kanceláriu, som celý deò prežíval pokoj a rados�.“
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FakToR 6 
Aj tu ide o  Božiu vlastnos�, o ktorej Biblia hovorí, že sa bez 

nej nezaobídeme. Je to DOBrOtA. 

Starí Židia ve¾mi sklamali Boha, lebo práve ona im chýba-

la. Prorok Ezechiel opisuje ich konanie takto: „Èloveèe, kým 

býval Izrael na svojej pôde, zneèis�oval ju svojím spôsobom 

života a svojimi skutkami... preto som si vylial na vás svoj 

pálèivý hnev pre krv, ktorú preliali v krajine... Rozptýlil som 

ich medzi národy... Ale kamko¾vek prišli k národom, znesvätili 

moje sväté meno... Vtedy som mal s nimi súcit pre moje sväté 

meno... Preto povedz domu Izraela: Takto vraví Hospodin Pán: 

Nekonám kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému 

menu, ktoré ste znesvätili medzi národmi... Posvätím svoje 

ve¾ké meno... a pohanské národy poznajú, že ja som Hospo-

din,... keï sa na vás dokážem svätým pred ich oèami... A dám 

vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra... a spô-

sobím, aby ste chodili pod¾a mojich ustanovení, zachovávali 

a plnili moje nariadenia.“ (Ez 36,17-27)

Je pre mòa povzbudzujúce, keï viem, že Boh aj teraz èaká, 

aby nám mohol preukáza� svoju dobrotu a obdaril nás mo-

cou prostredníctvom Ducha Svätého, aby sme viedli ví�azný 

kres�anský život. Musíme si však každý deò nájs� èas a prosi� 

ho o to!

FakToR 7 
Tento faktor má rozhodujúci význam. Bez neho nie je 

kres�anský život vôbec možný. Je to živá viera. „Bez vie-

ry sa totiž nikto nemôže páèi� Bohu. Kto k nemu prichádza, 
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musí veri�, že Boh je,  a že odmieòa tých, ktorí ho h¾adajú.“ 

(Žid 11,6)

Živá viera je pilierom našej duchovnej stability a zdrojom 

duchovnej sily. Umožní nám vybudova� si neochvejnú dôveru k 

nášmu nebeskému Otcovi a v moc Svätého Ducha. Ellen Whi-

teová o tom napísala: „Vieru vštepuje Duch Svätý a darí sa jej 

len tam, kde sa o òu starajú.“ (VSV 380)

FakToR 8 
Vo svete, kde z každej strany pôsobí a dolieha egoizmus 

a sebavyvyšovanie, potrebuje Boží ¾ud viac, ako èoko¾vek iné, 

Kristovu miernos�. Pokora a poddanie sa Božej vôli sú v Bo-

žích oèiach vlastnos�ami ve¾kej ceny: „Lebo takto hovorí vysoký 

a vznešený, ktorý obýva veènos�, ktorého meno je Svätý: Bývam 

na výsosti a na svätom mieste a s tým, kto je zdrveného a po-

níženého ducha, oživujúc ducha ponížených a oživujúc i srdce 

zdrtených.“ (Iz 57,15)

FakToR 9 
Asi pred sto rokmi ukázal Boh E. G. Whiteovej, že krátko 

pred koncom sveta bude situácia v oblasti morálky taká, ako 

za èias Nóacha. (Mat 24,37-39)

Ako môžeme obstá� v tomto bezbožnom svete, ak chceme 

ži� èistý, ví�azný kres�anský život? Len tak, že pôjdeme cestou,  

ktorou šiel pred nami Ježiš: „Kristus prišiel na túto zem, aby 

nám ukázal, že každý èlovek môže vies� dokonalý život mocou 

zhora.“ (MH 25) „Ježiš nepovolil hriechu. Ani jedinou myšlien-

kou nepod¾ahol pokušeniu.“ (TV 108)
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Aká je to vlastnos�, ktorú to¾ko potrebujeme? Je to SEBA-

OVláDANIE, ktoré nám chce da� Duch Svätý. Získa� èistotu 

myšlienok, srdca i života môžeme výluène tak, že dovolíme 

Duchu Svätému, aby nás stále usmeròoval a zmocòoval. Text 

v liste Rimanom 12,21 vyzýva: „Nedaj sa premôc� zlému, ale 

dobrom premáhaj zlé.“  Tu je recept, ako môžeme ovláda� 

myšlienky, ktoré sa vynárajú, a nie sú èisté ani š¾achetné.

Zo skúsenosti viem, že verše z Božieho slova, ktoré sme 

sa nauèili naspamä�, sú nám ve¾kou pomocou. V Žalme 

119,11 èítame: „V srdci som si skryl tvoju reè, aby som  proti 

tebe nehrešil.“ V Žalme 24,3.4 nachádzame zasa tieto dô-

ležité slová: „Kto smie vstúpi� na vrch Hospodinov? A kto 

sa postavi� na jeho svätom mieste? Èlovek nevinných rúk 

a srdca èistého.“ 

Nasledujúce slová E. G. Whiteovej sú pre mòa vždy 

ve¾kým povzbudením: „Kristus poslal svojho Ducha ako 

božskú  moc, ktorá má v èlovekovi premáha� zdedené i vy-

pestované sklony k zlu, a cirkvi má pomôc� získa� jeho 

povahu.“ (TV 471)

Ví�azstvo prostredníctvom Krista – to je tá najmocnejšia 

skúsenos�. Sme povolaní ví�azi�. Naše modlitby prinesú ve¾ké 

„dividendy“ pre Božie krá¾ovstvo a nám samým úžasné skúse-

nosti i rados�...

Na záver tejto kapitoly ešte jeden citát z knihy Túžba  

vekov, s. 469: 

„Utešite¾ príde ako odpoveï na modlitbu viery vždy a všade, 

v každom zármutku a utrpení, kedyko¾vek sme bezradní a ne-

vidíme do budúcna, alebo keï sa cítime opustení a osamotení. 

Okolnosti nás môžu odlúèi� od všetkých našich pozemských 

priate¾ov, ale nijaká okolnos� èi vzdialenos� nás nemôže odlúèi� 
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od nebeského Utešite¾a. Nech sme kdeko¾vek, nech ideme 

kamko¾vek, žije s nami, podopiera nás a povzbudzuje, dáva 

nám silu a potešuje nás.“
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6. kapitola  

„Veèný“ modlitebný zoznam

Bolo obdobie alergií. Kýchanie ma prebudilo asi o štvrtej ráno. 

Užil som liek na utíšenie, ale na spánok sa už nedalo ani pomyslie�. 

Prosil som Pána, aby ma viedol k zamysleniu a modlitbám. Hneï 

mi zišiel na myse¾ biblický príbeh o ve¾kom ví�azstve Izraela v boji 

proti Amálekovcom v Refidíme. (2 Moj 17,8-16)

Mojžiš, Áron a Chúr pozorujú boj z jedného vrchu. Mojžiš, 

muž modlitby, pozdvihne ruky k nebu a prosí za svoj ¾ud. Boj 

sa schy¾uje k porážke Izraelcov. Mojžiš je unavený, ramená mu 

klesajú. Nepriate¾ získava prevahu.

Keï to vidia Áron a Chúr, posadia ho na kameò a až do zá-

padu slnka mu podopierajú ruky, každý z jednej strany. Izrael 

nad Amálekovcami slávne zví�azí.

Pri uvažovaní o tomto príbehu som si uvedomil, aká dôležitá je 

pri príhovorných modlitbách vytrvalos� a neúnavnos�. Roky som 

volal v modlitbách k Bohu za ¾udí a videl som len malé výsledky, 

kým som si neurobil modlitebný zoznam a každú osobu z neho 

denne nepredkladal Pánovi. Až potom som zaèal  pozorova�, ako 

sú mnohé tieto modlitby vypoèuté pred mojimi oèami.
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Napríklad Róbert, ktorý bol závislý od drog, je dnes opä� 

š�astné Božie die�a (pozri 7. kapitolu). Tri roky som jeho 

záležitos� denne predkladal pred trón Božej milosti s prosbou, 

aby ho Duch Svätý viedol k pokániu a pomohol mu robi� správne 

rozhodnutia v prítomnosti i pre veènos�.

Pevne verím, že bez pôsobenia Ducha Svätého sa neprebudí 

svedomie èloveka, práve tak, ako bez Krista nemôžeme získa� 

odpustenie hriechov. Boh nikdy neobmedzuje slobodu rozhodo-

vania. Duch Svätý nenúti èloveka, aby robil nieèo, èo nechce, len 

mu ukazuje lepšiu cestu pre jeho život a ponúka pravú rados� 

a pokoj. Rozhodnutie prenechá jemu.

Keï som si v to ráno premietal v mysli boj medzi Izrae-

lom a Amálekovcami, prišlo mi na um svedectvo, ktoré mi 

na poèiatku mojej cesty viery prinieslo ve¾ké povzbudenie: 

„Spasite¾ovi sú vzácnejší tí, v srdciach ktorých sa odohral boj 

so satanom a on ich zachránil mocou svojej lásky, než tí, èo 

hriech nikdy nepoznali.“ (KP 88)

Myšlienka, že Spasite¾ chráni ako poklad tých, ktorí boli 

vyslobodení z moci hriechu jeho láskou a milos�ou, a že ich mi-

luje viac ako nepadlé bytosti vo vesmíre, ma naplnila staros�ou 

o ¾udí, ktorí dosia¾ žijú v hriechu a nepoznajú lásku nebeského 

Otca. Pochopil som, že je jediná cesta, ako ich zachráni�: prí-

hovorné modlitby za nich, aby Duch Svätý pôsobil na ich sve-

domie a priviedol ich pod moc Kristovej krvi, ktorá ich môže 

ospravedlni� a od základu zmeni� ich životy. Pocítil som však aj 

zodpovednos� za ¾udí na mojom modlitebnom zozname. Napad-

lo mi: Kto by sa modlil za nich, ak by som zomrel?  Ako zaruèím, 

že sa niekto bude denne prihovára� za každého z tých, ktorí 

práve prijali pomoc Svätého Ducha a mohli by sa ešte niekedy 

dosta� do problémov, tiesne èi trápenia? Vtedy som pochopil, že 
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potrebujem nejaký trvalý modlitebný zoznam. Neviem, ako som 

na to prišiel, ale táto myšlienka mi nedala pokoja. Povedal som 

Pánovi o svojej obave, že by moje príhovorné modlitby mohli 

náhle presta� a mnohí by zostali bez pomoci. 

V týchto dòoch som sa nauèil naspamä� niektoré verše zo 17. 

kapitoly Jánovho evanjelia, týkajúce sa uèeníkov Ježiša Krista. 

Ježiš mal staros� o svojich uèeníkov. Pochopil som, že rozumie 

aj mojej starosti o nezachránených ¾udí.

„Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem 

k tebe. Otèe svätý, zachovávaj ich v  tvojom mene, ktorých si 

mi dal, aby boli jedno, ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich 

zachovával... Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich 

ochránil pred zlým... Neprosím však len za nich, ale aj za tých, 

ktorí skrze ich slovo uveria vo mòa...“ (Ján 17,11-20)

Slová Kristovho príhovoru zahrnujú všetkých jeho nasle-

dovníkov až do konca èasu a mòa viedli k prosbe: „Drahý Pane, 

urob zo mòa múdreho príhovorcu! Nauè ma s vierou a láskou 

prosi� za mojich pozemských bratov a sestry tak, aby si ich 

mohol požehna� a zachráni� pre veènos�!“

Po tejto modlitbe mi Boh pripomenul slová Ellen Whiteovej: 

„Tí, èo prosia, aj keby prišli žiada� o chlieb pre hladných hoci 

o polnoci, dostanú, o èo prosia.“ (KP 112)

„Podobne ako Áron, ktorý svojou službou symbolizoval Kris-

ta, aj náš Spasite¾ vnáša vo svojom srdci mená celého Božieho 

¾udu do najsvätejšieho miesta.“ (Tamtiež.)

Èítame o tom v 2 Moj 28,29: „Tak nech Áron nosí mená Izra-

elcov na náprsníku pre súdne výroky na svojom srdci ako stálu 

pripomienku pred Hospodinom, keï bude vchádza� do svätyne.“

To bola odpoveï na moje ¾udské hranice. Dovolím Pánovi, 

aby zapísal mená všetkých ¾udí, ktorí sú na modlitebnom zozna-
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me, na náprsník svojej spravodlivosti. Aj keby som mal zomrie� 

dnes, Ježiš, môj Príhovorca, bude sa za nich prihovára�. 

Áno, skutoène mám veèný modlitebný zoznam. Nech pribud-

ne tých mien poèas desa�roèí aj na stovky, s apoštolom Pavlom 

môžem by� ubezpeèený: „Veï máme nie ve¾kòaza, ktorý by ne-

mohol spolucíti� s našimi slabos�ami, ale ve¾kòaza, ktorý bol vo 

všetkom skúšaný, ale bez hriechu. Pristupujme teda s dôverou 

k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milos� 

a pomoc v pravý èas.“ (Žid 4,15.16)

Zaèiatkom 70. rokov som pracoval v Zlatých stránkach 

v Buffale, štát New York. Môj nadriadený sa ma spýtal, èi  

chcem pomôc� v naliehavej situácii. V Plattsburghu sa zaèínala 

stava� nová telefónna budova a ukazovalo sa, že bude treba 

niekoho, kto bude schopný zvládnu� ve¾ké objednávky. Mnohé 

z nich budú v kanadskom Montreale. Išlo o zákazku, ktorej 

vybavenie malo trva� asi štyri týždne.

Súhlasil som a vzal som celý projekt „útokom“. Vïaka Duchu 

Svätému, ktorý mi pripravil cestu, sa dosiahli výborné výsledky. 

Bol som ten rok jedným z dvoch mužov v štáte N.Y., ktorým 

bolo udelené zvláštne uznanie a dostalo sa im tej cti, že sa stali 

èlenmi klubu úspešných predajcov za vynikajúce predajné vý-

sledky v inzercii Zlatých stránok.

Po celodennom rokovaní v Montreale som sa vrátil veèer 

unavený a hladný do svojej kancelárie v Plattsburghu. Rýchlo 

som zaznamenal výšku tržby za tento deò a èistý zisk. Prišiel za 

mnou kolega Anthony. Celý deò bol tiež taký zamestnaný, že 

nemal èas ani sa najes�. Dohodli sme sa, že sa spolu naveèeriame.

Pri jedle sa ma Tony pýtal na manželku a deti. Potom sa 

rozhovoril o svojej rodine. Poèas rozhovoru som cítil, že ma 

vedie  Duch Svätý, aby som aj tohto èloveka pripísal na svoj 
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modlitebný zoznam. Tony bol plný výèitiek kvôli jednej udalos-

ti, ktorá v živote mnohých ¾udí okolo neho spôsobila doslova 

tragédiu. Pripravila ho o úspešný podnik, za ktorým boli roky 

driny, a priniesla mu odcudzenie jeho dospievajúcich detí, ktoré 

ve¾mi miloval.

Všetko sa to zaèalo na vianoènej party v jednej banke. Tony 

hovoril s riadite¾om banky a jeho sekretárkou. Tu sa objavila 

mladá žena, ktorá priviezla sekretárku a ospravedlnila sa, že 

musí odís� domov skôr, než pôvodne predpokladala. Pýtala sa, 

èi by mohol odviez� sekretárku niekto iný. Tony sa ponúkol, 

že ju odvezie. Poèas dlhej cesty s ním flirtovala. Zaregistroval 

to a napadlo ho, že by sa mohol pokúsi� požiada� ju o bozk za 

zvezenie. Spýtal sa, èi nemá niè proti priate¾skému vianoènému 

bozku. Na jeho prekvapenie odvetila, že je to aj jej želanie, že si 

priala preži� malé ¾úbostné dobrodružstvo. A to bol zaèiatok kra-

chu. Po „nevinnom“ vianoènom bozku nasledoval novoroèný...  

Schy¾ovalo sa k afére, keïže obaja mali manželské záväzky.

Tí dvaja sa nieko¾ko mesiacov stretávali v rôznych moteloch. 

Manžel sekretárky nechal svoju ženu sledova� súkromným de-

tektívom. Potom zavolal Tonyho žene a informoval ju o tom, 

èo sa deje. Nahnevala sa a hneï požiadala nielen o rozvod, ale 

aj o odstupné, èo Tonyho finanène celkom zruinovalo. Mu-

sel preda� obchod, plati� alimenty a zaplati� súdne výdaje. S 

priate¾kou sa rozhodli odís� a zaèa� nový život v inom meste. 

Potom tvrdo pracoval tri roky, aby mohli zaèa� to, èomu hovorili 

„nový život“. Nasledovali však ïalšie rany. Manžel jeho druhej 

ženy sa s òou kontaktoval a prosil ju, aby sa kvôli de�om vrátila. 

Ona ponuku s rados�ou prijala a Tonyho opustila tak rýchlo, že 

bol tým úplne ohromený. Zaèal pi� a trávi� víkendy v alkoholic-

kom opojení, aby utekal pred pocitom viny.
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Spýtal som sa ho, èi niekedy nepomyslel na to, aby h¾adal 

pomoc u Boha...

„Chcem by� voèi tebe celkom èestný,“ odpovedal. „Nemám 

záujem o náboženstvo. Od svadby som nebol v kostole, a je to 

už poriadne dlho.“

Pri ïalšom rozhovore som zistil, že o Bohu a Biblii nevie 

vôbec niè a ani mu to neprekáža. Veril len v nejakú stvorite¾skú 

silu, ktorá všetko riadi, ale radikálne odmietal všetko, èo by 

malo èosi spoloèné s osobným Bohom.

Povedal som však nieèo, èo ho šokovalo: „Tony, keï si spon-

tánne zaèal tento rozhovor a celkom dobrovo¾ne mi rozprával 

o svojich problémoch, chcem ti poveda�, èo bude nasledova�. 

Odo dneška sa budem za teba modli� a tvoje meno si chcem 

skutoène pripísa� na svoj modlitebný zoznam a nikdy ho 

neodstráni�. Verím, že Duch Svätý povedie tvoje kroky do Bo-

žieho mesta.“

Po chví¾ke mlèania zaèal kokta�: „Ja, ja, ja som nikdy niè také 

nepoèul. Neviem, èo mám poveda�, ale som prekvapený a dojatý, 

že máš o mòa záujem. Úprimnos� a sila tvojho presvedèenia sa 

ma hlboko dotkli a dali mi nový, dosia¾ neznámy pocit. Ïakujem 

za to, èo si povedal.“ Potom sme zmenili tému.

Pre pracovné vy�aženie sa nám už nepodarilo dohodnú� 

podobné stretnutie. Keï som raz v piatok odchádzal z kance-

lárie, odprevadil ma k autu. Pritom sa mi zveril s nieèím, èo mi 

pomohlo pochopi� jeho vtedajšie prekvapenie pri mojej zmien-

ke o modlitbe za neho. Povedal: „Dôvod, preèo som bol taký 

dojatý a zmätený v tej reštaurácii bol ten, že moja babièka mi 

pred smr�ou povedala nieèo podobné: Anthony, verím, že moje 

modlitby za teba budú vypoèuté, a že Duch Svätý povedie tvoje 

kroky do svätého mesta.“
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Keï sme sa lúèili, povedal: „Roger, ak raz vo svojom živote 

zájdem tak ïaleko, že sa zaènem zaujíma� o duchovné veci, ver, 

že chcem by� ako ty, adventista.“ Uplynulo devä� rokov, kým 

sme sa znovu stretli. Raz som si v reštaurácii prezeral jedálny 

lístok, keï ma niekto z¾ava oslovil:

„Roger Morneau, èo �a sem priviedlo z ïalekého sveta?“

Zodvihol som oèi a vidím Tonyho, ktorý mi s úsmevom podáva 

ruku. Práve dojedol a chystal sa odís�. Rozhodol sa však, že sa 

so mnou ešte porozpráva. O chví¾u sme sedeli v jeho aute a spo-

mínal na náš prvý rozhovor spred deviatich rokov v reštaurácii 

v Plattsburghu.

 Hovoril, ako mu pomohol uvažova� o veciach, ktoré majú 

ešte v živote cenu.

Opakovane mi ïakoval za modlitby a zdôveril sa mi, že od-

vtedy skoncoval s alkoholom a fajèením. Ale predovšetkým zažil 

neobyèajné skúsenosti, v ktorých zazrel Boží záblesk a pocítil 

záujem o duchovné veci. Už nejaký èas študuje Bibliu s man-

želmi, ktorí sú èlenmi Cirkvi adventistov s. d.

Keï sme sa rozlúèili, celý deò som ïakoval Ježišovi za túto 

skúsenos�. Pomohla mi lepšie porozumie� jeho mocnej službe 

v nebeskej svätyni. Predtým som nechápal, že musím svoj 

„veèný“ modlitebný zoznam vloži� do jeho „veèného“ zoznamu, 

kde sú vyryté mená všetkých ¾udí. Aj tie, na ktoré som ja už 

zabudol, ale Ježiš ich nosí stále na svojom srdci.
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7. kapitola

Príhovory za mladých ¾udí

V jednej z prechádzajúcich kapitol som sa zmienil o  Róber-

tovi, mladom mužovi, ktorý zví�azil nad závislos�ou od drog 

a vrátil sa k Bohu. Bola to odpoveï na vysielané príhovorné 

modlitby. Porozprávam vám o tom, ako sa Svätý Duch oòho 

staral a žehnal ho v èase, keï sa vzdialil od Boha.

Bolo to smutné prekvapenie, keï som sa od Róbertových 

bývalých kolegov zo štúdií, ktorí prežili neuverite¾nú zmenu 

v živote tohto mladého èloveka, dozvedel, že po nieko¾kých 

rokoch, èo odovzdal svoj život Ježišovi, sa stal z neho èlovek 

zameraný len na seba.

Jeden jeho priate¾ poznamenal: „Róbert už nie je ten rozhod-

ný mladý kres�an, akého sme ho poznali. Po kolegovi prevzal 

zamestnanie, èo mu prinieslo materiálny prospech a neskôr, 

spolu s príjmom manželky, aj postavenie a nový spôsob života, 

na ktorý si rýchlo zvykli. Spriatelili sa s niektorými kolegami 

z práce a tí ich priviedli k takému druhu zábavy, aký predtým 

nepoznali. Róbertova manželka bola fascinovaná rockovou 
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hudbou, ktorej onedlho obidvaja pod¾ahli. Vo vo¾nom èase sa 

venovali aktivitám, ktoré ich nielenže vzdialili od Boha, ale èoraz 

viac aj od bývalých priate¾ov a od seba navzájom. Èi potom 

opustil on ju, alebo ona jeho, to presne neviem.“

Jeho kolega pokraèoval: „Róbertov brat mi rozprával, že 

v jeho byte fajèili trávu a užívali aj iné drogy za tisíce dolárov. 

Okrem toho ve¾a investoval do prvotriednych stereozariadení.

Skôr, ako som vyjadril nahlas svoje sklamanie, mladý muž 

pokraèoval: „Netrápte sa kvôli nemu. Róbert nepotrebuje váš 

súcit. Poznal predsa to lepšie a nemusel sa vôbec dosta� do tejto 

situácie. Urèite sa sám rozhodol pre to, po èom túžil. Inak by si 

udržal od týchto vecí odstup.“ 

Prirodzene, hneï som pochopil, že Róbertov prípad potre-

buje moje každodenné modlitby. Prosil som Ducha Svätého, aby 

mu dal ví�azstvo nad rockovou hudbou, alkoholom a drogami. 

Vedel som, že to môže trva� aj roky, kým tento mladý muž príde 

k bodu, keï zatúži vráti� sa spä� k Bohu, no rozhodol som sa, že 

sa budem zvyšok svojho života za neho denne modli�.

Ubehli tri roky a jedného dòa som zažil príjemné prekvape-

nie. Stretol som sa s Róbertom na ve¾kom výroènom stanovom 

zhromaždení v New Yorku. Pri tejto príležitosti som sa osobne 

presvedèil, ako na neho Svätý Duch pôsobil. Povedal mi:

„Pä� rokov som si nemohol odoprie� pôžitky, ktoré pod¾a 

mnohých patria k ’dobrému životu‘. Od rána do veèera som bol 

doslova zotroèený týmito sklonmi a prianiami. Žil som len tým, 

aby som uspokojoval svoje potreby alebo žil v oèakávaní ich 

napåòania. Napríklad ráno. Prvé, èo nesmelo chýba�, kým som 

šiel do práce, bola moja ob¾úbená rocková hudba. Musel som ju 

poèúva�, aby som dosiahol vnútorné uspokojenie a bol schopný 

naštartova�. Každý víkend znamenal divoký program v partii. 
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Ženy, alkohol a všetko ostatné, èo k tomu patrí.  Niekedy sme išli 

moja žena a ja oddelene, aby som sa cítil úplne vo¾ný a mohol si 

robi�, èo chcem. Keï sme sa rozišli, odpadol aj tento problém. 

Netušil som, s èím sa budem musie� èoskoro vysporiada�.“

„Môžeš mi o tom poveda� viac?“ spýtal som sa.

„Asi pred rokom sa zaèalo nieèo dia�. Najskôr mi prestalo chuti� 

pivo a rocková hudba. Raz veèer som po príchode z práce zapol 

stereo a pustil si ob¾úbenú skladbu. Potom som si pohodlne sadol 

do kresla – v jednej ruke pivo, v druhej noviny. Keï som prehltol 

dúšok, pocítil som, že tu nieèo nehrá. Pivo mi nechutilo...

Išiel som do chladnièky po ïalšie. Zistil som, že chutí ešte horšie. 

Ani hudba mi už nepripadala ako predtým. Išiel som skontrolova� 

zosilòovaè. Všetko bolo v poriadku, no hudba už nevyvolávala vo 

mne pocity, aké som oèakával. Nechápal som, èo sa deje.

Práve v tom okamihu ktosi zaklopal na dvere. Objavil sa 

v nich Henry, môj dobrý kamarát. ’Henry, prichádzaš v pravý 

èas! Deje sa nieèo zvláštne a ja neviem, èo!‘ Nalial som zvyšok 

poslednej plechovky do pohára a ponúkol mu ho. Ochutnal ho. 

’Aké je?‘ opýtal som sa nedoèkavo.  ’Výborné!‘ povedal. ’To nie 

je možné, malo strašnú chu�!‘  namietal som. ’Daj mi ochutna� 

z tvojho pohára, nemôžem tomu uveri�!‘ povedal Henry. Keï 

prehltol prvý dúšok, utekal ho vyp¾u� do výlevky so slovami: ’Je 

skazené!  Nechcem �a vystraši�, ale cítim, že tu pôsobí nejaká 

nadprirodzená moc!‘ “ 

Môj záujem o Róberta bol teraz ešte napätejší. Spýtal som 

sa, èo si myslel o komentári svojho kamaráta.

„Moja prvá myšlienka bola, že sa niekto za mòa modlí, a Pán 

urobil nieèo, aby sa mi prihovoril a viedol ma k uvažovaniu nad 

tým, ako som žil. Táto skúsenos� ma prebudila a odvtedy som 

sa piva už nedotkol.“
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Potom pokraèoval: „O nieko¾ko dní po skúsenosti s pivom 

mi išlo takmer o život. Bolo to raz v novembri, okolo ôsmej 

veèer. Išiel som domov a keï som schádzal z kopca, pršalo. 

Cesta bola na niektorých miestach už namrznutá. Šiel som 

rýchlos�ou asi 70 kilometrov za hodinu, keï mi naraz skoèili do 

jazdnej dráhy štyri srnce. Svetlá ich oslnili. Stáli bez pohybu 

uprostred vozovky.

Ihneï som šliapol na brzdu, ale auto sa zaèalo krúti� a bolo 

neovládate¾né. Srnce síce zmizli, no auto nie a nie zastavi�. Asi 

o sto metrov ïalej bola cesta naš�astie rovná a auto zastalo na 

jej okraji. Keï som nadobudol duševnú rovnováhu, vystúpil som 

a posvietil baterkou. Pred sebou som uvidel priepas� hlbokú 

asi 200 metrov .“

Chystal som sa ho opýta�, aké myšlienky mu vtedy vírili hla-

vou, no on pokraèoval: „Cítil som sa hlboko zahanbený a zaèal 

som premýš¾a�, že sa za mòa urèite niekto modlí a jeho modlit-

by sú vypoèuté. Uvedomil som si, že pre niekoho má môj život 

väèšiu cenu ako pre mòa samého.“

„Táto skúsenos� ma povzbudila a obrátila k Bohu, lebo som 

zistil, že hoci som ho opustil, on ma neopustil. Od tej chvíle 

som musel èasto zvažova�, aké dôsledky má moje konanie pre 

veènos�. Nebolo to ¾ahké, ani bez zápasov, dosta� sa opä� na 

správnu cestu. Vtedy ešte mali na mòa mocný vplyv drogy. 

Vedel som, že túto závislos� sám nepremôžem. Preto som sa 

rozhodol hovori� s Ježišom o všetkom a nasledova� ho tak, ako 

ma povedie. Dnes som opä� slobodný. Zví�azil som nad sebou 

samým, nad drogami a nad hriechom.“

Róbertov príbeh posilnil moju službu príhovorných mod-

litieb, predovšetkým však moju dôveru k nebeskému Otcovi 

a v moc jeho Svätého Ducha. 
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Zamyslenie
Nesúhlasím s rodièmi, ktorí sú veriaci, a predsa si myslia, že 

oni ani Boh už nemôžu urobi� niè pre ich deti, ktoré zišli z cesty, 

opustili Pána a rozhodli sa ži� pod¾a svojich predstáv, pretože 

majú možnos� slobodne sa rozhodnú�. Títo rodièia si myslia, že 

sa môžu už len modli�, aby ich Pán Boh ochraòoval.

Taká argumentácia neobstojí a má katastrofálne následky. 

Je pravda, že Boh dal èloveku slobodnú vô¾u. Napriek tomu 

môže Duch Svätý na základe našich príhovorných modlitieb, 

ktoré sa odvolávajú na moc Kristovej krvi, zahna� mocnosti 

temnoty na útek. Môže vies� udalosti tak, že tí, za ktorých 

sa modlíme, dostanú novú silu, aby sa správne rozhodli, hoci 

pritom musia prechádza� rôznym utrpením.
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8. kapitola  

Modlitby za bezbožných 

Zažil som, aké neuverite¾né zmeny sa dejú v životoch tých, 

za ktorých sa modlíme. Výsledky mojej príhovornej služby patria 

Duchu Svätému. Nemôžem si ich privlastni�.  

Stojíme uprostred  �ažkých zápasov s mocnos�ami temnoty, 

ktoré nás chcú znièi�. Som presvedèený, že iba Duch Svätý nám 

môže da� ví�azstvo.

Radu pre ¾udí, ktorí potrebujú pomoc, som našiel v knihe  

E. G. Whiteovej: „Len opravdivá, vytrvalá, k Bohu sa upínajúca 

modlitba viery – viery, ktorá vedie k bezvýhradnej závislosti od 

Boha a k úplnému posväteniu sa jeho dielu  – môže zaruèi� po-

moc Ducha Svätého v boji proti kniežatám a zlým mocnostiam, 

vládcom temnoty tohto sveta a mocným duchom v nebeských 

oblastiach.“ (TV 300)

Uvediem ešte jeden citát, ktorý ma povzbudil k modlitbám, 

zvláš� za neveriacich: 

„Milos� pre nehodných ¾udí, ktorí si nezaslúžia niè dobré, 

je Božou vlastnos�ou. Sme vyzývaní, aby sme ju h¾adali, no my 

tak nerobíme. Boh sa teší, keï sa jeho milos� môže prejavova� 
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cez nás. Nie preto, že sme dobrí, ale práve preto, že sme celkom 

nehodní. Náš jediný nárok na jeho milos� je našou ve¾kou po-

trebou.“ (MH 161) 

V èase, keï som každoroène navštevoval svojich zákazníkov, 

aby som dohodol inzeráty pre Zlaté stránky, mohol som prežíva�, 

ako Duch Svätý menil a posväcoval životy aj neveriacich, bez-

božných ¾udí, za ktorých som sa modlil. Vo svojej príhovornej 

službe som bol vždy znovu posilnený a povzbudený.

Prosil som Pána o hlbšiu skúsenos� s modlitbou, aby som 

mohol prežíva�, ako jeho Duch žehná ešte väèšiemu poètu ¾udí. 

Netrvalo dlho a Boh moju modlitbu vypoèul.

Mal som pä�desiatku, keï som odmietol mnohé ponúkané 

príležitosti pracova� v manažmente. Jedného dòa dozrelo vo 

mne rozhodnutie h¾ada� si nejakú inú prácu.

Poci�oval som úbytok fyzických síl a stále znovu mi prichá-

dzali na myse¾ slová môjho vedúceho: „Roger, mali by ste vážne 

pomýš¾a� na to, aby ste svoje skúsenosti odovzdali mladším 

¾uïom.“  Pripomenul mi množstvo vzácnych skúseností s Bo-

žím vedením, ktoré som mal v rôznych �ažkých situáciách, ako 

napríklad v roku 1970, keï bolo treba pomôc� zriadi� novú te-

lefónnu stanicu a zreorganizova� telefónny nábor pre kanadskú 

provinciu v New Brunswick.

Vtedy som prevzal zodpovednos� za tento projekt a navrhol 

som, aby sa záznamy viedli dvojjazyène, pretože jednotlivé úze-

mia Maritimskej provincie boli až do 75 % obývané francúzsky 

hovoriacimi obyvate¾mi. Po mnohých týždòoch riadiacej práce 

v tejto oblasti som sa opä� vrátil do Buffala.

 S Božím požehnaním bola objednávka pre New Brunswick 

úspešná a odvtedy mi vyšší manažment ponúkal vedúce miesto. 

Sústavne som ho odmietal. Kládol som si otázku:  Ak by som 
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ponuku prijal, nevzdialilo by sa odo mòa Božie požehnanie, 

keï by som prevzal na seba zodpovednos� za ¾udí, ktorí berú 

èasto Božie meno nadarmo? Hoci sú to kultúrni, vzdelaní ¾udia 

s dobrými spôsobmi, s Bohom nemajú nijaký vz�ah a skúse-

nosti. Nechcel som, aby nieèo vytvorilo prekážku medzi mnou 

a Bohom. Roky môj život sprevádzal text Iz 59,1.2: „Ajh¾a, ruka 

Hospodinova nie je prikrátka zachraòova� a jeho ucho nie je 

také nedoslýchavé, aby nepoèulo. Ale vaše neprávosti sa stali 

hrádzou medzi vami a vaším Bohom!“

Znovu a znovu som sa musel pýta� sám seba, èi správanie 

týchto ¾udí nevytvorí bariéru medzi mnou a Bohom nato¾ko, 

že nepožehná moje snahy. Predložil som tieto obavy Pánovi 

a prosil ho o jasnú odpoveï – aby mi ukázal cestu, po ktorej 

mám ís�. 

Viedol ma cez dve skúsenosti, ktoré mi umožnili pochopi�, 

ako odstráni� tento múr oddelenia, ktorý stavajú bezbožnos� 

a zlo, aby  oddelili èloveka od Božej tváre. 

Pohoršenie, ktoré viedlo k modlitbe 
Raz v piatok popoludní, bolo to v apríli, som sa vracal domov 

a prechádzal som okolo Woolworthu. Rozhodol som sa zastavi�, 

keïže som potreboval ešte dokúpi� nejaké veci. Keï som sa 

vrátil k autu, napadlo mi, že som si mohol ešte nieèo zariadi� 

v papiernictve. Ortu� na teplomeri v popoludòajšej pá¾ave rýchlo 

stúpala... Na chví¾u som zastavil auto a stiahol okno, aby som 

sa trochu osviežil. O nieko¾ko minút prišiel zelený mercedes 

a zaparkoval o dve miesta ïalej odo mòa. V zrkadle som zazrel 

dvoch ¾udí v strednom veku, zrejme manželov. Pani sedela za 

volantom.
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„Mary, musíš ešte raz zapnú� zapa¾ovanie, aby som mohol 

zatvori� okno,“ povedal ten muž.

„Ty si ale hlúpy! Už som ti stokrát povedala, že ho môžeš 

zatvori�, aj keï motor už nebeží... Kedy si to koneène zapamätáš?“

Muž otvoril ústa, z ktorých sa rinul prúd sprostých slov 

a nadávok. Bol stále agresívnejší a vyhrážal sa jej, že ju zmláti, 

ak si hneï nezavrie hubu... „Aký sprostý muž,“ pomyslel som si. 

Hneï som sa zaèal modli�: „Ježišu, prosím �a, odpus� mu 

a mocnou silou tvojho Svätého Ducha odožeò  tie démonské sily, 

ktoré napåòajú jeho vnútro. Požehnaj jeho život pokojom, ktorý 

dáva tvoja láska.“

V nasledujúcom okamihu nastalo ticho. Asi dvadsa� sekúnd 

nepovedal ani slovo. Potom polohlasne riekol: „Mary, je mi ¾úto, 

že som bol na teba taký hrubý. Cítim sa vinný, že som sa s tebou 

rozprával takým spôsobom. Skutoène neviem, preèo som bol 

taký zlý. Èasto ma schytí hnev aj voèi tým ¾uïom, ktorých mám 

naozaj rád. Prosím, odpus� mi to. S¾ubujem ti, že sa budem 

snaži�, aby sa moje návaly zlosti neopakovali.“ 

Potom som poèul, ako aj žena priznáva, že nesie na tom èas� 

viny, lebo používa slová, ktoré druhého vyprovokujú. Pani dala 

manželovi nieko¾ko bozkov na zmierenie, zatvorili okno na aute 

a išli nakupova�.

Potom ona sledovala hodiny na parkovisku, kým jej muž 

h¾adal drobné na zaplatenie parkovného. Nemohol ich rýchlo 

nájs�, preto povedal manželke: „Miláèik, bola by si taká dobrá 

a pozrela sa do peòaženky, èi nemáš desa� centov drobných?“

„Ako by som to neurobila, keï si ma tak pekne oslovil? Vieš, 

že si mi tak pekne nepovedal odvtedy, èo boli deti ešte malé?“ 

Muž hodil peniaze do automatu, vzal ženu za ruku a ako novo-

manželia sa vydali nakupova�. 



86 

Keï som si sadol do auta, bol som prekvapený tou radikál-

nou zmenou, ktorá sa udiala v ich správaní. Táto skúsenos� 

v porovnaní s inými obsahovala novú dimenziu: ešte nikdy som 

sa nemodlil za odpustenie hriechov pre iných ¾udí. Vlastne až 

pohoršenie nad ich správaním ma viedlo k takýmto modlitbám.

Keï ten muž zaèal nadáva� svojej žene, pomyslel som si, že 

pravdepodobne ešte nikdy v živote neprosil o odpustenie hrie-

chov. Uvedomil som si, že hriechy odde¾ujú ¾udí od Boha, preto 

som prosil v tomto zmysle, aby Pán vypoèul moju prosbu hneï 

a poskytol zvláštnu pomoc tým, za ktorých som prosil. Mohol 

som vidie�, ako rýchlo sa zmenilo správanie toho páru, keï na 

nich zapôsobil Duch Svätý. Moja príhovorná modlitba sa vlastne 

stala nástrojom na otvorenie cesty. 

Hlbšie som pochopil, ako Ježiš riešil tento problém poèas 

svojej služby na zemi.

Ochrnutému, ktorý dúfal v telesné uzdravenie, povedal: 

„Èloveèe, odpúš�ajú sa ti hriechy.“ (Luk 5,20)  Najprv sòal z neho 

bremeno hriechu, aby mu potom dal aj zdravie, ktoré mu chý-

balo. Podobne povedal aj žene v Šimonovom dome: „Odpúš�ajú 

sa ti hriechy. Tvoja viera �a zachránila. Choï v pokoji!“ (Pozri 

Luk 7,48-50.)

„To je podstatné,“ povedal som si. Moja prvá úloha týkajúca 

sa modlitieb za neveriacich je prosi� Ježiša, aby vzal bremená 

ich hriechov na seba. Veï on je ten skutoèný „odborník“ na 

záchranu aj „beznádejných“ prípadov. 

Ïakoval som mu za to cestou domov a prosil, ak to bude 

Božia vô¾a o ïalšiu skúsenos�, v ktorej by bolo zjavné, ako mocne 

môže požehna� Svätý Duch, keï je odstránené bremeno hriechu.

Vedúci jedného ve¾kého drevárskeho a stavebného podniku 

ma upozornil, že hovori� s majite¾om bude �ažké, pretože ve¾a 
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vecí vybavuje mimo mesta. Naozaj bolo �ažké dohodnú� termín. 

Preto som sa tam zastavil vždy, keï som prechádzal okolo. Až 

posledný týždeò práce v tejto oblasti ma vedúci informoval, že 

majite¾ si praje ïalší inzerát a žiada pozmeni� niektoré texty 

v predchádzajúcom. Šéf bol vo svojej kancelárii, ale nemal dobrú 

náladu. „Musí sa stara� o to¾ko vecí,“ poznamenal vedúci. Požia-

dal som ho, aby mi dohovoril záväznú schôdzku na konkrétny 

dátum. Popoludní som dostal odkaz, že majite¾ ma prijme ïalšiu 

stredu o desiatej.

Bol nádherný deò. Darilo sa mi. V tom podniku som sa 

cítil ako v úli, všetko bolo v pohybe. S vedúcim sme smerovali 

k pracovni šéfa.

„Pripravte sa na všetko,“ varoval ma manažér. „Keï na vás 

šéf zreve, niè si z toho nerobte. Smola, ale dnes má skutoène 

ve¾mi zlú náladu. Je to cena, ktorú platí za to, že je bohatý.“  

Keï som vstúpil do pracovne šéfa, vôbec nezdvihol hlavu. 

Pozeral sa do papierov, ktoré mal pred sebou na stole. 

„To je ale nezdvorilý èlovek,“ pomyslel som si v prvom 

okamihu. Potom som si ale uvedomil, že tento èlovek je pod 

strašným tlakom. Na tvári sa mu zraèilo ve¾ké napätie. Zrejme 

to bol vášnivý fajèiar, lebo jeho pracovòa bola plná cigaretového 

dymu a  medzi zažltnutými prstami držal ohorok.

Vytoèil nejaké telefónne èíslo a hovoril s jedným zo svo-

jich manažérov. Bol oèividne nespokojný s výsledkom 

štvr�roèného zisku jednej filiálky. Nezdvorilo pritom klial, 

a èím dlhšie hovoril, tým bol vulgárnejší.

„To je ale odporný èlovek,“ pomyslel som si, „je mi z neho na 

zvracanie.“  Potom som si spomenul na svoju modlitbu pred su-

permarketom. Tam som vyprosoval milos� pre bezbožných ¾udí, 

aby som zakúsil, ako Boh sníma týmto strateným hriešnikom 
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bremeno hriechov a dáva svojho Ducha v boji proti „kniežat-

stvám a mocnostiam temnoty“. Teraz som však, naneš�astie, 

necítil túžbu modli� sa za tohto muža. Áno, vedel som, že je to 

nevyhnutné a správne, preto som sa prinútil k modlitbe: 

„Drahý Ježiš, potrebujem tvoju pomoc! Práve necítim ani 

tú najmenšiu potrebu modli� sa za tohto zlého èloveka. Pravdu 

povediac, radšej by som odtia¾to hneï odišiel. Ale ty nás vedieš 

k tomu, aby sme mali radi aj takých ¾udí, ktorí nie sú hodní lás-ky, 

preto �a teraz prosím o tvoju zvláštnu pomoc. Prosím, pomôž 

mi, aby som tohto muža nevidel takého, aký je, ale takého, akým 

sa môže sta� pod tvojím dotykom milosti.“

Vzápätí som pocítil ve¾ký súcit s ním a mohol som sa modli� 

ïalej:

„Zmiluj sa nad jeho stratenos�ou a odstráò všetko zlé, èo nosí 

v sebe. Zbor tie gigantické steny opevnenia, ktoré si vybudoval 

a ktoré ho oddelili od tvojej tváre! Pane, prostredníctvom moci 

Ducha Svätého vyžeò, prosím, démonické sily, ktoré zväzujú 

jeho myse¾ a nútia ho rozsieva� biedu do životov iných. Obklop 

ho atmosférou svetla a pokoja, aby mohol s ním dnes prebýva� 

Svätý Duch, prihovára� sa k jeho srdcu cestami spravodlivosti. 

Ïakujem ti, Pane, že vždy poèuješ moje prosby o pomoc a o 

potreby iných.“

Rozhodol som sa, že meno tohto muža si pripíšem na svoj 

denný modlitebný zoznam.  Hneï som pocítil, ako Duch Svätý 

zaèína pôsobi�.

Musím doda�, že moja kres�anská skúsenos� nie je zá-

vislá od pocitov, ale vždy je pre mòa dôležité, že „tak hovorí 

Pán“. Obava z toho, že Boh ma nechá nies� bremeno  jeho 

zloby, ma opustila, keï som videl, ako milostivo pôsobí Duch 

Svätý. Netrvalo ani pä� sekúnd a stal som sa svedkom ve¾kej 
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premeny. Reè toho muža bola úplne iná. Už nehovoril hrubo, 

aj hlas mu zmäkol. Slová boli inteligentné, mierne a rozumné.  

Aj výraz tváre sa mu zmenil. Dokonca sa usmieval, keï sa mi 

predstavoval.

„Som Denis D.“ Vstal od svojho písacieho stola a priate¾sky 

mi podal ruku. „Pán Morneau,“ povedal po chví¾ke, „som rád, že 

ste prišli. Je mi ¾úto, že ste prišli práve dnes, keï musím rieši� 

samé nepríjemné záležitosti.“

Potom sa zaèal ospravedlòova�. „Musím vám poveda�, že 

rozhovor, ktorého ste boli práve svedkom, nebýva èastý. Aby 

som bol k vám úprimný, musím doda�, že som... som z èasu na 

èas nepríèetný. Nie som šialenec alebo zúrivec, ale deje sa so 

mnou nieèo divné. Nerozumiem, preèo ma tak rozzúria veci, 

ktoré nikto nemôže zmeni�. Navyše sa mi zdá, že podobné 

incidenty sa dejú èoraz èastejšie a intenzívnejšie. Príliš èasto 

poci�ujem, ako vo mne narastá nekontrolovate¾ný hnev a po-

tom bièujem všetkých dookola.“ 

Pochopil som, že toho muža ve¾mi trápi situácia, v ktorej sa 

nachádza. „Kvôli tomu musím mojich manažérov plati� dvojná-

sobne, inak by so mnou nikto z nich nerobil,“ dodal. 

Vzápätí si uvedomil, že hovorí s celkom neznámym 

èlovekom. „Èo to robím, že práve vám rozprávam svoje ži-

votné patálie? Prosím, prepáète, že vám tu servírujem svoje 

problémy.  Hovorme radšej o vašom inzeráte, kvôli ktorému 

ste vlastne prišli.“

„Pán D., prosím, nerobte si starosti, môžete mi dôverova�. 

Prvoradou povinnos�ou v mojom povolaní je pozorne poèúva� 

všetko, èo mi moji zákazníci rozprávajú. Dlhé roky som to ús-

pešne robil. ¼udia mi ve¾mi èasto rozprávajú veci, ktoré nemôžu 

zveri� nikomu inému. Vravia, že sa v mojej prítomnosti cítia 
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úplne uvo¾nene. Veria, že niekedy je lepšie otvori� srdce niekomu 

úplne cudziemu, ako niekomu, kto ich dobre pozná.“

Jeho odpoveï ma prekvapila: „Roger, úplne súhlasím s tým, 

èo hovoria vaši zákazníci. Cítim, že z vás vyžaruje nejaká sila, 

ktorú �ažko definujem, ale mám pocit, akoby ste boli z iného 

sveta. Ešte nikdy som pri žiadnom rokovaní nezakúsil taký 

pokoj, ako teraz.“

„Ïakujem vám, pán D. Myslím, že sa vám teraz môžem 

zdôveri�, že od chvíle, keï ste telefonovali, som sa modlil, 

aby mocný Vládca vesmíru, Darca života požehnal váš život 

prítomnos�ou Svätého Ducha. Len On môže prinies� pokoj do 

srdca a skutoène pomôc�.“

Chví¾ku sa na mòa skúmavo pozeral a potom povedal: „Už 

dávno som sa zriekol Boha a náboženstva, ale dnes ste ma pri-

viedli k zamysleniu nad tým, že vesmírny Vládca a jeho moc sa 

dotýka zmysluplným spôsobom ¾udských životov. Páèi sa mi tá 

myšlienka. Nechápte ma, prosím, zle. Nemám v úmysle chodi� 

do kostola alebo nieèo podobné, ale boli by ste taký láskavý 

a modlili sa za mòa naïalej? Budem to ve¾mi potrebova�.“

Ubezpeèil som ho, že mi bude c�ou pripísa� si jeho meno na 

svoj „modlitebný zoznam“. Potom sme prebrali úradné záleži-

tosti, kvôli ktorým som prišiel. Keï nastal èas rozlúèky, milo 

povedal: „Zídem s vami po schodoch, odprevadím vás.“

Cestou som sa ho spýtal, ako mohol vybudova� taký vynika-

júci obchod. Po tvári mu preletel úsmev. Až k východu mi o tom 

rozprával. Pri lúèení sme si srdeène stisli ruky a prosil ma, aby 

som ho budúci rok znovu navštívil.

Ten rok som nepripravoval Zlaté stránky. Až o dva roky som 

navštívil tú oblas� ako vedúci obchodného oddelenia. Zavolal 

som mu. Mal ve¾kú rados�, že ma znovu vidí a bol ve¾mi zdvorilý. 
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Predstavil ma aj ¾uïom vo ved¾ajšej kancelárii a povedal: „To je 

ten èlovek, ktorý mi dal úplne nový poh¾ad na život a ušetril aj 

pekný balík peòazí.“

Na tvári a v správaní toho èloveka som spozoroval ve¾ké 

zmeny. Priam z neho sálal životný optimizmus a rados�. Na 

tabuli, ktorá visela nad jeho pracovným stolom, bolo napísané: 

„Modlitba mení veci!“ V skutoènosti modlitba mení ¾udí!

V tomto prípade som to bol aj ja, koho Boh požehnal zvláš-

tnym spôsobom. Overil som si, že sa vyplatí modli� za zlých 

a bezbožných ¾udí. Táto modlitebná skúsenos� podstatne 

ovplyvnila môj ïalší modlitebný život. Viedla ma k tomu, aby 

som prosil Božie odpustenie a pomoc Ducha Svätého aj tam, 

kde sa situácia zdá nepreh¾adná a beznádejná. Spoznal som, 

že to funguje!

Odvtedy ma dobrý Boh ešte ve¾akrát postavil do podobnej 

situácie. Nauèil som sa modli� aj na dia¾ku, kým som išiel na 

rokovanie, a prosil som, aby Boh svojím Duchom pre drahocen-

nú obe� Pána Ježiša pripravil cestu v ¾udských srdciach. Som 

vïaèný, že to robí dodnes a že som mohol by� mnohým ¾uïom 

na požehnanie.
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9. kapitola

Každý problém vyzýva k modlitbe

Ako manažér Severovýchodnej oblasti, ktorá pokrývala geo-

grafické územie ôsmich štátov, som väèšinu èasu trávil návšte-

vami úspešných predajcov telefónnych zoznamov.   

Po prezretí týždenných predajných správ som sa rozhodol, 

že musím navštívi� obchodných zástupcov Zlatých stránok 

v Pennsylvánii. Moju pozornos� upútali predovšetkým výsledky 

jedného spolupracovníka. Predtým to bol špièkový predajca, 

teraz však jeho správy vykazovali podstatný pokles obchodných 

úspechov. Napadlo mi, že má urèite nejaký problém.

V rozhovore sa mi Charles zveril, že jeho bývalá manželka, 

ktorá po rozvode dostala do opatery deti, mu robí ve¾ké prob-

lémy. Bráni mu v styku s nimi. Okrem toho bývalá svokra „štve“ 

proti nemu deti. Pohlcuje ho to nato¾ko, že sa len �ažko môže 

sústredi� na prácu. Ak sa situácia nezmení, nezostane mu niè 

iné ako zmeni� zamestnanie.

Spýtal som sa ho na meno svokry a povedal som mu, že sa 

chcem za òu modli�. Povedal mi ho, no hneï dodal: „Pochybu-

jem, že by tu nieèo vyriešili modlitby, lebo moji rodièia sa za tú 
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starú ježibabu modlia odvtedy, èo som si vzal ich dcéru. Dokonca 

za òu nechali slúži� nieko¾ko omší, ale v našom domove sa niè 

nezmenilo k lepšiemu...“

Aby som to skrátil: pripísal som si jej meno, meno jej dcéry 

a detí na svoj modlitebný zoznam a každý deò ráno som sa za 

nich modlil. Prosil som najmä o to, aby Duch Svätý pomohol 

Charlesovi nies� to �ažké bremeno bez toho, aby ho to zlomilo.

Bolo zvykom, že v piatok popoludní medzi druhou a tre�ou 

hodinou podávali všetci zástupcovia Zlatých stránok telefonicky 

týždenné správy do centrály vo Virgínii.

Skôr, ako som v piatok odišiel domov, po tretej hodine som 

vždy vytoèil centrálu a zaujímal sa o pracovné závery tých zá-

stupcov, ktorí potrebovali moju oporu, dodanie novej odvahy 

a posilnenie viery. Ve¾mi ma zaujímala správa od Charlesa. Bolo 

potešujúce vidie�, ako mu Boh žehná, vedie a povzbudzuje ho. 

Jeho obchodné výsledky sa z týždòa na týždeò zlepšovali.

O nejaký èas som si všetko vypoèul osobne, priamo od 

neho. Plný radosti mi rozprával, ako sa situácia u nich zlepšuje 

a vytráca sa napätie. Stále opakoval: „Vaše modlitby skutoène 

¾uïom pomáhajú.“

Hoci mi vedenie firmy zakázalo hovori� v pracovnom èase 

s mojimi ¾uïmi o náboženstve, predsa som mohol vyzna� svoje 

presvedèenie. Bol som za to Bohu zo srdca vïaèný, a ve¾mi ma 

potešilo, keï som sa dozvedel, že moji spolupracovníci o tom 

premýš¾ajú.

Lekár Charlesovi odporuèil, aby sa vzh¾adom na zdravotné 

problémy ods�ahoval do Kalifornie. Pred odchodom nás nav-

štívil doma. Na moje ve¾ké prekvapenie rozprával Hilde v mojej 

prítomnosti, ako si ma moji spolupracovníci vážia. Jeden kole-

ga vraj vyhlásil, že ak zaène opä� chodi� do kostola, pôjde len 
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do „Rogersovho kostola.“ Stane sa adventistom a bude patri� 

k cirkvi, ktorá má moc Ježiša Krista. 

Problém s alkoholom
George bol ve¾mi dobrý spolupracovník, ale cez víkendy 

mal problémy s alkoholom. Nebol ženatý, býval v Bostone, no 

na konci týždòa zostával v New Englande a pracoval tam na 

telefónnom zozname. 

Raz v piatok popoludní sa opil a pre výtržnosti sa ocitol vo 

väzení. Zavolal manažérovi do telefónnej spoloènosti, aby ho 

prišiel vyzdvihnú� na kauciu. Nasledujúce ráno, keï vytriezvel, 

pochopil, že musí nieèo urobi�, aby neprišiel o zamestnanie. 

Premýš¾al o tom, že mi zavolá a poprosí ma o pomoc, ale vedel, 

že som abstinent a myslel si, že ho hneï prepustím. Radšej sa 

teda spojil s centrálou vo Virgínii a h¾adal pochopenie u môjho 

šéfa, ktorý akceptoval „spoloèenské“ pitie. Ale šéf ho odkázal na 

mòa ako na jeho priameho nadriadeného. Povedal mu, že v pon-

delok budem v kancelárii a bude ma� možnos� so mnou hovori�.

V nede¾u veèer mi šéf zavolal domov a navrhol, aby som 

v pondelok zvolal všetkých kolegov a Georga prepustil.

Pomodlil som sa za túto záležitos�. Rozhodol som sa, že budem 

postupova� inak: s Georgom sa stretnem osobne a porozprávam 

sa s ním. Cestou do kancelárie som sa znovu modlil o múdros�, 

ako mu to poveda� oh¾aduplne. Veril som, že Duch Svätý mu dá 

ví�azstvo nad alkoholom, keï sa za neho budem modli�, preto 

by som ho nemal prepusti�. Najskôr ho však musí Duch Svätý 

vies� k tomu, aby sám požiadal o pomoc. Potom mi ale napadlo, 

že George je príliš hrdý, aby sa tak pokoril. Vráti spoloènosti 

materiály a firmu namieste opustí.
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V skutoènosti bol ten muž kvôli celej situácii celkom zú-

falý. Keï som poèul, ako ma prosí o z¾utovanie, poznal som, 

že sám so sebou zvádza �ažký boj, aby sa dostal zo závislosti 

od alkoholu.

So slzami v oèiach ma prosil: „Prosím, dajte mi ešte jednu 

šancu!“ „George,“ povedal som, „dám vám ju, ale riskujem pri 

tom. Budem prosi� Boha, aby vám pomohol a dal vám ví�azstvo 

nad alkoholom.“

Poïakoval sa mi a povedal: „Viete, ja neverím, že modlitby 

mi môžu pomôc�. Moja matka sa za mòa modlí už pätnás� rokov 

ruženec a nechala za mòa slúži� ve¾a omší, no niè to nepomáha.“

„Dobre, George, ale ja verím v zázrak. Uvidíme, èo sa bude 

dia�!“ A potom to uvidel. Zázrak prostredníctvom Ducha Sväté-

ho sa konal. O nieko¾ko mesiacov mi rozprával, aký je š�astný, že 

zanechal pitie. Bol úplne oslobodený – pitie mu už neprinášalo 

nijaké potešenie. 

Ešte raz by som chcel zdôrazni�: Aj keï Duch Svätý 

neznásilòuje vô¾u èloveka, môže podstatne zmeni� jeho konanie, 

ak sa za neho budeme vytrvalo modli� vo viere.

Zatiahnu� brzdy
Pri jednom stretnutí manažérov v Kansas City som sa pri-

šiel s návrhom: urobi� nieèo proti èastej výmene obchodných 

zástupcov Zlatých stránok v našom oddelení. 

Keï sme na letisku èakali na štart lietadla, hovoril som s dvo-

mi inými manažérmi o novej koncepcii. Zdalo sa im absurdné, 

aby sa zástupca obchodného oddelenia pokúsil o nieèo také. 

Znamenalo by to urobi� zo všetkých týchto ¾udí špièkových ob-

chodníkov, a to je nemožné. Niektorí majú súkromné problémy, 
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iní jednoducho nemajú schopnosti by� úspešní, tak nám zostáva 

len jedno riešenie: školi� stále nových a nových pracovníkov, èo 

je drahé.

Mne však bolo jasné, že keï Duch Svätý požehná mojich ¾udí 

a tiež ich zákazníkov, môže to znamena� podstatné zlepšenie. 

Skúsenosti s Charlesom a Georgom mi to jasne potvrdili.

Ubehol nejaký èas a raz veèer mi zavolal môj šéf z Kansasu. 

Strávil som tri dni v Massachussetts tým, že som mal poho-

vory s  uchádzaèmi o prácu obchodných zástupcov, ktorých 

nám odporuèila jedna agentúra na sprostredkovanie práce.

„Ko¾ko ¾udí máte budúci mesiac v školiacom kurze v 

Kansase?“ spýtal sa zrazu. „Vyzerá to tak, že žiadneho,“ 

odpovedal som. Po dlhej pauze sa opýtal: „Budete ma� kým 

nahradi� tých troch mladíkov, o ktorých sme hovorili minulý 

týždeò?“

„Keï sme o tom spolu hovorili, chcel som to urobi�. Dnes 

mám iný názor. Nezdá sa mi múdre prepúš�a� ¾udí, ktorí 

sú u nás ešte len pä� mesiacov a v tom èase nemohli získa� 

dostatoèný postup, a zase prijíma� iných a dáva� to¾ko peòazí 

na ich školenie. Verte mi, že ani jeden z tých ¾udí, ktorých 

máme prijíma�, sa mi nezdá lepší ako tí traja, ktorých už 

máme. Ak súhlasíte, ja tých troch mladíkov zatia¾ nepre-

pustím, budem sa im venova�. Vynasnažím sa, aby sa naše 

súèasné investície vrátili.“ 

„Som rád, že to hovoríte. Úplne s tým súhlasím.“

„Ako viete, náš viceprezident na poslednom rokovaní vy-

hlásil, že zaškolenie jedného muža nás stojí pä�tisíc dolárov 

mesaène  – a potom ho máme zamestna� len na pä� mesiacov? 

Ak budete súhlasi�, môžem tým firme ušetri� za každého tých 

pä�tisíc dolárov. Èo si o tom myslíte?“
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„Zatia¾ si neviem predstavi�, ako chcete z tých troch 

mladíkov urobi� špièkových pracovníkov v oblasti obchodu, 

ale bol by som rád, keby ste sa o to pokúsili. Musím vám 

však poveda�, že ak sa budete ubera� týmto smerom, roz-

hneváte a znepriatelíte si vedúceho obchodného oddelenia. 

Založil prvotriednu výcvikovú školu. Predpokladal, že jej 

dverami prejde ve¾a vysoko kvalitných ¾udí, ktorých budeme 

potrebova�, aby sme dosiahli vysoké percento úspešných 

predajcov.

„Nechápem, èo by mohol ma� proti tomu, ak by nás podporil 

viceprezident, aby sme sa usilovali o zníženie vysokej fluktuá- 

cie pracovníkov.“

„Vlastne by proti nemal niè ma�, ale ak budete ma� s touto 

taktikou úspech, nebude mu to po chuti, pretože razíte trend, 

ktorý ohrozuje budúcnos� jeho školy.“

„Vážim si, èo mi hovoríte, ale niè to nemení na mojich plá-

noch. Teraz tu máme ešte jeden problém. Hlavný obchodný 

vedúci oèakáva, že v ïalšej triede bude tridsa�pä� ¾udí. Vysvetlil 

som mu, že ich bude menej o tých troch. Možno vám bude ešte 

kvôli tomu vola�.“

Potom som predložil svoje plány pred Pána a cítil som, že 

je to správne rozhodnutie. Bolo mi však jasné, že bude treba 

ve¾a èasu na modlitby za tých troch mladíkov. Tri týždne som 

strávil s nimi v teréne a potom som sa každému z nich venoval 

osobne ešte týždeò. Chodil som s nimi na všetky obchodné 

rokovania a aby som ich príjemne prekvapil, dva dni som ich 

sám viedol. Podarilo sa mi motivova� ich tak, aby našu spoloènú 

prácu zobrali ako radostnú príležitos�. Ve¾a sme sa rozprávali aj 

o ich rodinách a mnohých iných veciach. Tak ich to povzbudilo, 

že dosiahli ve¾mi dobré výsledky. Cítil som, že takto ma vedie 
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Boží Duch a že prostredníctvom mojich príhovorných modlitieb 

bohato požehná aj ich domovy.

Èím viac ¾udí som spoznával, tým viac sa predlžoval môj 

modlitebný zoznam. Na cestách som èasto v aute vypínal rádio 

a sústreïoval sa na modlitby za svojich spolupracovníkov. Vý-

sledkom bolo, že moja filiálka bola známa ve¾mi nízkou výmenou 

pracovníkov. Môj šéf ma predstavoval našim personalistom ako 

muža, ktorý vie brzdi� fluktuáciu zamestnancov a ušetri� tak 

firme ve¾a peòazí. Dobre vedel, že moja múdros� a úspešnos� 

pochádzajú zhora, od Boha. A ja som bol o tom presvedèený 

dvojnásobne.

V období, keï som sa stal obchodným vedúcim Severový-

chodnej oblasti, bol tento obvod zo všetkých najvýnosnejší. 

Vïaka Božiemu požehnaniu sme za nieko¾ko rokov boli zo všet-

kých najproduktívnejší. V roku 1977 sa náš obvod dostal na prvé 

miesto a získali sme zvláštne ocenenie Masters Circle Award.

Odvtedy až do roku 1981, keï som z firmy odišiel, mal náš 

obvod najnižšiu fluktuáciu predajcov a pod¾a všetkých ekono-

mických ukazovate¾ov stál najvyššie.
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Doslov

Ako som už v tejto knihe rozprával, Boh vypoèul ve¾a mojich 

modlitieb za iných ¾udí. Ove¾a viac je však tých, ktoré nevypoèul, 

pretože z rôznych príèin nemohol.

Modli� sa za iných je zvláštne povolanie a duchovný dar. 

Dostal som ho, aby som ním slúžil. V živote každého z tých, za 

ktorých som sa prihováral, pôsobil Boh odlišným spôsobom. 

Èasto nevypoèúva naše modlitby takým úžasným spôsobom, 

ako som to zaznamenal v tejto knihe. Príhovorné modlitby však 

oèakáva od všetkých svojich detí. Praje si, aby sme sa modlili 

za ¾udí, s ktorými sa stretávame.

Milí èitatelia, pozývam vás, aby ste zvážili všetky zásady, kto-

ré som objavil vo svojich modlitebných skúsenostiach a mocou 

Ducha Svätého niektoré z nich uplatnili. Kiež aj vy spoznáte 

tú úžasnú, Bohom darovanú rados� zo služby príhovorných  

modlitieb za iných.
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Biblické verše sú citované z viacerých slovenských prekla-

dov Písma svätého, najmä však z týchto prekladov: Biblia, Pís-

mo sväté Starej a Novej zmluvy, Slovenská biblická spoloènos� 

1991 i Písmo sväté, Nová zmluva a Žalmy, slovenský ekumenický 

preklad SBS 1995.

Použité skratky
CK Cesta ku Kristovi (Steps to Christ)

MH The Ministry of Healing

MVB Myšlinky z Vrchu blahoslavenstiev 

 (Thoughts from the  Mount of Blessing)

KP Kristove podobenstvá (Christ’s Object Lessons)

PP Patriarchovia a proroci 

 (Patriarchs and Propheths)

T Testimonies for the Church

TV Túžba vekov (The Desire of Ages)

SA Skutky apoštolov (The Acts of the Apostles)

VSV Ve¾ký spor vekov (The Great Controversy)
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