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Příběhy 
evangelisty   
JOZEFA 
NAGYHO 
 
Evangelisté jsou lidé, 
kteří hlásají dobrou 
zprávu o vzkříšení 
Ježíše Krista, 
odpuštění hříchů 
lidem. A Bůh s nimi 
působí zázraky. 
 
Ježíš než byl vzat do 
nebe, řekl svým 
učedníkům: „Jděte do 
celého světa a kažte 
evangelium všemu 
stvoření. A hle, já 
jsem s vámi po 
všechny dny až do 
skonání světa.“  
Příběhy evangelisty 
Jozefa Nagyho 
potvrzují, že tato 
Ježíšova slova jsou 
aktuální i po téměř 
dvou tisících letech. 
Boží slovo i dnes 
zprostředkovává lidem 
život, požehnání a 
vítězství. 

 

 
Jozef: Už to je zázrak, že vůbec žiji. Když byla moje maminka v šestém 
měsíci, dostala toxémii třetího stupně. Její tvář byla znetvořená, oslepla na 
obě oči a ani její matka ji nepoznala v nemocnici. O dítěti v děloze (to 
jsem byl já) řekli, že je mrtvé, a také proto dostala toxémii. Chtěli jí 
rozřezat břicho, aby mě vytáhli a tak alespoň jí zachránili život. Tehdy se 
moje matka modlila k Bohu, aby Bůh, pokud je dítě mrtvé, mu dal život. 
Nabídla, ať se stanu Božím služebníkem, až vyrostu. Potom jí rozřezali 
břicho, vytáhli z ní kus masa vážící 1,2 kg. Divili se, že jsem byl živý. 
Hned jsem vyzvracel 20 dekagramů jedu, shodil jsem na 90 deka. Lékaři o 
mně řekli, že nezůstanu živý, a i kdyby, tak tělesně a mentálně postižený. 
Ale sláva Pánu, do roka jsem předběhl v růstu všechny své vrstevníky. 
Jednou jsem vyprávěl ve shromáždění příběh svého narození. Byla tam 
jedna žena v šestém měsíci těhotenství. Lékaři jí právě doporučili, aby šla 
na potrat, protože zjistili u dítěte vážný problém. Ale ona to nedovolila a 
dítě donosila. Před dvěma měsíci jsem opět navštívil to shromáždění, a tato 
matka mi přinesla ukázat dvouleté zdravé dítě a poděkovala mi, že jsem 
tehdy vyprávěl příběh svého vlastního narození, protože ona z toho příběhu 
načerpala víru, nedovolila těhotenství ukončit a dítě nabídla Bohu.  
Toto říkám i proto, abych lidi povzbudil, že Pán dokáže učinit zázrak i 
proti lékařskému závěru. 
 
 
Po mém obrácení k Bohu v roce 1987 vzniklo doma nemalé napětí. Celá 
rodina chodila pravidelně do katolického kostela, avšak já jsem se odmítl 
klanět sochám a klekat před obrazy. Sice jsem do kostela dále chodil kvůli 
mé mamce, ale už jsem se před žádným zbožným předmětem nesklonil. 
Protože Bůh nepřebývá v domech postavených lidskýma rukama, jak říká i 
apoštol Pavel, ale v srdcích lidí, kteří přijímají Pána.   
Dalším krokem na cestě víry bylo moje naplnění Duchem Svatým. Jednou 
ve shromáždění se mi stalo něco fantastického: začal ve mně hořet oheň od 
hlavy po paty a začal jsem mluvit jazyky, jen se ze mne lila slova, 
nedokázal jsem je ani dokončit. Můj otec se velmi rozhněval, chtěl mě 

  
  



zabít, ale řekl jsem mu, že i kdyby mě zabil, budu 
následovat Pána a chodit do sboru. Odpověděl: „Ty  
ses zbláznil, jsi na drogách, zhypnotizovali tě!“ Já 
jsem řekl že ne, že se mě dotkl Ježíš a že skrze 
Svatého Ducha mluvím jazyky. Řekl: „Ty ses 
dočista pomátl, nikdy ses žádný jazyk neučil!“   
Chtěl jsem mu ukázat v Bibli co to je mluvení 
jazyky, že to není lidský jazyk, ale řekl: „Nehraj si 
se mnou, ukaž co umíš. Mluv těmi jazyky!“  
Bible píše, ať nemluvíme jazyky před nevěřícími, 
protože si budou myslet, že jsme se zbláznili. Ale 
otec si to už tak myslel. Neměl jsem co ztratit. 
Věděl jsem, že tento dar nebyl dán na komunikaci 
mezi lidmi, ale na komunikaci s Bohem, ale věděl 
jsem i to, že Pán někdy zformuje slova v ústech 
člověka na pozemský jazyk, když se takto modlí. 
Začalo se tedy mluvení jazyky. Zpozoroval jsem, 
že mluvím jakoby anglicky a že otec si sedl do 
křesla a z očí mu tečou slzy. Řekl, že mluvím 
anglicky o Ježíši. Protože byl vícekrát v Americe, 
těmto slovům rozuměl, i když já jsem tomu 
nerozuměl, protože anglicky neumím. 
Toto mělo na něj takový vliv, že hned přijal Pána a 
řekl modlitbu spasení. Také byl uzdraven po svém  
obrácení a nikdy víc nemusel užívat sedativa. Bůh 
mu dal do srdce pokoj. 
 
 

 
Jozef byl mládežnickým reprezentantem v boxu 
 
 
Po pádu komunistického režimu jsme začali hlásat 
evangelium v Budapešti i po celé zemi. 
Během kázání Božího slova jsou mnozí lidé 
dotknuti v srdci a smíří se s Bohem. Po svém 
obrácení nás mnozí prosí o modlitbu za uzdravení. 
Například šedesátiletá paní Erzsi (Alžběta) z města 
Tokaj byla od narození hluchá. Bůh ji na místě 
uzdravil a začala slyšet. Pro kontrolu tohoto 
uzdravení jsme si zakryli ústa papírem a mluvili.  
Ona tomu rozuměla a dokázala to také opakovat. 
 
 
Tady je jeden příběh z minulého roku o moci Pána 
Ježíše. 
Dvouletému děvčátku Kimberly  se přihodil 
politování hodný úraz. 
Spadla do kotle s vroucí vodou. Utrpěla opařeniny 
druhého a třetího stupně od krku po stehna. 
 
 

V kritickém stavu byla Kimberly převezena na 
jednotku intenzívní péče. Rodiče se nabídli, že 
nemocnici zakoupí jakékoliv potřebné anebo 
chybějící přístroje, jen ať jejich dítě zachrání. 
Doktorka řekla, že mají k dispozici vše, ale že na 
tom uzdravení nezáleží. Na otázku matky co tedy 
mohou dělat pro svoji dceru, odpověděla: „modlete 
se“. Rodiče byli nevěřící. Tehdy si vzpomněli, že 
jeden z jejich příbuzných je členem Sboru Víry 
v Budapešti a že oni jsou zvyklí modlit se za 
nemocné a mnozí jsou i uzdraveni. Poprosili tedy 
toho příbuzného, ať s někým promluví a poprosí o 
modlitební podporu. Takto jsem se dostal 
k rodičům. Přesně tehdy řekli otci, že děvčátko je 
ve velmi těžké situaci a že její vnitřní orgány 
začínají selhávat. Na otázku matky lékař upřímně 
odpověděl, že je dítě na hranici smrti a šance na 
přežití je jedno procento. Šli jsme se za děvčátko 
modlit. Dali jí morfium na snížení utrpení, ale bylo 
vidět jaké má bolesti a strach. Byla v šoku a téměř 
běsnila. Když jsme se za ni modlili, sestoupil na ni 
pokoj, uklidnila se a pak usnula. Odešli jsme 
z nemocnice. Po několika dnech mi rodiče volali, 
že se stala zajímavá věc a ani lékaři tomu 
nerozumějí. Chová se tak, jako by byla na dětském 
hřišti a nemá žádné bolesti. První čtyři kritické dny 
přežila a dostala se z nebezpečí smrti. Během 
následujících vyšetření se zjistilo, že přes vážné 
popáleniny nebyl poškozen ani jeden vnitřní orgán. 
Lékaři byli udiveni a samozřejmě se radovali. Ale 
plastická operace byla ještě před nimi.  
 

  
Kimberly, v nemocnici mezi životem a smrtí a 
po svém obdivuhodném uzdravení 
 
Když sundali obvazy, aby mohli odstranit popálené 
– odumřelé části pokožky, následovalo další 
překvapení: na těle nebyla žádná popálená – 
odumřelá pokožka, ale svěží růžová kůže. Nebyla 
potřebná žádná plastická operace. Pán uzdravil toto 
dítě a za to Mu patří sláva.  
 
Jozefa Nagyho jsme pozvali také do 
Havířova. Je možné, že ještě v tomto roce 
ho přivítáme v Kulturním dom ě Leoše 
Janáčka. 
 
Celý článek (13 str.) je k přečtení na www.hit.hu (zvolit 
slovenský jazyk a potom „Príbeh evanjelistu“) 
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