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odporúcania

Naša znalosť slovenčiny nám žiaľ nedovolila oboznámiť sa s kon-
krétnymi podrobnosťami tejto knihy. Poznáme však jej autora. 
Matúš nám viacero rokov pomáhal v službe. Slúžil nám svojím 
tlmočníckym, kazateľským a učiteľským obdarovaním. Aj dnes 
máme istotu, že v prípade potreby by urobil všetko preto, aby 
nám pomohol.

Spolu s Matúšom sme prinášali slobodu ľuďom žijúcim v útlaku. 
Má časom overenú vernosť a porozumenie v oblasti služby iným. 
Máme istotu, že Matúš je vedený Božím Duchom a videli sme ho 
smelo vykročiť vo viere, aby priniesol slobodu do ľudských životov.

Mali sme potešenie viesť veľa dlhých a plodných rozhovorov o vie-
re, slobode a živote v realite nebeského kráľovstva. Vieme, že je 
zakorenený v Božom slove, rozumie podriadenosti autorite a má 
túžbu vidieť, ako Božie kráľovstvo vytláča moc tmy v životoch ľudí 
nachádzajúcich sa v akejkoľvek forme otroctva.

Tlieskame Matúšovej odvahe, pevnosti a duchovnému porozume-
niu, ktoré preukázal pri písaní tejto knihy. Veríme, že jej riadky sú 
v súlade s jeho životným štýlom a tiež aj tomu, že prinesie dobré 
ovocie v životoch jej čitateľov.

Mark a Valerie Zechin
Jireh Ministries, Trebišov, Slovensko

ˇ
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Kniha, ktorú držíte v rukách, ma osobne požehnala a posunula 
dopredu. Niektoré pasáže sú také hutné, že sa ich oplatí prečítať 
viackrát. Aj napriek tomu, že vo veľkej miere pojednáva o tem-
nom duchovnom svete okolo nás, dôraz zostáva na panstve Ježiša 
Krista a na slobode, do ktorej môžeme a máme vstúpiť.

Matúša poznám od detstva a ako jeho pastor mládeže som mal 
možnosť vidieť jeho život a vývoj vzťahu s Bohom. Už v mladom 
veku vynikal tým, ako sa zaujímal o duchovný svet, a táto črta sa 
postupne pretavila do oslobodzovacej služby, v ktorej slúži dodnes. 
Mal som možnosť počuť veľa svedectiev ľudí, ktorí si aj dlho po 
jeho službe zachovali duchovnú slobodu od nečistých duchov.

Miroslav Tóth,
pastor zboru Apoštolskej cirkvi v Košiciach
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Podakovanie

V prvom rade by som chcel vyjadriť vďačnosť Duchu Svätému za 
to, že sa stal mojím najbližším priateľom a  popri tom, ani sám 
neviem ako, ma oslobodil od všetkého poviazania. Nikdy ma neo-
pustil a dokonca mi pomohol do vzťahu s Bohom a slobody priviesť 
veľa ďalších.

Som vďačný mojej manželke Ráchelke za to, že sa so mnou roz-
hodla vykročiť v ústrety Božiemu povolaniu pre naše životy a nik-
dy neľutovala cenu, ktorú nás to stojí. Len naozajstnej Božej žene 
nevadí, keď jej muž hľadá Božiu prítomnosť viac ako jej vlastnú.

Chcel by som sa poďakovať rodičom, ktorí ma najprv viedli k Bohu, 
a potom mi Ho aj dovolili hľadať celým srdcom.

Je mi cťou vzdať vďaku a  úctu Miro Tóthovi, môjmu vedúcemu 
mládeže a pastorovi, za to, že to so mnou nevzdal ani v nesláv-
nych časoch. Som rád, že náš vzťah môže prinášať nádej a doka-
zovať, že mať pastora nie je znakom duchovnej slabosti. 

Obrovská vďaka patrí Braňovi Čekanovi, ktorého som poprosil 
o pomoc v praktických otázkach vydania knihy. Braňo sa napriek 
značnému osobnému vyťaženiu podujal prečítať a  okomentovať 
rukopis, čím výrazne zvýšil jeho kvalitu. 

Ďakujem Palymu Birošovi a Miňovi Jargašovi za to, že nado mnou 
nezlomili palicu a otvorene ma podporovali aj vtedy, kedy to bol 
ochotný urobiť len máloktorý vedúci. Týmto mi pomohli zotrvať 
v službe, ktorá neskôr pomohla mnohým. 

Som vďačný svojim priateľom, ktorí ma neustále motivujú hľadať 
Boha a stoja pri mne v dobrom aj zlom. 
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Slovo úvodom

V svojom srdci som dlho niesol túžbu napísať knihu so všetkým 
podstatným, čomu ma Boh naučil. Na mysli som mal hlavne témy 
týkajúce sa právd nového stvorenia, vzťahu s  Duchom Svätým 
a služby oslobodenia. Táto túžba sa vo mne z času na čas ozva-
la, nikdy som však nemal dojem, že na jej realizáciu dozrel čas. 
Niekedy som samému sebe hovoril: „To už radšej prelož do slo-
venčiny nejakú knihu od uznávaného Božieho služobníka!“ 

Presvedčila ma asi až účasť na nedávnej kresťanskej akcii, kde 
sme spolu s inými bratmi a sestrami slúžili v oblasti oslobodenia. 
Hoci všetky oslobodzovacie tímy mali po celý čas plné ruky prá-
ce, záujemcov o službu akosi neubúdalo. Poslednému človeku sme 
slúžili pred druhou hodinou v noci. Bolo mi ľudí ľúto a slová Pána 
Ježiša, že „žatvy je mnoho, ale služobníkov je málo“ sa mi napĺňali 
priamo pred očami.

Základné myšlienky knihy sú jasné – upriamiť na jednoduchosť 
a funkčnosť evanjelia Ježiša Krista v našej dobe a predstaviť osobu 
Ducha Svätého. V Druhom liste Korinťanom 11:3 nás apoštol Pavol 
varuje pred diablovou snahou o odpútanie našich myslí od jedno-
duchosti a čistoty, ktorá je v Kristovi. Práve prílišné komplikovanie 
a slabý dôraz na Krista a vedenie Duchom Svätým považujem za 
hlavné dôvody neúspechu oslobodzovacej služby. Kniha teda nemá 
slúžiť ako akási rozsiahla encyklopédia diablovej ríše, práve naopak. 
Čím väčšiu pozornosť chcem venovať nášmu triumfálnemu Víťazovi, 
Pánovi Ježišovi Kristovi z Nazareta. Určite ťa poteší skutočnosť, že 
až na jednu výnimku pochádzajú všetky svedectvá zo Slovenska. 
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Zároveň ťa povzbudzujem, aby si všetko smelo porovnával 
s Bibliou. Táto kniha v žiadnom prípade nie je dokonalá a osobne 
sa nepovažujem za autoritu v problematike. Sám mám v oblasti 
oslobodenia veľa otázok a som si istý, že o päť rokov by som knihu 
napísal trochu inak. Som však vďačný Bohu za to, že po viac než de-
siatich rokoch praktických skúseností viem pomôcť stále rastúce-
mu počtu ľudí. Prajem ti, aby si pri čítaní tejto knihy objavil väčšie 
hĺbky vo vzťahu s Bohom a prielom v oblasti oslobodzovacej služby. 
Napokon, to je jediný dôvod, prečo som sa rozhodol ísť „s kožou na 
trh“. Skôr než budeš čítať ďalej, sa mi za teba ešte dovoľ pomodliť. 
Lepšie povedané, povzbudzujem ťa, aby si prosil Boha o naplnenie 
tejto Pavlovej modlitby za cirkev v Efeze vo svojom živote. 

...žeby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám 
dať ducha múdrosti a  zjavenia pravým poznaním Jeho, 
osvietené oči vašej mysle, aby ste vedeli, čo a aká je to ná-
dej Jeho povolania a čo a aké bohatstvo slávy Jeho dedič-
stva medzi svätými a čo tá nesmierna veľkosť Jeho moci, 
vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily Jeho vlády, 
ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiac Ho z mŕtvych a posadiac 
po svojej pravici v ponebeských oblastiach nad každé knie-
žatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo 
a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tomto veku, ale 
i v budúcom. A všetko poddal pod Jeho nohy a Jeho dal za 
hlavu nado všetko cirkvi, ktorá je Jeho telom, plnosťou toho, 

ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. 

(Efezanom 1:17-23)
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1 
Moje svedectvo

Myslím si, že bude dobré, ak ti v skratke poviem niečo o svojom 
živote. Som šťastne ženatý, v čase písania tejto knihy som dokon-
čil doktorát v oblasti všeobecnej jazykovedy a začal som pracovať 
pre americkú telekomunikačnú spoločnosť. Som členom letničnej 
cirkvi, no na denominačnú príslušnosť si veľmi nepotrpím. Cirkev 
je len jedna, má jedného Boha a jednu Bibliu. Situácia sa rokmi 
vyvinula tak, že moji najbližší priatelia pochádzajú z iného zboru. 
Na názve nezáleží. Do zboru ma priviedli rodičia, ktorí dali život 
Ježišovi, keď som mal asi štyri roky. K Bohu som teda bol vedený 
od detstva. Postupne ma však chodenie do zboru začalo nudiť. 
Najhoršie to bolo v lete, keď mala detská besiedka prestávku. Boh 
pre mňa vôbec nebol reálny, poznal som síce biblické príbehy, ale 
nevidel som ich funkčnosť tu a teraz. Čo si pamätám, moje mod-
litby neboli vypočuté. Navyše, v nedeľu ráno chodili v telke roz-
právky... Keď rodičia niektorú nedeľu ochoreli, tak som sa tešil, že 
nemusím ísť do cirkvi. Síce som bol opakovane vedený k modlitbe 
prijatia Pána, môj život sa nijak nemenil. Po páde komunizmu sa 
v cirkvi veľa hovorilo o druhom príchode Pána. Vety typu: „Môže 
prísť o desať minút! Môže prísť dnes poobede!“ mi prinášali viac 
úzkosti než radosti. Už ako malý chlapec som sa rozhodol, že 
v dospelosti do zboru prestanem chodiť. Veľa ľudí, ktorí vyrástli 
v cirkvi, presne vie, o čom hovorím. 

Boh však mal s mojím životom iný zámer. Verím, že svoje urobili aj 
modlitby rodičov. Mal som asi trinásť rokov, keď z rodičov vypadlo, 
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že doma máme knihu, ktorú by sme s bratmi nemali čítať, pretože 
sme na ňu boli primladí. Bola to svojho času celosvetovo jedna 
z najznámejších kníh o oslobodení, špeciálne sa venovala oslobo-
deniu ľudí vychádzajúcich z najväčších hĺbok satanizmu. Báli sa, 
že jej čítanie by nám prinieslo strach. Mali pravdu. Prvá kresťan-
ská kniha, ktorú som kedy čítal, bola kniha o oslobodení. Dnes 
viem, že to bolo Božie vedenie. Pravdy o oslobodení sa mi vryli do 
mysle tak hlboko, že mi ich už nikto nemohol vziať. Nehovorím, že 
dnes verím celému obsahu tej knihy, ale bol to dobrý základ. Viac 
než oslobodenie a boj s démonmi ma však zaujal autorkin osobný 
vzťah s Bohom. Boh k nej hovoril jasne a pravidelne. Nikdy som 
o  ničom takom nepočul. Kniha ma teda zasiahla hneď dvakrát. 
Naučila ma, že môžem mať vzťah s Bohom a že diabla v konečnom 
dôsledku vždy v mene Ježiš vyženieme, nech sa deje, čo sa deje. 
To však nevyriešilo môj problém so strachom.

Z nejakého dôvodu som začal mať strach, že sa mi zjaví diabol. 
No dobre, jasné, že viem, prečo som ten strach mal. Po čítaní tej 
knihy moja fantázia pracovala na plné obrátky. Kritické miesto 
bolo na prízemí pri výťahových dverách. Trvalo to asi dva týždne 
s tým, že strach neustále narastal. Jedného dňa to zašlo tak ďale-
ko, že som sa bál ísť dolu výťahom. Bol biely deň, ale radšej som sa 
rozhodol ísť po schodoch. V mojej detskej mysli som si na diabla 
pripravil stratégiu. Ak ma tam aj bude čakať, aspoň sa k nemu 
dostanem od chrbta, čím získam výhodu. Každým schodom som 
išiel opatrnejšie a vystrašenejšie. Zrazu ku mne odzadu prehovo-
ril počuteľný hlas: „Neboj sa!“ Hlas som nepočul len ušami, pre-
šiel celým mojím vnútrom. Bolo to, ako keby ma niekto strčil do 
veľkého reproduktora. Okamžite som zastal a otočil sa. Nikto za 
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mnou nebol, vrátil som sa teda o jedno poschodie vyššie, či tam 
náhodou neuvidím nejakého suseda. Nedošlo mi hneď, že ku mne 
prehovoril Boh. Urobil som presne to, čo malý Samuel (1Sam. 3:1-
9). Žiaden sused však na chodbe nebol a navyše som si uvedomil, 
že mi v srdci zavládol veľký pokoj. Strach z diabla odišiel a smelo 
som vybehol na ulicu. 

Predstav si, že ani táto skúsenosť môj život nezmenila. O krátky 
čas vo mne narástla túžba po krste v Duchu Svätom. Keď chodíš do 
letničného zboru, tak si realitu tejto skúsenosti neustále uvedomu-
ješ. Navyše, túto skúsenosť začalo zažívať stále viac priateľov z do-
rastu (stretnutia dorasteneckej mládeže v našom zbore). Nič sa 
však nedialo a môj život začal po čase naberať iný smer. Svoje zo-
hrala aj frustrácia z nenaplnenej túžby. So spolužiakmi som chodil 
do internetovej kaviarne hrať počítačovú hru. Keď nevystačovalo 
vreckové, nejaké tie drobné som potajme potiahol rodičom. Svoje 
aktivity som zväčša zatĺkal, no zmena k horšiemu bola viditeľná. 
V herni sa na mňa nalepili vulgárne slová, hoci v zbore som, samo-
zrejme, vyzeral veľmi sväto. Raz som doma hral so slúchadlami na 
ušiach a neuvedomil som si, že otec sa práve vrátil z práce. Počul 
ma nadávať a od počítačovej hry ma v okamžiku „oslobodil“. Bolo 
mi jasné, že doma si už nezahrám. Znova vo mne začala ožívať 
túžba po krste Duchom Svätým. Neustále sa stupňovala. 

Uplynulo pár týždňov a môj hlad po Bohu bol takmer neúnosný. 
V  jednu nedeľu som mal pocit, že to už nevydržím a  zomriem. 
Hneď na druhý deň ma Boh pokrstil Svätým Duchom. Naučil som 
sa cennú lekciu – ak Boha chceme nájsť, musíme Ho hľadať celým 

Moje  svedec tvo
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srdcom. Môj krst nebol navonok dramatický a nič zvláštne som ne-
cítil ani vo vnútri. Večer mi však po mysli začali chodiť zvláštne slo-
vá, ktoré som začal vyslovovať až na druhý deň. Zmena na mojom 
živote však bola dramatická. Predtým som bol často podráždený 
a so spolužiakmi som sa zvykol biť aj nad rámec kamarátskej sran-
dy. Po krste v Duchu Svätom to prestalo. Cítil som vášeň pre Boha, 
Bibliu a službu v cirkvi. V tej dobe prirodzene išlo o čisto praktickú 
pomoc. Inšpirovaný knihami o  zázrakoch som si za prvú životnú 
prioritu vytýčil chodenie v moci Ducha Svätého. Po rokoch sa moja 
priorita zmenila a teraz je pre mňa prvoradý vzťah s Bohom a Jeho 
sláva, na štrnásťročného chalana to však, uznaj, nebolo zlé. 

Neprešli ani dva mesiace a do môjho života sa opäť vkradla vlaž-
nosť. Nie že by som chcel byť ľahostajný, ale skrátka som nepoznal 
inú cestu. Z  letného výletu dorastencov som sa vrátil s  veľkým 
nadšením pre Boha, ale v každodennom živote som si ho nedo-
kázal udržať. Zase raz som skončil ako deravé vedro. Na drvivú 
väčšinu bohoslužieb som prichádzal v hriechu a s veľkým pocitom 
viny. Myslím si, že veľa čitateľov tento stav dôverne pozná. Boh mi 
stále odpustil, no do dvoch dní som bol zase na dne. Skrátka som 
nevedel hľadať Boha. Tieto riadky píšem preto, aby si poznal aj 
moje začiatky, nielen súčasný stav. Mojím hlavným cieľom je po-
môcť ti rozvinúť živý vzťah s Bohom na každý deň. Bola by chyba, 
keby si ku mne príliš vzhliadal. Radšej to ber takto: „Toto dôverne 
poznám. Ak to Boh dokázal s ním, existuje nádej aj pre mňa!“
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boh mi odkrýva povolanie
Skutočná a hlavne trvalá zmena prišla až v roku 2006. Od začiat-
ku roka som sa zamýšľal nad Božím plánom pre môj život. Sľúbil 
som Bohu, že ak mi ukáže moje budúce povolanie, urobím všetko 
pre to, aby som v ňom rástol. V jednu jarnú nedeľu som bol ako 
obvykle v zbore. Nepamätám si, o čom pastor kázal, ale uprostred 
kázne vyzval všetkých, ktorí poznali svoje povolanie od Boha, aby 
dvihli ruku. Moja ruka ostala dole. Tá veta sa mi však vryla do 
mysle. Dotkla sa niečoho, čo som riešil od začiatku roka. Na druhý 
deň som sa zatvoril do obývačky a kľakol si pred Bohom. Prosil 
som Ho, aby mi zjavil svoj úmysel s mojím životom. Ak nevieme, 
kam ideme, potom ani nezistíme, či sme tam už došli. Neviem, 
čo som vlastne od modlitby čakal, ale zrazu ku mne Boh začal 
hovoriť. Nie počuteľne, ale do srdca (počuteľný Boží hlas som od 
onoho incidentu na schodisku zatiaľ nepočul). Hovoril mi veľké 
veci o svojom pláne pre Slovensko a pre môj život. Bol som šoko-
vaný, osobne som chcel byť „len“ vedúcim nášho dorastu, k čomu 
nakoniec aj tak nedošlo. Začal som sa Ho pýtať otázky, na ktoré 
mi obratom odpovedal. Uveličený som si sadol na gauč. Boh sa ma 
opýtal ešte jednu vec: „Ak povieš áno, tak satan celý život pôjde 
po tebe aj po tvojej rodine, ale ja budem s tebou a uvidíš veľké 
veci. Chceš to?“ Bez váhania som súhlasil. Nemal som šajnu, čo 
znamená prenasledovanie zo strany diabla. Tiež som však neve-
del, čo znamená, keď je s človekom Boh. 

Týmto stretnutím si ma Boh získal a začal som Mu venovať čím 
ďalej viac voľného času. Po prvýkrát som začal Jeho prítomnosť 
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zažívať doma na dennej báze. Najprv som ani nevedel, že to, čo 
zažívam, bola vlastne Božia prítomnosť. Rád som sa však modlil, 
čítal Bibliu a počúval chvály. Po nejakej chvíli som v srdci začal cí-
tiť niečo, čo by som opísal ako Božiu svätosť. Predstav si, že urobíš 
hriech, cítiš sa mizerne, ale urobíš pokánie a Boh ti odpustí. Vo 
vnútri často cítiš radosť, pokoj a čistotu. Ja som zažíval to isté bez 
toho, aby som zhrešil a robil pokánie. Dávam si záležať na tomto 
spresnení, pretože nechcem, aby si si môj čas s Bohom mystifiko-
val. Nechcem, aby si mal dojem, že ku mne zostupoval v oblaku 
ako k Mojžišovi. Mám rád aj radikálnejšie stretnutia s Bohom, ale 
teším sa všetkému, čo mi dáva. Niektorí ľudia mi so sklamaním 
hovoria, že na modlitbe prežívajú „len“ pokoj. V prvom rade si 
myslím, že sa porovnávajú so skúsenosťou iného človeka, ktorý 
ju asi tiež nemá každý deň. Porovnávanie vždy povedie k niečomu 
zlému – k pýche, menejcennosti, falošnej spokojnosti... 

Po druhé si uvedomme, že veľa ľudí by za pokoj dalo všetok maje-
tok a aj tak ho nemajú. Buďme vďační za menej dramatické skú-
senosti a dôjdeme aj k tým dramatickým. Tak to bolo aj so mnou. 
Uvedomil som si, že sa mi z obývačky, ktorú som na veľa rokov ob-
sadil, nechcelo odísť. Modlil som sa do noci a potom som tam len 
tak sedel a nič nehovoril. Užíval som si Božiu blízkosť. On zatiaľ 
pokračoval v odkrývaní povolania. Niekedy mi dal sen, niekedy vi-
denie, niekedy ku mne zase hovoril hlasom, inokedy ku mne hovo-
rila Biblia. Postupne som začal mať predstavu o svojej budúcnosti. 
Do dnešného dňa sa drvivá väčšina vecí ešte nenaplnila, podelím 
sa s tebou však o to, čo Boh už robí. 
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Prvé skúsenosti s oslobodením
V tej dobe ma Boh prvýkrát viedol k oslobodzovacej službe. Mal 
som len šestnásť rokov, no Bohu to zrejme nevadilo. Niekedy ho-
vorím trinásťročným chlapcom, že Božie kráľovstvo je pre deti 
a oni sú už prestarnutí. Ak mladých rozumne neuvedieme do re-
ality Božieho kráľovstva, do pár rokov z nich môžu vyrásť mladí 
dospelí, ktorí celé dni presedia na internete s nulovým prínosom 
pre Božie kráľovstvo. 

Vráťme sa však k prvých praktickým skúsenostiam. Poznal som 
tak veľa teórie, že som sa až cítil ako skúsený bojovník s diablom. 
Prečítal som predsa každú knihu o oslobodení, ktorá sa mi dostala 
do rúk. Mnohé z nich si možno čítal aj ty. Pri prvej konfrontácii 
s démonizovaným človekom ma však opustila všetka odvaha. Bol 
som prizvaný k službe mladému mužovi so sadomasochistickými 
sklonmi. Od strachu a nervozity som takmer nedýchal. Našťastie 
nás prišiel zachrániť (alebo vyslobodiť?) starší skúsený kresťan. 
V tomto období som Boha začal prosiť o dar rozlišovania duchov. 
Úprimne ti poviem, že som ani nevedel, ako vlastne funguje a na 
čo by mi mohol byť dobrý. Niekedy niečo robíme a po rokoch vidí-
me, že to bolo z Boha. 

Dar sa začal pomaly prejavovať. Videl som jedného muža s jeho 
zamestnankyňou. Boli na verejnosti a  správali sa úplne korekt-
ne, mal som však pocit, že spolu majú pomer. O nejakú dobu sa 
mi moje podozrenie potvrdilo. Tiež sa mi zdalo, že som v očiach 
ľudí začal vidieť nečisté veci. Myslím si, že sexuálne znečiste-
nie je jedna z prvých vecí, ktorú človeku uvidíš v očiach. O dare 
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rozlišovania duchov budem podrobne písať v šiestej kapitole. Tu 
chcem len napísať, že niekedy nám Boh dá veci dramaticky, nieke-
dy po kvapkách. Moje rozlišovanie duchov začalo veľmi skromne. 

Už v  začiatkoch služby som začal narážať na problém prílišné-
ho spoliehania na teóriu a metodológiu na úkor vedenia Duchom 
Svätým. Teóriou myslím informácie, ktoré v našom živote nie sú 
fungujúcou pravdou. Metodológiou rozumiem postupy, ktorých sa 
držíme bez ohľadu na to, či nás tak Boh práve vedie, alebo nie. 
Niektorí ľudia sú vo svojich metódach veľmi strnulí a neflexibilní. 
Veci riešia ako cez kopirák a ich službe chýba jednoduchosť a moc 
príznačná pre Božie kráľovstvo. Takýto prístup radikálne znižuje 
účinnosť služby. Čo platí pre sto ľudí, nemusí platiť pre stoprvého. 
Nechajme sa viesť Pánom a naša služba získa na rýchlosti a efek-
tivite. K riešeniam dôjdeme rýchlo a bez zbytočných rozhovorov. 
Ľudia uvidia, že naša služba je nadprirodzená a ľahšie uveria, že 
Bohu na nich naozaj záleží. Navyše, často máme tendenciu slúžiť 
iným tak, ako bolo slúžené nám. Človek, ktorý zažil nadprirodzený 
rozmer služby na vlastnej koži, ho skôr donesie iným než ten, kto-
rému sme slúžili ľudskou múdrosťou. Sklamanie z ľudských metód 
som neraz pocítil na vlastnej koži.

V jeden deň ku mne Duch Svätý na našej domácej skupinke jas-
ne prehovoril. Bolo to dva dni pred odchodom na výlet stredo-
školskej mládeže. Povedal mi: „Chcem, aby si na výlete vyháňal 
démonov.“ Automaticky som sa Ho opýtal: „Z koho, Pane?“ Boh 
mi okamžite povedal ženské krstné meno. Problém bol v tom, že 
jediná žena s takým menom bola členkou vedúceho tímu. Určite 
som nepredpokladal, že by mohla mať démonický problém. Vtedy 
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som ešte nevedel, že oslobodenie potrebovalo veľa ľudí, nielen 
očividne ťažké prípady. Odcestovali sme na výlet. Pán nás akoby 
k niečomu pripravoval a na večernom zhromaždení sme zažívali 
zvláštnu Božiu prítomnosť. Cez deň sme toho veľa nabehali a do 
postelí sme išli poriadne uťahaní. Asi o  jednej v noci ma prišla 
zobudiť kamarátka. „Matúš, treba vyháňať démonov!“ Po krátkom 
boji ma vytiahla do dievčenskej izby. Na posteli sedelo pre mňa 
neznáme dievča s vystrašeným pohľadom. „Matúš, toto je...“ a po-
vedala mi to isté meno, aké mi Boh povedal dva dni predtým. 
Démonický problém identifikovali tak, že dotyčné dievča zbavi-
lo moju kamarátku bolesti chrbta obyčajným dotykom. Situáciu 
sme sa pokúsili vyriešiť pomocou naučenej teórie. Viedli sme ju 
k Pánovi a začali sme z nej vyháňať démonov. Hodnú chvíľu s ňou 
triaslo na posteli. „Démoni, vyjdite v mene Ježiš! Dávame na vás 
krv Krista! Zväzujeme vás!“ Po pár hodinách tohto kolotoča sme 
boli všetci v koncoch. 

Povedala nám, že videla, ako z nej odchádzajú démoni, no všet-
kým bolo jasné, že nie všetci. Urobil som teda to, čo som mal uro-
biť úplne na začiatku. Začal som sa pýtať Boha. Po chvíli mi Pán 
niečo dal na srdce. Zistili sme, že chodila za liečiteľom a dokon-
ca mu dala fotku, aby s ňou mohol na diaľku „pracovať“. Vzdala 
sa tohto puta a  po relatívne krátkej modlitbe bola oslobodená. 
Videla, ako z nej vychádza démon, a hneď nám opísala jeho výzor. 
Budem úprimný a priznám sa ti, že v tom čase to vo mne vyvolalo 
strach. Po návrate z výletu nám povedala, že liečiteľ sa sťažuje, že 
sa s ňou nevie spojiť... Ak ma pamäť neklame, prosil si ďalšiu fot-
ku. Sláva patrí určite Bohu. Vie pracovať cez nás aj napriek nám. 
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Túto lekciu som si musel zopakovať ešte raz. Slúžil som na jednom 
mieste a pred samotnou službou nás istá skúsená Božia žena učila 
o oslobodení. Boh ju začal v oslobodení používať skôr, ako som sa 
vôbec narodil. Uprostred vyučovania nám povedala zdanlivo ba-
nálnu vetu: „Táto služba sa bez Ducha Svätého nedá robiť.“ Hneď 
som si pomyslel niečo v zmysle: „Samozrejme, to je predsa všet-
kým jasné.“ Nemal som však ani poňatie, čo tým vlastne myslela. 
Predviedla nám to hneď na druhý deň. Večer sa v jednom mužovi 
začal veľmi prudko prejavovať démon. Služobníkom sa ho naveľa 
podarilo umlčať a na druhý deň sa skupina poradcov slúžiacich 
v oslobodení dohadovala, čo by s ním mali robiť. Sedela tam aj 
dotyčná skúsená žena, no zdalo sa mi, že nášmu dohadovaniu ne-
venovala veľkú pozornosť. Konečne sme sa jej opýtali na názor. 
Jej odpoveď ma navždy zmenila. „Ja neviem, doneste ho ku mne 
a Duch Svätý mi povie.“ Týmto ma úplne šokovala. Mal som skú-
senosti s Božím hlasom, ale s istotou niekomu povedať čosi také... 
Ako povedala, tak aj bolo. Boh zrejme spôsobil, aby som sa jej 
službe mohol prizerať z diaľky. Sadla si oproti tomu mužovi a na 
nič sa ho nepýtala. Povedala mu, že nie je znovuzrodený. Ako to 
vedela? Povedal jej to Duch Svätý. Viedla ho k  Pánovi a  potom 
rovno zaútočila na démona. Duch Svätý jej jasne povedal, čo bolo 
vo veci. Démon začal zase kričať, ale po krátkej chvíli ho z neho 
dostala von. 

Na druhý deň som dostal ďalšiu lekciu. Zazvonil mi telefón, že ďal-
ší mladý muž potrebuje službu oslobodenia. V tej dobe tú službu 
robilo málo ľudí a aj minimálne skúsenosti stačili na účasť v oslo-
bodzovacom tíme. Verím tomu, že som už vtedy vo svojom živote 
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niesol Božiu moc. Takmer všetok voľný čas som trávil v Božej prí-
tomnosti. Démoni sa v tom mužovi začali triasť, len čo som sa mu 
pozdravil. Sadol som si oproti nemu a služobníci, ktorí tam boli 
predo mnou, mi do ruky podali papier. Bol na ňom zoznam hrie-
chov, ku ktorým sa im ten muž priznal. Nevedel som prečo, ale 
v tvári mi pripomínal upíra. Bolo to tak ako hovorím, hoci to znie 
bizarne. Nevedel som sa zbaviť iracionálneho dojmu, že vyzeral 
ako upír. Na objasnenie chcem dodať, že dar rozlišovania duchov 
sa v mojom živote prejavuje okrem iného aj takýmto spôsobom, 
ale v  žiadnom prípade netreba v  ľuďoch začať hľadať rôzne po-
doby, pretože mimo vedenia Duchom Svätým by to prinieslo len 
zmätok. Zase som však podľahol ľudských metódam. Pozrel som 
sa na ten papier, ale o vampirizme na ňom nebolo ani zmienky. 
Božiu radu som opäť umlčal ľudskými postupmi. 

Pri modlitbe sa v ňom začali prejavovať démoni. K žiadnej zme-
ne však nedošlo, hoci povedal, že sa cítil trochu lepšie. Po chví-
li sa nás opýtal: „Naozaj si myslíte, že mi dokážete pomôcť?“ 
Automaticky sme ho uistili, že áno. Vieš, ľuďom môžeme hovoriť, 
čo len chceme, podstatná je Božia moc. Niektorí ľudia odchádzajú 
z cirkvi, pretože počujú jedno a vidia druhé. Pridali sa k nám ďalší 
služobníci, no akosi sme s tým nedokázali pohnúť. Jedna žena mu 
hovorila, aby odpustil svojej mame. „Ja som jej už odpustil.“ „Tak 
jej odpusť znova.“ Necháp ma zle, odpustenie je pri oslobodení 
jednou z  najdôležitejších vecí. Naozaj tomu verím. Tu bol však 
problém niekde inde. Celí bezradní sme zavolali spomínanú skú-
senú Božiu služobníčku. 

Prišla tam s  úsmevom so slovami: „Čo tu tak kričíte?“ Na žia-
den papier sa nás samozrejme nepýtala. Hneď sa začala modliť: 
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„Duchu Svätý, čo je toto, čo je toto?“ „Duch Drakulu, v mene Ježiša 
Krista z neho vyjdi von!“ Mladého muža vyhodilo zo stoličky na 
zem, vzdal sa toho ducha a o pár minút bol oslobodený. Nad ústa-
mi sa mu sama od seba objavila krv. Tento detail nepíšem preto, 
aby som vyvolal senzáciu. Nezriedka sa nám do rúk dostanú ľudia, 
ktorých satan vtiahol hlboko do svojho bahna. Nesmieme si pred 
pravdou zatvárať oči, aj keď sa nám nepáči. Apropos, pamätáš si 
na slová „celý svet leží v zlom“ z Prvého listu Jána 5:19? Ten muž 
večer skákal od radosti, pretože ho Boh oslobodil. Tomu teda ho-
vorím vedenie Duchom Svätým. Uvedom si však, že keby som po-
čúval Božie vedenie, tak by som toho muža mohol oslobodiť hneď 
a bez zbytočného plytvania času a energie. Nepotreboval som na to 
dlhoročné skúsenosti, len citlivosť a poslušnosť. Jednoduchosť ta-
kejto služby ma hlboko zasiahla. Posledné dva spomínané príbehy 
sa odohrali uprostred dovtedy najťažšieho obdobia môjho života. 

Moja púšt
Túto kapitolu zakončím rozprávaním o  svojom duchovnom su-
chu, z ktorého ma Boh nakoniec dostal na prelome júla a augusta 
2009. V tomto čase moja služba začala dostávať dnešnú podobu. 
Nechcem však, aby si si z mojej skúsenosti urobil teológiu. Opíšem 
veci tak, ako som ich vnímal vtedy. Biblické stanovisko, ktorému 
ma Boh naučil neskôr, zaujmem v ďalších kapitolách. V nich ti tiež 
priblížim to, ako môj život vyzeral potom. Celému obdobiu od jari 
2006 do jesene 2007 som sa veľmi tešil. Pomaly som spoznával 
Pána, ktorý mi dával ďalšie zasľúbenia o mojom povolaní. Na kon-
ci tohto obdobia som si v Biblii začal všímať verše o nevyhnutnosti 

,
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Božej moci (napr. 1Kor. 1:17, 2:4, 4:20). Mal som pocit, že ma Boh 
povzbudil k modlitbe za chorých na ulici. 

V jednu nedeľu som Bohu povedal, že pôjdem hneď na druhý deň. 
Zrazu mi Pán povedal: „Stretneš ho na moste.“ Vedel som, ktorý 
most mal na mysli, lebo v  pondelok som prechádzal cez jediný 
most. Na druhý deň tam naozaj sedel muž na vozíčku. Prehral 
som však boj so strachom a odišiel preč. Po troch hodinách ner-
vózneho modlenia tam už nebol. Niekedy je lepšie Boha poslúch-
nuť hneď než sa najprv tri hodiny modliť. Predstav si, že o dva 
týždne som na tom istom mieste videl toho istého muža. Stálo ma 
to všetko odvahu, no nakoniec som k nemu prišiel. Po krátkom 
úvodnom rozhovore som ho chytil za ruku a citoval slová apoštola 
Petra: „V mene Ježiša Krista, toho Nazaretského, vstaň a choď!“ 
(Sk. 3:6). Nič sa nestalo. Naučil som sa neuveriteľne cennú lekciu. 
To, že vieš zacitovať správny verš, ešte neznamená, že kráčaš na 
korešpondujúcej úrovni Božej moci. Biblia nás upozorňuje, aby 
sme boli činitelia Božieho slova, nielen poslucháči, „ktorí klamú 
sami seba falošným rozumovaním“ (Jak. 1:22). Je dôležité vedieť 
citovať Bibliu. Určite však nemôžeme ostať len pri tom, inak kla-
meme samých seba a naše rozmýšľanie je falošné, zbytočné. 

Najbližšie mesiace boli ťažké. Modlil som sa za ľudí bez toho, 
aby som videl zjavný prielom. Niekedy som si dokonca myslel, že 
niekto bol uzdravený, ale nakoniec to tak nebolo. Bol som z toho 
zdrvený. Väčšina ľudí ma navyše odmietla. Ešte som nebol dosť 
mŕtvy samému sebe. Neuvedomoval som si to, ale moja hodnota 
spočívala vo výsledkoch, nie v Božej láske. Zdalo sa mi, že som 
Boha prestal počuť. Sny, videnia a prorocké slová sa akoby vytra-
tili. Celé mesiace som sa cez to nevedel dostať a radšej som sa 
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za nikoho ani nemodlil. To vo mne na oplátku spôsobovalo veľký 
pocit viny. Vedúcim mládeže som s plačom opisoval svoju situáciu, 
bol som si istý, že som sa dostal mimo Božiu vôľu. Oni ma ubez-
pečovali, že som na seba iba príliš tvrdý, ale nedokázal som počuť 
pravdu v ich slovách. Cítil som sa nepochopene a odmietnuto, čo 
moju bolesť len zvyšovalo. Dobrá nálada bola preč. V  tom čase 
som urobil jednu dobrú vec, naplno som sa snažil priblížiť k Bohu. 
Trávil som hodiny osamote, hoci som Boha vnímal veľmi slabo. 
Naplno som sa ponoril do Biblie a nezriedka som v obývačke ostá-
val do tretej ráno. Ťažké časy nás buď posilnia, alebo premôžu. 
Myslím si, že neexistuje nič medzitým. 

Rozhodol som sa, že budem hrať s Bohom vabank. Po maturite som 
si na týždeň prenajal byt a išiel som sa tam postiť bez vody a bez 
jedla. Kvôli Božiemu hlasu som bol ochotný zomrieť. Boh mi očis-
ťoval srdce od nánosu špiny, ktorú som do seba vpustil. Zdá sa mi, 
že frustrácia často vedie do hriechu. Na kúsok papiera som si na-
písal otázky, na ktoré som hľadal odpoveď. Myslel som si, že Bohu 
nejako vykrútim ruku. V tom byte sa nedalo nič robiť, len modliť. 
Nemal som ani len hudbu. Predstav si, že Boh ku mne hovoril, 
ale inak, ako som si predstavoval. Z každej strany Biblie na mňa 
vyskakovalo slovo „milosť“. Denne som ho videl veľakrát. Nevedel 
som však, že to ku mne hovoril Boh. Po troch dňoch som znovu za-
čal piť, lebo som nemal pocit, že si takto od Boha niečo vydupem. 

Celý nasledujúci rok sa niesol v  podobnom duchu. Hľadal som 
Boha ako o  život, ale málokedy som niečo začul. Chorí neboli 
uzdravení a  ja som bol zničený. Začal som sa viacej postiť (ťaž-
ké časy nás niekedy dostanú do dlhých pôstov), ale nevidel som 
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žiaden posun. Dôležité je, že som vydržal. Ani neviem ako. Boh 
je dobrý. Do môjho arzenálu pribudla ďalšia zbraň – celonočné 
modlitby. Celé noci som hľadal Boha (tzn. čítal si Bibliu, chválil 
Ho, modlil som sa slovensky aj v jazykoch a hodiny ticho sedel). 
Jedna vec je povedať Bohu: „Hľadám Ťa celým srdcom,“ druhá vec 
je to naozaj urobiť. Celé noci som mohol prebdieť aj preto, že som 
bol prvák na výške a môj rozvrh mi to dovoľoval. Božie zasľúbenie 
získavame vierou a trpezlivosťou (Žid. 6:15, 10:36)! 

V júli 2009 som po dlhej dobe išiel na ulicu so zámerom modliť 
sa za chorých, no zase bezvýsledne. Potom som mal ísť na jeden 
výlet a pred odchodom som si povedal, že sa radšej budem modliť 
za ďalšieho chorého človeka. Mal som obavu, že ľudia na výlete 
odo mňa budú na základe mojej duchovnej reputácie čakať niečo 
prevratné. Povedal som si, že bude lepšie, ak tam pôjdem posluš-
ný Bohu. Za nikým chorým sa mi nechcelo, ale rozmýšľal som ne-
jako takto: „Čakajú ma dva druhy bolesti. Buď pôjdem a budem 
odmietnutý, možno dostanem aj facku, alebo ten človek nebude 
uzdravený. Bude to bolieť. Alebo nepôjdem a budem sa cítiť ešte 
horšie.“ Išiel som za jedným mužom, ale odmietol ma. Sadol som 
si teda do vlaku s tým, že som vyčerpal všetky možnosti a nie je 
nič viac, čo by som mohol urobiť. Na výlete sa však stalo niečo ne-
čakané. Duch Svätý ku mne prišiel ako skutočná osoba. Nič som 
nevidel, dokonca ani nepočul, ale cítil som sa ako v nebi. Celé dni 
som utekal do samoty a užíval si Boha. Jeho prítomnosť bola veľmi 
skutočná. Celé dni som mal radosť v srdci a pohľad v nebi. 

V posledný večer ma poprosili, aby som slúžil mládeži. Téma ve-
čera bola „Poddajte sa Bohu a  vzoprite sa diablovi a  utečie od 
vás“ (Jak. 4:7). Keďže vedeli, že som v minulosti mal skúsenosti 

Moje  svedec tvo
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s vyslobodením, poprosili ma, aby som zrealizoval druhú polovicu 
verša. Mikrofón som bral s  miernou nervozitou. Začal som ho-
voriť prorocké slová, ktoré mi Boh dával na srdce a tá istá Božia 
prítomnosť, ktorú som zažíval osamote, prišla do celej miestnos-
ti. Myslím si, že toto je jedno z tajomstiev nadprirodzenej služby. 
Nemôžeš nikomu dať to, čo nemáš (len si spomeň na „môjho“ vo-
zíčkara...). Niektorí ľudia začali plakať. Duch Svätý mi na srdce 
dával mená vecí, proti ktorým som mal bojovať. Pomenoval som 
dvoch nečistých duchov a dievča sediace oproti mne bolo razom 
oslobodené a o chvíľu začalo hovoriť v jazykoch. Neskôr mi pove-
dala, že to bolo prvýkrát, kedy sa sústredila len na Boha. Božia 
prítomnosť sa na tom mieste akoby vznášala aj po konci zhromaž-
denia. Ľudia boli nadšení, zažili Boha na vlastnej koži, pre niekto-
rých išlo o prvú takúto skúsenosť.

Môj život sa v ten večer zmenil. Boh ma za jediný týždeň posunul 
ďalej, než by som sa odvážil dúfať. Môj vzťah s Duchom Svätým 
sa zmenil tak, že som mohol spolu s  Jóbom povedať: „Doteraz 
som bol iba počul o Tebe, ale teraz Ťa vidí moje oko“ (Jób 42:5). 
Ducha Svätého som prirodzene nevidel, ale stal sa mi najbližším 
Priateľom a najmilovanejšou Osobou. Aj služba oslobodenia na-
brala úplne inú dynamiku. Dar rozlišovania duchov sa začal pre-
javovať na podstatne vyššej úrovni a ľuďom som začal slúžiť s veľ-
kou presnosťou a Božou mocou.

Považoval som za potrebné začať knihu mojím svedectvom, aby 
každý chápal „z akej planéty som spadol“ a ako som sa dostal k ve-
ciam, ktoré budem opisovať. Nechcem, aby sa so mnou niekto po-
rovnával. Ak však musí, nech vie aj o  ťažkých časoch a slabosti. 
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Mo j e  svedec tvo

V ďalších kapitolách budem hovoriť o veciach, ktoré v svojom živote 
považujem za najdôležitejšie. Teoretickejšie časti obohatím o vlast-
né skúsenosti. Začnem najzákladnejšou témou – evanjeliom Pána 
Ježiša Krista. Kapitolu sa pokúsim vystužiť biblickými veršami tak 
veľmi, ako sa len dá, pretože ide o najkľúčovejšiu tému Biblie.
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2 
Koho Syn oslobodí, 
ten je skutocne 

slobodný
Evanjelium Pána Ježiša Krista má nesmiernu hĺbku, len si spomeň 
na modlitbu z úvodu knihy. Pavol o sebe na jednom mieste hovorí 
ako o správcovi Božích tajomstiev. Tieto tajomstvá sa bezpochyby 
týkajú aj samotnej hĺbky evanjelia. Celkom zaujímavé množstvo 
veršov hovorí, že evanjelium bolo vymyslené pred večnými časmi, 
ale zatajené až do príchodu Pána Ježiša (Rim. 16:25, Kol. 1:26-27, 
Tít. 1:2). Baránok Boží bol „predzvedený pred založením sveta,“ 
teda dávno pred tým, ako došlo k prvému hriechu (1Pet. 1:20). 
Môžeme smelo hovoriť o  večnom evanjeliu (Zj. 14:6) a  večnej 
zmluve (Žid. 13:20). 

Čo tým chcem vlastne povedať? V prvom rade si musíme uvedomiť, 
že Boh pripravil plán záchrany už dávno predtým, ako ho človek 
vôbec potreboval. Veľa ľudí však žije tak, ako keby Adamov pád 
prevyšoval Ježišovo vykupiteľské dielo. Diabol nás chce presvedčiť 
o tom, že život na zemi bude mizerný a večný život si užijeme až 
po smrti. Pán Ježiš však večný život definoval inak, podľa Neho išlo 
o poznanie Boha, nie o príchod do neba po smrti (Ján 17:3).
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Je nesmierne dôležité, aby sme poznali hĺbku evanjelia, nie len 
pár základných vecí, ktoré nám evanjelista stihol povedať pri na-
šom obrátení. Preto je aj Biblia taká hrubá, nemyslíš si? Často sa 
evanjelium káže len v súvislosti s odpustením hriechov. „Pán Ježiš 
ti chce odpustiť hriechy a vstúpiť do tvojho života.“ Áno, aj. Je tu 
však ďaleko viac. Keď spoznáme túto základnú pravdu a prijmeme 
spasenie, musíme začať študovať Božie slovo, „aby sme ním rást-
li na spasenie“ (1Pet. 2:2). Počkaj! Tak sme teda spasení, alebo 
rastieme na spasenie? Apoštol Peter hovorí, že aj jedno aj druhé 
je pravdou. Je to podobný paradox ako vo verši: „...a svätý nech 
sa posvätí ešte“ (Zj. 22:11). Počiatok spásy si nevyžaduje plné po-
znanie jej hĺbky, pretože to logicky ani nie je možné. Niekde však 
musíme začať a  potom rásť ďalej. Takým spôsobom zistíme, že 
spasenie (z gr. sózó) v sebe obsahuje ďaleko viac ako len odpus-
tenie hriechov. Zahŕňa tiež uzdravenie a vyslobodenie od diabla 
a hriechu. Len smelo pozri do nejakého gréckeho slovníka. Aby 
som si tieto výhody naplno užil, v prvom rade musím evanjelium 
naozaj poznať. Aj tu platí verš z Hozeáša 4:14: „...ale ľud, ktorý 
nerozumie, bude porazený.“ 

Samotné poznanie evanjelia však nestačí. Musíme sa usilovať 
o  jeho funkčnosť. Na tomto mieste ti na pár stranách poviem 
to, čomu som sa učil veľa rokov. Vieš, nevedomosť nás delí od 
Božieho života. Pavol upozorňuje kresťanov v Efeze, aby neboli 
ako pohania, ktorí sú odcudzení Božiemu životu pre vlastnú 
nevedomosť (Ef. 4:18). Tiež sa modlí za Filémona, aby jeho viera 
bola „účinná poznaním...“ (Flm 1:6). Poviem posledný verš tohto 
predslovu, no týka sa vlastne toho istého. Evanjelium nám osoží 
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len vtedy, keď pamätáme, v akom zmysle ho Biblia učí. Pavol ho-
vorí, že kresťania sú spasení, len ak majú na pamäti, akým slovom 
a v akom zmysle im bolo kázané evanjelium (1Kor. 15:2). Nie je 
evanjelium ako evanjelium! Začneme teda od začiatku Biblie.

V Prvej knihe Mojžišovej 1:1 sa dočítame, že na počiatku Boh stvoril 
nebo aj Zem. Vieme, že Boh stvoril nebesia a Zem svojím slovom, 
Peter však považuje za dôležité spomenúť, že ako stavebný materiál 
Mu poslúžila voda (2Pet. 3:5). Hneď druhý verš Prvej knihy Mojžišovej 
to potvrdzuje, keď spomenie, že „Zem bola neladná a pustá a Duch 
Boží sa oživujúci vznášal nad vodami a tma bola nad priepasťou.“ 
Boh povedal: „Nech je svetlo!“ A bolo svetlo. Čo je vlastne toto svet-
lo? Slnko, mesiac, hviezdy? Nie. Keď čítame pozorne ďalej, dozvieme 
sa, že Boh stvoril slnko, mesiac a hviezdy až v štvrtý deň (1Moj. 1:14-
19). Svetlo, o ktorom je reč v prvý deň, je podľa mňa zjavenie slávy 
Ježiša Krista, Svetla tohto sveta. Ján to na začiatku svojho evanjelia 
potvrdzuje, keď o Ježišovi hovorí nasledovné:

V Ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti 
vo tme a tma ho nezadržala. […] To bolo to pravdivé svetlo, 

ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. 

(Ján 1:4,5,9) 

Pán Ježiš zjavuje Boha. On je tou osobou Božskej Trojice, ktorú 
ľudia naozaj fyzicky videli. Ježiš je obraz neviditeľného Boha (Kol. 
1:15). Kto videl Ježiša, videl aj Otca (Ján 14:9). Pán Ježiš je „od-
blesk Jeho slávy, a obraz Jeho podstaty“ (Žid. 1:3). V nebi nebu-
de slnko, pretože ho bude osvecovať Božia sláva „a Jeho sviecou 
bude Baránok“ (Zj. 21:23). Baránok teda zjavuje Božiu slávu.

2 :  Koho  Syn os l obod í ,  t en  j e  skutocne  s l obodný
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Poďme ďalej. Ján nám hovorí, že v Ježišovi Kristovi bol život a ten 
život bol svetlom ľudí. Áno, prví ľudia mali život zo samotného 
Boha. Teraz čítanie Prvej knihy Mojžišovej trochu zrýchlim. Boh 
po stvorení sveta a ľudí vyhlásil, že všetko bolo veľmi dobré (1Moj. 
1:31). V  tejto dobe vládla na svete taká dokonalosť, že ani len 
zvieratá sa medzi sebou navzájom nezabíjali. Biblia jasne hovo-
rí, že Boh dal všetkým zvieratám na pokrm zelené byliny (1Moj. 
1:30). Tiež to znamená, že na svete ešte nebol hriech. Veď hriech 
je predsa zlý. Adam a Eva sa teda narodili bez toho, čo dnes na-
zývame „hriešna prirodzenosť.“ Hriešna prirodzenosť znamená, 
že človek je hriešny „od kosti“. Skrátka musí hrešiť. Hriechom tu 
nemyslím len spoločensky neprijateľné správania, ako napr. vraž-
da, sprenevera, narkománia. Základom hriechu je to, že každý sa 
vydal na svoju vlastnú cestu. Každý človek skôr či neskôr zhreší. 
Adam a Eva však mali prirodzenosť samotného Boha (toto si, pro-
sím, zapamätaj). Boh ich predsa stvoril na svoj obraz a v Bohu nie 
je hriech. Nemali v sebe nijaké semeno hriechu. 

Boh dal človeku do opatery celú zem (nie však nebo, 1Moj. 1:26). 
Človek bol zodpovedný za podmanenie zeme, vládnutie na nej 
a za stráženie záhrady Eden. Krátke zhrnutie – pri stvorení sveta 
vidíme vodu a prácu Ducha. Vidíme jedného človeka, Adama, cez 
ktorého sa mal narodiť každý ďalší človek, veď aj Eva bola koniec 
koncov vzatá z Adama. 

Boh dal prvým ľuďom jediný zákaz – nesmeli jesť zo stromu pozna-
nia dobrého a zlého, v opačnom prípade by ich čakala smrť (1Moj. 
2:17). Koniec všetci poznáme. Človek zhrešil a do sveta vstúpila 
smrť, ktorá prešla na jeho potomkov (Rim. 5:12). Keď si Bibliu 
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čítame pozorne, všimneme si zaujímavú vec. Boh stvoril Adama 
podľa svojho obrazu a  podoby. To je jasné. Píše sa tam však aj 
to, že Adam splodil svojho syna Seta podľa svojho obrazu a svojej 
podoby (1Moj. 5:1-3). Božia dokonalá prirodzenosť bola v tomto 
bode poškvrnená ľudskou porušenosťou. Vo chvíli Adamovho pádu 
sa zdá, že veci už ani nemohli byť horšie. Nie je to však tak. Horšie 
mohlo byť už len stráviť večnosť s hriešnou prirodzenosťou. V prí-
pade, že by Adam a Eva vo svojom hriešnom stave jedli z ovocia 
stromu života, stratili by akúkoľvek možnosť záchrany. Večne by 
žili v  hriechu. Boh tomu vo svojej milosti zabránil. Vyhnal ľudí 
z  raja a  strom života dal strážiť anjelom (1Moj. 2:22-24). Takto 
mali ľudia aspoň nádej, že jedného dňa zomrú a budú vyslobodení 
z  hriešnej prirodzenosti. Jediné východisko z  hriešnej prirodze-
nosti je teda smrť (aj toto si, prosím, zapamätaj).

Ľudská zloba stále rástla a na zemi sa začali diať zvrátené veci. 
Boh mal v  svojom srdci bolesť (1Moj. 6:6) a  rozhodol sa staro-
dávny svet zničiť vodou (viď 2Pet. 2:5). Človek už dávno stratil 
svoju duchovnú identitu. Zažil duchovnú smrť. Bol oddelený od 
skutočného vzťahu s Bohom, ktorý prežíval v Edene. Boh to do-
konca zhodnotil tak, že Jeho Duch s človekom nebude donekoneč-
na zápasiť, pretože je telo (1Moj. 6:3). To je teda poriadny úpadok, 
z duchovnej identity padnúť na telesnú.

Boh si našiel Noema, človeka, ktorý s  Ním chodil. Ten mal po-
dobne ako Adam svojím potomstvom zaplniť svet. Boh Noemovi 
povedal, že na svet začne pršať. Teraz na tom nie je nič čudné, do-
vtedy však na svete nepršalo (1Moj. 2:5). Noe Bohu uveril. Biblia 
ho za to vyzdvihuje slovami: „Vierou Noe, keď mu bolo zjavené od 
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Boha o tom, čo sa ešte nevidelo, bojac sa Boha, pripravil koráb 
na záchranu svojho domu, ktorou to vierou odsúdil svet a stal sa 
dedičom spravodlivosti, spravodlivosti vo viere“ (Žid. 11:7). Noe 
teda bezbožnosť sveta premohol vierou a tak zdedil spravodlivosť. 
V Prvej knihe Mojžišovej 8:1, teda ku koncu potopy, vidíme zaují-
mavú scénu. Zem je zase celá prikrytá vodou, veď voda prikryla aj 
tie najvyššie vrchy (1Moj. 7:20). Na scénu prichádza vietor, sym-
bol Ducha Svätého. Nepripomína ti to niečo? 

Potopa nanešťastie nemala moc obnoviť idylku rajskej záhrady. 
Človek bol duchovne mŕtvy a s tým sa nedalo nič robiť. Človek ďa-
lej hreší, nedokáže si to však naplno uvedomiť. Všimol som si, že 
veľa hriešnych ľudí si ani len nedokáže pripustiť, že žijú v hriechu. 
Minule mi jedna šesťdesiatročná pani skalopevne tvrdila, že v ži-
vote neurobila hriech. Prečo? Lebo používala svoj vlastný meter. 
Nikoho nezabila, asi ani neokradla. Ak okradla, tak nie viac, ako 
iní okradli ju. Dotyčná pani si myslela, že nemá hriech, pretože sa 
súdila podľa vlastných kritérií. 

Boh sa človeku rozhodol ukázať svoj vlastný meter, Mojžišov zá-
kon. Ukážem ti k tomu pár veršov. „Lebo aj do zákona bol hriech 
na svete, ale hriech sa nepripočíta, keď nieto zákona“ (Rim. 5:13). 
Prečo sa bez zákona hriech nepripočítava? Pretože bez zákona ne-
existuje ani prestúpenie zákona. Predstav si, že by zanikol Zákon 
o  cestnej premávke. Okamžite by prestali existovať priestupky. 
Prečo? Pretože by neexistovali nariadenia, ktoré by sa dali poru-
šiť. Keby neexistoval žiaden rýchlostný limit, neexistovala by ani 
pokuta za jeho prekročenie. Zmizlo by však zlé šoférovanie? Nie. 
Tak je to aj s hriechom a zákonom. Pred zákonom ľudia hrešili, ale 
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nevedeli, že sú hriešni. Minimálne si svoj hriech nemohli uvedo-
miť v plnom rozsahu. V Liste Galaťanom 3:19 čítame, že zákon bol 
daný práve kvôli ich prestúpeniam. Ten istý list dokonca hovorí, 
že Písmo zavrelo všetko pod hriech (Gal. 3:22). Je to tak preto, 
aby „boli zapchaté každé ústa, a celý svet bol vinný Bohu“ (Rim. 
3:19). Človek už nemal život zo Svetla sveta (t.j. z Boha) ako to 
bolo v prípade Adama a Evy. Život mal ten, kto naplnil celý zákon 
(Gal. 3:12). V žiadnom prípade tým netvrdím, že všetci išli do pe-
kla. Boh bol stále milosrdný. Svoju latku však nastavil tak vysoko, 
že nikto nemohol dosiahnuť spravodlivosť vlastnou snahou. Ľudia 
pochopili, že „nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slá-
vy Božej“ (Rim. 3:23). 

Cieľom zákona nebolo odstránenie hriechu. Práve naopak. Zákon 
hriech konečne ukázal v pravom svetle. Zákon je voda na mlyn 
hriechu. Prvý list Korinťanom 15:56 hovorí, že „moc hriechu je zá-
kon.“ Pavol to vysvetľuje v Liste Rimanom 7. kapitole, kde opisuje 
boj človeka so zákonom. Akokoľvek sa človek snaží, zákon stále vy-
hrá. Zákon nemôže nikoho ospravedlniť, zákon len ľuďom ukazuje 
ich vlastnú hriešnosť. „Hriechu som nepoznal, iba skrze zákon. 
Lebo ani o žiadostivosti by som nebol vedel, keby nehovoril zákon: 
Nepožiadaš!“ (Rim. 7:7). (Ani o maximálnej povolenej rýchlosti by 
som nebol vedel, keby ju nedefinoval Zákon o cestnej premávke). 
Pavol ďalej hovorí, že hriech dostal skrze zákon príčinu (Rim. 7:8). 
„A ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech 
ožil.“ Teraz prichádza k pointe zákona – „ale hriech, aby sa uká-
zal, že je hriechom [...] aby bol hriech zvrchovane hriešnym skrze 
prikázanie“ (Rim. 7:13). Nielenže zákon poukázal na hriech, ale 
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ho ešte aj rozmnožil (Rim. 5:20). Na celej veci znie najhoršie to, že 
zákon je dobrý, dokonca duchovný. V čom je teda problém? V ľud-
skej hriešnosti a  telesnosti, „lebo vieme, že zákon je duchovný, 
ale ja som telesný, predaný pod hriech“ (Rim. 7:14). Telesnosťou 
myslím to, že človek kvôli Adamovmu pádu stratil pravú duchovnú 
identitu a  teda aj schopnosť kráčať v Božom štandarde. Boh na 
scénu doniesol zákon, aby to ľuďom náležite ukázal. Teraz prichá-
dzajú na rad verše, ktoré si ľudia často vykladajú zle. 

„Lebo čo robím, neuznávam, lebo nerobím toho, čo chcem, 
ale činím to, čo nenávidím. [...] Lebo viem, že neprebýva vo 
mne, to jest v mojom tele, dobré. Lebo chcenie leží pri mne, 
ale robenia dobrého nenachádzam, lebo nečiním dobrého, 

ktoré chcem, ale to zlé, ktorého nechcem, to robím. 

(Rimanom 7:15, 18-19) 

Pavol teda chce robiť dobré, ale nedokáže to. Vo vnútri má túžbu, 
nedokáže ju však naplniť. Vo vnútri sa raduje Božiemu zákonu, 
teda tomu, čo by chcel robiť (Rim. 7:22). „Ale vidím iný, cudzí 
zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle 
a  ktorý ma zajíma v  rabstvo zákonu hriechu, ktorý to zákon je 
v mojich údoch“ (Rim. 7:23). Veľa ľudí predpokladá, že Pavol tu 
opisuje každodenný boj Božích detí. Dovolím si nesúhlasiť. Nech 
sa na túto pasáž pozrieme akokoľvek, jedna vec je istá. Pavol 
v tomto otroctve hriechu neostal. Na jednom mieste hovorí, že si 
nie je vedomý žiadneho hriechu (1Kor. 4:4), inde rovno povie, že 
sa v Tesalonikách správal „sväto, spravodlivo a bezúhonne“ (1Tes. 
2:10). Čo sa stalo? Odkiaľ tá náhla zmena? Ako sa Pavlovi poda-
rilo vymaniť zo zovretia hriechu? Boh splnil zasľúbenie a poslal 



41

Spasiteľa. Ježiš Kristus vyviedol na svetlo (t.j. zjavil) „život a ne-
porušiteľnosť skrze evanjelium“ (2Tim. 1:10). Pozrime sa teda, 
ako sa z človeka zotročeného hriechom, ktorý si svoju hriešnosť 
a bezmocnosť veľmi dobre uvedomoval, stal spravodlivý človek, 
ktorý si nebol vedomý žiadneho hriechu.

na scénu prichádza ježiš Kristus
Uvedomenie si vlastnej hriešnosti a beznádejnosti situácie pomaly 
vydláždilo cestu pre príchod Ježiša Krista. On je to Božie „tajom-
stvo skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené 
jeho svätým“ (Kol. 1:26). Ako som povedal, Boh o páde človeka ve-
del dávno pred stvorením sveta a v talóne mal riešenie. Čakal však 
na plnosť časov. Máme obrovské šťastie, že sme sa narodili v tejto 
dobe, teda po smrti, zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení Pána Ježiša 
Krista. Starozákonní proroci by si to s nami kedykoľvek vymenili. 

Pokračujme v skúmaní hlbín Božieho tajomstva. Pán Ježiš sa naro-
dil z Boha a rovnako ako Adam nemal hriešnu prirodzenosť. Biblia 
ho nazýva posledným Adamom (1Kor. 15:45). Pán Ježiš je večný, 
nestvorený Boh. Nikdy Ním neprestal byť. Na zem však prišiel 
ako človek. Čítame si, že „prijal podobu sluhu a  stal sa podob-
ný ľuďom“ (Fil. 2:7). List Židom 2:14 hovorí, že prišiel v ľudskom 
tele a 17. verš dokonca hovorí, že bol vo všetkom podobný ľuďom, 
ktorých prišiel zachrániť. Ježiš teda zámerne odložil bokom svoj 
majestát a božskú moc. Pri robení zázrakov nepoužil svoju vlast-
nú moc, ale plne sa spoľahol na moc Ducha Svätého (Luk. 4:14, 
Sk. 10:38). Inak to nebolo ani pri vyháňaní démonov, ktorých tiež 
vyháňal Duchom Svätým (Mat. 12:28). 
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Rovnako ako prví ľudia pred pádom, ani Pán Ježiš nemusel zhre-
šiť, pretože nemal hriešnu prirodzenosť, ktorá by Ho k tomu do-
nútila. To však neznamená, že Ježiš nemohol zhrešiť. V  takom 
prípade by pokúšanie diablom na púšti bola obyčajná fraška (viď 
napr. Mat. 4:1). Napokon, Biblia hovorí, že Boha „nemožno pokú-
šať na zlé“ (Jak. 1:13). Samotná skutočnosť, že Ježiš bol pokúšaný 
„vo všetkom, podobne nám, bez hriechu“ dokazuje, že po zemi 
chodil ako človek (Žid. 4:15). Oproti prvým ľuďom bol Pán Ježiš 
dokonca v nevýhode. Kým oni mali jediné prikázanie, On sa naro-
dil podrobený pod zákon (Gal. 4:4). Jeho misia bola jasná: „...aby 
tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené 
synovstvo“ (Gal. 4:5). Ako to Pán Ježiš dokázal? Svojou smrťou 
a zmŕtvychvstaním.

Smrt a zmrtvychvstanie Pána ježiša Krista
Veľakrát kážeme evanjelium nejako takto: „Pán Ježiš zomrel za 
naše hriechy. Keď prídeš k  Jeho krížu, môže ti byť odpustené.“ 
Áno, aj. Poďme však do hĺbky a  všimneme si, že samotná smrť 
Pána Ježiša by nestačila. To nás vracia k už spomínanému napo-
menutiu, že musíme zostávať v správnom znení evanjelia (1Kor. 
15:1-2). Pavol v Liste Korinťanom 15:3-4 sumarizuje prvopočiatok 
evanjelia tým, že „Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem 
a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písem.“ 
Pavla však v dvanástom verši prekvapuje, že niektorí z nich vy-
pustili druhú polovicu pravdy, teda fakt, že Pán Ježiš vstal z mŕt-
vych. Z  toho vyvodzuje šokujúci záver: „No ak Kristus nevstal 
z  mŕtvych, tak je márna i  naša kázeň, a  márna je i  vaša viera 

,,
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[…] a  ešte ste vo svojich hriechoch“ (1Kor. 15:14, 17). Počkať. 
Tak kapitola sa začína tým, že Kristus zomrel za naše hriechy. Čo 
následne vedie Pavla k presvedčeniu, že Ježišova smrť by sama 
o sebe nestačila k slobode od hriechu? Na inom mieste Pavol ho-
vorí, že Kristus „bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych 
pre naše ospravedlnenie“ (Rim. 4:25). Z toho sa dá vyvodiť jediné 
- bez zmŕtvychvstania neexistuje ospravedlnenie! Iba život (resp. 
vzkriesenie) Pána Ježiša má moc spasiť! „Lebo ak vtedy, keď sme 
boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom skrze smrť Jeho Syna, 
tak je o  mnoho istejšie, že súc zmierení budeme spasení Jeho 
životom“ (Rim. 5:10). 

Ježiš nie je len nejaký ekvivalent starozmluvného obetného ba-
ránka. V Mojžišovom zákone musel hriešnik obetovať zviera. Jeho 
krv potom prikryla hriech, nemohla ho však odstrániť (Žid. 10:4). 
Smrť zvieraťa totiž nemala moc zastaviť cyklus hriechu, nemohla 
človeka zbaviť koreňa problému, samotnej hriešnej prirodzenos-
ti. Obetovanie zvierat predstavovalo len dočasné riešenie. Keby 
Ježišova obeť fungovala analogicky, musel by sa obetovať veľa-
krát. Písmo však hovorí, že Ježiš sa zjavil „raz navždy na odstrá-
nenie hriechu svojou obeťou“ (Žid. 9:26). Kristovo vzkriesenie 
v  celej rovnici zohráva podstatne väčšiu úlohu, ako sa na prvý 
pohľad môže zdať. Biblia hovorí, zákonu chýbala iba jedna vec 
na to, aby mohol naozaj ospravedlniť človeka – schopnosť oži-
viť (Gal. 3:21). Koniec koncov, čo by duchovne mŕtvym ľuďom 
pomohlo viac ako život? V smrti Pána Ježiša však logicky nie je 
život. Pavol v  Druhom liste Korinťanom 13:4 hovorí, že Kristus 
„bol ukrižovaný zo slabosti, ale žije z moci Božej.“ Život sa teda 
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ukázal až v zmŕtvychvstaní. Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša je pre 
našu spásu rovnako dôležité ako Jeho smrť. Peter píše nasledov-
né: „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás 
podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej 
nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych“ (1Pet. 1:3). Skrátim 
to pre teba. Boh nás „znovu splodil […] vzkriesením Ježiša Krista 
z mŕtvych.“ Naše znovuzrodenie je založené na smrti a vzkriesení 
Pána Ježiša.

Ježiš vďaka tomu nepriniesol len možnosť neustáleho odpustenia. 
Písmo doslova hovorí, že prišiel odstrániť hriech (Žid. 9:26). Ja 
v tom vidím obrovský rozdiel. Čo je podľa teba väčší prejav mi-
losti – neustále odpúšťanie hriechu, alebo vyslobodenie zo samot-
nej hriešnosti? Písmo učí, že sa „zjavila milosť Božia spasiteľná 
všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbož-
nosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravodlivo a po-
božne žili na tomto svete“ (Tít. 2:11-12). Božia milosť teda nie je 
len akousi vstupenkou do neba po živote plnom pádov. Má moc 
umožniť život v svätosti už na tomto svete. Ako je to možné? 

Sloboda od hriechu a zákona
Po páde človeka a získaní hriešnej prirodzenosti ľudia museli hre-
šiť. Zákon im v tom vôbec nepomohol. Práve naopak, ešte im to 
poriadne zdôraznil. Ak si nejaký Žid aj myslel, že nehreší zas až 
tak často, tak po prečítaní Mojžišovho zákona musel zmeniť názor 
(ak nebol pokrytec). Najhoršie na tom je to, že zákon panuje nad 
človekom do konca života (Rim. 7:1). Vieme, že Pán Ježiš zomrel za 
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hriech. Je tu však niečo navyše. Dal nám možnosť vstúpiť do svo-
jej vlastnej smrti. Ako vstupujeme do Ježišovej smrti? Zomierame 
s Ním na kríži. Pavol hovorí, že je spolu s Kristom ukrižovaný a už 
nežije viac on, ale Kristus (Gal. 2:20). Deje sa tak vtedy, keď uro-
bíme pokánie a  poddáme Kristovi život. Uveríme, že zomrel za 
nás (Žid. 2:9) a doslova sa s Ním spojíme v Jeho vlastnej smrti. Tu 
sa to však nekončí. Po prvotnej viere a pokání je nevyhnutné dať 
sa pokrstiť. Ježiš povedal, že kto uverí a pokrstí sa, bude spasený 
(Mar. 16:16). Fascinuje ma, že do tak dôležitého verša sa dostala 
aj zmienka o krste. Prečo to Pán Ježiš považoval za potrebné? Je 
to tak preto, že v krste sa skrýva ohromná duchovná hĺbka. Sila 
krstu nie je len symbolická, v duchu sa deje niečo neuveriteľné, 
človek pri ponorení vstúpi spolu s Kristom do hrobu. 

Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježi-
ša, pokrstení sme v Jeho smrť? Pochovaní sme teda s Ním 
skrze krst v smrť, aby sme, ako Kristus vstal z mŕtvych slá-

vou Otcovou, tak aj my chodili v novote života. 

(Rimanom 6:3-4)

...súc s Ním spolu pochovaní v krste, v ktorom, totiž v Kris-
tovi, ste aj spolu vstali z  mŕtvych skrze vieru pôsobenia 

Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych. 

(Kolosanom 2:12)

Ak som teda zomrel, zákon nado mnou už viacej nemá moci. 
Pamätáš si na verš, že zákon panuje nad človekom dokiaľ človek 
žije? Táto logika našťastie nie je moja. Prebral som ju z Biblie. 
Pozrime sa, čo hovorí začiatok siedmej kapitoly Listu Rimanom. 
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Alebo či neviete, bratia, - lebo hovorím znalým zákona - že 
zákon panuje nad človekom dotiaľ, dokiaľ žije? Lebo vydatá 
žena je priviazaná k živému mužovi zákonom. Ale keby muž 
zomrel, bola by oprostená zákona muža. A tak teda, kým žije 
muž, budú ju volať cudzoložnicou, keby bola ženou inému 
mužovi. Ale keby zomrel muž, slobodná je od zákona, aby 
nebola cudzoložnicou, keby bola pripojená inému mužovi. 
Nasledovne, moji bratia, aj vy ste usmrtení zákonu skrze 
telo Kristovo, aby ste boli vlastníctvom inému, tomu, ktorý to 
vstal z mŕtvych, aby sme niesli ovocie Bohu. Lebo keď sme 
boli v tele, pôsobili v našich údoch vášne rôznych hriechov, 
vznikajúce skrze zákon, aby sme niesli ovocie smrti. Ale te-
raz sme oprostení zákona zomrúc tomu, kým sme boli dr-
žaní, tak aby sme slúžili v novote ducha a nie v starobe litery. 

(Rimanom 7:1-6)

Zákon je tu prirovnaný k manželovi, s  ktorým som zviazaný do 
smrti. Ja by som sa však radšej vydal za Ježiša Krista. To sa však 
nedá, pretože v jednom manželstve už som. Pomohlo by mi, keby 
tento nechcený manžel zomrel, to sa však nikdy nestane. Ostáva 
teda už len druhá možnosť. Zomriem ja. Presne o  tomto hovorí 
Pavol. To, že Pán Ježiš zomrel, je úžasné. To že spolu s Ním mô-
žem zomrieť aj ja, je priam neuveriteľné. Pavol mi teda hovorí, 
že som zákonu zomrel (v. 4) a že som od neho oslobodený (v. 6)! 
Predstav si, že si niekomu dlžný milión eur. Bezpochyby na teba 
môže poslať exekútora. Čo sa však stane, ak exekútor zistí, že si 
medzičasom zomrel. Už mu nikdy nič nedáš. V Kristovi sme už 
zomreli. „Lebo ste zomreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu“ 
(Kol. 3:3). Chápeš už, prečo Boh zabránil ľuďom jesť zo stromu 
života? Nemohli by vstúpiť do smrti Pána Ježiša a teda ani do moci 
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vzkriesenia. Všetko by bolo stratené. Po smrti však už diablovi 
a zákonu nič nedlžím, nemôžu odo mňa už nič vymáhať. To isté 
Pavol píše aj v predchádzajúcej kapitole. 

Lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu. Ale 
ak sme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s Ním aj spo-
lu žiť vediac, že Kristus vstanúc z mŕtvych už viacej nezomie-
ra, smrť viacej nepanuje nad Ním. Lebo čo zomrel, hriechu 

zomrel raz navždy, a čo žije, žije Bohu. 

(Rimanom 6:7-10)

Tieto verše hovoria o našej slobode v  Ježišovi. Pán Ježiš predsa 
nikdy nepotreboval zomrieť hriechu, vonkoncom od neho nepotre-
boval byť ospravedlnený. Čo teda Pavol Rimanom odporúča? Majú 
zmeniť rozmýšľanie o samých sebe: „Tak aj vy súďte o sebe, že 
ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi“ 
(Rim. 6:11). Už nie sú žiadni hriešnici: „No, vďaka Bohu, že pravda 
boli ste sluhami hriechu, ale ste zo srdca poslúchli druh náuky, do 
ktorého ste vydaní, a oslobodení súc od hriechu podrobení ste 
v službu spravodlivosti“ (Rim. 6:17-18). O pár riadkov im to zase 
zdôrazňuje: „Ale teraz oslobodení súc od hriechu a v službu pod-
robení Bohu máte svoj úžitok na posvätenie a koniec večný život“ 
(Rim. 6:22). Odmena za hriech je smrť (Rim. 6:23), ale Ježiš náš dlh 
našťastie splatil. Urobil to, čo by sme nikdy nedokázali.

A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kris-
tu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha. Lebo 
zákon Ducha života v  Kristu Ježišovi ma oslobodil od zá-
kona hriechu a  smrti. Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, 
nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh pošlúc svojho 
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Syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil 
hriech v tele, aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorí 

nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha. 

(Rimanom 8:1-4)

Zákon som nemohol naplniť kvôli vlastnej slabosti. Pamätáš si, 
že zákon je duchovný, ale človek je hriešny, predaný pod hriech? 
Takže presne preto som ho nedokázal naplniť. Ježiš však nikdy 
nezhrešil a  naplnil celý Boží zákon. Navyše nám dal prístup do 
svojho víťazstva a teraz je právo zákona naplnené aj v nás. Naša 
dlžoba bola splatená. To je pri vyslobodení veľmi dôležité. Boh vo 
svojej nekonečnej múdrosti vymyslel neuveriteľnú kľučku. Najprv 
zomrieme s Kristom na kríži, potom sme s Ním pochovaní vo vod-
nom krste a  pri vynorení vstupujeme do moci vzkriesenia. Kto 
uverí a pokrstí sa, bude spasený. Aleluja! 

Prečo veľa kresťanov po krste nevstúpi do slobody? Aj na to nám 
Biblia dáva odpoveď. V prvom rade svoje zase zohráva tá nešťast-
ná nevedomosť. Aby si si toto oslobodenie mohol užívať, v prvom 
rade musíš vedieť, že je k  dispozícii. Potom tomu musíš veriť. 
Zopakujem Pavlove slová „...súc s Ním spolu pochovaní v krste, 
v ktorom, totiž v Kristovi, ste aj spolu vstali z mŕtvych skrze vie-
ru pôsobenia Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych“ (Kol. 2:12). Do 
slobody a nového života teda vstupujeme vierou. Nie je však vie-
ra ako viera, pomôže len viera v  pravdu. Viera je zbytočná, ak 
ide o vieru v klamstvo. To nás zase vracia k upozorneniu, že mu-
síme ostávať v správnom znení evanjelia (1Kor. 15:2). Opäť sme 
v Prvom liste Korinťanom pätnástej kapitole, kde Pavol miestnej 
cirkvi vyčíta, že robí správny akt, ale neverí v jeho duchovnú moc. 
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Konkrétne ide o  to, že sa naďalej krstia. To ale nedáva zmysel, 
pretože krst je vecou smrti a vzkriesenia, v ktoré niektorí z nich 
neveria. Otvorene ich za to napomína. „Lebo veď ináč čo uro-
bia tí, ktorí sa krstia za mŕtvych, ak len vôbec mŕtvi nevstávajú 
z mŕtvych? Načo sa aj potom krstia za nich?“ (1Kor. 15:29). Ich 
krst teda stratil duchovnú moc, je zbytočný. Ich viera, že pri krs-
te vstupujú s Kristom do hrobu („krstia sa za mŕtvych“), nevedie 
k  žiadnemu životu vzkriesenia. Dôvod je jednoduchý - v  žiadne 
vzkriesenie neveria. A  ako sme si už ukázali, znovuzrodenie je 
založené na vzkriesení a viere. 

Samotné ponorenie do vody nám nepomôže. Musíme byť presiak-
nutí Božou pravdou a vierou. Bez viery sa zákona nikdy nezba-
víme. List Galaťanom 3:25 hovorí: „Ale odkedy prišla viera, nie 
sme viac pod pestúnom“, pričom v tomto kontexte je pestúnom 
zákon. V prípade, že tejto slobode neuveríme, nebudeme čerpať 
život priamo z Boha ako Adam a Eva pred pádom, ale budeme 
naďalej zotročení nekonečným súborom príkazov a zákazov. Naša 
úloha je žiť skrze Krista (1Jána 4:9), nie skrze dodržiavanie záko-
na. To sa nestane, kým žijeme pod zákonom. Pod zákonom žijeme 
do smrti. Niekto zúfalo čaká na deň smrti, iní zomreli v Kristovi na 
kríži, následne s Ním v krste vstúpil do hrobu a potom do života. 
Boli pokrstení do Krista (Kol. 2:12) a do Jeho všeobecnej Cirkvi 
(1Kor. 12:13), nie do zboru alebo denominácie. Musíme vedieť, 
prečo sa vlastne chceme dať pokrstiť. Tieto strany to snáď trochu 
objasnili. Keď sa na krst pozrieme takto komplexne, tak uvidíme, 
že krst nemluvniat nestačí, pretože mu nepredchádza vlastná vie-
ra. Napokon, v  Biblii o  krste nemluvniat nie je ani jedna jasná 
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zmienka. Učenie sa musí zakladať na Biblii, nie na domnienkach 
a neskorších historických praktikách. 

Už dlhšiu dobu zažívam veľkú slobodu od hriechu. Akosi ma pre-
stal lákať. Som mu mŕtvy a  žijem Bohu. Paradoxne sa tak stalo 
roky po tom, čo som sa ako pätnásťročný dal pokrstiť. Prečo som 
slobodu nezažil hneď? Pretože som nemal presvedčenie o týchto 
veciach (presvedčenie, nie presviedčanie sa) a nevydal som Bohu 
príslovečné trináste komnaty. Postupne mi však Duch Svätý otvoril 
oči a zmenil život. Ako som povedal, vyrástol som v hĺbke spasenia 
(1Pet. 2:2). Dôležitosť krstu zdôrazníme ešte raz v siedmej kapi-
tole (časť Naše dedičstvo v Kristovi). Tam nám naša biblická 
skladačka zapadne ešte lepšie a krst oceníme ešte viacej. Na teraz 
však tieto vody opustíme a pozrieme sa na to, čo sa deje s ľudskou 
identitou po prijatí Krista. Pozornosť sústredím na ducha, dušu, 
fyzické telo a hriešnu prirodzenosť. Definíciu týchto konceptov po-
važujem za kľúčovú pre chápanie ďalších kapitol knihy. 

ježiš je náš starší brat 
Všetci poznáme verš: „Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvo-
rením, staré pominulo, hľa, všetko je nové“ (2Kor. 5:17). Čoho sa 
tento verš vlastne týka? Celkom určite nie fyzického tela, pretože 
to nám po prijatí Krista ostalo. Nepochop ma zle, spasenie ob-
sahuje aj fyzické uzdravenie (napr. Iz. 53:4, 1Pet. 2:24), ale ani 
uzdravenie tela nespôsobí, že telo bude stvorené nanovo. Nové 
telo dostaneme, až keď toto zomrie (1Kor. 15:50-54). Tento verš 
sa určite netýka ani duše, pretože Biblia nám stále dáva nariade-
nie, aby sme sa premenili obnovením mysle (Rim. 12:2). Nikde sa 
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nepíše, že naša myseľ je v momente stvorená nanovo. Pre istotu 
poviem, že dušu chápem ako tú časť našej osobnosti, ktorá obsa-
huje city, emócie, vôľu a celkom určite aj myseľ. Možno ťa teraz 
premkne rozpačitý pocit, pretože už vieš, že správna odpoveď 
bude mať niečo dočinenia s duchom. Myšlienka, že Boh človeku 
pri obrátení vzkriesi ducha, veľa kresťanov veľmi neteší. Niežeby 
neznela dobre, ale je príliš abstraktná a nevieme s ňou prakticky 
naložiť tu a teraz. Slovo duch sa navyše v každodennom jazyku 
väčšinou používa v nejakom prenesenom význame, napr. „klesať 
na duchu“ alebo „byť duchom neprítomný.“ Problém je, že ak sme 
prijatím Krista získali len niečo abstraktné, alebo niečo, čo bude-
me vedieť použiť až v nebi, tak nemôžeme čakať, že budeme žiť 
v slobode už tu na zemi. Boh však chce, aby sme v slobode žili 
už tu a teraz (Tít. 2:12). Čo teda ten duch je a prečo ho vlastne 
potrebujeme?

Biblia nás učí, že Boh je duch (Ján 4:24). To neznamená, že je len 
akási chladná bytosť, veď môže prežívať bolesť, zármutok i radosť 
(1Moj. 6:6, Ef. 4:30, Luk. 15:7). Určite je to tak aj kvôli tomu, že 
Boh má aj dušu: „A nemohla to zvládať Jeho duša, aby sa nezľu-
toval v trápení Izraelovom“ (Sud. 10:16). Biblia nehovorí, že Boh 
je duša, ale že je duch, ktorý má dušu. To z Neho robí neviditeľnú 
bytosť. Kým človek duchovné bytosti za normálnych okolností ne-
vidí a zväčša si ich ani neuvedomuje, duchovia spolu môžu voľne 
komunikovať. Aby však došlo k interakcii medzi ľuďmi a Bohom, 
tak sa im Boh buď musí zjaviť vo fyzickej podobe, alebo sa s Ním 
ľudia musia stretnúť na duchovnej úrovni. Ježiš Samaritánke vy-
svetlil, že Boh sa rozhodol pre druhú možnosť. Tejto myšlienke sa 
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budeme podrobnejšie venovať v nasledujúcich dvoch kapitolách, 
teraz si len pripravujeme pôdu.

Jeden z mojich obľúbených veršov hovorí, že Boh ľudí stvoril pre-
to, aby Ho hľadali (Sk. 17:26-27). Ako Ho však môžu hľadať, keď 
sú obmedzení fyzickým telom? No predsa tak, že ich stvoril ako 
duchovné bytosti bývajúce vo fyzickom tele, ktoré, rovnako ako 
On, majú aj dušu. Pavol nám v  Prvom liste Tesaloničanom 5:23 
jasne hovorí, že máme všetky tri zložky. Bez ducha nemožno mať 
vzťah s  Bohom, ktorý je duch. Vieme, že hriech človeka oddelil 
od Boha, pretože spôsobil tzv. „duchovnú smrť“. Nie vždy si však 
uvedomujeme hĺbku tohto výroku. Človek nestratil plnohodnotný 
vzťah s  Bohom len preto, že by Ho svojím hriechom urazil, ale 
preto, že svojou neposlušnosťou doslova privodil smrť svojmu du-
chu, t.j. tej časti svojej bytosti, ktorú mu Boh dal v neposlednom 
rade aj kvôli vzájomnému vzťahu. Na interakciu s fyzickým svetom 
potrebujeme živé fyzické telo, na interakciu s Bohom potrebujeme 
živého ducha. Adam a Eva však duchovne zomreli a, čo je horšie, 
táto smrť potom prešla na všetkých ďalších ľudí (Rim. 5:12). Každý 
človek sa narodil duchovne mŕtvy a teda bez vzťahu s Bohom. Ježiš 
Kristus prišiel, aby nás z  tohto cyklu vymanil. Dovolil nám, aby 
sme zomreli spolu s Ním na kríži a potom aj spolu vstali z mŕtvych 
v krste. Narodili sme sa znova, tentoraz z Ježiša Krista.

Ale všetkým, ktorí Ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi 
Božími, tým, ktorí veria v  Jeho meno, ktorí nie z  krvi ani 

z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. 

(Ján 1:12-13)



53

Ďalej sa môžeme dočítať, že Boh nás znova splodil (1Pet. 1:3). 
Peter toto splodenie dáva do súvislosti so vzkriesením Krista. Ako 
už vieme, do tohto vzkriesenia vstupujeme pri krste. Biblia taký-
mito veršami vôbec nešetrí, veď ide o samotné srdce evanjelia.
 

...zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, spo-
čívajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a po-
hanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj 

(Efezanom 2:15)

Lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze ani neob-
riezka, ale nové stvorenie. 

(Galaťanom 6:15)

Ale keď sa zjavila dobrota a  ľudomilnosť nášho Spasiteľa 
Boha, nie zo skutkov spravodlivosti, ktoré by sme asi my 
boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil kúpe-

ľom opätovného splodenia a obnovením Svätého Ducha. 

(Títovi 3:4-5)

Duchovná identita môže byť obnovená len narodením sa z Boha. 
Bez znovuzrodenia neexistuje plnohodnotný vzťah s Bohom a ani 
vstup do Božieho kráľovstva. Týmto sa dostávam k známemu roz-
hovoru Pána s Nikodémom. Pozrime sa, čím Pán Ježiš zdôrazňuje 
dôležitosť nového stvorenia. 

Ježiš mu odpovedal: Amen, amen ti hovorím, že ak sa niekto 
nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božie-
ho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je 
Duch. Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova.

(Ján 3:5-7)
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Myslím si, že Roháčkovo veľké „D“ pri druhom slove „Duch“ (t.j. 
...narodilo z Ducha je Duch) nedáva zmysel. V gréčtine je pre du-
cha len jedno slovo a má malé písmeno. Niekedy preto pri tomto 
slove vidíme v rôznych prekladoch odchýlky vo veľkých a malých 
písmenách (napríklad anglický preklad NKJV dáva druhému du-
chu malé „d“). Dôraz Pána Ježiša je očividne taký, že telesný člo-
vek, potomok Adama, nemá duchovnú identitu, pretože praotec 
Adam ju stratil skôr, ako sa mu narodilo prvé dieťa. Veď Boh o člo-
veku po páde s poľutovaním povedal, že je telo. Kto sa však narodil 
z Ducha, je duch. Odtiaľ pochádza známy výrok „som duch, mám 
dušu a žijem v tele.“ Počul som ho tak veľakrát a od toľkých ľudí, 
že si ani netrúfnem uhádnuť jeho autora. Znovuzrodený kresťan, 
t.j. taký, čo zomrel spolu s Kristom a potom sa narodil z Božieho 
Ducha, je teda vo svojej podstate duchovná bytosť, ktorá má dušu 
a na zemi žije vo fyzickom tele. 

Otcom nášho fyzického tela je samozrejme náš biologický otec 
a ako sme si už povedali, toto telo nám ostane do konca pozemského 
života. List Židom 12:9 nás učí, že otcom nášho ducha nie je nik 
iný ako sám Boh, ktorého náležite nazýva Otcom duchov. Práve 
náš duch je nevyhnutný pre vzťah s Bohom tu a teraz. O Pánovi 
Ježišovi sa pri jednej príležitosti píše, že ľudské myšlienky nad-
prirodzene odhalil prostredníctvom svojho ducha (Mar. 2:8). 
Som presvedčený, že Ježišovi túto informáciu zjavil Duch Svätý, 
rozhodol sa však použiť duchovný „kanál“. Duch Svätý je duch 
a s Pánom Ježišom komunikoval na duchovnej úrovni, t.j. hovoril 
k Ježišovmu duchu. Aj pre nás je duch kľúčový v otázke vnímania 
Božieho hlasu. Pri znovuzrodení Boh do nášho ducha dá istotu, 
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že sme skutočne spasení. „Sám ten Duch spolu svedčí s naším 
duchom, že sme deťmi Božími“ (Rim. 8:16). Nedá mi nespome-
núť, že túto istotu nám Boh dáva do ducha, nie do duše a  tela, 
v opačnom prípade by sme sa neustále cítili super. Priznám sa, že 
sú chvíle, kedy sa vôbec necítim ako kresťan. Ako som už povedal, 
pocity sú vecou duše. Naše pocity sú často povrchné a vrtkavé, no 
aj v  tých najhorších duševných rozpoloženiach sa môžeme tešiť 
vnútornej istote, že sme Božie deti. Zdroj tejto hlbokej istoty je 
zjavenie, ktoré Duch Svätý komunikuje nášmu duchu, teda samot-
nému jadru našej bytosti. Dovolím si ešte ostať pri myšlienke, že 
Boh je náš Otec, a potom pozornosť sústredím na rozdiel medzi 
fyzickým telom a hriešnou prirodzenosťou.

Ak je Boh náš Otec, naším starším bratom potom nie je nik iný 
ako sám Pán Ježiš. Nedopusť, aby sa z tejto pravdy stalo len ďal-
šie náboženské klišé. Dovoľ Božej pravde, aby presiakla každú 
časť tvojho života. Skúsme sa nad tým zamyslieť. Zrejme nebu-
dem ďaleko od pravdy, keď poviem, že srdcom evanjelia je verš 
z Jána 3:16. Dočítame sa v ňom, že Boh dal svojho jednorodené-
ho Syna. Po Ježišovom zmŕtvychvstaní však Biblia hovorí, že Ježiš 
je prvorodený medzi mnohými bratmi (Rim. 8:29). List Židom 
1:6 to tiež potvrdzuje slovami: „A keď zase uvedie prvorodeného 
na svet...“, Zjavenie Jána 1:5 hovorí, že Pán Ježiš je „prvorodený 
z mŕtvych.“ Všetci chápeme, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Ukázali 
sme si však, že Boh nám dovolil zomrieť, ísť do hrobu a  znovu 
vstať spolu s Ním. Pán Ježiš je teda náš vlastný brat a aj my sme 
Jeho prijatím veľmi skutočným spôsobom vstali z mŕtvych. 
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Boh je náš Otec so všetkým, čo z toho automaticky vyplýva, vrá-
tane genetiky. Samozrejme, že reč je stále o duchovnej genetike, 
nemyslím si, že znovuzrodením sa zmenila DNA nášho fyzického 
tela. Nezabudni však, že spojenie „duchovná genetika“ nezname-
ná „abstraktná genetika“. Duchovný svet tu bol pred fyzickým 
a ostane aj potom, čo táto planéta prestane existovať. Zmena du-
chovnej DNA je teda veľmi vážna vec. V tejto súvislosti ma veľmi 
oslovujú nasledujúce verše.

Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Krista, tým ktorí dostali 
s nami rovnocennú vieru v spravodlivosti nášho Boha a Spa-
siteľa Ježiša Krista: milosť vám a  pokoj nech sa rozmnoží 
pravou známosťou Boha a  Ježiša, nášho Pána, ako máme 
všetko Jeho božskej moci, darovanej k životu a k pobožnosti, 
pravou známosťou Toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou 
a hrdinskou cnosťou, čím sú nám darované preveľké a predra-
hé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody 

uniknúc porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. 

(2. Petra 1:1-4)

V prvom rade ma fascinuje, že máme rovnocennú vieru s apošto-
lom Petrom. Peter verí, že sme sa stali účastnými Božej prirodze-
nosti. Sme teda Božie deti. Práve táto nová prirodzenosť nám po-
máha uniknúť svetským žiadostiam. Ján dokonca hovorí, že v nás 
ostáva Božie semeno a preto nemôžeme hrešiť. 

Kto robí hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. 
Nato sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablove. Nikto, kto 
sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo Jeho semä zostáva 

v ňom, ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. 

(1. Jána 3:8-9)
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Obaja apoštoli hovoria o našej identite, hoc používajú iné slová. Peter 
hovorí, že sme sa stali účastnými Božej prirodzenosti, Ján nás uisťuje 
o tom, že v nás prebýva Božie semeno. To, že urobíme hriech, hneď 
neznamená, že máme hriešnu identitu. Veď aj Adam a Eva zhrešili bez 
toho, aby mali hriešnu prirodzenosť. Ján však ukazuje, že nikto nemô-
že viesť hriešny životný štýl a pritom tvrdiť, že je kresťan. To je pokry-
tectvo. Koniec koncov, Ján nám svoj list píše preto, aby sme nehrešili. 

Moje dieťatká, toto vám píšem nato, aby ste nehrešili. A keby 
niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista, spra-
vodlivého. A On je zmierením za naše hriechy, no, nie len za 

naše, ale aj za hriechy celého sveta. 

(1. Jána 2:1-2)

Vďaka novej prirodzenosti nemusíme hrešiť! Keby sa tak aj stalo, 
nezabudnime, že sa za nás prihovára sám Pán Ježiš. Duch Svätý 
nás z hriechu ihneď usvedčí a pomôže nám urobiť pokánie. Boh 
je „verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od 
každej neprávosti“ (1Jána 1:9). To, že nás očisťuje od každej ne-
právosti znamená to, že sme opäť čistí. Nestávame sa hriešnikmi. 

už nie sme hriešnici
Ani neviem prečo, ale vyrástol som v presvedčení, že ako kresťan 
mám hriešnu prirodzenosť, pretože mám fyzické telo, ktoré má pri-
rodzenú inklináciu k hriechu. Z toho som si poľahky odvodil nasle-
dovný záver – musím hrešiť až do smrti. 

Pavol hovorí, že Pán Ježiš prišiel, aby spasil hriešnikov, pričom sa 
hneď stavia do pozície najväčšieho z nich (1Tim. 1:15). Už samotné 
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slovo hriešnik do hry vnáša myšlienku identity. Identita je vecou 
toho kým sme, nie toho, čo robíme. Existuje rozdiel medzi tým, keď 
je niekto hriešnik a tým, keď niekto urobí hriech. Pavol korintským 
kresťanom hovorí, že boli hriešnici, ale umyli sa. Nehovorí im, že 
robili hriech a umyli sa. Umyli sa od samotnej hriešnosti.

Alebo či neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstva Božie-
ho? Nemýľte sa, ani smilníci ani modlári ani cudzoložníci ani 
mäkci ani samcoložníci ani zlodeji ani lakomci ani opilci ani 
nadávači ani dráči nezdedia kráľovstva Božieho. A to ste boli 
niektorí, ale ste sa umyli, ale ste posvätení, ale ste ospra-
vedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha. 

(1. Korinťanom 6:9-11)

Niečo sa mi tu žiada zdôrazniť, Pavol nehovorí, „robili ste tieto 
hriechy“. Používa tvrdšie slová – „toto ste niektorí boli.“ To sa 
však zmenilo a umyli sa. Teraz sú posvätení a ospravedlnení. To 
isté sme si ukázali o Pavlovi, ktorý sa po vykúpení za hriešnika 
rozhodne nepovažoval. 

Pred obrátením sme na tom kvôli našej hriešnej prirodzenosti boli 
tak zle, že sa ju Boh ani nesnažil opraviť. Radšej nás rovno nechal 
zomrieť s Kristom a vstať do „novoty života“ (Rim. 6:4). Niektoré 
veci sú tak pokazené, že sa už opraviť ani nedajú, rovno ich nahra-
díme novými. Preto Ježiš Nikodémovi povedal, že sa musí znova 
narodiť (Ján 3:3). Biblia hovorí, že pred obrátením v človeku panu-
je „starý človek“. Vďaka víťazstvu Pána Ježiša sa ho však môžeme 
zbaviť a nahradiť ho novým človekom. Preto hovoríme o znovuzro-
dení a novom stvorení.
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...aby ste zložili podľa starého spôsobu žitia vo vás vládnu-
ceho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach, 
a obnovili sa v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, 

stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy. 

(Efezanom 4:22-24)

Práve tento starý človek je zdrojom našich problémov. On je tou 
hriešnou prirodzenosťou, ktorú Pavol nazýva aj „telom hriechu“ 
(Rim. 6:6). Táto vnútorná hriešna prirodzenosť prebýva v  živote 
človeka beznádejne zotročeného hriechom, o  ktorom si čítame 
v siedmej kapitole Listu Rimanom. Boh nás tohto tela hriechu pri 
znovuzrodení našťastie zbavil a namiesto neho nám stvoril nového 
človeka. Ten nemá hriešnu prirodzenosť, práve naopak. Je stvo-
rený podľa Boha (čiže podľa Božieho obrazu, Božej prirodzenosti) 
v spravodlivosti a svätosti. V tejto súvislosti dodám, že Písmo nás 
na inom mieste vyzýva, aby sme si namiesto predošlých hriechov 
obliekli samotného Pána Ježiša Krista (Rim. 13:12-14). Deje sa tak 
pri krste (Gal. 4:27). Osobne tomu rozumiem tak, že získavam prí-
stup do Kristovej svätosti, nie tak, že všetko je hneď vyriešené. Náš 
nový človek sa neustále premieňa na Kristov obraz. 

Neluhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka 
s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom 

pravej známosti, podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. 

(Kolosanom 3:9-10)

Skutkov starého človeka sa skrátka máme zbaviť. Náš nový človek 
sa premieňa na obraz Toho, ktorý ho stvoril. Cieľom tejto preme-
ny je pravé poznanie Boha (Ef. 4:13). Pavol to tiež opisuje ako 
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proces, počas ktorého sa v nás „vyobrazuje Kristus“ (Gal. 4:19). 
Vo všetkom sa na Neho podobáme viac a viac. Stará identita je 
teda nadobro preč. Toto dielo v nás urobil Boh, svätosť sme nedo-
siahli chodením do cirkvi, dlhou modlitbou a čítaním Biblie. Boh 
vo svojej milosti a moci najprv urobil z Pána Ježiša hriech, aby 
potom hriešnych ľudí mohol urobiť spravodlivosťou. „Lebo toho, 
ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli 
spravodlivosťou Božou v Ňom“ (2Kor. 5:21). K tejto spravodlivosti 
máme prístup len ak sme v Kristovi. Do Krista sa dostaneme tak, 
že uveríme v evanjelium, urobíme pokánie a spolu s Ním zomrie-
me a vstaneme z mŕtvych (Kol. 3:1-3). 

V momente, keď sa staneme naozajstnými kresťanmi, sa na nás 
Boh pozerá cez Krista. Spravodlivosť teda už máme, nedostaneme 
ju až po rokoch tvrdej driny. Sme „posvätení obeťou tela Ježiša 
Krista, raz navždy“ (Žid. 10:10). V  Božích očiach sme už spra-
vodliví. Táto spravodlivosť postupne prerastie každú oblasť nášho 
života. Aj keď v svätosti rastieme, (spomeň si na verš „kto je svätý, 
nech sa posvätí ešte“ v Zj. 22:11), v Božích očiach sme už spravod-
liví. Je to proti logike tohto sveta, ale na tom predsa nezáleží, však? 

Nezrelé jablko je aj nie je dokonalé. Je dokonalé vzhľadom na ob-
dobie roka, určite však nie je dokonalé z pohľadu želaného cie-
ľa. V Božích očiach som bol spravodlivý aj pred desiatimi rokmi 
a vďaka tomu som s Ním mohol mať vzťah. Ak by som však me-
dzičasom neporástol v dokonalosti, dnes by som sa nachádzal vo 
veľmi zlej pozícii. Božie nároky sa menia podľa úrovne zrelosti. 
Detinské chyby môžeme robiť, keď sme malé deti. V dospelosti by 
sme sa im mali vyvarovať.
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Čo tým chcem povedať? Nie sme žiadni „ospravedlnení hriešni-
ci“. Boli sme hriešni a potom nás Boh urobil spravodlivými. Dal 
nám to, čo sa nazýva „dar spravodlivosti“ (Rim. 5:17). Božie slovo 
hovorí, že sme „svätý národ“ (1Pet. 2:9). Taká je biblická pravda. 
Učenie o tom, že sme neustále hriešni, môže znieť veľmi pokorne, 
je však falošné. Musíš sa rozhodnúť, čomu budeš veriť. Napokon, 
Pavol svoje listy adresuje svätým (Rim. 1:7, 1Kor. 1:2, Ef. 1:1, Fil. 
1:1, Kol. 1:2). Epištolu adresovanú „hriešnikom spaseným milos-
ťou“ by sme v Biblii hľadali márne. Naša spravodlivosť je z Boha, 
veď ľudskú spravodlivosť Písmo prirovnáva k špinavým handrám 
(Iz. 64:6). Naša svätosť, alebo, lepšie povedané, naša identita, po 
znovuzrodení nie je na úrovni špinavej handry. V opačnom prípa-
de by Božie vykupiteľské dielo nebolo dostatočné. Nie je práve 
hriech a s ním spojená strata duchovnej identity a vzťahu s Bohom 
hlavná vec, z ktorej nás Boh chce vykúpiť? Falošnú pokoru musí-
me dať bokom, do neba sa totiž nedostane nič nečisté (Zj. 21:27). 
Falošnú pokoru Písmo karhá napríklad v Liste Kolosanom 2:16-23. 

Kolosenskí veriaci čelili ľuďom, ktorí chceli ich vieru v Krista obohatiť 
o Mojžišov zákon. Ono to znie pokorne – sme síce spasení milosťou, 
ale niečo pre to urobíme aj sami. Pavol hovorí, že taká pokora nie 
je na mieste. Kristus nás prišiel vykúpiť zo zákona (Gal. 3:13) a oni 
v zákone ostávajú, dokonca tak robia pod rúškom pokory. Náš prob-
lém zvyčajne nie je v judaizme, ale analógia platí.Vyslovene sme si 
ukázali, že Kristus nás prišiel vykúpiť z hriechu. Vďaka Kristovi mô-
žeme slúžiť Bohu „v svätosti a v spravodlivosti pred Ním po všetky 
dni svojho života“ (Luk. 1:75). Niektorí kresťania sa aj napriek tomu 
naďalej považujú za hriešnikov. Možno si myslia, že to znie pokorne, 
v skutočnosti to však znie smutne, ak nie hanebne.
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Bol som na jednej veľkej kresťanskej akcii, pomaly sa schyľovalo k vý-
zve, keď kazateľ v snahe o odľahčenie situácie vyhlásil, že všetci sme 
predsa hriešnici. Doslova povedal: „Všetci sme tu jedna banda hrieš-
nikov.“ Do toho bodu všetko nasvedčovalo tomu, že som na kresťan-
skej akcii, a zrazu toto. Mám to chápať tak, že Kristus síce vykrvácal, 
aby nás vykúpil, ale napriek tomu sme banda hriešnikov (Ef. 5:26-
27)? Nie, nie, nie, a ešte raz NIE. Boli sme hriešnici a potom nás 
Kristus spasil. Narodili sme sa zo svätého Boha, preto nemôžeme mať 
hriešnu prirodzenosť – „A keď je prvotina svätá, vtedy aj celé cesto, 
a keď je koreň svätý, vtedy aj vetvy“ (Rim. 11:16). Úžasná pravda!

Pozri sa na tento verš: „Ale ak aj sami, ktorí hľadáme byť osprave-
dlnení v Kristovi, nájdení sme ako hriešnici, tak čo teda je Kristus 
azda služobníkom hriechu? Nech sa nestane!“ (Gal. 2:17). Pavol 
nás vyslovene vystríha pred doktrínami bludných duchov a démo-
nov (1Tim. 4:1). Môj názor je taký, že učenie o tom, že kresťania 
sú hriešnici (alebo že dokonca majú hriešnu prirodzenosť), je bez-
pochyby jednou z nich. A  to som sa vyjadril ešte veľmi mierne. 
Upozorňujem, že do neba sa nedostane nič nečisté (Zj. 21:27). 
Teraz rozviniem myšlienku z úvodu tejto podkapitoly. Je naše fy-
zické telo samo o sebe hriešne? Ak v tejto otázke nebudeme mať 
jasno, ďaleko sa nedostaneme.

Fyzické telo vs. hriešna prirodzenost
Hriech si nesmieme ospravedlňovať, musíme sa ho zbaviť. Hriešnu 
prirodzenosť, resp. „telo hriechu“ Boh pribil spolu s Kristom na 
kríž. Písmo je v  tejto veci veľmi jasné: „Vediac to, že náš starý 
človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu čo do 

,
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svojej pôsobnosti, aby sme viacej neslúžili hriechu“ (Rim. 6:6). 
„Telo hriechu“ nie je fyzické telo. Je to niečo, čo prebýva v kaž-
dom človeku pred vykúpením. Ukázali sme si, že Pavol ho na inom 
mieste označuje aj spojením „starý človek“, ktorý „sa porušuje 
v hriešnych žiadostiach“ (Ef. 4:22). Vďaka Bohu, že pri znovuzro-
dení sme si tohto starého človeka vyzliekli a obliekli nového, ktorý 
je spravodlivý (tamtiež). Žiadosti starého človeka sú ukrižované, 
veď Pavol ďalej hovorí, že kresťania si telo s  jeho žiadosťami už 
ukrižovali: „A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho váš-
ňami a žiadosťami“ (Gal. 5:24). Ide o ukrižovanie starého človeka, 
resp. o ukrižovanie „tela hriechu“. Fyzické telo nie je hriešne, ak 
pre nič iné, tak preto, že Pán Ježiš mal presne také fyzické telo, 
ako každý iný človek. Ukážem ti pár veršov.

Teda keď deti stali sa účastnými tela a krvi, tak aj On podob-
ným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou 
zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla. […] pre 
čo bol podlžný byť vo všetkom pripodobnený bratom, aby 
bol milosrdným a verným veľkňazom čo do vecí u Boha, aby 

zmieril hriechy ľudu. 

(Židom 2:14,17)

Pán Ježiš sa narodil bez vnútornej hriešnej prirodzenosti (tela 
hriechu), mal však ľudské fyzické telo (Kol. 1:22, Žid. 5:7). Tieto 
verše to jasne dokazujú. Samotné fyzické telo teda iste nemôže 
byť hriešne. Biblia nám hovorí, aby sme Boha oslavovali telom aj 
duchom, pretože obe tieto veci sú Božie (1Kor. 6:20) a obe majú 
byť očistené (2Kor. 7:1). Ako by sme mohli Boha oslavovať niečím 
prirodzene hriešnym? Ďalšie verše sú ešte zaujímavejšie.
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Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlast-
né telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Lebo veď 
nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho 

každý chová a opatruje ako aj Pán cirkev... 

(Efezanom 5:28-29)

Takže svoju manželku mám milovať ako vlastné telo. Bolo by správ-
ne milovať niečo, čo je samo o sebe hriešne? Isteže nie. Pavol však 
v spomínanej siedmej kapitole Listu Rimanom vôbec neznie ako 
keby miloval svoje telo. To preto, že hovorí o tele hriechu (starý 
človek, hriešna prirodzenosť), nie o fyzickom tele. Fyzické telo nie 
je zdrojom problémov. Práve naopak, Biblia učí, že fyzické telo má 
byť posvätené, dokonca bezúhonné. 

A On sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš 
duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bez-

úhonne, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. 

(1. Teseloničanom 5:23)

Pavol sa modlí, aby nás Pán v takomto  spravodlivom a bezúhon-
nom stave našiel v deň svojho príchodu. Nehovorí, že sa takými 
staneme až po smrti hriešneho fyzického tela. Niečo podobné ho-
vorí Júda 1:24: „A Tomu, ktorý vás môže zachovať tak, čo nekles-
nete, a postaviť bezvadných pred tvárou svojej slávy v plesaní.“ 
Na inom mieste nás Pavol vyzýva k tomu, aby sme sa očistili od 
každej poškvrny tela aj ducha (2Kor. 7:1). Aby toho nebolo málo, 
naše telo je chrámom Ducha Svätého (1Kor. 6:19). Boh iste nevy-
myslel plán spásy tak, aby nakoniec musel prebývať v hriešnom 
chráme! Ak v svetle Písma uznáme, že fyzické telo nie je samo 
o  sebe hriešne, automaticky sa naskytne otázka, v  čom je teda 
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problém a prečo máme tak často ťažkosti v boji s hriechom. Na 
myseľ nám okamžite prídu skutky tela, ktoré apoštol Pavol opisuje 
v Liste Galaťanom. Poďme sa na ne pozrieť v svetle pravdy, že Boh 
nám dal všetko potrebné k svätosti. 

Dva druhy ukrižovania
Minca božieho vykupiteľského diela má dve strany. Obsahuje veci, 
ktoré suverénne urobil Boh, ale tiež aj veci, ktoré máme robiť my. 
Ku problémom dochádza vždy vtedy, keď sa buď príliš sústredíme 
na jednu časť pravdy, alebo si s  Bohom chceme vymeniť úlohy. 
Snažíme sa urobiť niečo, čo Boh už urobil za nás, alebo Bohu po-
hodlne prenecháme naše zodpovednosti. Poďme sa teda pozrieť 
na náš diel práce. Náš boj proti hriechu sa pokúsim objasniť po-
mocou príbehu z Getsemanskej záhrady a potom ho zasadím do 
kontextu boja proti skutkom tela.

V Getsemanskej záhrade čelil Pán Ježiš spolu so svojimi učeníkmi 
tej najväčšej skúške. Učeníci vedeli, že ich Majstra zabijú, dokon-
ca vedeli, že sa o  to pričiní jeden z nich. Ježiš mal okrem fyzic-
kého utrpenia navyše niesť aj ťarchu hriechov ľudstva a dokonca 
zažiť oddelenie od Otca. Jeho slová: „moja duša je smutná až na 
smrť“ asi hovoria za všetko (Mat. 26:38). Pán učeníkov hneď vyzval 
k modlitbe, v opačnom prípade by mohli vojsť do pokušenia (Luk. 
22:40). Lukáš hovorí, že toto nariadenie nedostali, až keď ich Ježiš 
našiel spať, ale už hneď na začiatku. Práve v tomto kontexte vyslo-
vil Ježiš známe slová, že duch je hotový, ale telo slabé, krehké (Mar. 
14:38, Mat. 26:41). Koniec príbehu všetci poznáme, Ježiš sa vytr-
valo modlil a zo skúšky vyšiel ako víťaz. Učeníci prespali kľúčové 
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momenty, rozpŕchli sa, Peter navyše takmer zavraždil sluhu naj-
vyššieho kňaza a napokon trikrát zaprel Pána. Čo bolo tajomstvom 
Ježišovho úspechu? Dovolím si tvrdiť, že to nebola modlitba sama 
osebe. Evanjelista Lukáš hovorí, že Ježiša posilnil Boh. Konkrétne 
za Ním poslal anjela (Luk. 22:43). Pána Ježiša neposilnilo to, že 
vyslovoval nejaké nábožné slová. Nábožné slová v čase krízy nepo-
môžu. Samotná modlitba nestačí, veď Ježiš Samaritánom povedal, 
že sa síce modlia, ale nevedia čomu (Ján 4:22). 

Pán Ježiš uprostred duševnej a  fyzickej úzkosti zaprel samého 
seba a prijal duchovnú silu. Modlitbu použil ako prostriedok, nie 
ako cieľ. Ako sme si už povedali, Boh je duchovná bytosť, a preto 
k Nemu musíme pristupovať duchovne. Ježiš to dobre vedel a uče-
níkom povedal, že duch je stále pripravený. Podľa mňa ide o pri-
pravenosť na interakciu s Bohom. Inými slovami, duchu sa chce 
stále modliť, čo sa nanešťastie nedá povedať o tele a duši. Učeníci 
čelili fyzickej únave, ktorá bola do určitej miery spôsobená smút-
kom (Luk. 22:45). Ježiš bezpochyby bojoval s ďaleko horšími po-
citmi, ale narozdiel od učeníkov ich zaprel a k celej veci sa posta-
vil duchovne. Poviem to inak. Ježiš nedovolil, aby Mu momentálne 
fyzické a  duševné rozpoloženie zahmlilo duchovný zrak. To mu 
dovolilo prijať duchovnú silu, vďaka ktorej nakoniec zvíťazil. 

Učeníci nezlyhali preto, že ich fyzické telá boli hriešne, ale preto, 
že dopustili, aby fyzická a emocionálna únava obmedzila duchov-
né spojenie s Bohom. Fyzické telo je stvorené na interakciu s fy-
zickým svetom. Sú chvíle, v ktorých musíme zaprieť jeho túžby 
(v tomto prípade išlo o únavu), inak minieme Božie vedenie a po-
silnenie a prejdeme z duchovnej sféry do fyzickej. 
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Fyzické telo je bezpochyby slabé, ak nás však diabol presvedčí 
o  tom, že je samo osebe navyše aj hriešne, potom budeme hre-
šiť na základe tejto falošnej viery, vlastne by sa dalo povedať, že 
budeme hrešiť vierou. Diabol vyhrá s rukami vo vreckách a žiad-
na oslobodzovacia služba nám nepomôže. Poznanie, že telo nie je 
hriešne, nám v boji s hriechom veľmi pomôže. Nebudeme mať do-
jem, že ťaháme za kratší koniec. Ježišovo upozornenie o krehkosti 
možno prirovnať k nálepke POZOR KREHKÉ, ktorú prilepíme na 
balík s krehkým obsahom. Toto upozornenie tam píšeme, aby sme 
predišli zlému zaobchádzaniu a následnému poškodeniu, nie aby 
sme balíku podpísali rozsudok smrti. Ako teda máme zaobchá-
dzať s telom, aby sa v ňom neprebudili hriešne žiadosti? Odpoveď 
Biblie je taká, že musíme chodiť v Duchu Svätom. V prípade, že 
fyzickému telu a duši dovolíme, aby prehlušili ducha, zožneme to, 
čo Biblia nazýva „skutky tela.“ 

A  zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, 
nečistota a nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepria-
teľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, 
závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám 
predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí ktorí robia 

také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. 

(Galaťanom 5:19-21)

Otázkou je, ako sa týchto vecí môžeme zbaviť. Myš lienkou tohto 
úseku Písma nie je ospravedlnenie hriechu! „Vieš, to sú skutky 
tela, to je prirodzené, kým sme v  tele, budeme stále hrešiť, ale 
Pán nám odpustí.“ Práve naopak, tieto verše sú veľkou výstrahou 
a Pán nám hneď v tejto kapitole dáva aj riešenie. Odpoveďou nie 

2 :  Koho  Syn os l obod í ,  t en  j e  skutocne  s l obodný



S l o b o D A  v  K r i S t o v i

68

je len disciplína, hoci bez nej to nepôjde. Samotná disciplína nám 
nepomôže. Pred pornografiou sa nedá utiecť do studenej sprchy. 
Človek z tej sprchy raz vyjde. Krehkosť tela predsa nevyriešime 
telesnými zbraňami, však? Istú dobu sa nám to môže dariť, no 
skôr či neskôr nás to unaví a pád bude ešte horší. Som si istý, 
že mnohí dobre chápu, čo som práve povedal. Niektorí povedia: 
„Smilstvo nie1 je démon, ale skutok tela, musíš ho križovať!“ Aké 
križovania však majú na mysli? 

V  Biblii vidíme dva základné druhy ukrižovania, ak to tak teda 
môžem povedať. K prvému dochádza vtedy, keď uveríme pravde 
evanjelia a dáme Kristovi život. Toto prvé ukrižovanie je ukrižova-
nie starého človeka, teda tela hriechu, alebo našej hriešnej priro-
dzenosti (Rim. 6:6). Urobí ho Boh svojou milosťou a mocou, naša 
úloha je uveriť tomu, že k nemu skutočne došlo a potom tak aj roz-
mýšľať: „Tak aj vy súďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu“ (Rim. 6:11). 
Pavol čitateľov svojho listu nenabádal k  neustálemu križovaniu 
hriešnej prirodzenosti. Práve naopak – vyzýval ich, aby uverili, 
že ich hriešna prirodzenosť už bola ukrižovaná a nastal čas, aby 
tomu prispôsobili svoje zmýšľanie. K  tomuto ukrižovaniu určite 
nedôjde preto, že sa ráno vzoprieme únave a privstaneme si na 
modlitbu. Toto ukrižovanie je v svojej podstate statické a finálne. 
Pavol napríklad hovorí, že je ukrižovaný s Kristom (Gal. 2:20). Ide 
o Kristove dielo v živote človeka, ktoré potom neustále prerastá 
do každej oblasti našej osobnosti. 
1 Nikde v Biblii sa nepíše, že smilstvo nemôže byť aj démon. Hozeáš 4:12 hovorí, že „duch smilstva vedie do bludu.“ Píše sa to síce o mod-
loslužbe, ale aj tá predsa figuruje v tom istom zozname skutkov tela ako aj smilstvo. Táto odpoveď je teda krátkozraká. Rovnakú vec vidíme 
aj v prípade klamstva. Pán Ježiš ho radí medzi zlé veci, ktoré vychádzajú z ľudského srdca (Mar. 7:22), v 1. Kráľov 22:22 však vidíme ducha 
klamstva, ktorý je bezpochyby duchovnou bytosťou. Verím tomu, že veľa hriechov začne ako skutok tela, ale ich notorické opakovanie môže 
privodiť duchovné poviazanie, ktoré potom človeka tlačí hlbšie do hriechu a celý cyklus upevňuje.
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Druhé ukrižovanie je vecou každodenného rozhodnutia nasle-
dovať Krista. Pán Ježiš svojim učeníkom prikázali, aby zapreli 
samých seba, každý deň niesli svoj kríž a  nasledovali Ho (Luk. 
9:23). Tu si pomôžem výrokom Dereka Princea, ktorý zvykol ho-
voriť, že tento kríž je miestom, kde sa naša vôľa križuje s Božou 
a my sa musíme rozhodnúť pre jednu z nich. Toto nesenie kríža 
je viacej vecou každodenného rozhodnutia a  sebazaprenia než 
správnej viery a zmýšľania. Pavol napríklad hovorí, že bije svoje 
telo a podmaňuje ho, aby sa náhodou nestalo, že sám nebude žiť 
to, čo káže iným (1Kor. 9:27). Robil niečo, čo mali učeníci urobiť 
v Getsemanskej záhrade – zaprieť sa a modliť sa.

Čo teda máme robiť? V prvom rade musíme uveriť tomu, že Ježiš 
nás prišiel vyslobodiť z moci hriechu a že naša hriešna prirodze-
nosť bola ukrižovaná spolu s Kristom. Táto pravda nás oslobodzuje 
od služby diablovi. Nesmieme však zabudnúť, že cieľom tejto slo-
body je služba Bohu. Neexistuje žiadna neutrálna pôda. Buď slú-
žime diablovi a hriechu, alebo Bohu a spravodlivosti. Túto pravdu 
povedal už otec Jána Krstiteľa, Zachariáš (Luk. 1:74-75), a neskôr 
ju inými slovami zopakoval aj Pavol: „a oslobodení súc od hriechu 
podrobení ste v  službu spravodlivosti“ (Rim. 6:18). Najprv nás 
oslobodí Boh, potom je na nás, aby sme sa Mu na každý deň plne 
vydali. Kým prvé ukrižovanie musíme prijať ako dar milosti a pri-
spôsobiť mu zmýšľanie, slovami Listu Rimanom 12:2 „premeniť 
sa obnovením mysle“, pri tom druhom si musíme vyhrnúť rukávy 
a robiť veci, do ktorých sa nám nie vždy chce. 

Oba druhy ukrižovania sú pre život v slobode absolútne nevyhnut-
né a musíme ich nechať pracovať v tandeme. V opačnom prípade 

2 :  Koho  Syn os l obod í ,  t en  j e  skutocne  s l obodný



S l o b o D A  v  K r i S t o v i

70

si v našej mysli buď naďalej ponesieme mentalitu hriešnika a v boji 
proti hriechu budeme neustále ťahať za kratší koniec, alebo použi-
jeme Božiu milosť ako výhovorku a odmietneme zapierať telesné 
a duševné túžby. V zlé dni nebudeme vedieť bojovať s hriechom 
Božou mocou, pretože naša interakcia s Bohom sa nebude odo-
hrávať na duchovnej úrovni. Lepšie povedané – k žiadnej interak-
cii nedôjde a všetko naše úsilie bude založené na fyzickej a dušev-
nej sile, čo v boji s diablom a hriechom nestačí. V našom vzťahu 
s Bohom potom budeme nestabilní a v zlé dni sa budeme potký-
nať. Naše sebazaprenie teda nie je samoúčelné. Pavol Galaťanom 
nehovorí, aby žili v askéze a sebatrýznení, pretože jedine to im 
pomôže zvíťaziť nad telesnými žiadosťami. Radí im, aby chodili 
v duchu (Duchu)2, pretože to potlačí skutky tela. Skutky tela pre-
môže jedine Božia moc, na ktorú sa môžeme napojiť len ak máme 
s Bohom aktívne duchovné spojenie. Správny teologický koncept 
a liturgia nestačia. Ak chceme kráčať v duchovnej sfére, musíme 
zaprieť telesné a duševné túžby. Prvý druh ukrižovania nás oslo-
bodil od hriešnej prirodzenosti. Druhý nám pomáha žiť svätý život 
na každý deň. Svätosť si nemôžeme udržať vlastnou silou. Biblia 
nám dáva jasnú odpoveď, musíme kráčať v Duchu Svätom.

Lebo ak žijete podľa tela zomriete, ale ak Duchom umŕtvu-
jete skutky tela, budete žiť.

(Rimanom 8:13) 

2 Rozdielom na ktorý poukazujem v kráčaní v Duchu a duchu rozumej tak, že môj cieľ je kráčať v Duchu Svätom a v zjavenej Božej prítom-
nosti. Interakciu s touto realitou máme prostredníctvom svojho ľudského ducha (teda nie duše alebo tela), ktorého nám Boh stvoril práve 
kvôli komunikácii s Ním. Boh nás predsa stvoril tak, aby sme s Ním, teda s duchovnou bytosťou, mohli mať plnohodnotný vzťah.
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Ale hovorím: Choďte Duchom a nevykonáte žiadosti tela. Lebo 
telo žiada proti Duchu a  Duch proti telu, lebo to sa jedno 

druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. 

(Galaťanom 5:16-17)

Toto je teda odpoveď Písma na slobodu od skutkov tela. Vezmime 
si ju k  srdcu a  v  našom živote namiesto skutkov tela vyrastie 
ovocie Ducha! 

Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, 
dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť... 

(Galaťanom 5:22)

Tieto dva zoznamy, t.j. skutky tela vs. ovocie Ducha, sa navzá-
jom vylučujú. Buď máš jedno, alebo druhé. „Lebo telo žiada pro-
ti Duchu a Duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví“ 
(Gal. 5:17). Kráčajme v Duchu a Jeho ovocie skôr či neskôr nahra-
dí skutky tela. Na začiatku života s Bohom ma kráčanie v Duchu 
stálo veľa námahy. Mal som pocit, že moja svätosť bola umelo udr-
žiavaná. Postupne sa to však úplne zmenilo a  dnes je pre mňa 
svätosť tak prirodzená ako niekedy hriech. 

Uvedomujem si, že „chodenie v duchu“ je pre veľa kresťanov veľ-
kou neznámou a pravdy napísané v tejto kapitole možno znejú dob-
re, ale príliš abstraktne, možno až neuchopiteľne. Práve preto sa 
téme chodenia v duchu budem venovať hneď v dvoch kapitolách. 
Nasledujúca kapitola bude o jednom z najznámejších veršov o slo-
bode vôbec: „A Pán je Duch, a kde je Duch Pánov, tam je sloboda“ 
(2Kor. 3:17). Budeme sa venovať osobe Ducha Svätého, rozdielu 
medzi Jeho zjavenou prítomnosťou a všadeprítomnosťou a tiež aj 
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tomu, ako vlastne človek môže mať vzťah s neviditeľnou duchov-
nou bytosťou. Teoretický základ potom uvedieme do praxe v štvr-
tej kapitole. Predtým si ešte stručne zhrnieme základné body. 

 

Evanjelium nie je „z núdze cnosť“, ale Boží plán A pre ľudstvo.

 

V Kristovi sa nám obnovuje pôvodná duchovná prirodzenosť, 
ktorá je nevyhnutná pre vzťah s Bohom.

 

Nie sme hriešnici spasení milosťou. Boli sme hriešnici, ale 
Boh nám dovolil zomrieť s Kristom na kríži a potom v krste 
vstúpiť do hrobu a následne do Jeho života. Teraz máme dar 
spravodlivosti a život v svätosti môže a má byť každodennou 

realitou už na tomto svete. 

 

To, že kresťan zhreší, hneď neznamená, že sa z neho zno-
va stáva hriešnik. Pán Ježiš nám vždy rád odpustí, ale ešte 

radšej nám chce pomôcť s hriechom nadobro prestať.

 

Hriešna prirodzenosť nie je to isté ako fyzické telo. Hrieš-
na prirodzenosť bola ukrižovaná spolu s  Kristom, fyzické 
telo musíme denne zapierať, aby nám neodpútalo pohľad 
z Boha a nevyšachovalo nás z duchovnej reality, pretože len 
v nej máme prístup k nadprirodzenej moci Ducha Svätého. 
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3

Kde je Duch Pánov, 
tam je sloboda

Veľa kresťanov znervóznie už len pri zmienke o Duchu Svätom. 
Prečo tá nervozita? Veď Duch Svätý je náš Boh. Rozumiem, že 
niektorí ľudia robia tie najčudnejšie veci tvrdiac, že ich tak vedie 
Duch Svätý. V žiadnom prípade však nemôžeme dopustiť, aby nám 
vyhranená skupina pokrivila pohľad na Boha. Iné veci na druhej 
strane naozaj robí Duch Svätý, ale sme príliš veľkí ignoranti na to, 
aby sme to rozpoznali. Všimol som si, že veľa teológie o prejavoch 
Ducha Svätého pramení skôr z  ľudských predstáv než z pravdy. 
Hovoríme napríklad: „Duch Svätý je gentleman“. Súhlasím, ale 
Boh má svoju vlastnú definíciu gentlemanstva. Duch Svätý na deň 
Letníc obrátil celé mesto hore nohami. Nemôžeme najprv pove-
dať, že Duch Svätý je gentleman, a vzápätí naše učenie o Ňom 
založiť na predstave sympatického Angličana v klobúku a naškro-
benom saku.

Tiež sa mi zdá, že niektorí kresťania by v  svojom strede radšej 
privítali Pána Ježiša než Ducha Svätého. Pravdou však ostáva, 
že Ježiš považoval príchod Ducha Svätého za kľúčovú udalosť. 
Učeníkom povedal, že pre nich bude užitočnejšie, ak sám odíde, 
pretože len tak namiesto Neho príde Duch Svätý (Ján 16:7). Kto je 
teda Duch Svätý a aký je?
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Po mojom stretnutí s Duchom Svätým, ktoré som opísal v úvod-
nej kapitole, som si v  internetovej konkordancii vyhľadal všetky 
verše, ktoré obsahujú slovo „duch“. Z nich som potom vytriedil 
tie, o ktorých som mal pocit, že hovorili o Duchu Svätom. Za re-
latívne krátky čas som mal v rukách asi dvadsať strán plných ver-
šov o Duchu Svätom. Tie som potom viackrát pozorne študoval. 
Takáto metóda študovania Písma je veľmi efektívna a vďaka vý-
dobytkom techniky aj jednoduchá. Pomáha nám chápať jednotli-
vé pravdy v širších súvislostiach. Nemôžem tu napísať všetko, čo 
Biblia o Duchu Svätom učí, ale vyzdvihnem pár dôležitých právd, 
ktoré v tebe zvýšia dôveru k Jeho práci. 

Asi bude dobré začať od tej najjednoduchšej pravdy. Tou je fakt, že 
Duch Svätý je Boh. Keď Ananiáš klamal Duchu Svätému, Peter mu 
povedal, že neklamal ľuďom ale Bohu (Sk. 5:3-4). Pri starozmluv-
ných zmienkach o Bohu často automaticky predpokladáme, že ide 
o Boha Otca. Nie je to vždy tak. Prorok Izaiáš v šiestej kapitole 
opisuje videnie Pána a Jeho slávy. Potom počuje Pánov hlas (v. 8), 
ktorý mu hovorí tieto známe slová:

Iď a povieš tomuto ľudu: Počuť počujte, ale neporozumejte, 
i hľadieť hľaďte, ale nepoznajte! Učiň to, aby stučnelo srdce 
tohto ľudu, a jeho uši aby oťaželi, a jeho oči zaslep, aby ne-
jako nevidel svojimi očami a svojimi ušami nepočul, a jeho 

srdce by porozumelo, a obrátiac sa bol by uzdravený! 

(Izaiáš 6:9-10)

Koho hlas prorok počul? V Skutkoch apoštolov 28:25 sa dozve-
dáme, že to boli slová Ducha Svätého. Rovnakú vec vidíme aj pri 
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dvojici veršov Jeremiáš 31:33 a Židom 10:15-16. Je jednoduché 
povedať, že Duch Svätý je Boh, túto pravdu však musíme prijať 
so všetkým, čo z  nej automaticky vyplýva. Klaniaš sa niekedy 
Duchu Svätému? Nie? Ale veď Biblia nás opakovane učí, že Bohu 
sa máme klaňať (Zj. 22:9). Nikde nie je napísané, že sa máme 
klaňať len Bohu Otcovi a Synovi. Peter dokonca hovorí, že kres-
ťania Ducha Svätého oslavujú (1Pet. 4:14). Ak teda veríme, že 
Duch Svätý je Boh, prečo sa bez váhania pokloníme Bohu Otcovi 
a Synovi, ale nie Duchu Svätému? Asi preto, že je pre nás veľmi 
abstraktný. Považujeme Ho za nejakú atmosféru počas uctieva-
nia, alebo za Božiu moc. Zaráža ma, že tak veľa kresťanov voči 
Duchu Svätému zaujíma takýto postoj. Pán Ježiš však ohľadom 
príchodu Ducha hovorí, že príde On, nehovorí, že príde to (Ján 
16:13). Duch Svätý je osoba, nielen nejaký vplyv. Biblia ho tiež 
nazýva Duchom milosti (Žid. 10:29), slávy (1Pet. 4:14), života (Zj. 
11:11), viery (2Kor. 4:13), „duchom múdrosti a rozumnosti, rady, 
hrdinskej sily, duchom známosti a bázne Hospodinovej“ (Iz. 11:2). 

Apoštol Ján hovorí, že sú traja, „ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo 
a Svätý Duch. A tí traja sú jedno“ (1Jána 5:7). Otec, Syn a Duch sú 
teda v úplnej jednote, aj keď sa zdá, že každý z nich pracuje tro-
chu inak. Boha Otca niekedy vnímame ako hlavného šéfa, ktorý za 
oponou robí najdôležitejšie rozhodnutia. Je to tak aj preto, že na 
konci sa Mu Pán Ježiš poddá potom, čo Mu Otec všetko poddá pod 
nohy (1Kor. 15:28). Znamená to, že Pán Ježiš je menej dôležitý ako 
Otec? To je len ľudská logika. Otec a Ježiš sa skrátka rozhodli uká-
zať vzťah otca a syna. V Božom kráľovstve je pokora znakom veľko-
sti, nie menejcennosti. Všetci traja sú rovnako slávni a mocní, ale 
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sami sa rozhodli pracovať odlišným spôsobom. O Pánovi Ježišovi 
sme si povedali, že zjavuje slávu neviditeľného Boha. On je to 
svetlo, ktoré vidíme. Znamená to, že je z celej Trojice najslávnej-
ší? Samozrejme, že nie. Duch Svätý je zas často ukázaný ako ten, 
kto príde na scénu a vykoná zámery Trojice svojou mocou. Vidno 
to hneď pri stvorení v úvode Prvej knihy Mojžišovej, ale tiež aj pri 
zázračnom počatí Pána Ježiša. Anjel povedal Márii, že na ňu príde 
Duch Svätý a moc Najvyššieho (Luk. 1:35). Znamená to, že Otec 
by to nedokázal urobiť? Isteže nie. Príbeh o zázračnom počatí nás 
privádza k  dôležitosti Ducha Svätého počas pozemského života 
Pána Ježiša Krista.

Stará zmluva je plná proroctiev o príchode Krista. Nesmieme pre-
hliadnuť, že veľa z nich zároveň hovorí aj o Duchu Svätom (napr. 
Iz. 11:1-2, 40:1, 61:1). Potom je tu už spomínaný fakt, že Pán Ježiš 
sa narodil z Ducha Svätého. Duch Svätý je taký mocný, že zo vše-
mocného, všadeprítomného Boha urobil embryo, ktoré vložil do 
tela Márie. V druhej kapitole sme si povedali, že Pán Ježiš neuro-
bil nič nadprirodzené bez Ducha Svätého. Všetka tá zázračná moc 
pochádzala z Neho. Je ešte zaujímavejšie, že Pán Ježiš obetoval 
samého seba „skrze večného Ducha“ (Žid. 9:14). V Liste Rimanom 
8:11 potom čítame, že Boh kriesi skrze Ducha Svätého. Z  toho 
mi vyplýva, že Duch Svätý prišiel do Ježišovho hrobu a vzkriesil 
Ho z mŕtvych. Najviac ma zaráža to, že Duch Svätý Pána Ježiša 
ospravedlnil. „A vyznané veľké je tajomstvo pobožnosti: Boh zja-
vený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný po-
hanom...“ (1Tim. 3:16). Prečo Ho ospravedlnil? Pretože osprave-
dlnenie je opakom odsúdenia. Ježiš bol najprv odsúdený a Duch 
Svätý Ho potom ospravedlnil. 
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Duch Svätý nie je len akýsi realizátor plánov Trojice. Má vlastnú 
vôľu. Väčšina z  nás pozná príbeh o  Korneliovi a  o  tom, ako sa 
evanjelium dostalo k pohanom. Korneliovi sa zjavil anjel a poslal 
ho za Petrom. Na druhý deň ku Petrovi prišli traja muži a Duch 
Svätý mu povedal, aby išiel s nimi, pretože ich osobne poslal (Sk. 
10:19-20). Anjela za Korneliom neposlal Pán Ježiš, ale Duch Svätý. 
Ak veríme, že Duch Svätý je Boh, potom by nás nemala prekva-
piť predstava, že rozkazuje anjelským vojskám. Aj duchovné dary 
dáva Duch Svätý tak, ako sám uzná za vhodné (1Kor. 12:11). Duch 
Svätý dokonca ustanovuje vodcov Cirkvi (Sk. 20:28). Tak sa ko-
niec koncov do služby dostal aj Pavol. Počas jedného modlitebné-
ho stretnutia Duch Svätý prítomným starším povedal, aby Pavla 
a Barnabáša oddelili pre službu, do ktorej ich povolal. Pasáž sa 
končí tak, že odišli „vyslaní od Svätého Ducha“ (Sk. 13:4).

Fascinujú ma slová: „za dobré sa videlo nám aj Svätému Duchu“ 
(Sk. 15:25). Okrem iného mi hovoria aj to, že Duch Svätý má svoj 
názor a my ho môžeme poznať! Pán Ježiš Duchu Svätému dôve-
ruje a nemusí Ho pri Jeho práci kontrolovať. Nemá nijakú oba-
vu, že by Cirkev zaviedol do bludu. Skutky apoštolov 9:31 pred-
sa hovoria, že zbory sa „rozhojňovali potechou Ducha Svätého.“ 
Ľudia, ktorí sa boja falošných duchovných prejavov, by sa mali 
tým viacej usilovať o  tie pravé. Nemali by všetko duchovné od-
strihnúť zo strachu pred zvodom. Takýmto počínaním sa vystavujú 
ohromnému nebezpečenstvu. Keď niekde panuje naozajstný Duch 
Svätý (nie len verše o Duchu Svätom), diablova falošná práca je 
rýchlo demaskovaná. Kto iný nás ochráni pred bludom ak nie sám 
Duch pravdy? Teraz poviem smutný príbeh o tom, čo sa stane, keď 
Duchu Svätému nedáme patričný priestor. 
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Raz som slúžil mladej žene zotročenej falošným duchom. Vyzerala 
veľmi čudne už na prvý pohľad. Opísala nám svoje bizarné zážitky, 
ale vôbec som neveril, že by mohli pochádzať z Boha, hoci na tom 
skalopevne trvala. Opýtal som sa jej teda, prečo vlastne prišla, ak 
verí, že spomínané veci robil pravý Boh. Povedala, že má problém 
vo vzťahu s bohom. Tu toto slovo začnem písať s malým „b“, pre-
tože nejde o pravého Boha Biblie. Boh jej napríklad povedal, aby 
sa vydala za jedného mladého muža zo zboru. Ona odmietla a boh 
ju začal trestať. Štípal ju, a so slovami „si pokrytec, tam pôjdeš“ 
jej ukazoval pekelnú jamu. 

Ten istý duch sa jej zároveň ukazoval aj v dobrom svetle. Hovoril 
jej, že ju ľúbi, že je jeho bábätko. Jeden démon teda chcel napo-
dobniť prácu démona aj Boha, aby sa ho nikdy nezbavila. V jej ži-
vote sa diali aj iné čudné veci. Pri čítaní Biblie zrazu písmenká vy-
stúpili zo strán do priestoru a poskladali sa do viet. Niekedy sa jej 
všetko pred očami zastavilo a potom zas rýchlo spustilo. Povedal 
som jej, že to nie je z Boha. Mal som istotu, že nikdy nebola kres-
ťanka a od základu išlo o prácu falošného ducha. Tvrdohlavo mi 
protirečila. Ako dôvod uviedla to, že vo chvíli, keď k nej ten hlas 
hovoril, cítila mrazenie po celom tele. Bezvýsledne som sa jej tvr-
denia snažil vyvracať Bibliou. Vieš, diabol je chytrý, dokáže Bibliu 
prekrúcať. Jediné, čo zabralo, bola naozajstná moc naozajstného 
Ducha Svätého. Zrazu som dostal nápad, ako sa tomu duchu do-
stanem pod kožu. Boh nás neposlal argumentovať a  viesť hlbo-
ké biblické polemiky, obzvlášť nie s diablom. Poslal nás, aby sme 
Božiu moc ukázali v praxi. Veď „Božie kráľovstvo nezáleží v slove, 
ale v moci“ (1Kor. 4:20). 
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Rozhovor sa dostal do slepej uličky, radšej som jej navrhol, že 
sa budeme modliť. To znie neutrálne, vedel som, že iste nebude 
namietať. Ostala sedieť a  ja som sa vzdialil na pár metrov tak, 
aby ma počul len ten démon. Začal som ho karhať v mene Ježiš 
a dievča o chvíľu prišlo o vedomie a začalo kričať. Prišiel som k nej 
so slovami: „Falošný svätý duch, choď von v mene Ježiša Krista!“ 
Démoni z nej po chvíli odišli, jednoduchým príkazom vysloveným 
v Ježišovom mene som ju prebral k vedomiu a potešil sa, keď mi 
povedala, že sa cítila veľmi dobre. Vysvetlil som jej, že to z nej 
vyšiel ten jej boh. Začala plakať, pretože si uvedomila, že celý čas 
slúžila diablovi. Ona toho ducha mala naozaj rada. Robila pokánie 
a dala život Bohu. Tentoraz však Bohu s veľkým B. O tom, ako sa 
do nej ten duch dostal, budem písať v  deviatej kapitole v  časti 
o vrodenom poviazaní.

Vieš v čom bol najväčší problém? Od mala chodila do zboru, v kto-
rom nebola aktívna moc Ducha Svätého. Som si istý, že sa o Ňom 
tu a tam niečo povedalo, nedal sa Mu však priestor k práci. Nad 
mocou falošných duchov nezvíťazíme citovaním veršov a  litur-
giou. Pomôžu nám jedine v aktívnej spolupráci s Duchom Božím. 
Tento príbeh nanešťastie zatiaľ nemá šťastný koniec. Dievčine 
som odporučil, aby si našla zdravý zbor, kde je naozaj prítomná 
Božia moc a  zdravé učenie. Nepočúvla ma a  cestovať do zboru 
v inom meste sa jej akosi nechcelo. Po roku bola stále v poriadku, 
do dvoch rokov sa však problémy začali vracať a do troch rokov 
sa zase pomiatla. 

Duch Svätý je veľmi skutočná osoba. To, že je to duchovná by-
tosť, neznamená, že je to len akýsi vplyv, alebo iba nejaká moc. Ak 
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chce, môže si na seba zobrať fyzickú podobu, ako to urobil naprí-
klad v deň Ježišovho krstu (Luk. 3:22). Toto poznanie nám rozšíri 
obzory a umožní vstup do naozajstného vzťahu s Ním. Naskytá sa 
otázka, čo Duch Svätý vlastne robí v našich životoch.

Duch Svätý v živote krestana
Bez Ducha Svätého sa nikto kresťanom ani len nemôže stať. Veď 
Písmo hovorí, že kto nemá Ducha Svätého, ten nepatrí Bohu (Rim. 
8:9). To On nás usvedčí z hriechu (Ján 16:8). Pri prvom štádiu je 
teda Duch Svätý pri nás (Ján 14:17). V prípade, že reagujeme na 
Jeho usvedčenie a prijmeme spasenie, do nás Duch Svätý vstúpi 
(tamtiež). Duch Svätý potom chráni naše spasenie (Ef. 1:13, 4:30). 

V treťom štádiu je Duch Svätý na nás. Jeho prebývanie v nás je 
vecou večnej spásy. Jeho zostúpenie na nás nám dá nadprirodzenú 
moc do služby. Písmo učí, že ide o osobitú skúsenosť. Učeníkom 
sa zjavil vzkriesený Kristus a dýchol na nich so slovami: „Prijmite 
Svätého Ducha“ (Ján 20:22). Keď sa ti zjaví vzkriesený Kristus, 
dýchne na teba, a povie ti, aby si prijal Ducha Svätého, ver mi, že 
Ho aj prijmeš. Ježiš jedenástim napriek tomu povedal, aby ostali 
v  Jeruzaleme a čakali, kým budú odiati do moci z výsosti (Luk. 
24:49). Povedal im to potom, čo sa im zjavil a dýchol na nich, 
aby prijali Ducha Svätého. Tak sa vlastne začína aj Kniha skutkov 
apoštolov (Sk. 1:4). Po desiatich dňoch čakania došlo k tomu, čo 
voláme krst Duchom Svätým (alebo krst v Duchu Svätom) (Sk. 2:1-
35). Ako sprievodný znak tohto krstu Biblia v Skutkoch 2:4 uvádza 
hovorenie v iných jazykoch, neskôr k nim pridáva aj prorokovanie 
(Sk. 19:6). Pokiaľ viem, neexistuje verš, ktorý by hovoril, že jazyky 

,
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musia byť sprievodným znamením krstu Duchom Svätým. Ježiš 
učeníkom hovoril v prvom rade o moci Božej. Tiež však povedal, 
že kresťania sa v jazykoch budú modliť (Mar. 16:17) a Pavol do-
konca chce, aby sa v jazykoch modlil každý (1Kor. 14:5).

Viem minimálne o  troch prípadoch, v  ktorých spasenie a  krst 
v Duchu predstavovali dve odlišné skúsenosti. Prvým sú už spomí-
naní učeníci. Druhý príklad vidíme vo Filipovej službe v Samárii. 
Ľudia tam prijali Krista a dokonca sa dali aj pokrstiť, bezpochy-
by boli spasení. Duch Svätý už musel byť v nich, pretože inak by 
ani len nepatrili Bohu (ako som povedal vyššie). Duch Svätý však 
zostúpil na nich až po príchode Petra a  Jána (Sk. 8:16). Niečo 
podobné vidíme aj v Efeze pri učeníkoch Jána Krstiteľa. Pavol im 
kázal o Kristovi, dali sa pokrstiť a potom na nich po modlitbe zo-
stúpil Duch Svätý (Sk. 19:6).

Napokon, niečo podobné sa s veľkou pravdepodobnosťou stalo aj 
Pavlovi. Po svojom stretnutí s Kristom oslepol a strávil tri dni na 
modlitbe. Osobne verím tomu, že v tom čase dal život Bohu a pri-
jal spasenie. Pán Ježiš však Ananiáša poslal, aby na Saula položil 
ruky, aby bol naplnený Duchom Svätým (Sk. 9:17).

V Korneliovom dome to bolo inak a Duch Svätý na pohanov zostúpil 
skôr, ako Peter stihol dokončiť kázeň (Sk. 10:44-48). V prípade, že 
si zatiaľ nezažil krst Duchom Svätým, si ťa dovolím povzbudiť slo-
vami Petra, že toto zasľúbenie je pre všetkých (Sk. 2:39). Smelo 
ver Pánovi a hľadaj Ho v tejto veci celým srdcom. Určite nevychá-
dzaj z presvedčenia, že Duchom Svätým si automaticky pokrstený 
preto, že už si kresťan. Vyššie spomínané verše ukazujú, že takéto 
presvedčenie sa nemusí zakladať na pravde. 
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Skúsenosť s  Duchom Svätým nie je jednorazová záležitosť. 
Apoštoli boli Duchom pokrstení v druhej kapitole Knihy skutkov 
a okrem iného to spôsobilo aj to, že cez ich ruky sa dialo mnoho 
divov a zázrakov (v. 43). O dve kapitoly neskôr boli naplnení zase 
(Sk. 4:31). Výzva, aby sme boli neustále plnení (nie len naplnení) 
Duchom Svätým, zaznieva aj v Liste Efezanom 5:18. 

Na margo moci Ducha Svätého spomeniem hádam ešte to, že pri 
službe oslobodenia je nevyhnutná a nikde sa bez nej nedostaneme. 
Všimol som si, že čím väčšou mocou slúžime, tým menej máme 
potrebu veci komplikovať. To, čo niekedy trvalo hodiny, teraz trvá 
minúty. Všetka sláva ide prirodzene Bohu, ktorý nás uvádza hlbšie 
do svojho kráľovstva. Osobne som začal s ľahšími prípadmi a po-
stupom času mi Pán začal privádzať aj veľmi silne poviazaných 
ľudí. Teraz necháme tému krstu v Duchu Svätom a Jeho moci bo-
kom a pozrieme sa na ďalšie aspekty Jeho práce.

Duch Svätý je najlepší učiteľ Biblie. Pripomína nám všetko, čo Pán 
Ježiš povedal (Ján 14:26). Napokon, nemáme byť učení ľudskou 
múdrosťou, ale Duchom Svätým (1Kor. 2:13). Duch Svätý nám 
ukazuje, čo všetko nám je z milosti dané od Boha (2Kor. 2:12). 
Dáva nám odpoveď pre našich protivníkov (Luk. 12:12). Duch 
Svätý nás vedie (Rim. 8:14, Sk. 16:6-7), uvádza do každej pravdy 
(Ján 16:13), a zvestuje nám budúce veci (1Kor. 2:10). Niektorí ľu-
dia majú obavu, že prílišné venovanie pozornosti Duchu Svätému 
ich zavedie do nejakého bludu. Nič nemôže byť ďalej od pravdy. 
Duch Svätý je Duch pravdy, Prvý list Jána 5:6 dokonca hovorí, 
že Duch je pravda. Ako môže prílišné zameranie sa na Pravdu 
uvádzať do bludu? Keď sa niekde objaví blud, určite to nie je kvôli 
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Jeho prítomnosti. To, že Duch Svätý je pravda, a uvádza do každej 
pravdy, znamená aj to, že nás neuvedie len do Krista a Božieho 
slova, ale aj do samého seba! 

Duch Svätý nás potešuje (Ján 14:26) a  dáva nám nádej (Rim. 
15:13). To On v našich srdciach vylieva lásku (Rim. 5:5). Bez Neho 
sa ani len nedá slúžiť Bohu. Naša služba Bohu je totiž posvätená 
Duchom Svätým (Rim. 15:16), a to isté platí aj o nás samých (1Pet. 
1:2). Bez Ducha Svätého sa vôbec nedá žiť kresťanský život. Nikto 
bez Neho nemôže naozaj vyznať, že Kristus je Pán (1Kor. 12:3). 
Pavol hovorí, že kým bývame v ľudskom tele, sme ďaleko od nebes-
kého domova. Konštatuje však, že Boh nás k tomu pripravil tým, 
že nám dal Ducha Svätého (2Kor. 5:5). Boh nás svojím Duchom 
posilňuje „na vnútornom človeku“ (Ef. 3:16). Duch Svätý nás bur-
cuje do boja (1Sam. 11:6, Sud. 13:25) a dáva víťazstvo (Sud. 3:10). 
Biblia hovorí, že Duch Svätý si na seba obliekol Gedeona (Sud. 
6:34). Gedeon nad neuveriteľnou prevahou určite nezvíťazil vlast-
nou silou. Napokon, náš duchovný meč je meč Ducha (Ef. 6:17). 

Boží hlas a vedenie je sprostredkované Duchom Svätým. Keď Pán 
Ježiš po svojom vzkriesení dal učeníkom prikázania, urobil tak 
práve skrze Ducha Svätého (Sk. 1:2). Prečo to tak urobil? Hlas 
vzkrieseného Krista by učeníkom pokojne mohol znieť ako hlas 
veľkej vody, presne tak, ako Jánovi v Zjavení 1:15. Ak chceš s nie-
kým štyridsať dní rozprávať, iste s ním nebudeš hovoriť takto. Veď 
ako sme si už povedali, ľudské telo je krehké. Keď teda niekto 
povie, že s ním hovoril Pán Ježiš alebo Boh Otec, bezpochyby ide 
o hlas sprostredkovaný Duchom Svätým. Hlas Božieho Ducha bol 
v Knihe skutkov niečím prirodzeným. Keď Peter povedal, že ho 
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Duch Svätý poslal kázať evanjelium pohanom, nikto to nemal dô-
vod spochybňovať, hoc išlo o neslýchanú vec (Sk. 11:12). Tým nás 
nevyzývam k neopatrnosti a bezhraničnej dôvere voči každému, 
kto tvrdí, že k nemu hovorí Duch Svätý. Chcem však povedať, že 
pre Cirkev by hlas Ducha Svätého mal byť prirodzený, nevyhnutný 
a ničím iným nenahraditeľný. Veľakrát hovoríme, že Duch Svätý 
hovorí ticho. To je pravda, v Biblii však vidíme, že hovorí aj jasne 
(1Tim. 4:1). 

Mojím cieľom nie je plne obsiahnuť prácu Ducha Svätého a von-
koncom Ho nechcem povýšiť nad Otca a Syna. Chcel som však 
upriamiť pozornosť na tretiu osobu Trojice tak, aby si voči Nemu 
mal väčšiu dôveru a nebál sa s Ním vstúpiť do vzťahu. Zažívaš 
duchovné suchoty? Možnože je to práve preto, že nepoznáš Ducha 
Božieho. Môžeš o Ňom vedieť citovať verše, bez Ducha Svätého ti 
však vzťah s Pánom Ježišom a Otcom nemá kto reálne sprostred-
kovať. Duchovné suchoty skončia, keď naozaj spoznáš prítomnosť 
Ducha Svätého. V tejto súvislosti sa zamysli nad nasledujúcim ver-
šom: „Dokiaľ nebude vyliaty na nás Duch z výsosti, a vtedy bude 
obrátená púšť na úrodné pole, a úrodné pole bude považované za 
les“ (Iz. 32:15).

Po tomto úvode sa však vrátim k nadpisu kapitoly. Pokúsim sa vy-
svetliť to, čo veľa ľuďom pri verši „Kde je Duch Pánov, tam je slobo-
da“ nejde do hlavy. Ak tento verš pochopíme a uvedieme do praxe, 
potom vo svojom živote narazíme na bezodnú studňu. Zažijeme au-
tentickú prácu Ducha Svätého a stránky Biblie zrazu ožijú.
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božia zjavená prítomnost
Veľa ľudí nechápe náš verš o oslobodzujúcej prítomnosti Božieho 
Ducha preto, lebo vedia, že Boh je všade. Ale ak je Boh všade, 
prečo potom žije tak veľa ľudí v neslobode? Dovolím si tvrdiť, že 
je to preto, lebo v Biblii vidíme veľký rozdiel medzi Božou všadep-
rítomnosťou a  prejavenou prítomnosťou. Poviem pár príkladov. 
Adam a Eva sa po svojom páde schovali od hanby. Boh bol úplne 
všade, ale k večernému vánku sa s nimi chodil prechádzať. Biblia 
dokonca hovorí, že počuli hlas Boha, ktorý chodil po raji (1Moj. 
3:8). Boh chodiaci po raji teda znie oveľa konkrétnejšie ako myš-
lienka Jeho všadeprítomnosti. Takže Adam a Eva boli stvorení do 
vzťahu s Bohom, ktorého naozaj zažívali. Nemyslím tým, že Ho 
nevyhnutne videli, určite Ho však počuli. 

Keď Izrael na púšti urobil zlaté teľa, Boh sa nahneval a povedal, že 
s nimi pošle anjela, ale že On sám v ich strede nepôjde, lebo by ich 
kvôli ich hriechu zabil (2Moj. 33:1-3). Ako môže všadeprítomný 
Boh nebyť v niekoho strede? Pretože Izrael si nevystačil s Božou 
všadeprítomnosťou, potreboval, aby sa Boh naozaj prejavil. To isté 
vidíme aj v  príbehu o  dvanástich špehoch. Desiati priniesli zlú 
zvesť a celý Izrael začal reptať. Neskôr síce zmenili názor a chceli 
ísť do boja, ale Mojžiš ich varoval slovami, že Boh nie je v  ich 
strede (4Moj. 14:42). Neposlúchli a zomreli v bitke. Iba prejavená 
Božia prítomnosť nám dá víťazstvo nad nepriateľom. 

Ostaneme v  tom istom príbehu. Mojžiša a  Jozuu po zlom posol-
stve desiatich špehov už-už išli ukameňovať, keď sa zrazu zjavi-
la Božia sláva (4Moj. 14:10). Ľud od svojho kameňovania hneď 
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upustil. Výraz „sláva“ sa v Biblii často používa práve v kontexte 
zjavenej Božej prítomnosti.

Pri inej príležitosti Mojžiš prosil Boha, aby mu zjavil svoju slá-
vu. Boh sa mu ukázal neobyčajným spôsobom. Na miesto zostúpil 
v oblaku, hoci tam vďaka svojej všadeprítomnosti už aj tak bol. 
Nielenže Ho Mojžiš videl odzadu, ale Boh mu začal hovoriť o svo-
jej osobnosti (2Moj. 34:5-7). Božia sláva teda priamo súvisí so 
samotnou osobnosťou Boha. 

Božiu všadeprítomnosť si človek neuvedomuje, aj keď v ňu verí. 
Taký Jakob si raz ľahol spať a sníval sa mu sen, v ktorom videl 
rebrík vedúci do neba, po ktorom vystupovali a zostupovali anjeli. 
Ráno sa zobudil so slovami: „Naozaj je Hospodin na tomto mieste, 
a  ja som nevedel o  tom!“ (1Moj. 28:16). Určite to necháp tak, 
že Božia zjavená prítomnosť je stále viditeľná ľudským okom. Bez 
pochyby je však evidentná a prináša zmenu.

Keď začneme chápať nevyhnutnosť Božej zjavenej prítomnosti, 
automaticky sa začneme pýtať, ako sa do nej vlastne môžeme do-
stať. Boh v Starej zmluve nezaháľal a scénu usilovne pripravoval 
na príchod Ježiša Krista. Po Kristovej smrti čítame, že chrámová 
opona sa roztrhla zhora až dole (Mat. 27:51). Tento verš radi citu-
jeme, chápeme však jeho pravý význam? Vieme, že v nebi je Boží 
trón a svätyňa, v Biblii to čítame často. Problém je, že tento ne-
beský chrám nevidíme. Kvôli lepšiemu porozumeniu nám ho Boh 
v Starej zmluve priblížil formou Mojžišovho stánku. Boh má vo 
zvyku svoje neviditeľné veci približovať ľudskému chápaniu pomo-
cou viditeľných (Rim. 1:20). 
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Mojžiš preto dostal za úlohu postaviť pozemskú napodobeninu 
nebeského chrámu. List Židom 8:5 hovorí, že starozmluvní kňazi 
slúžili obrazu a  tieňu nebeských vecí, jazykom súčasníka by sa 
dalo hovoriť o alegórii. Nesmieme však zabudnúť, že išlo o alegó-
riu existujúcich vecí (Žid. 9:23). Skúsme si teda o Mojžišovom 
stánku niečo povedať. Mal tri základné časti - vonkajšie nádvorie, 
svätyňu a svätyňu svätých. Po jeho dokončení ho naplnila Božia 
sláva (2Moj. 40:34). Jej „epicentrum“ bolo v svätyni svätých nad 
truhlou zmluvy. Tam Mojžiš počul Boží hlas (2Moj. 25:22-3). Celý 
Izrael táboril okolo tohto svätostánku a práve tam sa im zjavoval 
oblak vo dne a oheň v noci (2Moj. 40:38). Teraz to bude zaujíma-
vé. Boh Izraelu prikázal, aby svoje obete prinášali k svätostánku, 
teda do blízkosti Jeho zjavenej prítomnosti (5Moj. 12:13-14). 

Izraeliti teda nesmeli obetovať, kde sa im práve zachcelo, tzn. 
tak, ako to mali vo zvyku okolité národy. Bohu mohli svojimi obe-
ťami slúžiť iba v  zjavenej prítomnosti, všadeprítomnosť nestači-
la. V Tretej knihe Mojžišovej 17:7 ich dokonca Boh vystríhal, že 
v opačnom prípade by obetovali démonom! Chápeš už, prečo Boh 
toľko karhal Izrael za obetovanie na kopcoch? To, čo v konečnom 
dôsledku skončilo ako modloslužba hrubého zrna, začalo ako služ-
ba Hospodinovi, no nie v zjavenej prítomnosti. 

Podobnú výčitku vidíme aj v  prípade mladého Šalamúna: 
„A Šalamún miloval Hospodina chodiac v ustanoveniach Dávida 
svojho otca, lenže tiež obetoval a kadil na výšinách“ (1Kráľ. 
3:3). Som jediný, komu druhá polovica vety neznie ako pochvala? 
Prečo vlastne Šalamún išiel na výšinu do Gibeona? Biblia nám 
dáva zaujímavú odpoveď. Po prvé, bola to najväčšia výšina (1Kráľ. 
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3:4), a to zrejme preto, že, po druhé, bol tam starý Mojžišov svä-
tostánok. Čo v ňom však nebolo? Nebola v ňom truhla zmluvy, vte-
dajší symbol Božej zjavenej prítomnosti, pretože Dávid ju svojho 
času dopravil k sebe do Jeruzalema (2Par. 1:3-4). Židia tam síce 
naďalej chodili uctievať Boha, ale nie do Jeho zjavenej prítomnos-
ti. To ich rokmi doviedlo do služby falošným bohom. Od okolitých 
národov sa mali odlišovať práve tým, že svojho Boha budú uctie-
vať len pri Jeho dome, v Jeho zjavenej prítomnosti. Oni však robili 
to isté, čo okolité pohanské národy, čoho dôsledkom sa postupne 
odklonili k cudzím bohom. 

Veľa jednotlivcov a  dokonca aj celé skupiny sú v  démonickom 
útlaku, lebo síce robia svoju kresťanskú liturgiu, ale v istom mo-
mente prestali dbať na zjavenú Božiu prítomnosť vo svojom stre-
de. Z  niekdajšej Božej prítomnosti ostali len zbožne vyzerajúce 
skutky (modlenie, spievanie, kázanie), ktorým však chýba moc. 
Som pevne presvedčený, že najlepšou ochranou pred diab-
lom a najistejším zdrojom slobody je skutočná prítomnosť 
nášho Boha. Poviem to inak. Písmo Božiu zjavenú prítomnosť 
jasne nadradilo akejkoľvek liturgii. Boh dal Izraelu počas poby-
tu na púšti veľmi presné inštrukcie ohľadom každodennej služby 
v svätostánku. Vieš, čo bola jediná vec, ktorá mohla tento striktný 
kolobeh narušiť? Pohyb Božej prítomnosti. Nad chrámom prebý-
val oblak cez deň a  oheň v  noci. V  momente, kedy sa zdvihol, 
prišli leviti a všetko zabalili. Celý Izrael potom nasledoval zjavenú 
Božiu prítomnosť (4Moj. 9:15-23). Môžeme robiť, čo len chceme, 
keď sa Božia sláva začne vzďaľovať, je na čase všetko zabaliť a ísť 
za Bohom, kamkoľvek ide. Je to ešte lepšie, ako sa zdá – Boh išiel 
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pred nimi, aby im našiel miesto na odpočinok (4Moj. 10:33). Celá 
služba Bohu sa potom odohrávala v kontexte Božej prítomnosti 
a odpočinku. Ak nás naše bohoslužby ubíjajú, je to práve preto, že 
sa nedejú v zjavenej Božej prítomnosti.

Božia vôľa je, aby sa všetko dialo v Jeho prítomnosti. Bez nej sa 
z našej pobožnosti stane mŕtve náboženstvo. Vyzeráme pobožne, 
ale zapreli sme moc pravej pobožnosti (2Tim. 3:5). Podľa môjho 
názoru je náboženské poviazanie tým najhorším. Nikto Ježišovi 
neodporoval viac než náboženskí pokrytci. Je podstatne ľahšie 
prísť k  Bohu ako ateista plný každého hriechu než ako človek, 
ktorý síce vyrástol v cirkvi, ale nikdy nezažil pravé znovuzrodenie 
a vzťah s Bohom, hoc je o tom skalopevne presvedčený. 

Teraz nám verše o Božej prítomnosti začnú dávať väčší zmysel. 
Ako som už povedal, Boh hovoril k Mojžišovi v  zjavenej prítom-
nosti. V Božej prítomnosti je tiež „radosti do sýtosti“ (Ž. 16:11), 
naozajstná ochrana pred zlým (Ž. 91), nadprirodzené zabezpeče-
nie (2Sam. 6:11), vypočuté modlitby (2Par. 7:15), a až v nej vieme 
naozaj prekuknúť diablove stratégie a  rozoznať dobré od zlého 
(Ž. 73:17). V Božej zjavenej prítomnosti je tiež zdroj duchovnej 
moci. Sochu falošného boha Dágona nezničila Božia všadeprítom-
nosť, hoci bola v jeho chráme celé roky. Raz sa tam však ukázala 
truhla zmluvy a démonovi bol koniec. Jeho socha spadla a rozbila 
sa (1Sam. 5:2-4). Všetky diablove poviazania sa rozbijú, keď k nim 
pustíme zjavenú Božiu prítomnosť. Božia sláva skrátka niečo urobí. 
Ježiš svojim učeníkom prvýkrát zjavil svoju slávu tým, že premenil 
vodu na víno, nie tak, že im o nej hovoril verše z Mojžišovho zá-
kona. Výsledkom bolo, že v Neho uverili (Ján 2:11). Nikto nemôže 
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tvrdiť, že sa stretol s Božou slávou a pritom ostal nezmenený. Náš 
verš „Kde je Duch Pánov, tam je sloboda“ pokračuje takto: „No, 
my všetci odostretou tvárou vzhliadajúc sa v  sláve Pánovej sťa 
v zrkadle meníme sa na ten istý obraz, od slávy v slávu, ako od 
Ducha Pánovho“ (2Kor. 3:18). Ako som povedal v predchádzajúcej 
kapitole, náš vnútorný človek sa premieňa na Boží obraz (Kol. 
3:10). Teraz vidíme, že sa tak deje v  zjavenej Božej sláve. Kým 
v Starej zmluve mali prístup do svätyne svätých len kňazi, dnes 
ho majú všetci kresťania. 

ježiš z nás urobil knazov
Boh stále chcel, aby s Ním človek trávil čas. Napriek tomu, že 
za čias Mojžiša ku svätoslužbe vyčlenil len levitov, nebol to Jeho 
pôvodný zámer. Po vyslobodení z Egypta židovskej obci povedal, 
že z nich urobí „kráľovstvo kňazov“ (2Moj. 19:7). Nevieme, ako 
to malo prakticky vyzerať, lebo už v ďalšej kapitole sa ľud zľakol 
Božej zjavenej slávy a prosil Mojžiša, aby sa stal ich prostrední-
kom (2Moj. 20:19). Božiu ponuku teda odmietli. 

Po vzkriesení Pána Ježiša dal Boh podobné pozvanie celej Cirkvi. 
Peter pohanom hovorí, že sa stali „kráľovským kňazstvom“ (1Pet. 
2:9). Boh nás nedelí na klerikov a laikov, dnes môže každý poznať 
Boha osobne. Skúsme sa nad tým trochu zamyslieť. Áron sa kňa-
zom nestal tak, že si to jedného dňa zmyslel a následne sa za neho 
sám rovno aj vysvätil. Písmo nám ukazuje, že ho zasvätil Mojžiš 
(3Moj. 8). Ani my sme sa do kňazského úradu nevysvätili sami. 
Urobil to sám Pán Ježiš: „...a  učinil nás kráľmi a  kňazmi Bohu 
a svojmu Otcovi“ (Zj. 1:6). To, že opona sa roztrhla z hora dole, 

ˇ
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vyjadruje Božiu iniciatívu. V Starej zmluve mohol do svätyne svä-
tých vstúpiť len najvyšší kňaz, a to len jeden deň v roku (Žid. 9:7). 
Boh však roztrhol oponu, ktorá svätyňu svätých delila od svätyne 
určenej na každodennú službu, a tým nám umožnil neobmedzený 
vstup do svojej slávy. 

Keď teda máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi 
Ježišovej - ktorý to vchod nám vysvätil ako cestu novú a živú 
cez oponu, to jest cez svoje telo - a Veľkňaza nad domom 
Božím, pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery 
majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia 
a telo umyté čistou vodou držme vyznanie nádeje neochvej-

ne, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil. 

(Židom 10:19-23)

Nezabudni, že starozmluvný chrám bol len vzdialeným predob-
razom naozajstnej nebeskej svätyne, ktorá bola od večných čias 
v  nebi. Nehovoríme tu o  výtvore človeka, ale o  svätyni, ktorú 
postavil sám Boh (Žid. 8:2). Ľudia v čase pred Kristovou obeťou 
do naozajstnej svätyne nemali prístup. Boh im teda urobil krok 
v ústrety a Jeho zjavená prítomnosť v alegorickom chráme dala ich 
službe naozajstný duchovný efekt. V Druhej knihe Paralipomenon 
30. kapitole čítame o slávení Veľkej noci za dní kráľa Ezechiáša. 
Leviti po dokončení služby v chráme požehnali ľud a „ich modlit-
ba prišla do príbytku Jeho svätosti, do neba“ (v. 27). O toto teda 
celý čas išlo – o priblíženie Božej reality v dobe, kedy boli ľudia na 
hony vzdialení pôvodným duchovným možnostiam Adama a Evy 
pred pádom. Pri znovuzrodení sa nám obnovuje pôvodná duchov-
ná podstata a máme prístup do pravej nebeskej svätyne.

3 :  Kde  j e  Duch  Pánov ,  tam j e  s l oboda
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Túžim po naozajstnej realite tohto zasľúbenia v každodennom ži-
vote. Samotné poznanie mi nestačí. Teraz je čas na chvíľu úprim-
nosti. V Starej zmluve bol vstup do svätyne svätých taký vážny, 
že vstup s hriechom priniesol smrť. Dnes ľudia tvrdia, že vďaka 
roztrhnutej opone sú denne v Božej zjavenej prítomnosti, ale v ich 
živote tomu nič nenasvedčuje. Neklamme samých seba, Boh má 
rád úprimnosť. Netvrdím, že musíme mať v izbe oblak Božej slávy, 
ale prítomnosť Boha sa už len nejako prejaviť musí, nie? Teraz roz-
právanie o prechode z Božej všadeprítomnosti do zjavenej slávy 
posuniem na vyššiu úroveň. Pán Ježiš toto tajomstvo odhalil žene 
Samaritánke v jednej z najznámejších pasáží Novej zmluvy. 

Modlitba v duchu a pravde
Samaritánka si uvedomovala skutočnosť, že Židia mali Boha uctie-
vať na určitom mieste, t.j. v Jeruzaleme, kde bol chrám (a zjavená 
Božia prítomnosť). Jej otcovia však Bohu slúžili na kopci, čo bolo 
v  priamom rozpore so starozmluvnými prikázaniami. Ježiša sa 
pýta, ktoré miesto je teda správne. Jeho odpoveď všetci poznáme. 

Ježiš jej povedal: Ver mi, ženo, že ide hodina, keď ani na 
tomto vrchu ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť Otcovi. Vy 
sa modlíte a neviete čomu, my sa modlíme a vieme čomu, 
lebo spása je zo Židov. Ale ide hodina a je teraz, keď praví 
modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo 
aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa Mu tak mod-
lili. Boh je duch, a tí, ktorí sa Mu modlia, musia sa modliť 

v duchu a v pravde. 

(Ján 4:21-24)
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Inými slovami – prichádza čas, keď sa Božia prítomnosť nebude 
ukazovať v  chráme, t.j. v  starozmluvnej napodobenine skutoč-
nej, nebeskej svätyne, ale v  duchu a  v  pravde. Bohoslužba sa 
teda konečne môže presunúť z  fyzickej napodobeniny do pravej 
duchovnej reality. Dlho som si lámal hlavu nad tým, čo v  tomto 
verši znamená slovo „pravda“, myslím si však, že to jasne vyplýva 
z kontextu. Ježiš stavia ducha a pravdu na jednej strane do pro-
tikladu s chrámom v Jeruzaleme (t.j. s fyzickou napodobeninou) 
na strane druhej. Je to teda prechod od fyzického k duchovnému 
(v duchu) a od napodobeniny k pravému (v pravde). Táto realita je 
oveľa slávnejšia ako jej starozmluvný predobraz. 

A  keď služba smrti, v  literách, vyrytá na kameňoch, bola 
slávna, takže nemohli synovia Izraelovi hľadieť do tvári Moj-
žišovej pre slávu jeho tvári, pominuteľnú, ako by potom ne-
mala byť služba Ducha slávna! Lebo ak bola služba odsú-
denia slávna, služba spravodlivosti je o mnoho slávnejšia!

(2. Korinťanom 3:7-9)

Trochu to zrekapitulujem. Duch Svätý je duch a preto s Ním musí-
me kráčať duchovne. Boh nám stvoril ducha so špeciálnym záme-
rom – chcel s nami mať plnohodnotný vzťah. Zopakujem, že nás 
stvoril, aby sme Ho hľadali (Sk. 17:26-27). Duchovnú bytosť mož-
no plnohodnotne poznať a  hľadať len duchom. Kráčajme s  Ním 
na úrovni ducha a namiesto skutkov tela uvidíme ovocie Ducha. 
Teraz začíname tušiť, čo znamená kráčať duchom. Takto sa teda 
máme starať o telo, aby sa v ňom nezobúdzali zlé žiadosti. Musíme 
uchopiť svoju pravú duchovnú identitu a kráčať v Duchu Božom. 
To si vyžiada každodenné zapieranie tela a duše.

3 :  Kde  j e  Duch  Pánov ,  tam j e  s l oboda
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Chodenie s Bohom má byť prirodzenou vecou. Vyžaduje si však 
premenu starej telesnej mysle, ktorá je z doby spred obrátenia 
nastavená na fyzickú realitu. Teraz ti poviem, ako ma Boh zobral 
na túto vzrušujúcu cestu. Nasledujúca kapitola bude viac praktic-
ká než teoretická. 

 

Duch Svätý je plnohodnotnou Osobou Svätej Trojice a v ni-
čom nezaostáva za Bohom Otcom a Synom. Má vlastnú vôľu 

a kresťania ju môžu poznať.

 

Existuje zásadný rozdiel medzi Božou všadeprítomnosťou 
a zjavenou prítomnosťou, resp. slávou. 

 

Božia zjavená prítomnosť je nadradená akejkoľvek liturgii 
a len ona má moc natrvalo zmeniť naše životy. Bez Božej zja-
venej prítomnosti nemôže byť o pravom kresťanstve ani reči.

 

Boh je duch a do Jeho zjavenej prítomnosti sa môžeme do-
stať len ak sami kráčame v duchu.
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4

Ako ma boh ucil 
chodit v Duchu

Ak sa nenaučíme chodiť v Duchu, skončíme tam, kde Izrael na 
výšinách – v duchovnom poviazaní. Prvoradé nie je to, čo na bo-
hoslužbách alebo osobnej modlitbe robíme, ale Kto tam s nami je. 
Starozmluvní kňazi síce posväcovali chrám rozličnými rituálmi, 
ale Biblia hovorí, že to miesto bolo v konečnom dôsledku posväte-
né Božou slávou (2Moj. 29:43). Skúsenosť s Božou slávou je nevy-
hnutná. Všetko nám odomkne až Božia zjavená prítomnosť. Boha 
skrátka musíme zažívať. Aj štúdium Písma nás musí doviesť k ži-
vému Kristovi, inak sa míňa cieľa. Farizeji mali dojem, že samotné 
štúdium Písma im dávalo život. Ježiš im povedal, že Písmo hovorí 
o Ňom, a že keby k Nemu prišli, dal by im to, o čom čítajú (Ján 
5:39-40). Nikto predsa neštuduje pravidlá cestnej premávky, ak 
jedného dňa nechce viesť motorové vozidlo, nie? V tejto kapitole 
sa pokúsim opísať lekcie, ktorými mi Boh pomohol prejsť v našom 
vzťahu  z teoretickej roviny do praktickej.

celé srdce a samota
Aj keby si si z  tejto knihy zapamätal len túto časť, si v  suchu. 
Ostatné ťa už naučí Boh. Tak to bolo aj so mnou. Nepamätám si, že 
by ma niekto niekedy systematicky mentoroval v otázke hľadania 

ˇ‚



S l o b o D A  v  K r i S t o v i

96

zjavenej Božej prítomnosti. Aspoň nie na začiatku. Možno som si 
len sedel na ušiach, ale myslím si, že hovorím pravdu. Aj preto 
som cestou vošiel do veľa slepých uličiek. Jednu vec som však 
robil dobre, hľadal som Boha celým srdcom. To je koniec koncov 
najväčšie prikázanie – milovať Boha celým srdcom, celou dušou 
a  celou mysľou (Mat. 22:37-38). Boh nám hovorí, že Ho nájde-
me, keď Ho budeme hľadať celým srdcom (5Moj. 4:29, Jer. 29:13). 
Paradoxné je, že polovičaté hľadanie neprinesie polovičaté výsled-
ky. Neprinesie vôbec žiadne výsledky.

Túto pravdu si ukážeme na živote kráľa Saula. Boh ho vyvolil za 
kráľa nad Izraelom okrem iného aj kvôli jeho pokornému srdcu 
(1Sam. 15:17). Saul sa však Bohu po rokoch obrátil chrbtom, nepo-
slúchol Jeho nariadenia, a potom, ako by toho nebolo málo, začal 
prenasledovať Dávida, ktorého Boh vyvolil za jeho nástupcu. Teraz 
príbeh skrátim a presuniem sa do času, kedy Saula od smrti delilo 
len pár hodín. Jeho kráľovstvo obľahli Filištínci, a on sa pýtal Boha, 
čo s nimi má urobiť. Boh mu však neodpovedal ani cez sny, ani cez 
proroctvo, ani cez urím a thumím.3 Hľadanie Boha teda nechal tak 
a vyhľadal vešticu, čo bola takpovediac posledná kvapka v pohári 
Božej trpezlivosti. Pozrime sa, ako jeho počínanie hodnotí Boh. 

A  tak zomrel Saul pre svoje prestúpenie, ktorým bol pre-
stúpil proti Hospodinovi zhrešiac proti slovu Hospodinovmu, 
ktoré nedodržal, a tiež i preto, že sa pýtal duchára pýtajúc 
si radu. A nepýtal sa Hospodina, a preto ho zabil a obrátil 

kráľovstvo na Dávida, syna Izaiho. 

(1. Paralipomenon 10:13-14)

3 Zrejme išlo o nejaké kocky s nápismi, ktoré hodil kňaz a podľa ich dopadu vyčítal odpoveď (1Sam. 28:6).
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Prečo Biblia najprv hovorí, že Boh Saulovi neodpovedal cez tri od-
lišné spôsoby a potom povie, že Saul sa ani len nepýtal? Problém 
tkvie asi v  tom, že Saul hľadal Boha povrchne. Človek hľadajúci 
Boha s celou vážnosťou sa nebude spoliehať na to, že sa mu bude 
snívať sen, že mu niekto príde povedať proroctvo alebo že kňaz 
hodí kocky. Povrchné hľadanie Boha sa teda podľa Biblie príliš ne-
líši od žiadneho hľadania Boha. Jeden z dôvodov, prečo veľa kres-
ťanov zažíva duchovné suchoty, je jednoducho fakt, že Boh pre 
nich nie je hlavnou prioritou. Hľadajú Ho veľmi vlažným spôso-
bom. Nezabudnime, že v Božích očiach je lepšie byť studeným ako 
vlažným (Zj. 3:15-16). Dávid hľadal Boha úplne iným spôsobom 
ako kráľ Saul. Ako kráľ bol iste veľmi zaneprázdnený, ale ani to 
nepredstavovalo prekážku v hľadaní Boha celým srdcom (Ž. 63:2). 

Boh nám nehovorí, aby sme Ho hľadali určitý počet hodín den-
ne. To sa pochopiteľne mení v  závislosti od životných okolnos-
tí. Študent vysokoškolák má viac voľného času ako podnikateľ 
a k tomu otec troch detí. Niet však pochýb o tom, že človek, ktorý 
miluje Boha celým srdcom, sa všetko snaží prispôsobiť tejto pri-
orite. V prípade potreby niektoré aktivity obmedzí alebo od nich 
úplne upustí, nech by aj rovno išlo o veci, ktoré robí pre Boha. Ani 
mňa by nepotešilo, keby pre mňa moja manželka robila tak veľa 
vecí, že by až na mňa nemala čas. Pán Ježiš učeníkov v prvom rade 
ustanovil, aby boli s Ním (Mar. 3:14). To je naše skutočné povola-
nie a najväčšie bohatstvo. Kázanie, vyháňanie démonov a uzdra-
vovanie chorých sú druhoradé veci.

Ľudia sa často pýtajú, koľko času by mali venovať modlitbe. Za 
touto otázkou sa obvykle skrýva náboženský postoj, ktorý ku Bohu 
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pristupuje ako k nejakému zoznamu úloh. Do dnešného dňa sa ma 
ešte nikto nepýtal, koľko času by mal tráviť so svojou priateľkou, 
s ktorou práve začal chodiť. Miluje ju a preto s ňou chce tráviť 
toľko času, koľko len môže. Aj keď ide o  nový časový záväzok, 
nepredstavuje to žiaden problém – skrátka si svoj čas zariadi tak, 
aby sa mohol venovať svojej novej priorite. 

Podobne nebezpečná otázka je: „Stačí, keď s  Bohom budem ... 
XYZ hodín denne?“ Ľudia, ktorí ju kladú, sú často vlažní a Boha 
nemilujú prvou láskou. Chcú si urobiť „fajku“ a  venovať sa pre 
nich dôležitejším veciam. Vidíš, ono to nie je až tak o čase, ako 
o vášni a osobnom blízkom vzťahu. Manželia si spoločný čas zvy-
čajne plánujú. Rande nie je vecou náhody. Veci sa snažia zariadiť 
tak, aby v konkrétny čas mohli byť spolu. Vášeň, ktorá sa neskĺ-
bi s praktickými krokmi, po čase vyprchá.

Po tom, ako sa ma Boh dotkol, som sa snažil žiť presne takto. 
Postupne som s Ním zámerne trávil viac a viac času. Opakovane 
som zo svojho rozvrhu odstraňoval veci, ktoré mi v mojej priorite 
bránili. Boh nás nechce o všetko pripraviť, len chce byť na prvom 
mieste. Vzťah s Bohom postupne prenikne naše životy tak veľmi, 
že sa stane súčasťou všetkého, čo robíme. Naším cieľom je vzťah 
s Bohom, ktorý s nami ide všade. Boh sa chce stať naším pria-
teľom. Pozývajme Ho do každej aktivity, či ide o službu, zamest-
nanie, domáce práce alebo čas s priateľmi. Uvedomujme si Jeho 
blízkosť, nie len fakt, že je všadeprítomný.

Myslím si, že väčšina čitateľov už niekedy zažila Boží dotyk, či 
už na kresťanskom výlete, v  zbore, atď. Boží dotyk v  človeku 
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automaticky vyvolá túžbu zažívať Pána Ježiša aj v bežnom živote. 
Zdá sa mi, že práve každodenný život nám spôsobuje najväčšie 
problémy. Tak to bolo aj so mnou. Mojou prvou výzvou bolo nau-
čiť sa do Božej prítomnosti vôbec vstúpiť. Veľmi sa mi osvedčilo 
stiahnuť sa do ústrania a odstrániť rušivé vplyvy. Žiaden telefón, 
žiaden internet, atď. Pán Ježiš hovorí, aby sme sa zavreli a trávi-
li s Bohom čas osamote (Mat. 6:6). Predstav si, že manželia by 
boli na romantickej večeri, ale manželke by neustále telefonovali 
kamarátky. Po chvíli by ju manžel určite požiadal, aby si vypla 
telefón. Takáto úvaha ťa možno zarazí, ale apoštol Jakub predsa 
píše, že Boh je žiarlivý (Jak. 4:5). Pieseň Šalamúnova 8:6 dokonca 
hovorí, že láska je silnejšia ako smrť a žiarlivosť tvrdšia ako peklo. 
Prirodzene tu nehovoríme o chorobnej žiarlivosti. Zdravá žiarli-
vosť chráni lásku. 

Pán Ježiš často vyhľadával samotu. Niekedy vstal skoro ráno (Mar. 
1:35), niekedy sa modlil celú noc (Luk. 6:12), inokedy odišiel preč 
aj na dlhšie (Luk. 5:16). Znova pripomeniem, že Boh nás stvo-
ril preto, aby sme Ho hľadali (Sk. 17:26-27). Zároveň stvoril deň 
tak, aby mal dvadsaťštyri hodín, s plným vedomím, že človek bude 
pracovať. Adam mal zamestnanie ešte pred pádom. Boh ho dal do 
záhrady, aby ju obrábal a dozeral na ňu. Každodenný kolotoč po-
vinností nepredstavuje dôvod nehľadať Boha celým srdcom.

Boh prisľúbil nadprirodzenú pomoc všetkým, ktorí sa Ho rozhodnú 
hľadať celým srdcom. V Starej zmluve mali všetci muži povinnosť 
trikrát do roka ísť na sviatok ku chrámu. Týkalo sa to všetkých, teda 
aj tých, ktorí bývali od chrámu na pár dní cesty. To sa ľahšie hovorí 
ako realizuje. V prvom rade museli vynaložiť čas a prostriedky na 
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dopravu a po pár dňoch sa vrátiť. To na celej veci nebolo to naj-
horšie. Absencia mužov (a to trikrát ročne a hlavne s predvídateľ-
nou pravidelnosťou) vystavila mestá riziku nepriateľského vpádu. 
Predstav si, že Boh rátal aj s touto možnosťou, a všetko zariadil 
tak, aby k žiadnemu nepriateľskému vpádu nedošlo: „A nikto ne-
požiada tvojej zeme, keď pôjdeš hore, aby si sa ukázal pred tvárou 
Hospodina, svojho Boha, tri razy v roku“ (2Moj. 34:24). 

Sám mám takéto skúsenosti. Zakaždým, keď dám Boha na prvé 
miesto, dostanem milosť a  nadprirodzenú pomoc, aby som Ho 
mohol hľadať. Minule som sa kvôli službe dostal do postele až 
o druhej ráno. Mal som veľkú túžbu ráno stráviť zmysluplný čas 
s Bohom osamote, pretože som vedel, že deň bude nabitý a neskôr 
na samotu nebude priestor. To však znamenalo, že by som musel 
vstať už o pol siedmej, teda po štyroch hodinách spánku. Niečo 
také nepripadalo do úvahy, pretože tu a  tam si telo musíme aj 
šetriť a po dňoch služby som bol unavený. Nie je rozumné si vyčer-
paním privodiť chorobu alebo vyhorenie. Boh vedel, že som sa do 
postele dostal neskoro kvôli službe ľuďom, nie nejakej zbytočnos-
ti. Zaspal som bez pocitu viny a s túžbou po čase s Ním. Zrazu sa 
zobudím úplne čerstvý, pozriem sa na hodinky, a hádaj čo? Je pol 
siedmej ráno. Boh mi splnil moju túžbu. Tak to v istých obmenách 
funguje vždy. Niekedy sa zapriem ja, inokedy mi viac pomôže On. 
Stále môžeme rátať s Jeho pomocou. Vzťah s Bohom nie je niečo, 
do čoho neustále jednostranne pumpujeme. Pán je voči nám veľmi 
iniciatívny, dokázal to vopred tak, že za nás zomrel. V žiadnom 
prípade si nemysli, že krížom sa Jeho iniciatíva skončila.
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Ak nemáme čas hľadať Boha, problém je na našej strane a musí-
me zjednať nápravu. V prípade, že s vecami nedokážeme pohnúť, 
prosme Boha o pomoc a múdrosť, určite sa však na nič nevyho-
várajme. Výhovorkami len zabíjame čas, Boh im nevenuje žiad-
nu pozornosť, klameme maximálne tak sami seba. Kvôli stabilite 
si môžeme vytvoriť rutinu. Nevytvorme si však režim, ktorý nás 
bude škrtiť a po prvom týždni spadne. Tajomstvo je v dlhodobej 
vernosti, nie v chvíľkových vzplanutiach. Začnime radšej s krat-
ším časom, ktorý potom prirodzene predĺžime.

Dobre, čas sme si už našli, čo teraz? Podvedome asi všetci na mod-
litbe začneme napodobňovať okolnosti, za ktorých sme zažili Boží 
dotyk. Inak to nebolo ani so mnou, začal som robiť všetko, čo som 
odpozoroval v cirkvi a na výletoch. Chválil som Boha, modlil som 
sa po slovensky aj v jazykoch, študoval som Bibliu, atď. Poviem ti 
pravdu, vôbec som nevedel, čo vlastne robím. Ale to málo, čo som 
vedel, som sa snažil využiť naplno. Niekedy som išiel na modlit-
bu s nadšeným srdcom, inokedy som neprežíval nič mimoriadne. 
Chcel som však poznať Boha, pocity v tomto nezohrávajú nijakú 
úlohu. Všimol som si, že v istej chvíli som ako keby prišiel k prielo-
mu a vnútorne ožil. Aj zlý deň sa zrazu zmenil na dobrý. Biblia, kto-
rá bola ešte pred chvíľou veľmi „suchá“, zrazu ožila a nevedel som 
sa od nej odpútať. Cítil som radosť, inokedy hlboký pokoj, niekedy 
sa mi jednoducho nechcelo odísť. Vtedy som ešte nevedel, že to, 
čo opisujem, bol prechod z prirodzenej reality do nadprirodzenej. 
Alebo, ak chceš, z duševnej do duchovnej. To boli prvé kroky v du-
chu a pravde, ktoré som zažil vo svojom osobnom čase s Bohom. 
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Sila cakania a sebazaprenia
Náš duch je neustále pripravený na interakciu s Bohom. Krehké 
telo a rozbúrená myseľ nám však do nej niekedy bránia vstúpiť. 
Poviem ti pár vecí, ktoré ma Boh v tejto súvislosti naučil. V prvom 
rade si musíme uvedomiť, že vzťah s Bohom nás bude stáť všetko. 
Ježiš hovorí, že kto sa nevzdá všetkého, čo má, nemôže byť Jeho 
učeníkom (Luk. 14:33). Osobne to nepovažujem za problém. Bohu 
som veľmi vďačne dal môj život, aby som mohol mať Jeho život. 
Žiadna cena nie je privysoká, obzvlášť nie v kontexte večnosti. 

Lebo láska Kristova nás núti, ktorí sme usúdili toto: že ak 
jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli, a za všetkých 
zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale 

tomu, ktorý zomrel za nich i vstal z mŕtvych. 

(2. Korinťanom 5:14-15) 

Hľadanie Boha, ako ti ho opíšem v tejto kapitole, je natoľko ex-
trémne, že mu musíme podriadiť všetko, v opačnom prípade to 
vzdáme. Boh na naše málo potom rád dýchne svojím oživujúcim 
Duchom. Všetko je z milosti, nehľadaj za tým spasenie zo skutkov. 
Boh nám dá milosť na to, aby sme Mu dali naozaj všetko.

Jedna z prvých vecí, ktoré som odpozoroval, je skutočnosť, že na 
začiatku modlitby Boha zvyčajne nevnímam. Jednoducho ostanem 
dlhšie. Extrémne jednoduché riešenie, hoc nie stále ľahké a von-
koncom nie príjemné. Síce som mal nespočetne veľakrát pocit, že 
sa nič nedeje, neprikladal som mu pozornosť, a veril som, že Boh 
mi pomôže a ukáže sa mi. Ako dlho som čakal? Na tom nezáleží. 
V Knihe proroka Hozeáša 10:12 sa píše, že je čas hľadať Hospodina, 

ˇ
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kým nepríde, t.j. kým neprejaví svoju prítomnosť. Odpoveď je teda 
jednoduchá – hľadáme Božiu prítomnosť, kým ju nezačneme zaží-
vať. Dajme si veľký pozor na kresťanstvo, ktoré je viac založené na 
kréde viery a mentálnom koncepte než na každodennej skúsenosti 
s Kristom. Náboženstvo hovorí: „Už si sa modlil hodinu, dve, to už 
stačí, splnil si kvóty.“ Božie deti žiadne kvóty nemajú a počet hodín 
im nedodáva hodnotu ani radosť. Ak už musíme odísť, v srdci os-
taňme v očakávaní na Boha. Nezačnime sa kvôli tomu cítiť zle a ne-
hodne. Boh je za nás, určite nám pomôže. Čakanie celým srdcom 
je jeden z najväčších kľúčov, ktorým mi Boh pomohol odomknúť 
svoj nadprirodzený svet. Čakanie nám pomôže upokojiť rozbúrenú 
dušu, zaprieť telo a ukázať Bohu, že to myslíme naozaj vážne. 

Spomeň si na Ježišove slová, že Bohu sa musíme modliť v du-
chu a  v pravde (Ján 4:24). Naša modlitba však zvyčajne začína 
vo sfére duše. Hovorí o tom aj Izaiáš 26:9: „Svojou dušou túžim 
po Tebe v noci, áno, svojím duchom v sebe Ťa hľadám za skorého 
rána...“ Je to prirodzené a duša nie je hriešna. Nedá sa ňou však 
plnohodnotne komunikovať s duchovnou bytosťou. V závislosti od 
životných okolností môže byť duša veľmi šťastná, ale aj na smrť 
rozrušená. Čakanie nám ju pomôže upokojiť.

Prečo si smutná, moja duša, a prečo sa nepokojíš vo mne? 
Čakaj na Boha, lebo Ho ešte budem chváliť, rôzne spasenie 

svojej tvári a svojho Boha. 

(Žalm 42:12)

Čakáme v dobrej viere, pretože vieme, že Boh sa nám chce ukázať. 
To je veľmi dôležité. Naše čakanie nie je beznádejné a už vonkoncom 
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nie samoúčelné. Nečakáme, aby sme čakali. Niekedy sa nám čaká 
ľahšie, keď si pustíme piesne chvál a uctievania. Osobne mi najviac 
pomôžu texty, ktoré hovoria o mojej konkrétnej situácii.

Niekedy na začiatku modlitby čítam Bibliu a  nič mi nehovorí. 
V taký čas je dobré prechádzať si veršami, ktorými sa nás Boh do-
tkol v minulosti. Tie nás vedia rýchlo oživiť. Zdá sa mi, že na sebe 
nesú Boží dotyk aj po dlhom čase. Božie slovo si môžeme vyslo-
vene privlastniť, zobrať do dedičstva (Ž. 119:111). Pomôcť môže 
aj modlitba v  jazykoch, pretože ňou vedome smerujeme pozor-
nosť na niečo duchovné. Modlitba v jazykoch je vecou ducha, nie 
duše. Nech už robíme čokoľvek, nikdy nedovoľme, aby sa z našej 
modlitby stalo holé predkladanie zoznamu potrieb. Modlitba je 
predovšetkým vecou vzťahu s Bohom, nie nekonečným pro-
síkaním. Prosby prirodzene majú svoje miesto, ale naším cieľom 
nie sú vypočuté modlitby, ale živý vzťah s Bohom.

Po nejakom čase sa začneme cítiť lepšie, živšie, Božia prítomnosť 
nám pomaly začína byť skutočnou. Čakanie má konkrétny zmysel. 
Čakáme na oživujúci dotyk Ducha Svätého. Iba Duch Svätý nás 
môže doviesť do Božej prítomnosti. Nesnažíme sa nič vyprodu-
kovať vlastnou silou a horlivosťou. Prirovnám to surfistovi, ktorý 
čaká na vlnu. Čaká na niečo autentické, na niečo, čo si nemôže 
vyrobiť sám. Opakom sú ľudia, ktorí sa snažia veci vyfabrikovať 
vlastnou silou. Prirovnám ich k človeku, ktorému sa nechce čakať 
na vlnu, tak sa sám začne hádzať o hladinu, aby si nejakú tú vlnku 
vytvoril. Potom sa na nej snaží surfovať. Žalm 80:19 hovorí: „Obživ 
nás, a budeme vzývať Tvoje meno.“ Niečo podobné hovorí aj Žalm 
46:11: „Prestaňte a vedzte, že ja som Boh...“. Niekedy je skrátka 
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potrebné prestať tlačiť do dverí, v pokoji si sadnúť a počkať, kým 
nám ich Pán otvorí. Toto upokojenie je zdroj našej sily. 

Lebo takto hovorí Pán Hospodin, Svätý Izraelov: Keď sa ob-
rátite a upokojíte sa, budete zachránení, v utíšení sa a v dú-

faní bude vaša sila. Ale nechcete... 

(Izaiáš 30:15)

Upokojenie sa a čakanie je predovšetkým vecou vnútorného na-
stavenia a dôvery v dobrého Boha. Nemusí nevyhnutne znamenať, 
že sme úplne ticho. To niekedy ani nedokážeme a myseľ nám hneď 
začne odbiehať. Niečo podobné hovorí aj Pieseň Šalamúnova 1:4, 
„Tiahni ma, a pobežíme za tebou. Kráľ ma uviedol do svojich kom-
nát...“ Chcem ísť do kráľovskej komnaty a čakám na Kráľa, aby 
ma tam doviedol. Viem, že ako kresťania sme v Kristovi celý deň. 
Neuspokojme sa schopnosťou citovať Božie pravdy, snažme sa ich 
zakúsiť na vlastnej koži. Čakanie a upokojenie nám pomôže prejsť 
z duševnej sféry do duchovnej a tým aj vstúpiť do zjavenej prítom-
nosti Pána Ježiša. 

Poviem ti skúsenosť, ktorá ma v tomto veľa naučila. Pred rokmi 
v mojom srdci intenzívne horela túžba po Božej prejavenej prítom-
nosti. Vymedzil som si dvadsať dní, počas ktorých som sa chcel po-
stiť a špeciálne venovať tejto priorite. V jeden deň som bol v obý-
vačke a moja modlitba bola veľmi strnulá. Príliš som sa snažil veci 
preraziť vlastnou silou. Robil som všetky správne veci, modlil som 
sa po slovensky, v jazykoch, bol som dlho v Biblii, dlho som chválil 
Boha, ticho som sedel... Viacej som to však zakladal na svojom vý-
kone než na Božej milosti. Boh chcel, aby som sa skrátka vnútorne 
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poddal a oprel o Neho, nie o vlastnú húževnatosť. Mnohí kresťania 
zažívajú sucho kvôli tej istej chybe.

Predstav si, že takto to išlo asi päť hodín. Potom mi konečne došla 
para a  vnútorne som sa poddal so slovami: „Už, prosím, príď.“ 
Bola to taká dobrá forma rezignácie. Zlá forma je taká, že ura-
zene odídeme a prepadneme frustrácii. V tej chvíli sa stalo nie-
čo neuveriteľné. Sedel som na sedačke pre dvoch, miesto vedľa 
mňa bolo prirodzene prázdne. Zrazu sa celá miestnosť naplnila 
zjavenou Božou prítomnosťou (neviditeľnou) a niekto si vedľa mňa 
počuteľne sadol. Vyslovene som počul, ako pod ťarchou osoby za-
vŕzgal gauč, hoci sám som sa ani nepohol. Bolo to tak, ako keby 
si si vedľa mňa sadol ty. Toto bol však Boh. Celé moje vnútro v tej 
chvíli naplno ožilo. Slovami „Prosím, príď“ som nemyslel to, že 
Boh v tej miestnosti nebol. Skalopevne verím v Jeho všadeprítom-
nosť. Ako sa však snažím zdôrazniť, naozajstnú zmenu spôsobí až 
Božia sláva, teda prejavená prítomnosť. Minúta v zjavenej sláve 
nás posunie ďalej ako päť hodín modlitby.

Dĺžka čakania veľmi záleží na našom vnútornom stave. Ak sme Pána 
zanedbali a  vnútorne zhrdzaveli, pokojne to môže byť aj otázka 
dvoch týždňov. Aj počas toho času môžeme byť plní nádeje a viery 
v dobrého Boha. Nemáme dva týždne depresiu. Vnútorné zhrdza-
venie nazýva vyššie spomínaný verš z Hozeáša 10:12 „nepooranou 
pôdou“. Hovorí nám, aby sme ju zorali a hľadali Pána, kým nepríde. 
Boh ju za nás orať nebude, určite nám však dodá potrebnú silu. 

V otázke sebazaprenia nám veľmi pomôže aj pôst. Pôst je neuveri-
teľne účinná zbraň. Nepostíme sa preto, aby sme si od Boha nie-
čo vymohli. Pôst nám pomáha udržať sa vo sfére ducha, pretože 
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potláča telesné a duševné túžby. Nikde sa nepíše, že do pôstu nás 
musí stále viesť Boh. Môže sa to stať, ale nie je to písané pravidlo. 
Našou úlohou je chodiť v Duchu Svätom a nebyť ovládaný telom 
a dušou. Osobne to bez pôstu nedokážem, minimálne nie v ťažkých 
časoch. Keď sa postil Ježiš a učeníci, radšej sa budem postiť aj ja. Je 
rozumné začať s kratšími pôstmi a potom ich postupne predlžovať. 

Niekedy nás do pôstu vedie Boh preto, že začíname strácať duchov-
ný rozmer alebo v nás chce urobiť hlbšiu prácu. Inokedy aj preto, 
že vie, že za najbližšou zákrutou sa naša rovinka zmení na kopec. 
Boh nám pôstom pomôže roztočiť motor na vyššie otáčky, aby 
nám uprostred kopca nezhasol. Vedie ťa do pôstu Boh? Neotáľaj! 
Nepovedz, že s ním počkáš do príhodnejšieho času. Mohol by si os-
tať nemilo prekvapený. V prípade, že sa o pôste chceš naučiť viac, ti 
vrelo odporúčam knihu Mahesha Chavdu Sila modlitby a pôstu,4 
ktorá ma pre pôst nadchla viac než ktorákoľvek iná kniha.

Pán je rád, ked Ho niekto miluje a hladá
Pieseň Šalamúnova je veľmi poučná kniha. Pán nám v nej ukazuje 
tajomstvá o vzťahu nevesty a ženícha. Samozrejme, že ženíchom 
je tu Pán Ježiš. Vidíme napríklad, že Pán nám rád splní našu túžbu 
sedieť v Jeho blízkosti.

Ako jabloň medzi stromami lesa, tak môj milý medzi synmi. 
Žiadala som si sedieť v jeho tôni a sedím, a jeho ovocie je 

sladké môjmu ďasnu. 

(Pieseň Šalamúnova 2:2-3)

4 Anglický originál The Hidden Power of Prayer and Fasting preložilo Spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica, 2001.
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Ženích je pre nevestu v tomto verši to najvzácnejšie. Vyniká ako 
jabloň medzi obyčajnými stromami lesa. Nevesta si žiadala sedieť 
v jeho tieni a aj tam sedí. Nepripomína ti to Ježišove slová na mar-
go Márie? „A  jedného je treba. Mária si vyvolila dobrú čiastku, 
ktorá nebude odňatá od nej“ (Luk. 10:42). 

Pán Ježiš je rád, keď Ho niekto hľadá. V Evanjeliu podľa Lukáša 
vidíme veľmi zaujímavý príbeh. Ježiš už vstal z mŕtvych, no väč-
šina učeníkov o tom ešte nevie. Dvaja z nich idú do Emaus, keď 
sa k nim znenazdajky pripojí Ježiš. Biblia hovorí, že ich oči boli 
držané, aby Ho nespoznali (Luk. 24:16). Pán sa nám neukazuje len 
veľkolepým spôsobom, niekedy je pri nás inkognito, aby sledoval 
naše reakcie. Príbeh má zaujímavé pokračovanie.

A tak sa priblížili k mestečku, do ktorého išli, a On sa ro-
bil tak, že pôjde ďalej. Ale oni Ho prinútili hovoriac: Zostaň 
s nami, lebo sa zvečerieva, a deň sa už nachýlil! A tak vošiel, 

aby zostal s nimi. 

(Lukáš 24:28-29)

Ježiš sa tváril, že ide ďalej. Skúšal, či prejavia záujem o  Jeho 
prítomnosť. Tí dvaja muži o  ňu stáli a  píše sa, že Ho prinútili, 
aby s nimi ostal! Pána nemusíme nútiť preto, že by bol neochot-
ný. Chce vidieť, či je pre nás všetkým alebo nie. Na chválach 
spievame o tom, ako dáme Bohu všetko, že ani vzduch nechceme 
tak ako Jeho. To znie tak dobre, že sa nemôžeme čudovať, keď si 
to Boh niekedy vyskúša. Pokračujme v čítaní Piesne Šalamúnovej. 
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Na svojej posteli po nociach hľadala som toho, ktorého miluje 
moja duša, hľadala som ho, ale som ho nenašla. Nože teda 
nech vstanem a obídem po meste, po námestiach a po uliciach 
budem hľadať toho, ktorého miluje moja duša. Hľadala som 
ho, ale som ho nenašla. Našli ma strážcovia, ktorí obchádzajú 
po meste. Či ste nevideli toho, ktorého miluje moja duša? Len 
čo som odišla od nich, našla som toho, ktorého miluje moja 
duša. Chopila som sa ho a nepustila som ho, dokiaľ som ho 
nedoviedla do domu svojej matky a do izby tej, ktorá ma počala. 

(Pieseň Šalamúnova 3:1-4)

Vidíš to? Hľadala ho, ale nenašla. V tomto bode sa často vzdáme. 
Naša nevesta sa však nenechá odradiť a hľadá ďalej. Je aktívna, 
dokonca ide do ulíc. Keď nad tým tak rozmýšľam, podstúpila urči-
té nebezpečenstvo. Mladá žena sa zvyčajne nechce túlať nočnými 
ulicami. Jej to bolo jedno a vytrvalo hľadala ženícha, až kým ho 
nenašla. Vidíme tu aj ďalšiu vec. Nestačilo jej stretnutie na verej-
nosti, zobrala si ho k sebe domov. 

Menej romantickým jazykom Biblia takéto počínanie nazýva aj 
„zápasenie s  Bohom“. Všetci si hneď spomenieme na Jakoba, 
ktorý až do rána nechcel pustiť anjela.
 

A Jakob zostal samotný. A zápasil tam s ním nejaký muž až 
do vtedy, keď vychádzala zora. A vidiac, že ho nepremôže, do-
tkol sa kĺbu jeho bedra, a tak sa vyšinul kĺb bedra Jakobovho, 
keď s ním zápasil. A riekol: Pusti ma, lebo už vychádza ran-
ná zora. Ale on povedal: Nepustím ťa, len ak ma požehnáš. 
A riekol mu: Čo je tvoje meno? A on povedal: Jakob. A riekol: 
Nebude sa viacej nazývať tvoje meno iba Jakob, ale aj Izrael, 
lebo si sa kniežatsky boril s Bohom i s ľuďmi a premohol si. 

(1. Mojžišova 32:24-28)

4 :  Ako  ma boh uc i l  chod i t  v  Duchu
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V  Knihe Hozeáša 12:3-4 čítame o  tejto udalosti nasledovné: 
„Jakob kniežatsky zápasil s  Bohom“ a  premohol Ho. Ako môže 
človek premôcť všemocného Boha? Presne tak, ako sa otec dá 
„premôcť“ deťom pri hre. Pán sa nám neskrýva naozaj. Je nablízku 
a vidí nás. Veľakrát som zažil Boží dotyk v skorých ranných hodi-
nách. Niekedy som spal len dve či tri hodiny, veľakrát som nespal 
vôbec nič. Celé hodiny som sedel bez toho, aby som niečo cítil. 
Nespočetne veľakrát som to tiež aj vzdal a išiel do postele. Tiež 
niekedy hľadáš Pána celým srdcom, ale zdanlivo bezvýsledne? 
Dovoľ mi, aby som ťa povzbudil. Tvoje úsilie nie je márne!

Samotné Božie slovo nás učí, aby sme pri hľadaní Boha boli neodbyt-
ní. V prorokovi Izaiášovi 62:7 sa dokonca píše, že Mu nemáme dať 
pokoj. Nedajme Mu pokoj, kým sa nám neukáže viacej. Čo potom? 
Potom tento postup zopakujeme. Robme to však s pokojom a dôve-
rou. Vieme, že Boh chce, aby sme chodili v Jeho zjavenej sláve. Dávid, 
muž podľa Božieho srdca, mal na vec podobný názor a povedal, že 
nezažmúri oči, kým nenájde miesto pre Boží príbytok (Ž. 132:3-5). 
Život je dar, snažme sa ho naplno využiť na hľadanie Boha. 

reagujme na Pánovu iniciatívu
V predchádzajúcej časti som vyzdvihol dôležitosť našej iniciatívy 
voči Bohu. Biblia hovorí, aby sme sa priblížili k Bohu, pretože po-
tom sa On priblíži k nám (Jak. 4:8). Boh odmieňa tých, ktorí Ho 
usilovne hľadajú (Žid. 11:6). Vo vzťahu s Bohom však nie sme sami 
a častokrát iniciatívu prevezme On. Vtedy je veľmi dôležité, aby 
sme Jeho pozvanie neodmietli.
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Nasledujúca skúsenosť sa odohrala počas veľmi ťažkého obdobia. 
Akurát som bol uprostred toho, čo som v  prvej kapitole nazval 
púšťou. Boli tri hodiny ráno zo soboty na nedeľu a v obývačke som 
sedel sám. Ak si pamätám správne, bol som tam od jedenástej ve-
čer, teda už štyri hodiny. Vytrvalo som hľadal Boha najlepšie, ako 
som vedel, ale necítil som ani kvapku duchovného prielomu. Cítil 
som sa veľmi frustrovane. Nakoľko som sa ráno chystal do zboru, 
rozhodol som sa zamieriť do postele. 

Ľahol som si, vyzul som si ponožky a prikryl sa paplónom. Zrazu 
som mal pocit, že v svojom vnútri počujem tichý hlas: „Poď sa ešte 
modliť.“ Hovorím: „Nie, bol som tam štyri hodiny, nezažil som ani 
štipku prielomu, sú tri v noci, ráno vstávam do zboru, idem spať.“ 
„Poď sa ešte modliť.“ Hlas nehovoril prikazovacím tónom, bolo to 
milé pozvanie s príchuťou naliehavosti. Našťastie som Boha po-
slúchol, hoci som si pravdupovediac vôbec nebol istý, či ku mne 
naozaj hovoril Boh. Odkryl som sa, obul som si ponožky a vrátil 
sa do obývačky. Bol som veľmi zarazený, keď som celú miestnosť 
našiel plnú nebeskej atmosféry. Veď som ju opustil nanajvýš pred 
piatimi minútami, a  to hlavne preto, že po nebeskej atmosfére 
nebolo nikde ani stopy. Uveličený som si sadol na zem a v srdci 
počul hlas, tentoraz veľmi jasný: „Vôbec nepochybuj!“ 

Vtedy som ešte nevedel, že podobnú situáciu opisuje aj Šalamún. 
Štvrtá kapitola jeho piesne sa končí pozvánkou pre ženícha, kto-
rého nevesta volá do svojej záhrady (v. 16). Vieš ako sa začína 
piata kapitola? Vypočutou prosbou!

4 :  Ako  ma boh uc i l  chod i t  v  Duchu
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Ja spím, ale moje srdce bdeje. Hlas môjho milého! Klepe! 
Otvor mi, moja sestro, moja priateľko, moja holubico, moja 
bezvadná, lebo moja hlava je plná rosy, moje kadere kropají 
noci. Vyzliekla som svoju sukňu, ako ju zase oblečiem? Umy-
la som svoje nohy, ako ich zase zamažem? Môj milý siahol 
svojou rukou cez oblôčik dverí, a moje vnútornosti sa pohli 
nad ním. Vstala som ja otvoriť svojmu milému, a moje ruky 
kvapkali myrhou a  moje prsty tekutou myrhou na rukoväti 
závory. Otvorila som ja svojmu milému, ale môj milý sa už bol 
vzdialil, odišiel. Moja duša bola vyšla, keď prehovoril. Hľadala 
som ho, ale som ho nenašla, volala som ho, ale sa mi neoz-
val. Našli ma strážcovia, ktorí obchádzajú po meste, zbili ma, 

ranili ma, vzali môj plášť so mňa tí, ktorí strážia múry. 

(Pieseň Šalamúnova 5:2-7)

Neveste sa stalo to, čo aj mne. Volala na ženícha, ale išla do poste-
le skôr, ako prišiel. Naschvál som zdôrazňoval, ako som si dával 
dole ponožky, atď. S tým istým totiž zápasí aj nevesta. Skrátka je 
už v posteli a za ženíchom sa jej nechce. Nechce sa jej zase zašpi-
niť si nohy, obliecť si sukňu...Ruku na srdce – naším problémom 
je pohodlnosť, nie ponožky či sukňa. Ona svoju možnosť prepásla 
a skončila doráňaná. Pán tieto „oneskorené návštevy“ podniká aj 
preto, aby nás ochránil pred náboženskou rutinou. Je dobré vyhra-
diť si pre Pána špeciálny čas, nie je však rozumné Ho týmto časom 
obmedziť, pretože presne to robí náboženstvo. „Ja som sa dnes už 
modlil.“ Koho to zaujíma? Pán nás nečakanými pozvánkami udržia-
va v živom vzťahu. V prípade, že cítime takúto pozvánku, bezod-
kladne reagujme, aj keby nás mala stáť drahocenný spánok. Lepšie 
je byť minútu poslušný, ako potom hodiny robiť pokánie. Pán je 
trpezlivý, ale Jeho pozvania musíme využiť vtedy, keď ich máme 
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k dispozícii. Aj učeníkom po opakovanom napomenutí povedal, aby 
už spali, pretože svoju možnosť skrátka prepásali (Mar. 14:41). 

Dobrá správa je, že náš Ženích je milosrdný. Napokon, aj tento 
príbeh z Piesne Šalamúnovej má dobrý koniec. Najbližšie slová, 
ktoré sa neveste od ženícha dostanú, sú slová lásky (P.Š. 6:4). Táto 
skúsenosť ma naučila niečomu veľmi cennému. S Bohom sa mô-
žeme stretnúť aj v ťažkom a naoko suchom období. Práve o tom 
je ďalšia lekcia.

už žiadne sucho
V svojom živote som viackrát išiel obdobiami, ktoré by som označil 
za duchovne suché. Nedokázal som sa z nich vymotať bez ohľadu 
na to, ako svedomito som hľadal Boha. Na modlitbe som prežíval 
veľmi málo Božej prítomnosti, v srdci mi chýbala radosť a veľmi 
ma trápilo Božie zdanlivé mlčanie. Za hlavné dôvody s odstupom 
času považujem klamstvá, ktorým som uveril po vlastných zlyha-
niach, sklamaniach a zraneniach. 

Vedel som, čo o tejto veci hovoria mnohí ľudia: „No, teraz si skrát-
ka na púšti.“ Chcel som však vedieť, čo o mojom probléme hovoril 
Boh. Ak je pravda, že pred skutkami tela ma ochráni jedine zjavená 
prítomnosť Božieho Ducha, a Boh odo mňa zároveň očakáva každo-
dennú svätosť, potom neviem, čo si mám o týchto púštiach myslieť. 
Začal som listovať Bibliou s jediným zámerom – nájsť dostatok ver-
šov sľubujúcich prežívanie Božej prítomnosti v každom čase. Vieš, 
na čo som prišiel? Biblia síce hovorí o ťažkých časoch a púštiach, 
ale tiež hovorí o riekach. Pozrime sa na pár veršov.
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Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na 
ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. Ale 
má záľubu v  zákone Hospodinovom a o Jeho zákone roz-
mýšľa dňom i nocou. A bude ako strom, zasadený nad po-
tokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého 
list nevädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu... 

(Žalm 1:1-3)

Nebudú lačnieť ani nebudú žízniť, ani nebude na nich biť 
horúčava preludu ani slnce, lebo ich zľutovník ich šetrne 

poženie a bude ich vodiť popri prameňoch vôd.

 (Izaiáš 49:10)

Hoj, všetci žízniví, poďte k vodám, a vy, ktorí nemáte peňazí, 
poďte, kupujte zbožie a  jedzte! Poďte, kupujte bez peňazí 

a bez platu, víno a mlieko! 

(Izaiáš 55:1)

A Hospodin ťa vždy povedie a nasýti tvoju dušu i v najväčšie 
sucho a obodrí tvoje kosti. A budeš ako zavlažovaná záhra-

da a ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú. 

(Izaiáš 58:11, pozri tiež Jeremiáš 17:7-8)

To ale celú situáciu mení, nie? Púšť ma netrápi, ak viem, že mám 
vlastný zavlažovací systém Svätého Ducha. Vonkajšie podmien-
ky nezohrávajú žiadnu úlohu. Počas letných horúčav vieme hneď 
povedať, ktorý trávnik je zavlažovaný, a ktorý je odkázaný na mi-
losť a nemilosť dažďa. Ak je zavlažovanie v poriadku, zavlažované 
trávniky sú stále pekné a zelené. Môžeme si byť istí, že Božie za-
vlažovanie je stále v poriadku. 
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Božiemu slovu musíme veriť viac ako ľudskému klišé a vlastným 
negatívnym skúsenostiam. Pri skúmaní Božích právd postupujem 
tak, že si k danej téme nájdem čo najviac veršov. Pomôže mi to 
lepšie chápať súvislosti. Ak ich nájdem naozaj veľa, tak mi to len 
podčiarkne ich závažnosť. 

Ale ja chcem v spravodlivosti hľadieť na Tvoju tvár a nasýtiť 
sa, keď sa prebudím, Tvojím obrazom. 

(Žalm 17:15)

Požehnaný Pán! Deň ako deň nám nakladá bremä svojich 
dobrodení, silný Boh, naše spasenie. Sélah. 

(Žalm 68:20)

V ktorýkoľvek deň som volal, ohlásil si sa mi a obdaril si 
moju dušu silou 

(Žalm 138:3)

Týmito veršami mi Boh pomohol odstrániť môj problém. Niektoré 
som si vypísal, neskôr som ich videl tak veľa, že som si ich už len pod-
čiarkoval. Potom som rozmýšľal nad Božou pravdou. Božia pravda je 
nadradená mojej skúsenosti. Ak sa v Biblii niečo píše, potom to musí 
fungovať aj pre mňa, bez ohľadu na môj momentálny stav.

Po mesiaci tejto intenzívnej liečby Božím slovom som začal ťahať 
za dlhší koniec povrazu. Do môjho života konečne prišlo víťazstvo. 
Neprešlo veľa času a narazil som na ďalší problém. Bol som Bohu 
síce vďačný za mieru Jeho slávy, ktorú som prežíval, chcel som 
však viac. Táto túžba ma veľmi trápila. 
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Pozor na postranné motívy
Môjmu životu chýbala stabilita napriek tomu, že som s  Bohom 
mal naozaj dobrý vzťah a  videl som Jeho nadprirodzené dielo. 
Neustále som mal veľký hlad po Bohu a Jeho sláve, ale zároveň ma 
trápil pocit, že sa neviem pohnúť dopredu. Bol som si istý, že exis-
tovalo viac. Tento pocit ma pomerne často viedol do frustrácie. 
Mesiac, dva, niekedy aj dlhšie som prežíval stabilitu, potom som 
však zakolísal. Zvyčajne k tomu došlo po tom, čo som sa na mod-
litbe nahneval, že nezažívam viac. Bohu som sa zakaždým náležite 
posťažoval. Nikdy mi na to nič neodpovedal a  ja som sa z  tých 
stavov cítil mizerne. Po takom nervovom otrase som zvyčajne išiel 
rovno spať, niekedy som sa Bohu hneď ospravedlnil a po nejakej 
chvíli sa upokojil. 

Zároveň som v  tom čase mal pocit, že som vo vnútri zviazaný. 
Nemal som však ani potuchy, čoho by sa to poviazanie mohlo týkať. 
Niekedy som v srdci doslova cítil obmedzujúci pocit. Vyskúšal som 
na sebe všetky vyslobodzovacie metódy, aké som len poznal, no 
bezvýsledne. Nakoniec mi slobodu prinieslo jednoduché pokánie.

Kvôli vzťahu s Duchom Svätým sa raz ročne snažím ísť na pár dní 
ďaleko od domova do prírody, kde nebudem nikým rušený. Mám 
tie dni veľmi rád. Od rána do večera si užívam vzťah s Bohom. 
V prvý deň som sa mal dobre. Koniec koncov, dobre som sa mal 
skoro stále. Na druhý deň sa ma začal zmocňovať pocit, že miera 
Božej prítomnosti na mojom živote nezodpovedala tomu, ako som 
sa Bohu vydal. Už som mal na jazyku ďalšiu sťažnosť, ale vtom 
som sa zarazil. Namiesto sťažnosti som Bohu adresoval pokánie. 
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„Toto je hriech, už to nikdy v  živote nebudem robiť. Ty si Boh, 
budem Ti vďačný za všetko, čo mi dáš. Prepáč mi, prosím, že som 
celý život prepadal frustrácii. Budem Ťa uctievať celým srdcom, 
aj keby som nemal cítiť vôbec nič.“ V tom momente som mal pocit, 
že z môjho vnútra odišlo spomínané poviazanie. Boh ma oslobo-
dil bez akéhokoľvek zvláštneho oslobodzovacieho ceremoniálu. 
Stačilo Mu jediné pokánie z úprimného srdca. V ten deň mi do očí 
udrel verš: „Naša duša unikla ako vtáča z osídla lovca. Osídlo sa 
potrhalo, a my sme unikli“ (Ž. 124:7).

Začal som uctievať Boha bez nejakej skrytej agendy. Odstránil 
som postranné motívy, nech už išlo aj o dobré veci, ako napríklad 
rast v  Božej sláve a  pomazaní. Uctieval som Ho, lebo si to za-
slúžil. Jeho prítomnosť sa však začala zjavovať viacej. Vieš v čom 
bol problém? Bol som pyšný. Predpokladal som, že Boh mi niečo 
dlhuje. Veď som Mu predsa dal všetko. Predsa len som si v srdci 
nechal jednu modlu. Chcel som niečo zažiť (hoci išlo o Božiu slávu 
a  pomazanie). Neuctieval som Ho skrátka preto, že bol celého 
môjho života aj tak hodný.

Dám ti jednu otázku. Iste máš v živote časy, keď venuješ špeciálny 
čas modlitbe a pôstu. Ak nie, tak si predstav, že by si sa postil 
dajme tomu sedem dní. Hoc rovno aj štyridsať dní. Spôsobilo by 
to nejaké špeciálne očakávanie? Prečo? Pretože si niečo urobil? 
To je presne ten prejav pýchy, o ktorom tu rozprávam. Boh je náš 
Otec. Nemusíme držať hladovku, aby sme od Neho niečo dostali. 
S Jeho darmi musíme prestať narábať ako s výslužkami. Buď žije-
me milosťou, alebo skutkami. 
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Boh chce, aby sme Mu verili, preto nás v niektorých obdobiach 
nechá fungovať bez zvláštnych pocitov a navštívení. Docieli aj to, 
že Jeho vedenie sa pre nás stane prirodzeným. Nebudeme si ho 
hneď spájať s nadprirodzenými pocitmi. Poviem to ešte inak – ob-
rátiš sa, cítiš sa super a Boh k tebe hovorí. V istom momente ťa 
Boh nechá žiť bez týchto famóznych pocitov, aby ti priamo doká-
zal, že na ne nie si odkázaný. Svoj život s Bohom môžeš smelo 
žiť, aj keď si sa zobudil bez zimomriavok na chrbte. Veľa mladých 
kresťanov to nechápe a hneď sa začnú topiť. Myslia si, že urobili 
hriech, že Boha niečím nahnevali. 

V Biblii je zaujímavý príbeh, v ktorom si Boh chcel vyskúšať posto-
je kráľa Ezechiáša. Píše sa tam, že ho v jednej konkrétnej situácii 
opustil, aby vedel, čo mal v srdci (2Par. 32:31). Nemyslím si, že 
Boh Ezechiáša opustil tak, ako si to slovo vysvetľujeme my. Boh je 
s nami stále. Niekedy však hlboké veci srdca vyjdú na povrch len 
vtedy, keď Ho nevnímame. Myslím si, že rastieme neustále, nie-
kedy Boh pracuje na koreňoch, niekedy na ovocí. Rast nie je zalo-
žený na pocitoch. Jeden z kľúčov k víťazstvu je chvála a vďačnosť 
voči Bohu v obdobiach, kedy necítime nič mimoriadne, alebo, ešte 
horšie, keď sa cítime mizerne. Nezabudnime, že vďačnosť nám 
pomáha rásť vo viere (Kol. 2:7). Samému sa mi to ľahšie píše než 
realizuje, ale iná cesta neexistuje. 

celodenné zotrvávanie v bohu
Boh si hľadá priateľov. S Mojžišom sa rozprával tvárou v tvár tak, 
ako človek hovorí so svojím priateľom (2Moj. 33:11). Boh síce po-
zná meno každého človeka, ale Mojžišovi zdôraznil, že ho poznal 
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po mene (2Moj. 33:12,17). Je rozdiel vedieť, ako sa človek volá, 
a poznať ho v osobnom vzťahu jeden na jedného. To druhé si vy-
žaduje obojstranný vzťah. Skrze Krista máme k Bohu lepší prístup 
ako Mojžiš. Nezabudni, že najmenší v kráľovstve Božom je väčší 
ako Mojžiš. Boh je veľmi spoločenská bytosť a pre obnovenie vzťa-
hu s človekom urobil všetko. 

Boh nechce, aby sme vzťah s Ním obmedzili na rannú modlitbu 
alebo, všeobecne povedané, na čas súkromia. Súkromie s Bohom 
je nenahraditeľné, ale predstava, že zvyšok dňa máme stráviť bez 
Neho, je úplne neakceptovateľná a ubíjajúca. Najprv nás Boh nau-
čí vstúpiť do Jeho prítomnosti v ideálnych podmienkach súkromia 
a potom nás naučí udržať si tento vzťah na celý deň. Neviem, kedy 
k tejto zmene došlo u mňa, určite to bol dlhší proces. Rokmi bola 
moja myseľ viac a viac premenená, teda v stále menšom nepriateľ-
stve s Bohom (Rim. 8:7). Nepremenená myseľ sa prejavuje aj tak, 
že človek odíde z modlitby a po chvíli si na Boha sotva spomenie. 
Potom niet divu, že o Božiu blízkosť rýchlo príde a na druhý deň 
má pocit, že zase začína od nuly.

Môj cieľ je nadobudnúť živé spojenie a uvedomenie Boha. To sa 
potom snažím udržať počas celého dňa. V tejto súvislosti by som 
chcel zdôrazniť dve veci. Na Boha sa mi sústredí ľahšie, keď mini-
malizujem rušivé vplyvy, ako napríklad telku a internet. Nerobím to 
zo zákonníctva, tieto veci skrátka v porovnaní s Božou prítomnos-
ťou nemajú zmysel. Jeden z dôvodov, prečo ľudia počas dňa nevní-
majú Boha, je záplava informáciami a vnútorná zaneprázdnenosť. 
Druhý kľúč je to, že Boh je vítaný v každej aktivite. Je jedno, či 
upratujeme, nakupujeme, jeme, alebo práve slúžime, snažme sa 

4 :  Ako  ma boh uc i l  chod i t  v  Duchu



S l o b o D A  v  K r i S t o v i

120

zotrvávať v Duchu Svätom. Spievajme mu, rozmýšľajme o Ňom, 
počúvajme chvály, hovorme Mu, čo máme na srdci. Poviem ti sve-
dectvo, ako raz Boh oslobodil dvoch ľudí, keď som vo všedný deň 
išiel na nákup. 

Cestou do obchodu som bol vo svojom vlastnom svete – vo vzťahu 
s Duchom Svätým. Zastavil som sa na jednom z tých sídliskových 
ihrísk, kde je hrazda a bradlá, aby som si trochu zacvičil. Cestou 
od hrazdy k bradlám mi pohľad padol na muža a ženu, ktorí sedeli 
na neďalekej lavičke. Zrazu mi Duch Svätý do srdca dal slová: „Sú 
pod čarodejníckou kliatbou.“ Podobné veci mi Boh hovorí často, 
nie však cestou na nákup. Nebol som si istý, či naozaj počujem 
Boha, radšej som zastal a  rozmýšľal. Prišiel som k  70% istote, 
že naozaj počujem dobre. Prinajhoršom sa len pomýlim, nie? 
Vykročil som k nim, povedal im, že som kresťan, a že by som im 
chcel povedať o Bohu. V momente, keď sa na mňa pozreli, som 
tých duchov uvidel v  ich očiach (čítaj o rozlišovaní duchov v 6. 
kapitole). Povedali mi, že aj oni sú kresťania a že s Bohom zažili 
veľa vecí. Bol som mierne podozrievavý, ale slušne som ich vyzval, 
aby mi o tých veciach povedali. 

Muž mi povedal, že Boh ho pred rokmi zázračne oslobodil z alko-
holizmu, hoci priznal, že v poslednej dobe s ním mal zase problém. 
Tiež mi povedal, že Boh nadprirodzene uzdravil jeho syna z rako-
viny mozgu. Aby toho nebolo málo, Boh k nemu vraj často hovoril 
cez Bibliu, hoci z nej mal len pár strán. Nato vytiahol peňaženku, 
v ktorej mal poskladaných pár strán Biblie. Prekvapil ma aj tým, 
že poznal mená ľudí z môjho zboru, a sám tam dokonca niekedy 
chodil. Vôbec som si však nedokázal vybaviť jeho tvár. Zdalo sa, 
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že najväčší problém mal v manželstve. So ženou zvykli mať dobrý 
vzťah, ale v poslednej dobe si k sebe nevedeli nájsť cestu, doslova 
mal pocit, že medzi nimi existovala nejaká neviditeľná bariéra. 
Práve frustrácia z manželstva ho zase ťahala k pijatike. Žena se-
diaca vedľa neho bola jeho sestra. Švagriná ju v poslednom čase 
mala v zuboch, dokonca ju podozrievala z čarodejníctva. 

Povedal som mu, že za nimi idem, pretože mi Boh dal na srdce, že 
ich niekto preklial. Pýtal som sa, či sa s niekým pohádali. Žena mala 
pocit, že žije pod kliatbou, ale nevedela si predstaviť, kto by za to 
mohol byť zodpovedný. Potom sa slova ujal muž. Povedal, že dlhšiu 
dobu mal problémy so splachovačom, tak ho jedného dňa úplne 
rozobral. Vo vnútri našiel pánsku spodnú bielizeň stočenú do klbka 
a  vo vnútri ženské vlasy, červy a  krv. Do bytu sa nasťahoval len 
nedávno a približne v tom období začali ich manželské problémy. 
Nemal poňatia, či to tam už bolo, alebo to tam niekto vložil až po 
nasťahovaní. Na tom nezáleží. Povedal som mu, že Boh ma poslal, 
aby ho vyslobodil, a že sa tak stane skôr, ako odídem domov. 

Moje rezolútne presvedčenie ho značne zaskočilo. „Ale ja som 
v hriechu, mám vypité.“ Podobne zareagovala aj jeho sestra. „No, 
tak urobíte pokánie a Boh vám odpustí.“ Potom som ich viedol 
v pravde evanjelia. Hneď po modlitbe som tú kliatbu v mene Ježiš 
zlomil. Žena pocítila okamžité uvoľnenie, muž len plakal. Povedal 
som mu, že doma mám jednu Bibliu navyše a  že mu ju môžem 
dať. Išiel so mnou a veľmi mi ďakoval. Bibliu pobozkal so slovami: 
„Veľmi mi chýbalo Božie slovo.“ Doma som v ten deň „náhodou“ 
narazil na tento verš: „...ktorý činí súd utlačeným a dáva chlieb 
hladným. Hospodin oslobodzuje väzňov“ (Ž. 146:7). 
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Oboch som zhodou okolností stretol o pár dní neskôr. Povedal mi, 
že problémy v manželstve prestali a už nemal chuť piť. O chvíľu 
tam prišla jeho žena a potvrdila jeho slová. Jeho jediná obava sa 
týkala zlej partie, ktorá ho stále navádzala na pitie. Nuž, každý je 
zodpovedný za vlastnú slobodu. Boh pre nich potom urobil niečo 
navyše. Sestra sa sťažovala, že si ráno našla na krku boľavú hrču, 
načo si odhrnula vlasy a ukázala mi ju. Nič som na to nepovedal, 
len som im ďalej hovoril o Bohu. Zrazu vykríkla a chytila sa za 
krk. Boh ju uzdravil, kým som im hovoril Jeho slovo. Za všetkých 
troch som sa pomodlil a zavolal ich do zboru. Zatiaľ som ich tam 
nezaregistroval. Zase sme pri tom, že každý je zodpovedný sám 
za seba, ale tiež aj pri tom, že Boh sa nás nedotkne, až keď sme 
dokonalí. Dúfam, že sa aspoň pohli vo vzťahu s Bohom. Ten ich 
skôr či neskôr privedie do nejakého spoločenstva. 

Podobné dobrodružstvo som zažil aj tesne pred dokončením tej-
to knihy. Pracovný deň sa konečne preklopil do druhej polovice 
a išiel som si kúpiť niečo na obed. Z potravín som si to namieril 
do malého sídliskového parku, kde som plánoval stráviť obednú 
prestávku s Duchom Svätým. Cestou mi zrak padol na troch mu-
žov, ktorí takto uprostred dňa popíjali na neďalekej lavičke. Vôbec 
som nemal v pláne dať sa s nimi do reči. V skutočnosti som ešte 
pridal do kroku. Po pár metroch som v srdci zacítil Pánov dotyk. 
Pravdupovediac som si vôbec nebol istý, či sa ma naozaj dotkol 
Pán, ale nemal som čo stratiť. V  oblasti uzdravenia a pouličnej 
evanjelizácie som síce zažil nepreberné množstvo neúspechu, ale 
žiaden z nich s odstupom času nepovažujem za stratu. Každé skla-
manie ma len utvrdilo v tom, že Boh má pre môj život viac. Vždy je 
lepšie poslúchnuť, ako neskôr banovať. 
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Vykročil som k nim a  v momente, keď som sa im prihovoril, mi 
Pán do srdca pošepol, že muža sediaceho uprostred boleli kríže. 
V skratke som im povedal evanjelium, ale nemal som pocit, že by sa 
ich mimoriadne dotklo. Muži samých seba považovali za kresťanov, 
neprekvapilo by ma, keby v detstve rovno aj miništrovali. Vycítil 
som, že rozhovor sa pomaly ale isto dostával do slepej uličky bez-
výsledného argumentovania. Rýchlo som zmenil tému na boľavý 
chrbát. Vysvitlo, že muža naozaj boleli kríže. Opýtal som sa ho, či 
sa za neho môžem modliť tak, ako sa za ľudí modlil Ježiš. Súhlasil 
a Boh ho na mieste uzdravil. Podobné typy ľudí nás odmietnu len 
výnimočne. Sú zlomení, na mizine a na okraji spoločnosti. 

Povzbudený okamžitým uzdravením som sa otočil k druhému „pá-
novi na holenie“. „Môžem sa modliť aj za vás?“ „On je hluchý!“ 
– vyhŕkli jeho kamaráti. Starší pán, približne šesťdesiatnik, sa 
priznal, že ma takmer vôbec nepočul a  musel mi čítať z  pier. 
Určite nebol hluchý v pravom slova zmysle, radšej by som zvo-
lil slová „ťažko sluchovo postihnutý“. Klamal by som, keby som 
povedal, že ma táto informácia potešila, ale nechcel som cúvnuť. 
Postupne som sa mu modlil za obe uši. Prvé mu Boh uzdravil 
prakticky okamžite, za druhé som sa modlil asi trikrát. Tým viac 
ma potešilo, keď po modlitbe nadšene mával rukami a ukazoval na 
obe uši. Nech je oslávený Pán Ježiš Kristus! Do toho bodu uvoľne-
ná atmosféra zrazu zhustla. Muži boli prinajmenšom vykoľajení, 
možno aj trochu vystrašení. Využil som situáciu a ešte dôraznejšie 
im povedal evanjelium. 

Potom som sa otočil k tretiemu mužovi, ktorý sa mi so sklamaním 
priznal k  alkoholizmu. Neveril, že moja modlitba by mu mohla 
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pomôcť, pretože jeho vlastné modlitby zostali až doposiaľ nevypo-
čuté. Modlitbu som mu viac menej nanútil, ale priamo na mieste 
som samozrejme nedokázal posúdiť jej výsledok. Jeho sklamanie 
mi pripomenulo slová frustrovaného Jóba: „Ľudia z mesta vzdy-
chajú, a  duša ranených volá o pomoc. A Boh tomu nečiní prie-
trž“ (Jób 24:12). Denne prechádzame okolo ľudí, ktorí sa cítia 
podobne, pretože na jednej strane veria, že Boh existuje, modlia 
sa k Nemu, ale na druhej strane nevidia žiadnu odpoveď. Čo ak 
k nim Ježiš chce prehovoriť cez naše ústa a dotknúť sa ich skrze 
naše ruky? Ježiš túži spasiť Slovensko, ale neurobí to bez Cirkvi. 
Pán Ježiš sa cez naše životy túži prejaviť podstatne viac, než mo-
mentálne vidíme. 

Jedným z hlavných kľúčov k podobným skúsenostiam je celoden-
né zotrvávanie v živom spoločenstve s Duchom Svätým a ochota 
trochu zariskovať. Sústrediť sa na Boha je samozrejme jednoduch-
šie, keď sme niekde sami a nevenujeme sa ničomu komplikova-
nému, ako napríklad ja v predchádzajúcich svedectvách. Pánovi 
Ježišovi sa však môžeme venovať aj v spoločnosti ľudí. Každý si vie 
nájsť chvíľku na venovanie pozornosti Bohu. Osobne Ho prosím, 
aby sa mi v priebehu dňa pripomínal, a získaval si moju pozornosť, 
lebo viem, že sám to nezvládnem. Ďalšie svedectvo pochádza prá-
ve z pracovného kontextu. 

Ako interný doktorand som okrem iného učil semináre anglickej 
gramatiky. Snažil som sa na ne pripraviť čo najlepšie, pretože väč-
šina študentov má s gramatikou problém. Mal som ich tam okolo 
tridsať a po úvodnej mini prednáške sme robili cvičenia. Počas toho 
som sa vo vnútri venoval aj Duchu Svätému. Nebol som jediný, kto 
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si všimol Jeho prítomnosť. Po jednom takom seminári mi prišiel za-
ujímavý email. Dovolím si z neho citovať.

Dobrý večer,

chcela by som sa Vás niečo opýtať, no nie som si istá, či 
smiem. Nejde totiž o  nič z  gramatiky, ani sa to netýka 
angličtiny. Cítim sa kvôli tomu dosť hlúpo (a ak sa mýlim, 
budem sa zaručene cítiť ešte hlúpejšie), no už dlhší čas 
sa Vás to chcem spýtať a akosi mi to nedá pokoj. Zaujíma 
ma, či nie ste (úplnou náhodou) kresťan...ale myslím taký 
skutočný, nie len formálne sa tváriaci...

Ak je to totálne nevhodné, tak sa veľmi ospravedlňujem... 
len ako sa poznám, nakoniec by som sa Vás to tak či tak 
spýtala...

Vymenili sme si pár emailov a študentka sa mi zdôverila, že pred 
rokmi sa spriatelila so zlou „kresťanskou“ partiou a po istých skú-
senostiach skončila na antidepresívach a na úteku od Boha. Táto 
vlažnosť trvala asi dva roky, teda do začiatku nášho semestra. 
Z miery ju vyviedla až prítomnosť Ducha Svätého na seminári an-
glickej gramatiky. O Bohu som tam nepovedal ani slovo, ale cítila 
zo mňa niečo, čo poznala v minulosti. Niečo, čo ju veľmi priťaho-
valo. Podľa jej slov to bol Boh. 

Tieto riadky opisujú moje poňatie verša: „Neprestajne sa modlite“ 
z Prvého listu Tesaloničanom 5:17. Modlitba zďaleka nie je len ve-
cou nekonečného prosenia. Je to v prvom rade vec vzťahu a môže 
mať mnoho podôb. Nezabudni na Pavlove slová, že táto neprestajná 
modlitba má byť v Duchu (Ef. 6:18). Veľa letnično-charizmatických 
kresťanov automaticky predpokladá, že ide o modlitbu v jazykoch. 
Pavol však hovorí, že každá modlitba a prosba sa má robiť v Duchu 
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(a teda nevyhnutne v duchu a pravde). Ak by išlo o modlitbu v jazy-
koch, Pavol by v ďalšom verši neprosil o veľmi konkrétne modlitby. 
Nikto predsa nemôže určiť predmet modlitby v jazykoch. 

Život s Bohom je plný radosti, pokoja a slobody. Boh nám nebráni 
mať v živote hobby. Keď idem s priateľmi hrať hokejbal, som s Ním 
rovnako, ako keby som slúžil oslobodením. Každá prechádzka sa 
zmení na čas v Jeho prítomnosti. V rámci doktorandského štúdia 
som jeden semester musel stráviť na inej univerzite. Pracoval som 
z bytu, väčšinu času som bol sám, nikoho som nepoznal a s nikým 
som sa nestretával. Celý čas som si naplno užíval Božiu prítom-
nosť. Pravidelne ku mne chodila manželka, ale medzi jednotlivý-
mi návštevami som bol sám dva týždne, niekedy trochu viac. Vo 
chvíli, keď som ju odprevadil na vlak, som bol chvíľu smutný, ale 
potom som povedal: „Tak, Duch Svätý, a zase sme sami dvaja!“ 
Kým som sa vrátil do bytu, bol som v najlepšom poriadku. 

Tieto veci ti píšem preto, lebo kde je Duch Pánov, tam je sloboda. 
Veľa ľudí zažije oslobodenie, ale po čase sa vráti do hriechu, obzvlášť 
ak ide o skutky tela. V ich živote nefunguje zavlažovanie Božieho 
Ducha a neustále strádajú. Dúfam, že táto kapitola ťa inšpirovala 
a rozšírila ti obzory. Prajem si, aby každý čitateľ získal nový hlad po 
Bohu a Jeho zjavenej prítomnosti. Chcem, aby celá Cirkev hľada-
la Boha celým srdcom. V nasledujúcej kapitole prejdeme k téme, 
ktorá s priateľstvom s Bohom veľmi úzko súvisí – budeme hovoriť 
o vedení a hlase Ducha Svätého. Ešte predtým si zrekapitulujeme 
veci, ktoré pri chodení v Duchu považujem za najdôležitejšie.
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Každý kresťan môže mať s Bohom naozajstný vzťah na kaž-
dý deň. Boh je v prvom rade náš Otec.

 

Boha musíme hľadať celým srdcom, inak len mrháme ča-
som a energiou. Boh chce byť na prvom mieste. Nie je pod-
statné, koľko hodín denne venujeme modlitbe, podstatné je, 
či Pána Ježiša hľadáme celým srdcom. To však nevyhnutne 

ovplyvní náš denný režim.

 

Je dôležité hľadať Boha v súkromí a pokoji, ale Pán sa rov-
nako poteší, keď Ho pozveme do kolotoča každodenných 
povinností. Duch Svätý je stále pri nás, stačí Mu len venovať 

pozornosť.

 

Buďme citliví na nenápadné pozvania k  modlitbe, aj keď 
sme sa v ten deň už modlili.

 

Boh nemôže byť otrokom našich predstáv. Jednotlivé dni 
a obdobia sa často líšia v tom, ako sa Božia prítomnosť pre-
javí, ale môžeme si byť istí, že je stále s nami a Jeho dotyk 
je nám k dispozícii aj uprostred tých najhorších okolností. 

Stačí Ho vytrvalo hľadať celým srdcom!
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5

vedenie  
Duchom Svätým

Jedna z vecí, ktoré ma najviac fascinujú, je fakt, že ako kresťania 
môžeme hovoriť s Bohom a On hovorí k nám. Veľa ľudí povie, že Boh 
k nám hovorí len cez Bibliu, ale v samotnej Biblii sa o ničom takom 
nepíše. Biblia je samozrejme jedným z  hlavných spôsobov, akým 
k nám Boh hovorí, ale v žiadnom prípade nie jediný. Biblia nám je 
daná ako základ správneho učenia, nikdy nebola napísaná preto, aby 
nahradila Boží hlas (hoci ten často počujeme aj priamo v Biblii).

Boží hlas ľudí často zaráža. Raz ma jeden kamarát zavolal, aby 
som mu pomohol so službou mladému mužovi. V momente, keď 
som sa k nemu blížil, mi Duch Svätý veľmi jasne ozrejmil zdroj 
jeho problému. Išlo o  pomerne tabuizovanú tému, o  niečo, čo 
človek nemôže len tak uhádnuť. Opýtal som sa ho, prečo prišiel. 
Povedal, že jeho kamaráta sme oslobodili a aj on mal dojem, že 
ho vo vnútri niečo zviera, nevedel však čo. Krátkym vyučovaním 
z Biblie som si vydláždil cestičku a potom som mu povedal, čo mi 
Boh dal na srdce. Asi bol prekvapený, ale hneď potvrdil moje slo-
vá. Urobil pokánie a bol oslobodený. Ešte viacej bol však prekva-
pený môj priateľ. „To si ako vedel?“ „Boh mi to povedal.“ Priateľ 
odišiel krútiac hlavou. Poviem ti ešte jeden príbeh. Ide o ďalšiu 
lekciu, ktorú ma naučila skúsená Božia žena z prvej kapitoly. 
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Jeden večer sme slúžili na kresťanskom podujatí a zhodou okol-
ností sme mali chvíľu voľna. Sedel som s ňou a o niečom sme sa 
rozprávali. Popritom sme od vedľa počuli silný démonický krik. 
Keďže som nebol priamo zainteresovaný, celej veci som neveno-
val pozornosť. Táto žena mi ale zrazu hovorí: „Počkaj, opýtam sa 
Ducha Svätého, možno mi povie, čo to je.“ Priznám sa, že ma tým 
značne prekvapila. Prestala sa so mnou rozprávať a sklonila hla-
vu. Urobil som teda to isté, aj tak bolo na chvíľu po debate. K môj-
mu milému prekvapeniu mi Duch Svätý celkom jasne vložil do 
srdca slovo „sebaodsúdenie“. Povedal som jej to a približne v tom 
istom čase to Duch Svätý povedal aj jej. Postavila sa a išla toho 
ducha vyhnať. O chvíľu sa po úspešnej akcii vrátila ku mne a „dali 
sme si päť“. Ponaučenie je okrem iného aj také, že Boh k nám chce 
hovoriť viac, než čakáme. Keby som však v  tej chvíli nevenoval 
pozornosť Božiemu hlasu, s najväčšou pravdepodobnosťou by som 
nič nepočul. Koho by to bola chyba? 

Častokrát počujem frázu, že Boh k nám síce hovorí, ale my Ho 
nepočujeme. Problém je, že toto je len polovica pravdy. Boh chce, 
aby sme Ho počuli. Ak ku mne teda Boh hovorí, ale ja Ho nepoču-
jem, potom chcem vedieť, v čom vlastne robím chybu. (Málo vecí 
ma dokáže namrzieť tak ako lacné náboženské klišé...) Poďme sa 
teda na Boží hlas pozrieť! 

Prvá otázka je, prečo vlastne potrebujeme byť vedení Duchom 
Svätým. Prečo nám nestačí len poznať Písmo? Necháp ma zle, 
stále je správne učiť sa Božie slovo, aj Pán Ježiš ho poznal. Zaráža 
ma, že veľa kresťanov pozná Božie slovo len veľmi plytko... 
Samotným poznaním si však nevystačíme. Raz som dostal nápad, 
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že si vypíšem všetky novozmluvné prikázania na papier a  prie-
bežne budem sledovať, či sa mi ich darí dodržiavať. Prešlo ma to 
prakticky okamžite. Zhodou okolností som práve čítal jedno z tých 
miest, kde máme v štyroch veršoch desať nariadení. Bolo mi jas-
né, že novozmluvných nariadení musí byť nesmierne množstvo. 
Ak by som postupoval čisto silou pamäti a neustálej kontroly, do-
pracoval by som sa k tomu, čo Biblia nazýva zákonom. Ako sme si 
ukázali, keďže zákon nemôže nikto dodržať, nikto ním nemôže byť 
ani ospravedlnený. Preto Boh už dávno sľúbil, že svoj zákon vloží 
do nášho vnútra a napíše na naše srdcia (Jer. 31:33). Toto zasľúbe-
nie bolo naplnené v Novej zmluve, ktorá život pod zákonom stavia 
do priameho protikladu s vedením Duchom Svätým: „Ale ak ste 
vedení Duchom, nie ste pod zákonom“ (Gal. 5:18). Nie sme teda 
odkázaní na strohé memorovanie a dodržiavanie. Ak si pamätáš, 
čo sme si o zákone a hriechu povedali v druhej kapitole, potom 
chápeš, že bez vedenia Duchom Svätým nemôžeme žiť v slobode 
od hriechu, pretože bez Ducha Svätého nám nezostáva nič iné 
než ľudská snaha. Bez Ducha Svätého sila zákona spôsobí, že sa 
dostaneme hlbšie do hriechu, pretože, ako sme mali možnosť vi-
dieť, zákon je vodou na mlyn hriechu (1Kor. 15:56).

Biblia skrátka nie je nastavená tak, aby sme si ňou vystačili bez 
Božieho ďalšieho vstupu. Božie slovo hovorí, že Duch Svätý nám bol 
daný, aby sme vedeli, čo máme z milosti dané od Boha (1Kor. 2:12). 
Prečo sa tam nepíše, že nám za tým zámerom bola daná Biblia? 
Samotná Biblia nás do pravdy neuvedie. Veď vieme, že samotné pís-
mená zabíjajú, ale Duch Svätý oživuje (2Kor. 3:6). Napokon, aj keby 
sme sa celú Bibliu naučili naspamäť (čo sa nám aj tak nepodarí), 
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bez Božieho vedenia ju nebudeme vedieť správne interpretovať 
a používať. Pozrime sa na nasledujúce dva verše z Knihy prísloví.

Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si mu ne-
bol aj ty podobný. Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, 

aby nebol múdrym vo svojich očiach. 

(Príslovia 26:4-5)

Upozorňujem, že ide o dva za sebou nasledujúce verše a oba sú 
Božou pravdou. Samotná Biblia nám k  nim nedáva žiadne ďal-
šie inštrukcie. Ktorý z nich teda použijeme v akej situácii a podľa 
čoho sa rozhodneme? Rozhodneme sa na základe konkrétneho 
vedenia Ducha Svätého. Čo robiť, aby sme Ho počuli? Som rád, 
že sa pýtaš. Musíme si v sebe utvrdiť niekoľko základných právd. 

Prvou pravdou je, že Boh k nám hovorí! Pán Ježiš hovorí: „Moje 
ovce počujú môj hlas, a  ja ich poznám, a  nasledujú ma“ (Ján 
10:27). Ako naozajstné Božie deti Boha už počujeme. Je veľmi dô-
ležité prijať túto pravdu hlboko do srdca a mysle. Som si istý, že 
veľa kresťanov by zažilo okamžitý prielom, keby vychádzali z pre-
svedčenia, že Boh k nim už hovorí. Musíme byť ochotní vzdať sa 
všetkých vopred pripravených odpovedí, inak hrozí, že nimi pre-
hlušíme Boží hlas presne ako ja v príbehu z prvej kapitoly. Navyše, 
reakcia na Boží hlas si vyžaduje vieru, a teda risk. To pri vopred 
pripravenej metodológii nehrozí. Keď sme si naozaj istí, že Božie 
slovo neklame, a Boh k nám naozaj už hovorí, potom nám ostáva 
jediné – naučiť sa Ho počuť. 

Ako inak, Biblia nám ponúka jasný návod. Boh Mojžišovi povedal, 
že s ním bude hovoriť vo svätyni svätých, t.j. v zjavenej Božej sláve 
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(2Moj. 25:22). Aj verš z  Druhej knihy Mojžišovej 29:42 hovorí, 
že Izrael bude Boží hlas počuť „pred Hospodinom“, čo v  tomto 
kontexte jasne odkazuje na chrám. Mojžiš teda nemohol Boží hlas 
vyrobiť, mohol však chodiť na miesto, ktoré Boh určil na vzájomnú 
komunikáciu. Ukázali sme si, že v  Novej zmluve je toto miesto 
v duchu a v pravde. Na rozdiel od Izraela máme prístup do pravej 
nebeskej svätyne, nie len do jej fyzicky hmatateľnej napodobeniny. 
Hlas duchovnej bytosti môžeme počuť len vtedy, keď sami operu-
jeme v duchovnej sfére, teda prostredníctvom nášho ducha, kto-
rého nám Boh stvoril presne za týmto zámerom. 

O Pánovi Ježišovi sme si povedali, že sa úplne pripodobnil ľuďom, 
zámerne dal svoju božskú moc bokom, a  v otázke nadprirodze-
na sa plne spoľahol na Ducha Svätého. Biblia nám v jednom verši 
priamo ukazuje, ako Ježiš prišiel k svojim nadprirodzeným infor-
máciám. „A hneď poznal Ježiš svojím duchom, že takto rozmýš-
ľajú v sebe, a povedal im: Čo to rozmýšľate vo svojich srdciach?“ 
(Mar. 2:8). Veľa kresťanov nepočuje Boha z jednoduchého dôvodu 
– svoje duchovné zmysly nechali zaslepiť dušou a telom, alebo ich 
ani nikdy nevytrénovali. 

Tvrdím, že Boh hovorí len ak sme v duchu? Nie, ak už nasledujeme 
starozmluvnú symboliku, potom musíme uznať, že aj Mojžiš po-
čul Boha na mnohých miestach. Na žiadnom z nich však Boh svoj 
hlas negarantoval. Ani ja som určite nebol v duchu, keď ku mne 
Boh prehovoril na schodisku počuteľných hlasom. Okrem toho tu 
máme svedectvá ateistov a uctievačov falošných bohov, ktorým sa 
zázračne zjavil Pán Ježiš. Ak si však mám vybrať, radšej pôjdem 
rovno tam, kde Boh sľúbil, že bude hovoriť. Nebudem čakať, že 
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sa snáď zľutuje a prehovorí ku mne niekde inde. Keď potrebujem 
vybrať hotovosť, idem rovno do bankomatu. Neblúdim celý deň po 
sídlisku len preto, že raz, dvakrát, som peniaze našiel aj na zemi. 
Počutie Boha teda vôbec nie je až také nepredvídateľné, ako by sa 
na prvý pohľad mohlo zdať. Na jednej strane sa Boh rozhodol, že 
k nám bude hovoriť, na strane druhej od nás očakáva, že dozrieme 
a naučíme sa operovať v duchovnej sfére.

Ak sme akceptovali fakt, že Boh k nám už hovorí, potom môžeme 
prejsť k druhej dôležitej otázke. Akým spôsobom k nám vlastne 
hovorí? Teraz sa naučíme ďalšiu, nemenej dôležitú lekciu. Boh 
hovorí mnohými spôsobmi. Neboj sa, nebude z toho ďalšie klišé, 
budeme veľmi praktickí. Jeden z mojich obľúbených veršov sa na-
chádza v Liste Židom 1:1, „Kým za dávna mnoho ráz a mnohým 
spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posled-
ných dní nám hovoril v Synovi.“ Verš sa síce týka Starej zmluvy, 
ale rozmanitosť vidíme aj v Novej zmluve, ktorá spomína sny, vytr-
ženia, videnia, návštevy anjelov, návštevy Pána Ježiša, hlas Ducha 
Svätého, hlas anjelov, vnútorné vnuknutia, proroctvá od bratov 
a sestier, spomenutie si na verš, duchovné dary, kázanie Božieho 
slova a podobne. Chodením v Duchu zapneme akýsi „rádioprijí-
mač“ Božieho hlasu. Potom je dôležité sledovať, na ktorom kanáli 
Boh práve hovorí. To sa môže líšiť od obdobia k obdobiu, ale aj od 
situácie k  situácii. Navyše, každý z  týchto spôsobov môže prísť 
v odlišných intenzitách. Boží hlas môže byť tichý a jemný (1Kráľ. 
19:12), ale tiež aj ako hlas mnohých vôd (Zj. 1:15). 

Túto lekciu som sa naučil veľmi bolestivo. Na začiatku môjho nao-
zajstného života s Bohom ku mne Boh zvyčajne hovoril veľmi jasne. 



135

Jeho hlas k môjmu srdcu som vedel celkom ľahko rozlíšiť. Nie som 
si istý, prečo to tak Boh robil, u veľa ľudí postupuje opačne. Nie je 
to však úplne podstatné, pretože každé autentické Božie vedenie 
je rovnako dôležité. Zrazu som v ťažkom čase Boha prestal počuť. 
Bezpochyby to súviselo aj so spomínanou mentalitou púšte. Tiež 
si však myslím, že Boh ma chcel naučiť vnímať Jeho vedenie v šir-
šom spektre. V tej dobe som napríklad Božie konkrétne vedenie 
nezvykol počuť v Biblii. Rád som si ju čítal, ale skôr som čakal, že 
ku mne prehovorí hlasom, prípadne snom. Môj vedúci mládeže 
sa mi snažil vysvetliť, že Boží hlas v Biblii je rovnako dôležitý, ale 
nedal som si povedať. Obmedzoval som Boha predchádzajúcimi 
skúsenosťami, ale svoje určite zohrala aj pýcha. 

Výsledok bol taký, že hoci mi počas môjho pomaturitného pôstu 
bez vody z  každej strany Biblie bilo do očí slovo „milosť“, toto 
Božie vedenie malo len slabý efekt. Keby mi to isté slovo Boh po-
vedal hlasom, bol by som zahojený na roky dopredu. Vďaka mojej 
nezrelosti som si svoje utrpenie zbytočne predĺžil. V súčasnosti 
ku mne Boh hovorí veľmi často, zvyčajne však ide o spôsoby, ktoré 
by som si na začiatku vôbec nevšimol. V tejto kapitole sa ti pokú-
sim dať pár biblických aj praktických rád, ale vopred ťa upozor-
ňujem, že žiadna kniha z teba neurobí človeka citlivého na Boží 
hlas. Božie vedenie je totiž vecou hľadania Boha celým srdcom, 
tréningu a v neposlednom rade aj riskovania. Tu nie je pravda, že 
„Kto nič nerobí, ani nič nepokazí.“ Neochota riskovať a ísť s kožou 
na trh je jednou z hlavných príčin neúspechu. Keďže už vieme, že 
Boh hovorí a Jeho vedenie sa často líši, poďme sa pozrieť na to, 
ako máme jednotlivé vnuknutia odkontrolovať.
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Základom je biblia
Božie slovo nás učí, aby sme všetko rozsudzovali (1Tes. 5:21) 
a aby sme neverili každému duchu (1Jána 4:1). Naším základným 
meradlom je písané Božie slovo. Znie to veľmi jednoducho, no je 
v tom väčšia hĺbka. Na najzákladnejšej úrovni tejto pravdy je fakt, 
že Boh nikdy nepovie niečo, čo protirečí Biblii. V Biblii však náj-
deme všeličo, nevynímajúc tvrdé slová a bizarné skúsenosti. Ako 
máme postupovať pri veciach, ktoré neprotirečia Biblii? Dobrým 
príkladom sú slová súdu. V Biblii síce vidíme Božie súdy a veľmi 
vážne upozornenia na hriech a jeho dôsledky, srdcom Biblie však 
nie je Boží hnev. Ak niekto neustále kričí to, čo Biblia šepká, po-
tom mám podozrenie, že je viac vedený hnevom a frustráciou než 
Božím Duchom. Kľúčová je celistvosť Božieho slova, nie len to, či 
v Biblii existuje precedens pre dané slovo. To isté platí o neustá-
lych slovách o milosti v prostredí vlažnosti a hriechu. Vtedy je na 
mieste otázka, či sú tieto slová naozaj od Boha, ktorý hriešnikov 
v Biblii opakovane vyzýval k pokániu. 

Do problému sa dostanú aj ľudia, ktorí veria, že Boh im povedal 
niečo, čo síce malo biblický podklad, ale v ich prípade to skončilo 
veľmi zle. V  Biblii vidíme, že Boh ľudí nadprirodzene viedol do 
rôznych rozhodnutí, napr. do sobáša. Tá istá Biblia však hovorí, 
že Božie myšlienky o nás sú myšlienkami pokoja a nie zlého (Jer. 
29:11). Biblia tiež hovorí, že strom poznáme po ovocí (Mat. 7:20). 
Ak niečo v konečnom dôsledku donieslo veľmi zlé ovocie (nie kvôli 
našej chybe), potom to nebolo z Boha, aj keď sa nám to nemusí 
páčiť. Len nedávno u nás doma sedela mladá žena, ktorá na jed-
nej strane vytrvalo hovorila, čo všetko jej Boh povedal, ale každé 
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z týchto slov ju uvádzalo hlbšie do zmätku. Boží hlas prináša jasné 
vedenie a života, určite nie zmätok. Aj v jej prípade som prorocké 
slová rozsudzoval na základe ich konečného ovocia. Jej skutoč-
ným problémom boli silné vnútorné zranenia, ktoré spôsobili, že 
duševné vnemy prehlušili všetko ostatné. Hoci si najprv bola istá, 
že k nej hovoril Boh, po chvíli pochopila, že vo veľa prípadoch išlo 
o hlas jej zranenej a zmätenej duše. 

Teraz sa pozrieme na druhý základný nástroj, ktorý nám Boh dal 
k  rozlišovaniu duchovných vnemov. Reč bude o vnútornom sve-
dectve, ktoré môžeme nazvať aj vnútornou istotou alebo pokojom. 

vnútorné svedectvo
Prichádzame k  ďalšiemu veľmi vážnemu dôkazu, že samotná 
Biblia nám bez ďalšieho vedenia Duchom Svätým nevystačí. Pavol 
a Sílas kázali evanjelium vo Filipách a neustále za nimi chodila 
miestna mladá žena, ktorá kričala nasledovné: „Títo ľudia sú slu-
hami najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia“ (Sk. 
16:17). To, čo povedala, bola absolútna pravda. Problém bol, že 
jej slová boli inšpirované démonom, nie Duchom Svätým. Myslím 
si, že diabol chystal pascu. Koho by čerstvo obrátení kresťania 
po Pavlovom odchode počúvali viac než ženu, ktorá Božie dielo 
rozpoznala medzi prvými? Po Pavlovom odchode by démon určite 
do posolstva primiešal aj niečo navyše. Naše spasenie musí byť 
založené na Božom zjavení, nie na pravdivých slovách pochádza-
júcich z lživého ducha. 

Táto žena svoje proroctvá hovorila veľa dní, no v Pavlovi jej slová 
vyvolávali nepokoj. To je zaujímavá lekcia – Pavol venoval pozornosť 

5 :  veden i e  Duchom Svätým



S l o b o D A  v  K r i S t o v i

138

svojim duchovným zmyslom, aj keď žena hovorila biblicky ne-
priestrelnú pravdu. Myslím si, že čakal, kým bude mať vo veci jasno, 
a potom falošného ducha vyhnal. Postupoval na základe vnútorné-
ho vedenia. Biblia nehovorí, že počul Boží hlas alebo videl videnie. 
Hovorí, že ho to vnútorne znervózňovalo. Jeden verš nám teda dáva 
viacero poučení 1) dôležitý je zdroj, nielen správne slová, 2) niekedy 
nám rozsúdenie trvá dlhšie, a 3) môžeme očakávať vnútorné vede-
nie. V tejto časti budeme hovoriť práve o vnútornom vedení. 

V Prvom liste Jána 5:10 Biblia hovorí, že „Ten, kto verí v Syna 
Božieho, má svedectvo sám v sebe.“ Toto svedectvo, alebo pre-
svedčenie, do nášho ducha dáva Duch Svätý. „Sám ten Duch spolu 
svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími“ (Rim. 8:16). Vidíš, 
ono to do seba celé veľmi pekne zapadá. Aby sme Boha počuli, 
musíme kráčať v duchovnej realite. Nie je to komplikované, aj keď 
sa to telu a duši nemusí vždy páčiť. Pokúsim sa ti priblížiť, ako 
vnútorné vedenie funguje v mojom živote.

Pri čítaní Biblie mám veľakrát rozrušenú myseľ a neuvedomujem 
si Božiu prítomnosť. Aspoň nie okamžite. Postupne však začnem 
ožívať a čítanie Biblie mi prináša život. Často dochádza k jedné-
mu z týchto scenárov – zrazu mi nejaký verš zasvieti, mám pocit, 
akoby ožil. To preto, že Božie slovo sa konečne dostalo do hĺbky 
mojej bytosti. Inokedy konečne pochopím niečo, nad čím som si 
dlho lámal hlavu, alebo sa mi zdá, že som našiel niečo, čo som 
dovtedy nevidel. Niekedy sa Boha na niečo pýtam a zrazu mi do 
srdca príde chuť čítať Bibliu. Mám to odpozorované a viem, že ku 
mne prehovorí. V takom prípade pokračujem tam, kde som pre-
stal, a čítam, kým sa ma niečo nedotkne. Poviem ti jeden príklad. 
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Pred rokmi som mal pocit, že Boh mi dal pomazanie, pretože som 
sa veľa modlil a dlho sedel v Jeho prítomnosti. Ono to nie je úplne 
scestné, ale prílišné sústredenie sa na túto stranu mince vedie 
do pýchy. Sedel som vo vlaku a zrazu som mal nutkanie čítať si 
Bibliu. Otvoril som tam, kde som naposledy zavrel, teda v 21. ka-
pitole Matúša. Po chvíli sústredeného čítania si moju pozornosť 
zrazu získal siedmy verš: „A priviedli oslicu aj osľa, položili na ne 
svoje rúcha a na tie Ho vysadili.“ Nezvyčajný verš, ale vo vnútri 
som vedel, že som na dobrej adrese. Trochu som nad ním rozmýš-
ľal a pýtal sa Boha, čo mi tým chce povedať. Zrazu mi napadlo, že 
rúcho v Biblii často symbolizuje pomazanie (napríklad v príbehu 
Eliáša a Elizea, viď 2Kráľ. 2). Učeníci si vyzliekli rúcha a posadili 
na ne Pána Ježiša. V mojom živote teda mal byť viditeľný hlavne 
Ježiš, nie pomazanie. Aj ten sled inšpirovaných myšlienok bol od 
Boha, hoci neprišli formou hlasu. Nespočetne veľakrát nám po 
mysli chodia Bohom inšpirované myšlienky. Ľudia robia veľkú chy-
bu, keď všetko uzavrú slovami: „To je zo mňa.“ Prečo by malo byť 
všetko z nás alebo z diabla? Naša myseľ má byť podriadená Bohu, 
nie nám a diablovi. Sme predsa Božie ovce a tie počujú Boží hlas. 
Božie myšlienky sú v našej hlave doma. To tie diablove sú veľmi 
cudzie a naše vnútro (zase sme pri tom) sa im protiví. Ježišove 
napomenutie mi ukazuje aj druhú vec. Moju pýchu najprv riešil 
len slovne. Boh je dobrý Otec!

Náš duch reaguje aj na veľmi jemné vedenie. Bude to znieť ab-
straktne, ale pri myšlienke od Boha mám pocit, akoby som ju vní-
mal o niečo hlbšie. Ak kráčame v Duchu, aj obyčajné myšlienky od 
Boha nám klopú na srdce. Naše vnútro považuje Božie vedenie za 
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dobrý nápad, aj keď sa nie vždy pozdáva logike. Boží hlas prebú-
dza naše vnútro k životu. 

Často mi pri službe niečo skrátka príde na myseľ. Keďže myseľ sa 
snažím udržiavať podriadenú Bohu (2Kor. 10:5), náhlu myšlienku 
navyše si všimnem pomerne rýchlo. Keď dopustím, aby sa moja 
myseľ vzdialila od Boha, o Božie vedenie s najväčšou pravdepo-
dobnosťou prídem. Netvrdím, že Boh ku mne prestane hovoriť. 
To ja Ho prestanem počuť. Pred Bohom sme zodpovední za svo-
je mysle, nemám k  tomu čo viac povedať. Nedávno sme slúžili 
na jednom mieste a na zemi ležali ľudia, ktorých sa silne dotkol 
Duch Svätý. Blízko pri mne sa dlhšiu chvíľu triaslo mladé dievča. 
Je viac dôvodov, prečo sa ľudia na zemi trasú. Niektorí sa trasú 
pod Božou mocou, v niektorých sa trasie démon, niektorých pre-
jav je vecou traumy v duši, iní chcú upútať pozornosť. Čo urobíme 
s toľkými možnosťami, keď každá môže mať iné riešenie? Budeme 
zo všetkých vyháňať démonov? Všetkých v láske napomenieme? 
Všetkých necháme na pokoji? Budeme sa pýtať Svätého Ducha! 

Zmocňoval sa ma vnútorný dojem, že jej trasenie nebolo z Ducha 
Svätého. Božie vedenie je progresívne a často začne obyčajným 
dojmom. Chýbala mi však istota, preto som sa na názor opýtal 
kamarátky, ktorá tam tiež slúžila. Ani jej sa celá situácia nepozdá-
vala. Prosil som Ducha Svätého o radu a v mojej mysli sa zrazu 
objavilo slovo „vampirizmus“. No, presne niečo také som nechcel 
počuť. Ak si si náhodou myslel, že rád chodím cudzím ľuďom ho-
voriť bizarné veci, tak si ťa dovolím ubezpečiť, že opak je pravdou. 
Toto slovo mohlo znamenať viac vecí, preto som sa pýtal ďalej. 
Predsa k nej len neprídem so slovami: „Ty si vampiristka!“ 
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Vôbec to nemusela byť pravda a akurát by som urobil veľa škody. 
Rozhodol som sa vyčkať, kým vo veci nebudem mať jasnejšie. Vedel 
som, že ak ku mne naozaj hovoril Boh, moje srdce neostane ľaho-
stajným a bude chcieť reagovať. Ak by tá myšlienka nebola z Boha, 
v mojom vnútri by v konečnom dôsledku vyvolala skôr veľké ticho 
alebo nepokoj, možno aj zmätok či dokonca odpor. Nikdy nerob-
me veci, ktoré sa priečia nášmu vnútru, zdôrazňujem, že hovorím 
o duchu, nie o racionalizme či túžbe zachovať si vlastnú dôstojnosť. 
Nikdy nereagujem na nutkania, ktoré prinášajú chaos a nezdravý 
nátlak. Duch Svätý nás na rozdiel od diabla nikdy neobťažuje.

Po krátkej chvíli som dostal ďalšiu myšlienku: „Upírske denníky.“ 
Celé mi to začalo dávať zmysel, ale aj tak som k nej pristúpil veľmi 
citlivo. Spolu so spomínanou kamarátkou sme si k nej sadli a nad-
viazali rozhovor. Opýtal som sa, čo sa v nej odohrávalo. „Cítim 
Pána veľmi blízko a teším sa, že už odo mňa nikdy neodíde!“ Pred 
nejakým časom by som v tomto bode stratil pevnú pôdu pod no-
hami, pretože jej slová vôbec nenaznačovali démonický problém. 
Hovorím jej však: „Vieš, si mladé dievča a  teraz letia také veci 
ako vampirizmus a Upírske denníky. Týka sa to aj teba?“ Blažený 
úsmev bol v okamžiku preč a zrak uprela do zeme. V tej chvíli mi 
bolo jasné, že som Boha počul dobre. Spýtal som sa jej, či vie, že 
je to zlé. Samozrejme, že vedela. Vysvetlili sme jej dôsledky jej 
počínania, viedli sme ju k pokániu a bola oslobodená. Povedal som 
jej, aby všetky upírske veci vyhodila z domu. To sa týka aj virtuál-
nej reality, ako napr. upírskych FB stránok. Všimni si, že hoci sme 
k celej veci pristúpil citlivo a rozvážne, aj tak v tom bola určitá 
miera risku a neistoty. Klamal by som, keby som tvrdil, že som si 
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bol na 100% istý, že ku mne hovoril Boh. Bol som si však dosť istý 
na to, aby som to riskol. Dospievanie v poznávaní Božieho hlasu si 
vyžaduje vystúpenie z komfortnej zóny.

Vždy venujme pozornosť vnútornej odozve. Raz som sa s manžel-
kou o niečom rozprával a v danej veci som nemal dobrý postoj. 
Niečo mi povedala a vo vnútri som mal pocit, že Boh mi tie slová 
vyznačil. Bolo to, ako keby hovoril k môjmu srdcu, ale cez jej ústa. 
Tak je to aj na kázňach a vlastne pri všetkom. Pri inej príležitosti 
som bol v nemocnici a chcel som sa ísť modliť za cudzieho choré-
ho človeka, nevedel som sa však odhodlať. Modlil som sa a zrazu 
mi oproti išiel muž s nápisom „Just do it“ na tričku („Skrátka to 
urob“). Božie vedenie v tomto prípade nebolo vecou poverčivos-
ti a chytania sa príslovečnej slamky, ale vnútorného vedenia. Tie 
slová sa dotkli môjho vnútra, hoci boli len na tričku. Prebývajme 
v Duchu Božom a podobné veci budeme zažívať čoraz častejšie. 

Boží pokoj sa príležitostne môže zmeniť aj na varovný nepokoj. 
Berme ho na vedomie a radšej sa stiahnime, kým nemáme vo veci 
jasno. Stať sa to môže aj pri službe. Niečo by som chcel urobiť, ale 
zastaví ma v tom varovný signál.

Túto kapitolu nechcem venovať detailnému prehľadu všetkých 
spôsobov, akými Boh hovorí. Skôr chcem napísať praktické rady, 
ako s Božím vedením pracovať. Ak máš záujem o komplexné vy-
učovanie, zaobstaraj si niečo od skúsených Božích prorokov, ako 
napr. Kris Vallotton, Steve Thompson, Rick Joyner alebo Brian 
Guerin. Určite ti veľmi pomôže aj blog5 Miša Kevického. 

5 proroctvo.blogspot.sk
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cvicit, cvicit, cvicit
Ak Boh chce, aby sme Ho počuli, prečo k nám skrátka nehovorí 
jasným hlasom? Veď to by všetko vyriešilo. Napadá mi hneď viace-
ro dôvodov. Boh chce, aby sme s Ním mali naozajstný vzťah. Blízki 
priatelia a manželia si rozumejú aj bez slov. Boh túži po tom, aby 
sme Ho poznali veľmi blízkym a  jedinečným spôsobom. Nestačí 
mu, aby sme Ho počuli na jednom kanáli. Tiež je pre Neho veľmi 
dôležité, aby sme rástli vo viere. Boh odmeňuje vieru a ochotu 
riskovať. To, že som na Jeho hlas v predchádzajúcom svedectve 
zareagoval, aj keď prišiel formou myšlienky, bolo pre Boha cen-
nejšie, ako keby sa vedľa mňa zjavil anjel a celé mi to povedal hro-
movým hlasom. Stále sa predsa modlíme za citlivosť na Boží hlas, 
nie? Potom sa nečudujme, keď ju v nás Pán buduje tým, že hovorí 
ticho. Na jasný hlas žiadnu citlivosť nepotrebujeme. Myslím si, že 
každý z nás prejde zdanlivo tichými obdobiami, ktorých zámerom 
je trénovanie duchovnej citlivosti. K tréningu nás povzbudzuje aj 
List Židom 5:4, ktorý priamo hovorí, že zrelí kresťania vedia od-
líšiť dobré od zlého vďaka skúsenostiam a  výcviku duchovných 
zmyslov. V prípade, že plánuješ reagovať na Boží hlas, až keď bude 
jasný, sa možno nedočkáš. Prílišným otáľaním by si si mohol za-
tvrdiť srdce alebo, čo je ešte horšie, uhasiť Svätého Ducha (1Tes. 
5:19). Musíš začať cvičiť. Osobne tento proces nazývam „kalibro-
vanie“. Priprav sa na úspechy aj neúspechy. Rokmi sa však počet 
pomýlení radikálne zníži. 

Ak si myslím, že ku mne Boh hovorí, potom to chcem vyskúšať. 
Inak sa nikdy nedozviem, či to bola pravda, a bude ma to dlho mr-
zieť. Raz som stál na zastávke a pohľad mi padol na jednu staršiu 
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pani. Vo vnútri ma k nej niečo ťahalo. To môže byť dobrá indícia, 
že ku mne hovorí Boh. Hlavne keď som „zamodlený“ a nevenujem 
zvláštnu pozornosť okoliu. Hovorím Bohu: „Bože, keď nastúpi do 
môjho autobusu, tak uvidím, čo sa bude dať robiť.“ Dovolil som 
si dať podmienku, lebo bol Druhý sviatok vianočný, išiel som na 
návštevu k budúcim svokrovcom a daný autobus odchádzal len 
raz za hodinu. Čuduj sa svete, pani nastúpila so mnou, hoci na tej 
zastávke stojí azda dvadsať autobusov. 

Postavil som sa k nej a poprosil som Boha, aby mi povedal nie-
čo, čo neviem. Mysľou mi prešlo slovo: „Ovdovela.“ Chvíľu som 
sa modlil, či počujem správne. Povedal som si, že existuje jediný 
spôsob, ako zistiť, či ku mne hovorí Boh. V takú chvíľu sa snažím 
správať čo najnormálnejšie, ale na tom, čo som sa chystal urobiť, 
aj tak nič normálne nebolo. Prihovoril som sa jej a opýtal sa, či 
je pravda, že jej manžel zomrel. Už neviem, ako som to presne 
urobil. Dočkal som sa kladnej odpovede. Mal som pocit, že Boh ju 
chcel potešiť ohľadom smrti jej manžela, tak som jej o tom chvíľu 
hovoril. Pani z celej situácie asi nebola veľmi nadšená, ale počula 
evanjelium a to je dôležité. Čo by sa stalo, keby som odmietol ris-
kovať? Do dnes by som nevedel, či ku mu mne hovoril Boh.

Nie som tomu rád, ale ako ľudia sme omylní a veci niekedy nedo-
padnú podľa našich predstáv. V iný deň som skoro ráno sedel vo 
vlaku a mal som dojem, že pani cez uličku mala problém s peče-
ňou. Myslel som si, že to slovo mohlo byť z Boha, ale vôbec som si 
nebol istý. Čo ak ju Boh chcel uzdraviť? Opäť som videl jediné rie-
šenie. Dal som sa s ňou do reči a opýtal sa, kde cestovala tak sko-
ro ráno. Povedala, že išla do Bratislavy na vyšetrenie, lebo mala 



145

zdravotné problémy. „S pečeňou?“ - vyhŕklo zo mňa. Pani sa zača-
la smiať a hovorí: „Nie, ako vás to mohlo napadnúť.“ Nejako som 
to zahovoril, zasmiali sme sa a vymenili si pár ďalších zdvorilostí. 
Táto skúsenosť bola úplne rovnako cenná ako tá predchádzajúca, 
pretože tiež kalibrovala moje vnútorné zmysly. V prípade, že by 
som odmietol riskovať, by som sa síce vyhol trápnej situácii, ale 
do dnes by som nevedel, či ku mne hovoril Boh.

Čo je podľa teba dôležitejšie - vlastná dôstojnosť, alebo naučiť sa 
počuť hlas Svätého Ducha? Obe situácie predstavovali vzorku, na 
ktorej som mohol analyzovať svoje vnútorné reakcie. Snažil som 
sa medzi nimi nájsť nejaký rozdiel, ktorý by mi v budúcnosti po-
mohol nepochybiť. Tomuto hovorím kalibrovanie. Boh nie je per-
fekcionista a ochotou vykročiť vo viere Ho veľmi potešíme. Navyše 
Mu ukážeme, že Jeho hlas je pre nás dôležitejší než vlastná dôstoj-
nosť. Nemusíme sa kvôli tomu cítiť zle, každá takáto situácia nás 
posunie dopredu. 

Tým nechcem povedať, aby sme neustále riskovali bez akéhokoľ-
vek rozmýšľania. Sú veci, ktoré by sme mali skúmať dlhšie. Jednak 
preto, že sú závažné, jednak preto, že to ich povaha dovoľuje. Ak 
však idem po ulici a mám dojem, že ma Boh k niekomu vedie, tak 
nad tým nemám čas tri dni rozjímať. Skrátka sa snažím poslúch-
nuť. Povedzme si úprimne, že na to, aby sme niekomu povedali 
evanjelium, ani žiadne nadprirodzené vedenie nepotrebujeme. 
V niektorých veciach máme neustále zelenú, až kým nám sám Boh 
nedá červenú. Tak isto sa správam aj pri službe človeku, ktorého 
už zrejme neuvidím. Predstava, že Boh možno hovoril, ale ja som 
nereagoval, je veľmi nepríjemná.
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Čo sa stane, keď mám pocit, že Boh ma viedol do niečoho, z čoho 
potom nevznikol žiaden zázrak? Som pokojný, vôbec to ešte nemu-
sí znamenať, že vec nebola od Boha. Pán na ľuďoch neustále pra-
cuje a každé vykročenie s evanjeliom má zmysel, aj keď sa zdá, že 
opak je pravdou. Raz sme s kamarátom boli vo dvojici evanjelizo-
vať v mestskom parku. V jednej chvíli sme sa rozdelili a ja som išiel 
za mužom sediacim na neďalekej lavičke. Hneď ma stroho odmie-
tol. Predstav si, že toho istého muža po chvíli oslovil aj môj priateľ. 
Mužovi bolo ľúto, že ma tak odbil, tak si vypočul evanjelium až na 
druhý pokus. Aby som však nezdôrazňoval len dôležitosť riskova-
nia, pozrime sa aj na dôležitosť rozvážnosti a opatrnosti. 

Dvakrát meraj, raz rež
Na začiatku života s  Bohom som v  oblasti Božieho hlasu príliš 
často hral vabank. Nešetril som výrokmi typu: „Boh mi povedal 
toto, tamto, a Boh mi ukázal hento.“ S odstupom času to považu-
jem za chybu. Dnes počujem Boha ďaleko viac, ale napriek tomu 
som podstatne opatrnejší. Ak pre nič iné, tak preto, že som sa 
neraz popálil. Biblia nás vyzýva, aby sme so slovami narábali opa-
trne, a toto tiež spadá do tejto kategórie. 

V Knihe skutkov čítame príbeh o prorokovi Agabovi. Určite ne-
bol len taký začiatočník, prvýkrát ho vidíme v  jedenástej kapi-
tole, keď na scénu prichádza s proroctvom o hlade, ktorý potom 
naozaj prišiel. V dvadsiatej prvej kapitole sa však prorok pomýlil 
a, čo je horšie, mylne interpretované proroctvo uviedol slovami: 
„Takto hovorí Svätý Duch.“ Pavlovi povedal, že v Jeruzaleme ho 
Židia zviažu a vydajú pohanom. Pravda bola taká, že Židia Pavla 
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pohanom nevydali, a  ani to nemali v  záujme. Práve naopak, to 
Rimania Pavla vyslobodili z rúk Židov vo chvíli, keď sa ho pokúšali 
zabiť. Agabus teda určite niečo vnímal od Boha, ale zle to inter-
pretoval. To nám ukazuje dve veci 1) dávajme si pozor na slová, 2) 
pýtajme sa Boha, čo nám vlastne ukazuje. 

Keď niečo pri službe vidíme, najprv sa na pýtajme Boha. Potom sa 
môžeme človeka spýtať, ako tej veci máme rozumieť. Myslím si, 
že práve v tejto súvislosti nesmieme zabudnúť na verš, že z časti 
prorokujeme a z časti poznávame (1Kor. 13:9). Niekedy nám Boh 
dá indíciu a my si ju vyložíme podľa vlastnej domnienky. Na tejto 
strane večnosti budeme vždy náchylní k omylom. Neznamená to, 
že teraz pre istotu nemáme chcieť počuť Boží hlas, určite však 
musíme byť opatrní. Buďme prostí ako holubice a  opatrní ako 
hady (Mat. 10:16). Poviem jeden príklad.

Nedávno za mnou prišlo dievča, ktorému pri modlitbe tŕpli ústa. 
Ťažkosti s hlasnou modlitbou jej znepríjemňovali život v súkromí 
aj v zbore. Prakticky od začiatku som si myslel, že vidím špiritis-
tického ducha. Pracoval som s aspoň dvoma možnosťami – mohla 
sa s ním narodiť, alebo sa mu mohla sama otvoriť. Bol som si po-
merne istý v tom, čo vidím, ale opýtal som sa jej, ako tomu mám 
rozumieť. Priznala, že v detstve vyvolávala duchov. Sám som mal 
ten pocit, ale nemal som dostatočnú istotu, aby som jej to rovno 
povedal. Boh dievča oslobodil a jej problém skončil. Nie je hanba, 
keď si nie sme istí. Pokojne to dajme najavo. 

Keď ide o vážne veci s ďalekosiahlymi dôsledkami, je na mieste vní-
mané vedenie dlhšie rozsudzovať. Držím sa základných pravidiel 
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– musí to byť biblické a nesmiem byť nútený a tlačený. Nad vážnymi 
vecami rozmýšľam dlhšie a párkrát sa na ne vyspím. Biblia naprí-
klad hovorí, že Boh v spánku utvrdzuje svoje slovo. Veľakrát som 
sa popálil, keď som si myslel, že Boh mi niečo povedal, vyšiel som 
s tým vonku, no hneď na druhý deň som si tým už nebol taký istý. 

Lebo raz hovorí silný Boh i dva razy, a človek toho nevidí, vo 
sne videnia noci, keď pripadá hlboký spánok na ľudí v drie-
motách na posteli. Vtedy odhaľuje ucho ľudí a zapečaťuje to, 
čomu ich učí, aby odviedol človeka od zlého skutku a zakryl 

pýchu pred mužom. 

(Jób 33:14-17)

Dobrorečiť budem Hospodinovi, ktorý mi radí, ba ešte 
i v noci ma vyučujú moje ľadviny. 

(Žalm 16:7)

Navyše, Božiu vôľu nezriedka spoznávame postupne. Najprv vie-
me, čo je dobré, potom ľúbe, a až nakoniec dokonalé (Rim. 12:2). 
V závislosti od povahy veci sa poradím s inými ľuďmi, ktorým dô-
verujem. Ani apoštoli neboli v dôležitých otázkach sólisti a radili 
sa spoločne. 

Pozor na sebestacnost
Dostávam sa k nepopulárnej téme - Boh nám nepovie všetko osob-
ne. Niektoré veci do nášho života prinesie cez okolie. Predstav 
si, že Pavlovi sa v Jeruzaleme zjavil Ježiš osobne, a povedal mu, 
že bude kázať aj v  Ríme (Sk. 23:11). Nejako ale opomenul, že 
práve v tom čase proti nemu Židia snovali úkladnú vraždu. To mu 

ˇ
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oznámil až jeho synovec. Pavol ostal vnímavý na rady okolia aj na-
priek skúsenosti s Bohom najvyššieho kalibru. Prečo mu to Ježiš 
nepovedal osobne? Na to sa nedá s určitosťou odpovedať, som si 
však istý, že Pán v nás nikdy nebuduje nezávislosť. Schopnosť po-
čúvať iných si okrem iného vyžaduje aj pokoru. Vždy majme blíz-
kych priateľov a starších súrodencov v Kristovi, ktorých sa opýta-
me na názor. Ich odpoveď potom zoberme veľmi vážne. Rovnako 
to platí aj pri rozsudzovaní Božieho vedenia. Nepredpokladajme, 
že Boh nám všetko povie osobne, opýtajme sa aj ostatných.

Pri téme spoločenstva kresťanov mi nedá nespomenúť aj úlo-
hu miestneho zboru. Boh je Bohom jednotlivcov, ale aj skupín. 
V  Zjavení Jána čítame o  listoch poslaných do siedmych zborov 
v Ázii. Každý sa končí slovami: „Kto má uši, nech počuje, čo Duch 
hovorí zborom.“ Ján jednotlivé posolstvá poslal vedúcim zborov, 
nemyslím si, že prišli do schránky každému členovi. Viem, že 
v zboroch existuje veľa zranení a nepochopení, ale je správne do 
zboru patriť. Biblia hovorí, aby sme neopúšťali spoločenstvo (Žid. 
10:25). Aj pre Pavla bolo začlenenie v zbore dôležité. Po návrate 
z Damašku sa okamžite snažil pripojiť k jeruzalemskej cirkvi. Kvôli 
svojej povesti však nebol úspešný a preto sa za neho u apoštolov 
musel prihovoriť až Barnabáš. Apoštoli Pavla prijali a on sa ich 
potom držal (Sk. 9:26-29). Mimochodom, všimol si si, ako často 
hovorí Nová zmluva o zboroch? Minule som si všetky zmienky vy-
hľadal v konkordancii a ostal som prekvapený. Uvedomujem si, že 
mnoho z toho, čo sa v zboroch dnes odohráva, nie je biblické, ale 
myšlienka, že zbor s funkčnou štruktúrou (a pastorom, resp. usta-
noveným vedením) nie je potrebný, je rovnako nebiblická. Proti 

5 :  veden i e  Duchom Svätým



S l o b o D A  v  K r i S t o v i

150

nebiblickým javom nemožno bojovať nebiblickými spôsobmi, inak 
sa sami pripravíme o Božie požehnanie. Prenechajme súd Bohu 
a sami sa usilujme žiť podľa Biblie.

Bibliu musíme brať veľmi vyvážene. V Božích veciach musíme byť 
veľmi neústupčiví, ale nesmieme zabudnúť aj na správnu mieru 
podriadenosti. Vidíme to aj pri Pavlovi. Z  Listu Galaťanom vie-
me, že pre Pavla sa Stará zmluva naplnila obeťou Pána Ježiša. 
Jeruzalemskú cirkev však viedol Jakub, ktorý, ako sa zdá, k záko-
nu pristupoval o niečo striktnejšie (napr. Gal. 2:11-13, Sk. 21:20). 
Pavol ku koncu služby prišiel do Jeruzalema a Jakub mu navrhol, 
aby sa obradne očistil a dokonca nechal, aby sa za neho vykonala 
obeť. Myslím si, že keby nešlo o vedúceho cirkvi, tak by sa voči 
jeho návrhu ohradil. Snažme sa priučiť obom Pavlovým postojom 
– neustúpiť ani o milimeter (Gal. 2:4-5), ale aj podriadiť sa vo veci, 
na ktorú máme iný názor. „Poslúchajte svojich vodcov a ustupujte 
im, lebo oni bdejú za vaše duše ako takí, ktorí vydajú počet, aby to 
robili s radosťou a nevzdychali, lebo to by vám nebolo užitočné“ 
(Žid. 13:17). Pripomeniem, že reč nie je o samozvaných (3Jána 1:9-
10), ale riadne ustanovených vodcoch (Sk. 14:23, Tít. 1:5).

Najradšej by som chodil do dokonalého zboru, taký však, ako všet-
ci vieme, neexistuje. Práve niektoré nedokonalosti môjho zboru mi 
veľmi účinne obrusujú charakter. Počas svojho študijného pobytu 
v  Ostrave som v  tejto oblasti nemal problémy so zlými postojmi. 
Počúval som kázne, od koho som chcel a na tému, o akú som mal 
práve záujem. Mohol som ich zastaviť, pretočiť alebo rovno aj vyp-
núť. Počúval som obľúbené pesničky a dokonca som si mohol vybrať 
interpreta. Automaticky som si vytvoril prostredie, v ktorom mi nič 
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neprekážalo. Niečo také je pre nás asi prirodzené. Po návrate domov 
som zistil, že nie som až taký duchovný, ako som čakal. Bohoslužby 
som nemohol stopnúť, pretočiť, vonkoncom nie vypnúť. Vo vnútri 
som mal reakcie, na ktoré som zrazu musel správne reagovať. 

Spoločenstvo a zbor sú dôležité aj preto, lebo niekedy nás diabol 
oklame viac než dokážeme rozpoznať. Podriadenosť v zbore a blízki 
priatelia milujúci Boha predstavujú ochranný mechanizmus navy-
še. Vo svojom živote som sa raz dostal na samotný okraj deštrukcie 
a pomohlo mi len to, že som počúvol ľudí okolo, aj keď sa mi to 
vôbec nepáčilo. Myslím si, že nikto nie je úplne imúnny, všetci po-
trebujeme pomoc. Neochotou urobiť niečo, čo nám osobne nezjaví 
Duch Svätý, ukazujeme, že najviac zo všetkých veríme sami sebe. 
Musíme sa vyhnúť obom extrémom, detinskej nesamostatnosti aj 
arogantnej sebestačnosti. Spadnúť sa dá z oboch strán koňa, ale 
pokora, hľadanie Boha celým srdcom, láska k Božiemu slovu a spo-
ločenstvu nás udržia v sedle a pomôžu na nohy v prípade pádu.

Môžeme ovplyvnit, ako velmi pocujeme boha?
V úvode som naznačil, že sami môžeme ovplyvniť, ako často poču-
jeme Boha. Je to naozaj tak? Niektorí ľudia si myslia, že Boh k nám 
buď prehovorí, alebo neprehovorí. To je samozrejme pravda. Sami 
sa však môžeme dať do pozície, že Ho budeme počuť viacej, alebo 
aj menej. Božia suverenita nespočíva v tom, že síce niečo zasľúbil, 
ale ľubovoľne to buď dodržiava, alebo nedodržiava. Boh zasľúbil, 
že k nám bude hovoriť. Biblia nám zároveň dáva rady, ako Ho po-
čuť čo najlepšie. Pozrime sa na niektoré z nich.

ˇ
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V prvom rade, ako to už v živote s Bohom chodí, Boh a Jeho slovo 
musia byť prvoradé. Túžiť po Božom vedení a zjavení je predovšet-
kým našou povinnosťou. 

Áno, ak zavoláš na rozumnosť a pozdvihneš svoj hlas k um-
nosti, ak ju budeš hľadať ako striebro a budeš ju vyhľadávať 
ako skryté poklady, vtedy porozumieš bázni Hospodinovej 
a  nájdeš známosť Božiu. Lebo Hospodin dáva múdrosť, 

z jeho úst pochádza známosť a umnosť. 

(Príslovia 2:3-6)

Božie zjavenie a múdrosť máme hľadať ako skryté poklady. Boh ich 
skryl, aby sme ich hľadali, nie preto, aby sme ich nenašli: „Slávou 
Božou je ukryť vec, a slávou kráľov je vyskúmať vec“ (Prís. 25:2). 
Viem, že sa to nepočúva dobre, ale veľa zjavení som dostal v hl-
bokých nočných hodinách alebo dokonca až ráno. „Predstíham 
svitanie a volám pokorne, očakávam na tvoje slovo“ (Ž. 119:147). 
Humanizmus, ktorý sa nám snaží nahovoriť, že sebazaprenie nie je 
potrebné, pochádza z diabla. Božie oči pozerajú po celej zemi, aby 
našiel človeka, ktorého srdce je celé zamerané na Neho (2Par. 16:9). 
Toto je celodenné nastavenie, Boh k nám môže hovoriť pri akejkoľ-
vek aktivite, v ktorúkoľvek hodinu dňa. „Hospodine, ráno počuj môj 
hlas; ráno Ti predložím svoju vec a budem pozorovať“ (Ž. 5:4).

Rovnakým spôsobom môžeme ovplyvniť aj to, ako často k nám Boh 
bude hovoriť prostredníctvom kázní. Myslím si, že všetci máme 
obľúbených kazateľov, z  ktorých služby prijímame mimoriadne 
ľahko a veľa. Tiež máme aj ľudí, ktorých kázanie by sme si doma 
asi nezapli. Ak sme hladní po Božom slove, potom nám nezáleží 



153

na kazateľovi. V zbore sa snažme počúvať každú kázeň s rovna-
kou vážnosťou. Vždy majme otvorené srdce. Boh uvidí náš hlad 
a prehovorí k nám, aj keby kázanie nebolo práve najhlbšie alebo 
podané nám vyhovujúcim spôsobom. Hladný človek zje všetko (tu, 
samozrejme, nehovorím o konzumácii falošného učenia). 

Pán Ježiš na jednom mieste povedal, že tomu, kto má, bude dané, 
pričom narážal na svedomité správcovstvo (Luk. 19:26). Som si 
istý, že táto rovnica platí aj pri počutí Božieho hlasu. Pavol samého 
seba považoval za správcu Božích tajomstiev a poznamenal, že sa 
od neho požadovala vernosť (1Kor. 4:1-2). Ak chceme Boha počuť 
zase, potom je na mieste otázka, čo sme urobili s tým, čo nám už 
povedal. Nechali sme si to vyfučať z hlavy? Alebo, ešte horšie, po-
slúchli sme vôbec? Niekedy chceme, aby Boh hovoril, ale len kým 
nám povie niečo, čo sa nám veľmi nechce urobiť. Nebuďme nepo-
slušní, inak umlčíme hlas Ducha Svätého. Prečo k nám má Boh 
hovoriť, ak Jeho slovo neberieme vážne? To nás privádza k ďalšej 
téme – dôležitosti osobného posvätenia.

Boh svoje tajomstvá prezradí len ľuďom, ktorí chodia v  bázni 
Božej (Ž. 25:14). Kresťania žijúci v hriechu sa k Božiemu tajom-
stvu nedostanú. V  mojom živote som po zvýšení úrovne posvä-
tenia zaznamenal radikálny nárast vo vnímaní Božieho vedenia. 
Neviem, či Boh začal hovoriť viac, ale určite som Ho vedel počuť 
lepšie. Konkrétne narážam na obmedzenie internetu a telky, teda 
na rušivé vplyvy, ktoré často znečisťujú naše vnútra a ktorých sa 
môžeme poľahky zbaviť. Čo ak si ničoho nie sme vedomí a predsa 
nič nepočujeme?
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co robit, ked nic nepocujeme
Doposiaľ sme už identifikovali viacero problémov vo vzťahu s Bo-
hom, ktoré okrem iného ovplyvňujú aj počutie Jeho hlasu. Nekráčanie 
v Duchu, rozbúrené emócie, mentalitu púšte, zameriavanie sa na 
jeden konkrétny spôsob počutia Boha a podobne. Ak sa mi v súčas-
nosti stane, že dlhšie nepočujem Boha, je to skoro stále kvôli tomu, 
že som zanedbal čakanie na Boha a  sedenie v  Jeho prítomnosti. 
Inými slovami – začal som strácať duchovný pohľad. To spôsobí, že 
sa začnem cítiť zmätene a neviem veci rozsudzovať. V prípade, že 
zistím, že za posledný týždeň sa ma Biblia vôbec nedotkla, začnem 
skúmať, či vietor nefúka odtiaľto. Takmer stále je to tak.

Všimni si, že začínam Bibliou. Netrápi ma, či ku mne Boh za po-
sledný týždeň prehovoril veľmi jasne, alebo mi povedal niečo ob-
rovského kalibru. Zaujíma ma, či sa môjho srdca dotklo Jeho slovo 
a usmernenie v akejkoľvek podobe. Nezabúdajme, že Boh k svo-
jim ovečkám hovorí. Ježiš sa volá Slovo Božie, nie Mlčanie Božie 
(Zj. 19:13). Jeho vedenie je niečo prirodzené, nie je len vecou kon-
ferencií alebo výnimočných období. 

Pri čakaní na Božie vedenie si čítajme slová, ktoré nám už povedal. 
Skôr než začneme vyčkávať na nové slovo sa radšej ubezpečme, že 
vieme, čo nám povedal doteraz. Veľakrát sa nás Boh dotkne prá-
ve pri čítaní starých poznámok. Prípadné ticho môže znamenať, 
že už vieme všetko potrebné, a  teraz sa podľa toho stačí len za-
riadiť. Tiež však môže poukazovať na problém. V  tejto veci nám 
zase pomôže vlastné vnútro. Ak sme naozaj znovuzrodení a blízko 
pri Pánovi, vo vnútri budeme mať túžbu činiť Božiu vôľu aj keď nič 
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nepočujeme. Niečo podobné opisuje Dávid: „Počuj, Hospodine, môj 
hlas, volám, zmiluj sa nado mnou a ozvi sa mi! Za teba hovorí 
moje srdce: Hľadajte moju tvár! Hľadám, teda, Hospodine, tvoju 
tvár! (Ž. 27:7-8). Takže Dávid Boha zrejme nepočul, veď Ho prosil 
o slovo. Zároveň mu však vlastné srdce pripomínalo to, čo mu Boh 
už povedal. Dávid toto vedenie poslúchol a ďalej hľadal Božiu tvár.

V období ticha musíme byť veľmi opatrní, aby nás diabol nezačal 
krivo obviňovať. Hlavne netreba prepadať panike. Diablovo obvi-
nenie je deštruktívne a nikdy neprinesie pokoj. Ak Boh vidí, že Ho 
hľadáme naplno a úprimne, určite nám ukáže, v čom je problém. 
Teda, za predpokladu, že tam nejaký problém naozaj je. Vždy, keď 
začnem prepadať zmätku, sa Boha pýtam, či sa niečo deje. Jeho 
mlčanie mi napovie, že sa nedeje nič – za zmätkom je diabol. Veď ak 
by usvedčenie pochádzalo z Boha, iste by mi ho rád objasnil. Potom 
diablovi poviem: „Ja viem, že ty nie si Duch Svätý, choď preč v mene 
Ježiš!“ Majme s Bohom pevný vzťah a potom nás mlčanie, zdanlivé, 
či skutočné, nerozhádže. V pokoji si sadneme a budeme s Bohom 
rozprávať. Ostaneme na modlitbe a On nám dá do srdca pokoj. 

V tichých časoch mi pomáha aj skutočnosť, že keď hľadáme Boha 
celým srdcom, povedie nás, či si to uvedomujeme alebo nie. 
Veľakrát k veciam prídeme na prvý pohľad náhodným spôsobom, 
lebo naše kroky skrátka viedol Boh bez toho, aby sme o tom vedeli 
(Ž. 23:3, 37:23). V ďalšej kapitole sa pozrieme na veľmi špecifický 
spôsob Božieho vedenia, konkrétne pôjde o dar rozlišovania du-
chov. Tento dar nie je v živote kresťana nevyhnutný, ale vzhľadom 
na tému tejto knihy sa mu oplatí venovať pozornosť. Najprv si 
však zopakujme najdôležitejšie pravdy o Božom hlase.
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Najdôležitejšie je pochopiť, že Boh k nám už hovorí, pretože 
sme Jeho deti. Božie ovce počujú Boží hlas.

 

Božie vedenie je stále v súlade s Bibliou.

 

Učenie, že v otázke Božieho vedenia nám vystačí Biblia bez 
akéhokoľvek ďalšieho externého vstupu Svätého Ducha, sa 

nezakladá na Biblii.

 

Ak chceme počuť Boží hlas, musíme žiť v Jeho prítomnosti, 
čo sa dá len ak kráčame v duchu a pravde.

 

Boh hovorí mnohými spôsobmi, ich rozpoznanie si vyžaduje 
aktívny tréning. Je lepšie riskovať a pomýliť sa, než zostať 

nečinný kvôli strachu. 

 

Každý z nás skôr či neskôr urobí chybu. Nerobme veci unáh-
lene a dajme si veľký pozor na výroky typu „Boh mi povedal.“ 

 

Boh nám niektoré veci nepovie priamo, ale sprostredkuje 
ich skrze bratov a  sestry. Je dôležité patriť do lokálneho 
zboru a mať staršieho človeka v Kristovi, ktorého poslúch-

neme, aj keď sme si istí vlastnou pravdou.

 

Božie mlčanie môže signalizovať prechod z duchovnej sféry 
do duševnej, alebo aj skutočnosť, že všetko potrebné nám 
už povedal. Aj v čase ticha môžeme očakávať vnútorné sve-

dectvo, ktoré nám pomôže nájsť sever. 
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6

Duchovný svet a dar 
rozlišovania duchov

Dospievanie v Kristovi postupne vycibrí všetky duchovné zmysly. 
Nielenže sa naučíme počuť Pánov hlas, ale staneme sa celkovo 
vnímavejšími na okolitú duchovnú realitu. Vedel si, že Biblia to od 
nás priamo vyžaduje? Pokúsim sa byť konkrétnejší. 

Pavol korintskú cirkev opakovane karhal za telesnosť. Jedným 
z jej prejavov bolo to, že niektorí z tamojších kresťanov prehlia-
dali Pavlovu ohromnú duchovnú dôležitosť kvôli jeho momentál-
nej telesnej slabosti. Pavol v Prvom liste Korinťanom 2:3 otvorene 
priznáva, že v Korinte bol v slabosti a bázni. Ťažko povedať, či to 
bolo spôsobené prenasledovaním a fyzickým utrpením, ktoré ho 
postihlo na ceste. Niektorí Korinťania jeho vystupovanie hodnotili 
slovami: „Jeho listy sú ťažké a mocné, ale prítomnosť tela slabá 
a reč mizerná“ (2Kor. 10:10). Chtiac-nechtiac teda znížili duchov-
ný rozmer jeho služby na úroveň fyzickej indispozície.

Pavol ich vo svojom druhom liste usmerňuje slovami, že síce žije 
v tele, ale zbrane jeho bojovania nie sú telesné. Práve naopak! Sú 
mocné Bohu na borenie duchovných pevností (2Kor. 10:3-6). Ich 
duchovnú slepotu následne otvorene karhá slovami „Či na to hľadí-
te, čo je pred očami?“ (2Kor. 10:7). To je ale zaujímavá otázka, nie? 
Vlastnú duchovnú veľkosť zdôrazňuje tým, že v ich končinách, teda 
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na miestach značne vzdialených od Jeruzalema, zvestoval evan-
jelium ako prvý. Práve túto priekopnícku prácu považoval za jed-
no z meradiel svojho duchovného kalibru (2Kor. 10:12-14). Tento 
Kristov velikán mal nádej, že mieru jeho duchovnej dôležitosti jed-
ného dňa docenia aj samotní Korinťania. Plne postačí, keď dozrejú 
vo viere. Citujem zo Slovenského ekumenického prekladu. „Máme 
nádej, že ako sa bude vzmáhať vaša viera, tak sa aj naša vážnosť 
medzi vami zväčší v  súlade s  určenou mierou“ (2Kor. 10:15). 
Schopnosť rozumieť duchovnej realite teda nie je len vecou 
daru, unikátneho povolania či nepredvídateľných Božích na-
vštívení, ale v prvom rade vecou duchovnej zrelosti. 

V otázke nadprirodzeného zjavenia by sme si mali brať príklad od 
samotného Pána Ježiša, ktorý poznal vnútorný stav ľudí bez toho, 
aby mu o nich niekto musel niečo povedať. Biblia nám doslova ho-
vorí, že vedel, čo bolo v ktorom človeku (Ján 2:25). Tieto informá-
cie sa prirodzene netýkali len démonov, Ježiš napríklad hneď od za-
čiatku vedel, ktorí z Jeho nasledovníkov v Neho neverili (Ján 6:64). 
To isté platilo aj opačne. Ježiš Natanaela hneď pri prvom stretnutí 
pozdravil slovami: „Pravý Izraelita, v ktorom nie je ľsti“ (Ján 1:48). 
Snáď nebude na škodu, keď pripomeniem, že Pán tieto informácie 
čerpal z Ducha Svätého, nie z vlastnej božskej moci. 

Ohromnou mierou zjavenia disponovala aj prvá Cirkev. Na myseľ mi 
príde čarodejník Šimon, ktorý si už ako veriaci chcel kúpiť schop-
nosť udeľovať dar Svätého Ducha. Peter ho za to pokarhal slovami: 
„Vidím, že si v horkej žlči a v putách neprávosti“ (Sk. 8:23). Všimni 
si, že Peter nepovedal „Na základe tvojej snahy nadobudnúť si Boží 
dar za peniaze usudzujem, že tvoje srdce nie je  v poriadku.“ Peter 
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mal nadprirodzené zjavenie, ktoré mu umožnilo vidieť Šimonov sku-
točný stav. Apoštol Pavol pre zmenu videl, že chromý muž v Lystre 
mal dostatok viery na to, aby bol uzdravený (Sk. 14:9). Osobne si 
nemyslím, že sa riadil výlučne nadšeným a odhodlaným výrazom 
tváre. Všimol som si, že ten sám o sebe nestačí. 

Som skalopevne presvedčený, že duchovné zjavenie by malo byť 
prirodzenou súčasťou dozrievania v  Kristovi. Hoci jeho miera 
sa u jednotlivých ľudí líši, v žiadnom prípade nejde o schopnosť 
viazanú na určitý duchovný dar alebo dokonca prorocký úrad. 
Aby toho nebolo málo, Boh naše obzory niekedy rozšíri ešte ne-
všednejšími skúsenosťami. Dialo sa tak v  Novej zmluve, v  čase 
Mojžišovho zákona, dokonca aj pred ním. Náš život s Bohom na 
nich nestojí ani nepadá, ale ich výskyt by nás rozhodne nemal 
prekvapiť, práve naopak! Túžme kráčať po každej Božej ceste! Od 
spasenia založenom na viere a milosti, úcty k rodičom, dávania 
peňazí chudobným, až po nevšedné skúsenosti s Bohom a  Jeho 
neviditeľným kráľovstvom.  

Jeden z príbehov, ktorý mi príde na myseľ ako prvý, je Jakobova 
skúsenosť s anjelmi. Jakob cestoval do otčiny svojej matky a roz-
hodol sa prenocovať na mieste, ktoré neskôr dostalo meno Bétel. 
To ešte nevedel, že na danom mieste existovalo veľmi nevšed-
né spojenie medzi nebom a zemou. Boh mu to ukázal až vo sne, 
v ktorom videl rebrík, po ktorom zostupovali a vystupovali anjeli. 
Zobudil sa so slovami: „Boh je na tomto mieste a  ja som o tom 
nevedel!“ (1Moj. 28:10-19).

Ešte zvláštnejšiu skúsenosť s anjelom mal Bálam. Tento kontro-
verzný muž sa vydal na cestu, na ktorej ho nečakalo nič dobré. 

6 :  Duchovný svet  a  da r  roz l i š ovan i a  duchov
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Pravda je taká, že tam išiel napriek Božiemu prvotnému nesúhla-
su. Do cesty sa mu postavil anjel, ktorého prítomnosť si Bálam na 
rozdiel od svojej oslice vôbec neuvedomoval. Teda až do chvíle, 
keď mu Boh odkryl oči do duchovného sveta, načo uvidel anjela 
s vytaseným mečom (4Moj. 22:21-33). 

Prítomnosť anjelov si neuvedomoval ani Elizeov služobník v ráno, 
keď ich obkľúčilo sýrske vojsko. Boh mu v  reakcii na Elizeovu 
modlitbu otvoril duchovné oči a uvidel Božie do toho momentu 
neviditeľné vojsko (2Kráľ. 6:8-17). 

Dianie v duchovnom svete je niekedy také skutočné, že ľudia si ho 
uvedomujú, aj keď nič nevidia. Keď za Danielom prišiel anjel, na 
okolostojacich prišla taká hrôza, až všetci utiekli, hoci anjela videl 
len Daniel (Dan. 10:1-9). 

Jeden z mojich najobľúbenejších príbehov je zaznamenaný v prvej 
kapitole Knihy proroka Ezechiela. Bol deň ako každý iný, Elizeus 
sedel pri rieke, keď sa znenazdajky otvorili nebesia a prorok uvi-
del cherubínov a dokonca aj samotného Pána. Niečo podobné sa 
stalo aj Štefanovi tesne predtým, ako ho ukameňovali. Pozrel sa 
do neba a uvidel Ježiša stáť po Otcovej pravici. V tú chvíli ho ob-
klopoval nahnevaný dav, ktorý Ježiša nielenže nevidel, ale v sku-
točnosti v Neho ani neveril (Sk. 7:54-60). 

Pri iných príležitostiach sa nadprirodzené zjavenie týkalo kráľov-
stva tmy. Bezbožný kráľ Achab sa práve rozhodoval, či by mal so 
Sýriou bojovať o  Rámot Gileád. Všetci jeho proroci sa vyjadro-
vali vyložene pozitívne. V jednej chvíli prišiel na scénu Boží muž 
Micheáš s  tvrdením, že ich proroctvá boli falošné. Bez okolkov 
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oznámil, že videl Boha sedieť na tróne obklopenom anjelmi. Boh 
chcel bezbožného Achaba vylákať do vojny, v ktorej mal prísť o ži-
vot. Hľadal už iba vhodný spôsob. Jeden z okolostojacich duchov 
sa podujal byť falošným duchom v ústach všetkých jeho prorokov 
(1Kráľ. 22:5-28). Práve tieto falošné proroctvá napokon Achabovi 
dodali odvahu ísť do jeho osudnej bitky. Nebudem sa tu zamýšľať 
nad pozadím celej situácie, pre účely tejto kapitoly je podstatná 
skutočnosť, že Boh Micheášovi prostredníctvom videnia ozrejmil 
dianie v duchovnom svete. 

Nevšedného poznania sa dostalo aj prorokovi Zachariášovi, kto-
rý videl satana útočiť na najvyššieho kňaza Jozuu (Zach. 3:1-2). 
Vôbec by ma neprekvapilo, keby si Jozua neuvedomoval skutočný 
zdroj útokov. Nadprirodzené zjavenie nemá vždy taký priamočiary 
charakter. Falošných duchov videl aj apoštol Ján, hoci v jeho prí-
pade mali veľmi zaujímavú podobu – vyzerali ako žaby (Zj. 16:13).

Ani zďaleka som tu nevyčerpal všetky biblické príbehy, ale verím, 
že som dostatočne ukázal, že skúsenosti, o ktorých budem ďalej 
hovoriť, sa v žiadnom prípade nevymykajú biblickému učeniu a sve-
dectvám stoviek generácií ľudí kráčajúcich s Bohom. Skôr by nás 
mala prekvapiť ich absencia. V tejto kapitole upriamim pozornosť 
na jeden konkrétny novozmluvný zdroj nadprirodzeného zjavenia; 
reč bude o dare rozlišovania duchov. V starozmluvnej terminoló-
gii by sme ho síce hľadali márne, napriek tomu si však myslím, 
že niektoré zo spomínaných príbehov s ním priamo súvisia. Dôraz 
kapitoly nebude na samotnú schopnosť vidieť duchovný svet, veď aj 
biblickí proroci prijímali Božie zjavenie rôznymi spôsobmi.

6 :  Duchovný svet  a  da r  roz l i š ovan i a  duchov



S l o b o D A  v  K r i S t o v i

162

Pravda je nanešťastie taká, že tento dar sa v súčasnosti neteší veľ-
kej popularite. Veľa tu zrejme zohráva aj naša nevedomosť. Práve 
tá potom otvára priestor krivým interpretáciám. Tak či onak, dar 
rozlišovania duchov je ešte stále na stránkach Písma a preto voči 
nemu musíme zaujať správny postoj. V prípade, že si pred ním bu-
deme zatvárať oči, bude mať diabol priestor zneužívať našu neve-
domosť, ale, čo je horšie, nebudeme sa tešiť plnosti práce Ducha 
Svätého v našom strede. 

Pavol sa veľmi neobťažoval podrobnosťami a o dare a jeho preja-
voch nám toho veľa nenapísal. V kapitole o duchovných daroch ho 
vlastne len spomenul spolu s ostatnými darmi (1Kor. 12:10). Vieme 
len to, že nám ho dáva Duch Svätý, nevieme však akou formou. 
Samotné grécke slovo diakrisis, ktoré tu prekladáme ako „roz-
lišovanie”, nám toho veľa nenapovie. Vidíme ho aj v Liste Židom 
5:14 a Liste Rimanom 14:1, ale žiaden z týchto veršov ho nespá-
ja s konkrétnym duchovným zmyslom, napr. zrakom či sluchom. 
Osobne zastávam názor, že Boh môže na svoju slávu použiť každý 
zmysel. Veď, ako sme si už povedali, telo nie je hriešne a máme 
ním oslavovať Boha. 

Myslím si, že sa nepomýlime, keď budeme stavať na všeobecnom 
pravidle, že Božie nadprirodzené vedenie prichádza rôznymi spô-
sobmi a v rôznej intenzite. Rovnako predsa vnímame aj dar pro-
roctva. Biblia je písaná v prvom rade tak, aby veci fungovali, nie 
tak, aby sa všetko dalo teologicky kategorizovať. Podstatné je to, že 
dar rozlišovania duchov je vo svojej podstate nadprirodzený a ako 
taký nie je závislý na ľudských pozorovacích schopnostiach. Keďže 
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zdrojom informácií je vševediaci Svätý Duch, dar umožňuje rozpo-
znať veci, o ktorých nevedia ani len ľudia, ktorých sa priamo týkajú.

Potom je tu nemenej dôležitý fakt, že dar rozlišovania duchov, rov-
nako ako každý ďalší dar, je daný na spoločný úžitok (1Kor. 12:7). 
Biblia jasne hovorí, že Duch Svätý nám dáva dary na budovanie 
Cirkvi. To znamená, že ich správne používanie nikdy neprinesie 
horkosť, podozrievavosť a podobne. Dá Duch Svätý tento dar kaž-
dému? Myslím si, že nie, pretože Duch Svätý dáva dary tak, ako 
sám uzná za vhodné (1Kor. 12:11). Určite však verím tomu, že 
ho chce dať podstatne viac ľuďom, než v súčasnosti vidíme. Mám 
dojem, že tento suverénny prvok má aj iný aspekt. Aj keby niekto 
slúžil darom rozlišovania duchov tisíc ľuďom po sebe s najvyššou 
možnou presnosťou, nedá sa zaručiť, že tomu tak bude aj u tisíc 
prvého. V konečnom dôsledku sme neustále závislí na Pánovom 
vedení. Niektoré veci nám Pán ukáže, až keď na ne dozrie čas. 
Zase si spomeň na Pavla a dievčinu s vešteckým duchom, ktorého 
Pavol neodhalil okamžite. 

Sám sa niekedy modlím za ľudí dlhšiu dobu, kým mi Pán koneč-
ne ukáže koreň problému alebo aspoň ďalší krok. Pamätám si na 
dievčinu, ktorá po modlitbe zaznamenala taký posun, že sa jej až 
zmenil výraz tváre. Zmenu si všimlo aj okolie. Najbližšie som ju 
videl až po roku a  okamžite som uvidel silné pôsobenie ducha 
odmietnutia. Nedokázal som uveriť vlastným očiam. V momente, 
keď sa mi s problémom zdôverila, som sa jej zo zvedavosti opýtal, 
či išlo o novinku z posledného obdobia alebo o dlhoročný problém. 
Bez okolkov sa priklonila k  druhej možnosti. Zároveň povedala 

6 :  Duchovný svet  a  da r  roz l i š ovan i a  duchov
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niečo v tom zmysle, že problém ešte donedávna nebola schopná/
ochotná riešiť. Pán jej najprv pripravil vnútro a potom ju po krát-
kej modlitbe oslobodil. 

Rád by som vyzdvihol skutočnosť, že reč je o dare rozlišovania 
duchov, nie démonov. Máme tu Ducha Svätého, anjelov, ľudských 
duchov a démonov. Nikde v texte nevidíme indíciu, že dar by sa 
mal týkať len démonov. Myslím si, že dospievanie v dare postupne 
prinesie širokospektrálne vnímanie. Pán mi nezriedka ukáže stav 
ľudskej duše. Môže byť zranená, ubitá, premožená neverou, hrie-
chom atď. Ako môžeme tento dar získať?

Dar je dar, nemožno si ho kúpiť zbožnosťou, pôstmi, atď. Treba si 
ho skrátka prosiť a prijať bez pocitu zásluh a špeciálnosti. Naša 
modlitba by však nemala byť vlažná, Písmo nás priamo vyzýva 
k horlivosti. Myslím si, že veľa kresťanov sa uspokojilo s darom 
jazykov. Ten si pýtajú s veľkou horlivosťou, vytrvalosťou a vierou 
a zvyčajne ho potom aj dostanú. Podľa Pavla máme túto horlivosť 
aplikovať na všetky duchovné dary, dar rozlišovania duchov nevy-
nímajúc (1Kor. 14:1). 

V momente, keď sa dar začne prejavovať, by sme ho mali začať 
používať. Aj Pavol Timoteja povzbudil k roznecovaniu daru, ktorý 
prijal po jeho modlitbe (2Tim. 1:6). Duch Svätý teda môže dary 
udeľovať aj cez modlitbu človeka, ktorému ich už dal. Pavol nie-
čo podobné píše aj v  Liste Rimanom 1:11, kde vyjadruje túžbu 
udeliť miestnej cirkvi ďalší dar. Skladanie rúk je veľmi vážna, hoc 
často prehliadaná praktika. Vedel si, že Písmo ju pokladá za jed-
nu zo základných doktrín (Žid. 6:2)? Skladanie rúk vidíme okrem 
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iného aj pri krste Duchom Svätým (Sk. 8:17, 19:6), ustanovovaní 
do služby (Sk. 13:3) a uzdravení (Mar. 16:18). V prípade, že túžiš 
po dare rozlišovania duchov, môžeš poprosiť o modlitbu niekoho, 
koho v ňom Duch Svätý už používa. Nezabudni však, že odpove-
ďou nemusí byť plne vyvinutý strom, ale malé semiačko. To potom 
potrebuješ opatrovať, inak sa nebude rozvíjať. Aj u mňa sa tento 
dar začal prejavovať veľmi nenápadne. 

Toľko k tomu, čo vidíme jasne čierne na bielom. Teraz sa presunie-
me k menej jasným otázkam. Buď si ale vedomý, že odteraz bude 
v kapitole veľa osobných skúseností a  teda aj subjektívnych po-
hľadov. Aj keď učenie nemôžeme zakladať na skúsenosti, môžeme 
sa z nej všeličomu priučiť. O praktické skúsenosti sa s nami delí 
napríklad aj Jonathan Welton v knihe The School of the Seers,6 
ktorá sa špeciálne venuje videniu duchovného sveta. 

V mojom živote dochádza k rozlišovaniu duchov rôznymi spôsob-
mi. Často mi vec rovno povie Duch Svätý. O  Božom hlase som 
v kontexte služby už písal pomerne dosť, nebudem mu teda veno-
vať zvláštnu pozornosť. Poviem snáď len jednu skúsenosť, ktorá 
značne vybočuje zo štandardu. Raz sme sa modlili za našu priateľ-
ku, ktorá bola vyslovene trápená diablom. Konkrétne išlo o chro-
nické bolesti a zápaly, ktorým doktori nedokázali prísť na koreň. 
Dlhšiu dobu sme to nevedeli prelomiť a poriadne nás to hnevalo. 
Spolu s jej manželom sme sa začali postiť s tým, že neprestaneme, 
kým nepríde prielom. Na druhý deň som išiel do potravín, keď tu 
zrazu počujem ženský hlas: „Nech je tvoja duša navždy v pekle!“ 
Ťažko povedať, či som ten hlas počul ušami alebo len veľmi jasne 

6 Welton, Jonathan (2013). The School of the Seers. Destiny Image Publishers.

6 :  Duchovný svet  a  da r  roz l i š ovan i a  duchov



S l o b o D A  v  K r i S t o v i

166

v duchu, skôr zastávam druhý názor. Duch Svätý mi takýmto ne-
zvyčajným spôsobom sprostredkoval situáciu, ku ktorej došlo 
pred veľa rokmi. Moju kamarátku teda niekto úmyselne preklial. 
Kliatba mala účinok, pretože jej rodina sa vedome otvorila urči-
tým hriechom (Prís. 26:2). Modlili sme sa a cítila, že jej duša stú-
pala hore (viď 10. kapitola). Pre nepremenenú ľudskú myseľ to 
znie bizarne, ale to vlastne celá Biblia. 

Niekedy nepočujem hlas, ale v mysli sa mi zrazu objaví slovo ale-
bo fráza. Je medzi tým asi taký rozdiel, ako keď mi niekto niečo 
povie (nahlas, potichu), alebo keď si na nejaké slovo iba spome-
niem. Boh k nám často hovorí aj takýmto nenápadným spôsobom. 
Dôležité je, aby sme mali v mysli poriadok a nemysleli si, že všetky 
myšlienky sú naše, prípadne diablove. Len si spomeň na svedec-
tvo o dievčine poviazanej vampirizmom, ktoré som opísal v pred-
chádzajúcej kapitole.

Sú chvíle, keď nič nepočujem, ani mi nič konkrétne nepríde na 
myseľ, len skrátka viem, že niečo je pravda. Aj toto poznanie má 
rozličnú intenzitu, od nenápadného dojmu až po skalopevné pre-
svedčenie. Poviem ti nejaký príklad. Dlho som váhal, či je vhodné 
ísť do podobných detailov, ale možno to niekomu pomôže. Vieš, du-
chovný svet je nad naše chápanie a mnohé veci nedávajú zmysel 
ľudskej logike. Niektorí démoni majú ľahko pochopiteľné mená, 
ako napr. duch hluchý a  nemý (Mar. 9:25), duch nemoci (Luk. 
13:11), bludný duch (1Tim. 4:1) a podobne. Inokedy sa však du-
chovný svet vymyká nášmu obmedzenému chápaniu. Izaiáš 34:14 
napríklad hovorí o démonických príšerách, Pavol sa v Efeze boril 
so šelmami (1Kor. 15:32), potom sú tu už spomínané žaby, ktoré 
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videl apoštol Ján (Zj. 16:13). Ako to máme chápať? Ťažko povedať. 
Ak mám byť úprimný, príliš sa nad tým nezamýšľam a asi mi to je 
jedno. Ak niekde démon je, vyženieme ho, ak nie je, nevyženieme. 
Mená a výzor nie sú prvoradé. Je len otázkou času, kedy budeš 
vnímať niečo nezvyčajné. Nasledujúcim príbehom ti chcem dodať 
trochu pokoja – nie si sám.

Mal som sa modliť za muža, ktorý bol hlboko v  satanovom zo-
vretí a mal s ním hneď viacero zmlúv. Doma som nad tým trochu 
rozmýšľal a zrazu som si bol istý, že jeho hlavný démon (t.j. silný 
muž, viď Luk. 11:21) bol duch vlka. Bol som o tom bytostne pre-
svedčený. V tom bode ma to neprekvapilo, lebo nejde o zriedkavý 
úkaz. Jasné, že sa o ňom v Biblii nič nepíše, ale Biblia neslúži ako 
menoslov démonov. Démonov je obrovské množstvo. Duchovné 
veci posudzujeme duchovne, nemáme sa usilovať o  racionálne 
vysvetlenie. Muž robil hlboké pokánie približne hodinu v  kuse, 
pretože v  živote sa otvoril toľkým veciam, že sme sa až všetci 
čudovali. Naučil som sa, že samotný priebeh modlitby za oslo-
bodenie a následná úroveň slobody sa priamo odvíjajú od hĺbky 
pokánia. Nemôžeme dovoliť, aby ľudia robili pokánie ako z rých-
lika. Plytkými a  veľmi všeobecnými vyznaniami si koledujeme 
o nekonečné hodiny exorcizmu a v konečnom dôsledku aj o nízku 
úspešnosť služby.

V  momente, keď som mal dojem, že všetko potrebné už bolo 
vyznané, som z neho začal vyháňať démonov. Prejavy boli veľmi 
mierne, kým som nepovedal: „Duch vlka, v  mene Ježiša Krista 
choď von!“ Muž prišiel o vedomie, dal sa na všetky štyri a vrieskal 
ako zviera. O chvíľu bolo po všetkom, prebral sa a začal plakať od 
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dojatia, pretože bol konečne slobodný. Ježiš ho oslobodil. Ducha 
vlka som nevidel, nepočul som Boží hlas, iba som si bol istý, že 
tam bol. Po modlitbe sa mu okamžite vyjasnili oči. To ma privádza 
k ďalšiemu spôsobu rozlišovania duchov, a síce k vizuálnemu.

Schopnosť vidieť duchovný svet by nás vôbec nemala prekvapiť, 
veď sme si ukázali, že v Písme ide o častý jav. Niekedy démonov 
uvidíme stáť pri ľuďoch, niekedy vo vnútri, inokedy sú nad hlavou, 
v očiach, vo výraze tváre a podobne. Duch Svätý s nami pracuje 
veľmi individuálne a rôzni ľudia vnímajú veci rôznym spôsobom. 
Aj tu platí, že videnie funguje na škále. Nie vždy vidíme veci fy-
zicky. Často ide o abstraktnejšie a o niečo zahmlenejšie videnie. 
Každé autentické vedenie Ducha Svätého je rovnako cenné, nemá 
zmysel sa s niekým porovnávať. Minule ma doviedli ku dievčaťu 
zasvätenému satanovi. Nič som o nej nevedel, ale hneď som nad 
ňou uvidel zasvätenie satanovi. Nebolo to nič fyzicky viditeľné, 
skôr som mal pocit, že to videl môj vnútorný človek. Takmer by 
som to vedel nakresliť. Dôležité je, že som vedel, že satanovi bola 
zasvätená z vlastnej vôle. Priznala to a Boh ju oslobodil. Okultista 
by asi povedal, že videl auru. Snáď som si týmto prirovnaním prí-
liš nezavaril. Ak je pravda, že diablovi služobníci majú falošné 
duchovné skúsenosti, potom je na mieste otázka, kto má mať tie 
pravé. Samozrejme že my, služobníci Ježiša Krista! 

Vizuálne rozlíšenie je niekedy výlučne vnútornou vecou. Boh nám 
do mysle z času na čas vloží niečo ako fotku, inokedy rovno po-
hyblivú scénu. Nejde teda o otvorené videnie ale o čisto vnútornú 
záležitosť. Išiel som sa modliť za jedno dievča a  tesne pred od-
chodom z domu som ju v mysli videl sedieť vo väzení obklopenom 
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trýznivými duchmi. Spomenul som si na výstrahu, že ten, kto ne-
odpustí, bude daný do rúk mučiteľov (Mat. 18:34-35). Čuduj sa 
svete, veľmi dôležitú časť služby sme venovali práve odpúšťaniu. 
Prosila Ducha Svätého, aby jej pripomenul všetkých ľudí, ktorým 
mala odpustiť. Duch Svätý je verný a vďaka Jeho pomoci sa na nič 
podstatné nezabudne. 

Len raz v živote som k rozlíšeniu duchov prišiel formou sna. Vo 
sne som sa ocitol v miestnosti spolu s kamarátom. Vyzval som ho, 
aby sa na mňa pozrel, a vtedy som odzadu počul Boží hlas, ktorý 
vymenoval štyroch démonov, konkrétne smrť, prekliatie, smilstvo 
a potrat. Vec sa mala tak, že daný človek pred obrátením súhla-
sil s tým, aby jeho partnerka išla na potrat. Týmto rozhodnutím 
v svojom živote otvoril dvere diablovi. Bez váhania urobil pokánie 
a Boh ho oslobodil. Navonok sa neudialo nič dramatické, ale od 
toho momentu sa jeho život s Bohom posunul na vyššiu úroveň 
a to je to najdôležitejšie.

Dar rozlišovania duchov nám pomôže rozpoznať aj prácu Božieho 
Ducha. V cudzom meste som sa stretol so sestrou v Kristu, o kto-
rej som nič nevedel, ale takmer som až videl, že bola veľmi ob-
darovaná v službe vnútorného uzdravenia. Žiarilo z nej niečo, čo 
vo mne vyvolávalo ten dojem. Netrvalo dlho a  zistil som, že to 
bolo jedno z jej najvýraznejších obdarovaní. Podobným spôsobom 
mi Boh ukázal aj pomazanie na jednom pastorovi. Budem znieť 
telesne, ale jeho štýl vystupovania mi vôbec nesedel. Veľmi diplo-
maticky povedané, hladkal ma proti srsti. Mal som však pocit, že 
jeho tvár žiarila silným pomazaním Ducha Božieho, preto som bol 
mimoriadne opatrný a nedovolil som si ho súdiť. Slovami Druhého 
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listu Korinťanom 5:16 by sa dalo povedať, že som sa ho snažil po-
znať podľa ducha, nie tela.

Pokiaľ ide o anjelov, musím povedať, že žiadneho som zatiaľ fy-
zicky nevidel, ale už som ich párkrát vnímal, alebo mal určitý ab-
straktný dojem, že ich vidím. Poznám však ľudí, ktorí anjelov vide-
li vo fyzickej podobe. Nedávno sme sa modlili za dievča, ktoré Boh 
oslobodzoval z veľa vecí. Mal som vnútorný dojem, že k nej prišli 
dvaja anjeli a začali ju duchovne dávať do poriadku. Bola to taká 
malá nebeská chirurgia. V iný deň som mal mať slovo o slobode 
v Kristovi a počas modlitby som mal pocit, že ku mne prišiel anjel, 
ktorého úlohou bolo počas kázne oslobodzovať ľudí. Boh ľudí oslo-
bodzuje aj keď kážeme evanjelium s pomazaním Ducha Svätého. 
Démonom nemusíme stále rozkazovať, niekedy to robí rovno Boh, 
ktorý túto úlohu často zverí práve anjelom.

Pri inej príležitosti som Boha prosil, aby na miesto poslal anje-
lov, ktorí ľuďom pomôžu do slobody. Opieral som sa o verš z Listu 
Židom 1:14, ktorý hovorí, že anjeli sú poslaní do služby tým, ktorí 
majú zdediť spasenie. Od modlitby som nečakal nič fyzicky vidi-
teľné, ale v momente, keď som zatvoril oči, som uvidel záblesk 
svetla vysoký asi tri metre. Trochu som sa vystrašil, otvoril oči, 
ale nič ďalšie som už nevidel. Myslím si, že anjel nám o pár hodín 
neskôr pomohol pri službe mladému satanistovi, ktorý v skutoč-
nosti o Krista nemal žiaden záujem. Na to miesto ho zrejme poslal 
diabol, aby nám hádzal polená pod nohy. Napriek tomu ho Boh 
usvedčil, oslobodil, spasil a pokrstil Duchom Svätým.

Dar rozlišovania duchov nám tiež pomôže rozoznať prácu ľud-
ských duchov. V  najužšom zmysle slova nám Boh môže ukázať, 
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že za prejavmi je ľudský duch pracujúci formou astrálnej projek-
cie. Oveľa častejšie však dôjdeme k podstatne jednoduchšej prav-
de, že problém nie je démonický ale ľudský. Občas slúžim v zbore 
v rómskej osade, kde sa deti hádžu na zem bez toho, aby za tým 
bol démon. Niekedy im nejde o nič iné ako o získanie pozornosti. 
Ľudia sa niekedy trasú aj kvôli duševnému otrasu. Presviedčajú nás 
o  tom televízne zábery z  rôznych miest nešťastia. Vieš, čo je na 
tom najhoršie? Každé z týchto trasení môže navonok vyzerať navlas 
rovnako. Bez Božieho priameho zjavenia budeme vydaní napospas 
ľudskému úsudku, v horšom prípade aj predsudku. Božie vedenie 
rozhodne nie je luxus a sviatočná záležitosť, ale absolútna nutnosť. 

Táto kapitola v tebe možno vyvolala túžbu po dare rozlišovania du-
chov. Chcem ťa povzbudiť, aby si o neho horlivo prosil Boha a po-
tom mal oči na stopkách. Duch Svätý bezpochyby hľadá ochotných 
ľudí, ktorí tento dar použijú na Božiu slávu a  budovanie Cirkvi. 
Možnože v krátkej dobe začneš vnímať na tvoje pomery neobvyklé 
veci. Nezavrhni ich hneď slovami, že si ich určite len namýšľaš. Ak 
v tebe tieto riadky naopak vyvolali dojem, že tento dar sa v tebe už 
prejavuje, rád by som ti odporučil, aby si sa nechal usmerňovať nie-
kým, koho Boh v tejto oblasti už dlhšie používa. Vyvaruješ sa zby-
točným chybám a tvoje videnie sa rýchlejšie rozvinie. Nápomocný 
bude aj človek so všeobecnejším prorockým obdarovaním, nemusí 
hneď ísť o človeka s darom rozlišovania duchov.

V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť, že náhla zmena pohľadu 
na svet okolo nás môže zvádzať k  prílišnému venovaniu pozor-
nosti diablovi. Dajme si na to pozor a čím viac pozornosti venuj-
me Pánovi Ježišovi. Jeho prítomnosť je osviežujúca a revitalizuje 
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myseľ a telo, ktorým silné zážitky s duchovným svetom niekedy 
nerobia dobre. Len si spomeň na Daniela, ktorý po dramatickom 
stretnutí s anjelom na pár dní ochorel (Dan. 8:27). Navyše, ako 
to už pri Božom zjavení býva, pobyt v Božej prítomnosti v nás na 
oplátku vybuduje ešte väčšiu vnímavosť. 

Tiež by som ti odporučil, aby si okolo svojich nadprirodzených 
vnemov nerobil veľký rozruch. Rozprávame sa tu o veciach, ktoré 
majú sklon vyvolávať zbytočné senzácie. Časom si všimneš, že nie 
všetky vnemy predstavujú pozvánku do akcie, preto radšej dva-
krát meraj a raz rež. Ľudia s týmto darom nezriedka vidia pod-
statne viac vecí, než v konečnom dôsledku riešia. Nestačí niečo 
len vidieť, musíme prosiť Ducha Svätého o múdrosť a vedenie do 
akcie. Veľakrát zas niečo vidíme, ale nevieme, čo to je. Čakajme 
na Božie vedenie a vyvarujme sa nerozvážnosti, veď reprezentuje-
me Pána Ježiša a Jeho kráľovstvo.

Čo robiť, ak okolie nie je tomuto daru a vôbec službe oslobodenia 
otvorené? Určite ľuďom nerob napriek. Ak niekde dokážeš 
pokorne zostať bez toho, aby si si uzurpoval právo slúžiť, tak sa 
Boh za svoje autentické dielo v tvojom živote časom buď postaví 
a otvorí ti dvere, alebo ťa zoberie preč. Napriek tomu ťa radšej 
povzbudzujem k  trpezlivosti a  charakteru než k  odchodu. Tiež 
teraz nespadneme zo stoličky len preto, že niekto niekde niečo 
vidí. Dôležitá je dôveryhodnosť daného človeka. K nej neprídeme 
tak, že odídeme pri najmenšej (alebo veľkej) známke odporu a ne-
súhlasu. Naším cieľom je šírenie Božieho kráľovstva. Božie dielo 
v našom živote a spoločenstve sa netočí okolo daru rozlišovania 
duchov. Usilujme sa zachovávať jednotu Ducha v zväzku pokoja 
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(Ef. 4:3). Unáhlené odchody z miestnych zborov tejto priorite vô-
bec nepomáhajú. Práve šírenie Božieho kráľovstva bude predme-
tom nasledujúcej kapitoly. Ešte pred tým sa pokúsim zopakovať to 
najdôležitejšie o dare rozlišovania duchov. 

 

Zdravý kresťan by mal neustále rásť v  chápaní duchovnej 
reality.

 

V Novej zmluve nám takúto možnosť okrem iného dáva aj 
dar rozlišovania duchov. Duch Svätý nám skrze neho uka-
zuje, či máme dočinenia s Ním, anjelmi, ľudskými duchmi 
alebo démonmi. Môže sa prejaviť rôznymi spôsobmi a v rôz-
nej intenzite, ale jeho správne používanie stále vedie k bu-

dovaniu Cirkvi. 

 

Duch Svätý tento dar síce dáva tak, ako sám chce, ale na-
šou úlohou je túžiť po jeho prítomnosti v našom strede. Pán 
nám tento dar môže dať aj prostredníctvom modlitby člove-

ka, ktorého v ňom už používa.
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7

Kristus z nás urobil 
králov

A učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu svojmu Otcovi - Jemu 
sláva a sila na veky vekov. Amen. 

(Zjavenie Jána 1:6)

Lebo ak pádom, prehrešením sa, toho jedného kraľovala 
smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostáva-
jú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v ži-

vote skrze toho jedného, Ježiša Krista. 

(Rimanom 5:17)

Neviem, či si sa niekedy do hĺbky zamýšľal nad dôvodmi Ježišovho 
príchodu na zem. Väčšina vecí, ktoré nám prídu na myseľ, sa diali 
aj v Starej zmluve. Existovalo v nej odpustenie, uzdravenie, zázraky, 
ľudia mali vzťah s Bohom, pričom všetko z toho sa týkalo aj pohanov. 
V Biblii si napríklad čítame, že k  Izraelu sa po odchode z Egypta 
pridalo množstvo Egypťanov. Navyše, títo mohli po prijatí obriezky 
pristupovať k Slávnosti baránka rovnako ako izraelský národ (2Moj. 
12:38,48). Hoci Stará zmluva bola plná obmedzení, kráľovi Dávidovi 
sa dostalo privilégia uctievať Boha takpovediac novozmluvným spô-
sobom, čím ďaleko predbehol svoju dobu. Nehovoriac o  tom, že 
Dávid mal byť podľa Mojžišovho zákona postihnutý kliatbou na šesť 
generácií dopredu, keďže jeho prababka bola Moábka (5Moj. 23:3). 

‚
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Nielenže sa kliatbe úplne vyhol, ale Boh Otec sa rozhodol nazvať 
Mesiáša jeho vlastným menom – Syn Dávidov.

Za Kristovým príchodom toho teda muselo byť ďaleko viac, inak 
by sa Boh neodhodlal k  takému vážnemu kroku. Problém je, že 
často zaostávame ešte aj za starozmluvnými požehnaniami a po-
tom zo zúfalstva a  frustrácie voláme po druhom príchode Pána 
Ježiša. V tejto kapitole sa pozrieme na ďalšie hĺbky evanjelia. Ak 
sa ti doteraz zdali hlboké, potom sa radšej pripútaj. Pravdy, na 
ktoré sa pozrieme, budú také veľkolepé, že nad nimi bude až za-
stávať rozum.

ježiš so sebou priniesol svoje královstvo
Ježiš na svet určite neprišiel preto, aby ľuďom zjednodušil prístup 
do starozmluvných požehnaní. Urobil ďaleko viac! Čítame si, že 
Nová zmluva je o mnoho slávnejšia ako stará (2Kor. 3:9)! Vec sa má 
tak, že Ježišovou smrťou sa doslova ukončili veky. Vedel si o tom? 

Keďže by bol musel mnoho ráz trpieť od založenia sveta. Ale 
teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz navždy na odstránenie 

hriechu svojou obeťou. 

(Židom 9:26)

Peter tieto slová potvrdzuje tým, že Ježiš sa zjavil pri konci časov 
(1Pet. 1:20). Slovné spojenie „koniec časov“ znie pomerne neur-
čito, určite vágnejšie než „teraz pri skonaní vekov“. Čo však po-
vieš na slovo „teraz“ v nasledujúcom verši? „Teraz je súd tohto 
sveta, teraz bude knieža tohto sveta von vyvrhnuté“ (Ján 12:31). 
Ak Ježiš povie, že niečo sa má stať teraz, potom čakám, že sa to 

,
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naozaj stane teraz, nie až o tisíce rokov, nie? Myslím si, že jed-
ným z  našich najväčších nepriateľov je príliš konzervatívne vy-
kladanie Písma. Priveľa vecí interpretujeme symbolicky, obrazne 
a metaforicky. Obzvlášť sa to týka vecí, ktoré nevieme pochopiť, 
často pritom ide o najslávnejšie pravdy Božieho slova. Symbolická 
interpretácia doslovne mienených výrokov vedie k symbolickým 
výsledkom. Biblia to nazýva aj „zbavovanie Božieho slova moci 
vlastným podaním“ (Mar. 7:13). 

Ježiš povedal slová o súde a vyvrhnutí diabla v priebehu posled-
ného týždňa pred ukrižovaním, pričom hneď na to hovoril práve 
o svojej smrti: „Keď budem povýšený od zeme, všetkých potiah-
nem k  sebe“ (Ján 12:32). Jeho smrť teda mala priniesť okamži-
tý súd a  vyvrhnutie diabla. Slovo „teraz“ mi začalo vŕtať v hla-
ve a prosil som Boha o porozumenie. Automaticky som sa pýtal: 
„Vyvrhnuté KDE?“ Táto otázka odštartovala rok tých najneuveri-
teľnejších odpovedí, ktoré budú predmetom tejto kapitoly. Najprv 
si dovolím zhrnúť to najpodstatnejšie z úvodu knihy. 

Boh stvoril prvého Adama podľa svojho obrazu, teda bez hriešnej 
prirodzenosti. Všetci ďalší ľudia sa mali narodiť skrze neho. Adam 
mal zároveň autoritu nad celou zemou, svojím vlastným hriechom 
ju však odstúpil diablovi. V nebi sa medzičasom diala len Božia 
vôľa. Tam diabol nemal žiadnu autoritu, pretože Boh človeku au-
toritu nad nebom nikdy nedal. „Nebesia sú nebesia Hospodinove, 
a zem dal synom človeka“ (Ž. 115:16). Medzi zemou a nebom kvôli 
ľudskému hriechu existoval múr. Izaiáš si ho dobre uvedomoval 
a prosil Boha o jeho odstránenie: „Oj, aby si roztrhol nebesia a zo-
stúpil“ (Iz. 64:1). 

7 :  K r i s tus  z  nás  u rob i l  k rá l ov
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Boh sa rozhodol, že tento múr jedného dňa v Kristovi zničí a znova 
spojí nebo a zem dokopy: „Cieľom správy plnosti časov dovedna 
zobrať všetko v Kristovi, to, čo je na nebesiach, i to, čo je na zemi“ 
(Ef. 1:10). Vieme, že termín „plnosť časov“ sa vzťahuje na Ježišov 
prvý príchod na zem. „Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svoj-
ho Syna, zrodeného zo ženy, podrobeného pod zákon“ (Gal. 4:4). 
Písmo nám opätovné spojenie neba a zeme potvrdzuje aj v Liste 
Kolosanom 1:19-20. 

Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v Ňom prebývala všetka plnosť, 
a aby skrze Neho zmieril všetko cieľom Neho urobiac pokoj 
skrze krv Jeho kríža, skrze Neho, buď to, čo je na zemi, buď 

to, čo je v nebesiach.

Prešlo tridsať rokov a  pri Ježišovom krste sa nebesia skutočne 
roztrhli. „A hneď, keď vychádzal z vody, videl nebesia roztrhávané 
a Ducha, ako čo by holubicu, zostupujúceho na seba“ (Mar. 1:10). 
Onedlho na to Pán Ježiš povedal, že „Čas sa naplnil a priblížilo 
sa Božie kráľovstvo“ (Mar. 1:15). Na zemi sa konečne začala diať 
vôľa nebeského Otca (Žid. 10:9). Veď Ježiš robil vôľu Boha Otca, 
nie svoju vlastnú. 

Pri pozornom čítaní Novej zmluvy sa dozvedáme, že Božie kráľov-
stvo naozaj prišlo už počas Ježišovej služby, hoci v neviditeľnej du-
chovnej podobe. Spojenie „neviditeľná duchovná podoba“ nezna-
mená „neexistujúca a  alegorická podoba“. Zlí duchovia si náhly 
príchod Božieho kráľovstva na rozdiel od ľudí okamžite všimli. Ich 
vyháňanie Pán Ježiš považoval za rukolapný dôkaz jeho príchodu: 
„Ale keď ja Duchom Božím vyháňam démonov, vtedy nečakane 
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prišlo k vám kráľovstvo Božie“ (Mat. 12:28). Dalo by sa povedať, 
že pri oslobodzovacej službe dochádzalo k stretu medzi dvoma krá-
ľovstvami. Pre kráľovstvo temnoty nastali krušné časy. Nielenže na 
zem zavítal Boží Syn, sprevádzalo Ho rovno celé kráľovstvo svetla. 

Realita Božieho kráľovstva bola pre Ježiša natoľko dôležitá, že sa-
motné evanjelium označil ako „evanjelium kráľovstva“ (Mat. 4:23, 
Mat. 9:35). Dvanástich apoštolov poslal kázať o príchode Božieho 
kráľovstva s tým, že ako dôkaz mali uzdravovať chorých, vyháňať 
démonov, atď. (Mat. 10:7-8). Niečo podobné povedal aj sedemde-
siatim (Luk. 10:9). Božie kráľovstvo teda priamo súvisí s prejavom 
Božej moci a uskutočňovaním Jeho nebeskej vôle na zemi. Práve 
evanjelium kráľovstva sa má kázať až do konca sveta (Mat. 24:14). 
Farizejom Ježišove slová vŕtali v  hlave a  priamo sa Ho opýtali, 
kedy to kráľovstvo vlastne príde. 

A  keď sa Ho opýtali farizeji, kedy príde kráľovstvo Božie, 
odpovedal im a riekol: Kráľovstvo Božie nepríde s pozoro-
vaním, ani nepovedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, 

kráľovstvo Božie je medzi vami! 

(Lukáš 17:20-21)

Farizeji si ho napriek tomu nevšimli. Pri jednej príležitosti si čí-
tame, že Božia moc bola prítomná uzdravovať všetkých prítom-
ných farizejov a učiteľov zákona zo širokého okolia, ale ich mysle 
boli príliš zaneprázdnené spochybňovaním Ježišových slov (Luk. 
5:17). Príležitosti sa chopili štyria priatelia chromého muža, kto-
rého Ježiš hneď uzdravil. Ježiš týmto uzdravením presadil Božiu 
nebeskú vôľu na zemi. Ako sa Mu to podarilo? 

7 :  K r i s tus  z  nás  u rob i l  k rá l ov
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Syn cloveka, ktorý je v nebi
Všimol som si, že naše obmedzené chápanie nám pri čítaní Písma 
často zahmlieva oči. Sú pasáže, ktoré som síce čítal celé roky, ale 
moja nepremenená myseľ mi úplne zašifrovala ich hĺbku. Tak to 
bolo aj pri čítaní notoricky známej tretej kapitoly Jánovho evan-
jelia. Určite som ju čítal aspoň stokrát. Jedného dňa mi ale Boh 
dal na modlitbe zažiť niečo, čo mi rozšírilo obzory. Bol to deň ako 
každý iný, sedel som vonku a modlil sa. Nezvyčajné bolo akurát tak 
miesto, nachádzal som sa na detskom ihrisku. Bol som veľmi hladný 
po Božej zjavenej prítomnosti, ale táto túžba bola trochu odlišná. 
Hovoril som niečo v tomto zmysle: „Bože, veľmi chcem zažiť Tvoju 
prítomnosť, ale dnes nechcem, aby si Ty prišiel ku mne, ja chcem ísť 
k Tebe.“ Zrazu som vo vnútri cítil nutkanie kľaknúť si. Samozrejme, 
že som sa mu bránil, pretože na detskom ihrisku sa mi kľačať roz-
hodne nechcelo. A to tam bola maximálne tak jedna mamička a aj tá 
sa už poberala na odchod. Napriek zmiešaným pocitom som si za-
čal kľakať. Zrazu som vo vnútri pocítil niečo veľmi zvláštne. Telom 
som síce pomaly klesal k zemi, ale duchom som začal stúpať hore. 
Nie, nešlo o vytrženie, nič som nevidel, ani nepočul. Celý čas som 
mal zatvorené oči, ale bol som si istý, že Boh ma dvíhal do neba. 
Pointa nemala byť v tom, že tam uvidím Boží trón, alebo začujem 
nebeské chvály, ale v tom, že si uvedomím nebeskú pozíciu svojho 
ducha. Po chvíli som otvoril oči a nadšene som išiel preč. 

Myslel som si, že celá vec sa tým uzavrela. Na druhý deň som „zho-
dou okolností“ čítal práve Jánovo evanjelium. Dostal som sa do 
tretej kapitoly a zrazu v nej vidím nasledovné: „A nikto nevstúpil 
hore do neba, iba ten, ktorý zostúpil z neba - Syn človeka, ktorý je 

ˇ
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v nebi“ (Ján 3:13). Vidíš to? Ježiš sa rozprával s Nikodémom, stál 
oproti nemu tvárou v tvár, ale povedal mu, že zároveň bol v nebi. 
Celé roky som to však čítal nejako takto: „Zostúpil som z neba a raz 
sa do neho zase vrátim.“ Tento verš pritom hovorí niečo úplne iné! 
Pre lepšie pochopenie chronológie si ho dovolím parafrázovať – 
„Zostúpil som z neba a som jediný, ktorý do neho aj vystúpil – som 
v nebi.“  Ježiš bol fyzicky na zemi a duchom v nebi. Keď poviem „du-
chom bol v nebi“, nemá to obrazný význam ako napríklad: „Telom 
som bol na hodine nemčiny ale duchom na dovolenke pri mori.“ 
V tomto prípade má duch dočinenia s duchovným jadrom našej by-
tosti presne tak, ako som písal v druhej kapitole. Nejde o nič obraz-
né! Aj Boh je duch a ani prinajmenšom to nemá obrazný význam!

Keď poviem, že Ježiš bol duchom v nebi, myslím to rovnako sku-
točne ako to, že telom bol v Izraeli. Pán Ježiš bol v úzkom spojení 
s Otcom a Jeho nebeskou vôľou, ktorú následne presadzoval na 
zemi. Prichádzal na miesta okupované diablom a mocou Ducha 
Svätého ich zajímal pre Božie kráľovstvo. Táto moc v konečnom 
dôsledku prechádzala Jeho fyzickým telom, napríklad pri sklada-
ní rúk na chorých, ale bezpochyby pochádzala priamo z Božieho 
Ducha a vo svojej podstate bola duchovná. Vieš, čo je na tom naj-
lepšie? Ježiš bol duchom v nebi ako človek. V spomínanom verši 
jasne hovorí, že v nebi bol v pozícii Syna človeka, nie v pozícii 
všemocného Boha. Povedzme si o tom trochu viac.

naše dedicstvo v Kristovi
Keby Adam nebol zhrešil, jeho potomkovia by chodili v rovnakej 
autorite ako on pred pádom. Boh ju dal do dedičstva všetkým 

7 :  K r i s tus  z  nás  u rob i l  k rá l ov
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ľuďom, nebola len pre Adama a Evu. Veď sme si jasne povedali, 
že Boh zveril zem synom človeka, nie jednému páru (Ž. 115:16). 
Žiadne dedenie autority sa nanešťastie nekonalo, pretože človek 
Bohom zverenú autoritu odstúpil diablovi. Pamätáš si, ako diabol 
Ježišovi povedal, že mu bola daná moc nad všetkými kráľovstvami 
sveta (Luk. 4:6)? Ježiš mu vôbec neoponoval, pretože dobre ve-
del, že hovoril pravdu. Takisto sa mu však nezmienil o svojich plá-
noch získať stratenú autoritu a znova ju dať ľuďom do dedičstva. 
Dedičná strata autority a následné nadobudnutie hriešnej priro-
dzenosti si však vyžadovali, aby Ježiš nad diablom a hriechom zví-
ťazil ako dokonalý človek. Ježiš neprišiel zvíťaziť ako Boh, pretože 
Boh o žiadnu autoritu neprišiel. Biblia jasne hovorí, že Ježišovi boli 
podriadení všetci anjeli, vrchnosti a moci ešte pred príchodom na 
zem (1Pet. 3:22). Na Ježišovom víťazstve je cenné práve to, že ho 
vybojoval ako človek. Pavol túto skutočnosť zdôrazňuje okrem iné-
ho aj v piatej kapitole Listu Rimanom, kde podčiarkuje, že hriech 
vstúpil do sveta skrze jedného človeka (v. 12), ale to isté platí aj 
o dare milosti, ktorý bol tiež daný „skrze jedného človeka Ježiša 
Krista“ (v. 15). Písmo na inom mieste hovorí: „skrze človeka smrť, 
skrze človeka i zmŕtvychvstanie mŕtvych“ (1Kor. 15:21).

Ježišova ľudská stránka je natoľko dôležitá, že jediným prostred-
níkom medzi ľuďmi a Bohom je človek Kristus Ježiš (1Tim. 2:5). 
Aj úplne prvé starozmluvné zasľúbenie o Kristovom príchode Ho 
vykresľuje ako potomka ženy, ktorý hadovi rozdrví hlavu (1Moj. 
3:15). Inak to nie je ani v prvom verši Novej zmluvy, ktorá Krista 
predstavuje ako Syna Abrahámovho, Syna Dávidovho. Len sa-
motné evanjeliá používajú slovné spojenie „Syn človeka“ vyše 
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osemdesiatkrát. Týmto nechcem povedať, že Ježiš nebol Boh, 
alebo že ním prestal byť. Biblia jasne hovorí, že v Ňom prebýva 
všetka plnosť božstva v tele a že Ježiš je pravý Boh a večný život 
(Kol. 2:9, 1Jána 5:20). Ježiš bol zároveň ľudským aj Božím Synom. 
Dobrovoľne však ponížil samého seba a prijal podobu sluhu (Fil. 
2:7). Stal sa menším od anjelov a vo všetkom sa pripodobnil ľu-
ďom (Žid. 2:9,14-17). 

Na celej veci je najneuveriteľnejšie to, že Ježiš si svoju ľudskú 
stránku ponechal aj po vystúpení na nebo. Aj verš o prostredníko-
vi „človeku Kristovi Ježišovi“ je koniec koncov napísaný dávno po 
nanebovstúpení (1Tim. 2:5). Ešte priamočiarejší dôkaz nachádza-
me v Zjavení Jána 5:5, kde si čítame o otváraní knihy zapečatenej 
siedmimi pečaťami. Nedokázal ju otvoriť nikto na nebi, na zemi, 
ani pod zemou. Teda až na Leva z pokolenia Júdovho, potomka 
Dávidovho. Aj tu je víťazný Kristus prezentovaný ako potomok 
človeka. Boh týmto dodržal svoj dávny sľub - nad hadom zvíťazil 
Evin priamy potomok. Napokon, koho Štefan videl stáť po Božej 
pravici? Syna človeka (Sk. 7:56). Skrze koho bude Boh súdiť svet? 
„V osobe muža, ktorého určil nato, a podáva všetkým ľuďom vieru 
vzkriesiac Ho z mŕtvych“ (Sk. 17:31).

Teraz prichádza absolútne kľúčové zjavenie. Večný nestvorený 
Boh sa najprv dobrovoľne ponížil a dal bokom svoj majestát a pan-
stvo, aby ich následne zdedil ako človek Ježiš Kristus. Veď Ježiš 
svojim učeníkom po vzkriesení povedal, že mu bola daná všetka 
moc na nebi aj na zemi (Mat. 28:18). Prečo by Mu mala byť daná, 
keď Mu po celú večnosť aj tak patrila? Pretože ju dostal ako člo-
vek. Podobne zaujímavé sú aj tieto verše.

7 :  K r i s tus  z  nás  u rob i l  k rá l ov
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Preto aj Boh Jeho povýšil nad všetko a  dal Mu z  ľúbos-
ti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v  mene Ježiša 
sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a  pozemských 
i podzemských, a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je 

Pánom, na slávu Boha Otca.  

(Filipanom 2:9-11)

Ježiš si na Boží trón nesadol sám. Pred príchodom na zem tam 
sedel ako Boh a boli Mu podriadené všetky mocnosti. Potom Ho 
na to isté miesto autority posadil Boh Otec ako bohočloveka. 
Neuveriteľné! Práve tento Ježiš, Boh a človek v jednej osobe, je 
zakladateľom nášho nového rodu. Po znovuzrodení už viac ne-
nesieme obraz prvého Adama, ale obraz Ježiša Krista, slávneho 
Syna človeka, ktorého Biblia okrem iného nazýva aj „posledným 
Adamom“ či „druhým človekom“. 

Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou dušou, 
posledný Adam oživujúcim duchom. [...] Prvý človek zo 
zeme zemský, z hliny, druhý človek - Pán z neba. Aký bol 
ten zemský, takí aj všetci zemskí, a aký ten nebeský, takí aj 

všetci nebeskí. 

(1. Korinťanom 15:45,47-48)

Fascinujúce! Boh nás na základe moci vzkriesenia doslova nano-
vo stvoril v Ježišovi Kristovi z nesmrteľného semena a teraz nás 
premieňa na svoj obraz (Ef. 2:10, 1Pet. 1:23, Kol. 3:10).  Ježišovo 
vzkriesenie bolo absolútne unikátne a  nemalo žiadnu obdobu. 
Apoštol Ján hovorí, že Ježiš bol prvorodený z mŕtvych (Zj. 1:5), 
Pavol používa výraz „prvotina tých, ktorí zomreli“ (1Kor. 15:20). 
To všetko napriek tomu, že v Biblii vstalo z mŕtvych mnoho ľudí, 
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a to v Starej aj Novej zmluve. Čím sa Ježišovo vzkriesenie odli-
šovalo od – povedzme – Lazárovho? Okrem iného tým, že Ježiš 
neprekonal len fyzickú ale aj duchovnú smrť. Krása evanjelia spo-
číva v  tom, že Boh nás nechal zomrieť a  vstať z mŕtvych spolu 
s Kristom (Ef. 2:5-6). Ježiš na kríži dostal to, čo sme si zaslúžili my, 
aby sme v Jeho vzkriesení a nanebovstúpení dostali to, čo si zaslú-
žil On! „Aby sme, ako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak 
aj my chodili v novote života“ (Rim. 6:4). Nielenže spolu s Ježišom 
zomierame a ideme do hrobu, ale spolu aj vstávame z mŕtvych do 
Jeho slávneho života! 

Teraz si radšej drž klobúk. Nielenže máme Kristovu DNA (keďže 
sme sa narodili z Krista, teda už nie z  tela a krvi), ale zároveň 
sme Jeho spoludedičmi (Rim. 8:17). Poviem to ešte raz. Ježiš sa 
s nami delí o vlastné dedičstvo, ktoré mu Boh Otec dal ako člove-
ku Kristovi Ježišovi!!! Naše dedičstvo obsahuje aj obnovenie auto-
rity nad kráľovstvom tmy. Sloboda od hriechu a diabla je teda 
v prvom rade vecou novej rodinnej línie, nie vecou vlastnej 
zbožnosti a rafinovaných exorcistických techník. 

Teraz sa vrátim k  dvojici veršov citovaným v  samotnom úvode 
tejto kapitoly. Ježiš nás už urobil kráľmi, ktorí majú kraľovať už 
v  tomto živote. Kráľovský titul v sebe automaticky nesie autori-
tu. Nezabudni, že Božie kráľovstvo je už tu! Má jedného Kráľa 
s veľkým „K“, ktorý sedí na nebeskom tróne. Ten ustanovil nás, 
kráľov s malým „k“, ktorých úlohou je presadzovať Jeho nebeskú 
vôľu na zemi. Ako to máme robiť? Presne tak ako náš Učiteľ. Aj 
my sme duchom v nebi! Zopakujem, že „duchom“ neznamená ob-
razne. Navyše, nie sme tam len tak, sme tam priamo v Kristovi. 

7 :  K r i s tus  z  nás  u rob i l  k rá l ov
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A to všetko už na tejto strane večnosti. Písmo nás v tejto otázke 
nenecháva na pochybách. Všimni si použitie minulého času v na-
sledujúcich veršoch.

Ale Boh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, 
ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, 
spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení - a spolu 
vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu 

Ježišovi... 

(Efezanom 2:4-6)

Spolu s Kristom do hrobu, spolu s Kristom do neba! Myslím si, 
že Biblia posadenie v ponebeských oblastiach niekedy symbolic-
ky prirovnáva k Božiemu vrchu. Línia tohto zasľúbenia začína už 
v Starej zmluve.

Dovedieš ich a  zasadíš ich na vrchu svojho dedičstva, 
na pevnom mieste, ktoré si pripravil nato, aby si tam býval, 
ó, Hospodine! V svätyni, ó, Pane, ktorú postavia Tvoje ruky. 

(2. Mojžišova 15:17) 

Mojžiš predzvestoval, že Boh svoj ľud privedie do vlastnoručne po-
stavenej svätyne. Očividne tu nehovoril o Mojžišovom stánku, pre-
tože ten postavil človek (Žid. 8:2). Rozmýšľaj nad tým. Mojžišove 
proroctvo sa vzťahovalo na čas po Kristovej obeti, netýkalo sa ži-
vota izraelského ľudu na púšti či v zasľúbenej zemi. Naplnilo sa až 
pri Božích deťoch, ktoré Boh pri znovuzrodení duchovne vzkriesil 
a posadil v ponebeských oblastiach.

Pri téme o znovuzrodení a vstupe do Božieho kráľovstva na scénu 
znova prichádzajú voda a Duch. Pamätáš si, ako Ježiš Nikodémovi 
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povedal, že sa musí narodiť znova, inak neuvidí Božie kráľovstvo? 
Toto narodenie musí byť z vody a z Ducha (Ján 3:2-6). Nepripomína 
ti to niečo? Telesný človek, tzn. duchovne mŕtvy človek narode-
ný pod kliatbu (t.j. potomok prvého Adama), nemôže vstúpiť do 
duchovného kráľovstva. Najprv musí zomrieť s Kristom na kríži, 
potom s Ním vo vodnom krste vstúpiť do hrobu a následne vstať 
mocou Božieho Ducha z mŕtvych. Takýto človek už nenesie obraz 
prvého Adama ale obraz Ježiša Krista, posledného Adama (Rim. 
8:29, Kol. 3:10). Rozmeňme si to na drobné. 

1)  Stvorenie Sveta: Voda, Duch, prvý Adam. Všetci sa do sveta 
rodia cez Adama, preto sa kvôli jeho pádu rodia hriešni.

2)  Súd Starodávneho Sveta: Voda, vietor (symbol Ducha), Noe. 
Všetci sa do sveta rodia cez Noeho, preto sa tiež rodia hriešni. 
Potopa nemala moc zlomiť hriešnu prirodzenosť.

3)  Božie kráľovstvo na zemi: Voda, Duch, Ježiš Kristus (posledný 
Adam). Všetci sa do nového sveta, t.j. do Božieho kráľovstva, ro-
dia skrze Krista, preto sa rodia bez hriešnej prirodzenosti a sú 
oslobodení od diablovej nadvlády. Nezabudni, že Ježiš Božie 
kráľovstvo priniesol na zem už počas svojho prvého príchodu.

Pri znovuzrodení nás Boh vytrhuje z  kráľovstva temnoty a  pre-
miestňuje do kráľovstva svetla: „Ktorý nás vytrhol z moci temnosti 
a premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky“ (Kol. 1:13). To, že 
nás Boh vyslobodil od budúceho hnevu, je len jedna časť pravdy 
(1Tes. 1:10, Rim. 5:9). Tiež nás vyslobodil z prítomného veku zlé-
ho!!! „Ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vytrhol z prí-
tomného veku zlého podľa vôle Boha a nášho Otca“ (Gal. 1:14). 

7 :  K r i s tus  z  nás  u rob i l  k rá l ov
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Rovnako ako Ježiš za dní svojej pozemskej služby, ani my nie sme 
z tohto sveta. 

Ja som im dal Tvoje slovo, a svet ich vzal v nenávisť, pretože 
nie sú zo sveta, ako ja nie som zo sveta. Neprosím, žeby si 
ich vzal zo sveta, ale žeby si ich zachoval od zlého. Zo sveta 

nie sú, ako ja nie som zo sveta.

 (Ján 17:14-16)

Presne z toho dôvodu Pavol Filipanom píše, že ich občianstvo je 
v nebi, nie, že tam raz bude (Fil. 3:20). Z výroku takého kalibru 
vyplýva veľa vecí, okrem iného aj veľká autorita nad ríšou tmy 
a schopnosť presadzovať Božiu vôľu na tejto planéte. Poviem ti pár 
svedectiev z tohto súdka.

obnovená autorita v mene ježiš
Bol som na kresťanskej akcii a po rannom čase s Pánom som išiel 
do služby. Hneď som počul, že obďaleč sa niekto neúspešne snažil 
vyhnať démona. Ten démon sa smial a hovoril nejaké nezmysly. 
Vraj to trvalo už hodnú chvíľu. Nahnevalo ma to a rozhodol som sa 
pomôcť. Duch Svätý mi ukázal, že ten démon nevychádzal, preto-
že bol súčasťou komplexnejšej štruktúry diablovej práce v živote 
dotyčnej mladej ženy, ktorá sa otvorila mnohým falošným duchom. 
Povedali mi, že ukričaný démon sa volal „duch falošného proroc-
tva.“ Viedol som ju teda do pokánia. Vedel som, že teraz pôjde von 
veľmi rýchlo. „Duch falošného proroctva, vyjdi von v mene Ježiš!“ 
Démon začal kričať a dievča sa zvíjalo na stoličke. „Teraz vyjdeš 
von v mene Ježiš, lebo to tak koniec koncov chce môj Kristus!“ 
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Teraz nebudem preháňať, dievča v  okamihu zakašľalo a  démon 
bol preč. 

Musím priznať, že takýto razantný prejav Božej moci nás všetkých 
prekvapil. Trochu som to začal analyzovať. Démon vyšiel, keď som 
povedal, že to tak chcel Kristus. Myslíš si, že to nevedel? Celé 
roky si toho bol dobre vedomý. Teraz však na scénu prišli kresťa-
nia a presadili Božiu nebeskú vôľu na zemi, preto ten dramatický 
rozdiel. Božia vôľa sa na zemi deje skrze Cirkev! „Lebo všetky 
zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v Ňom áno a preto aj skrze Neho 
amen, Bohu na slávu skrze nás“ (2Kor. 1:20). V čase písania tejto 
knihy, teda po vyše siedmich rokoch, je tá mladá žena stále slo-
bodná a dokonca začala sama slúžiť v službe oslobodenia. Bol som 
len jeden z viacerých, ktorí jej k tejto slobode pomohli.

Keď kráčame v Božej blízkosti, Jeho moc sa niekedy prejaví skôr, 
než stihneme povedať „v  mene Ježiš.“ Len si spomeň na Petra 
a Tabitu a Pavla a chromého muža v Lystre (Sk. 9:40, Sk. 14:10). 
Nevyzývam nás k tomu, aby sme prestali používať Pánovo meno, 
to by nás určite doviedlo do bludu. Vidíme však, že človek kráča-
júci v Božej prítomnosti zažíva prejavy Božej moci veľmi ľahko. 
Kráčanie v tejto moci nám dovoľuje diablovi rozkazovať, ako keby 
sme boli Božie vlastné ústa. Presne o tom hovorí prorok Jeremiáš 
v jednom z najzaujímavejších veršov o Božej autorite. 

Preto takto hovorí Hospodin: Ak sa navrátiš, i ja ťa navrátim, 
a  budeš stáť pred mojou tvárou, a  keď oddelíš drahú vec 
od ničomnej, budeš ako moje ústa. Nech sa oni navrátia 

k tebe, ale ty sa nenavrátiš k nim. 

(Jeremiáš 15:19)

7 :  K r i s tus  z  nás  u rob i l  k rá l ov
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Prorok zápasil s rozčarovaním, pretože poslušnosť Bohu predstavo-
vala zdroj neustáleho prenasledovania a posmechu. Boh mu povedal, 
aby sa vrátil do služby, oddelil drahé od ničomného, pretože potom 
bude stáť pred Jeho tvárou a bude ako Jeho vlastné ústa. Čím sme 
Bohu bližšie, tým viacej moci cez náš život prechádza. Démoni, ktorí 
by sa s nami niekedy dlho hádali, zrazu počúvajú veľmi rýchlo.

V tejto súvislosti poviem ďalšie svedectvo. Zavolali ma k manifes-
tujúcej sa mladej žene, ktorá v detstve otvorene uctievala vlkola-
kov. O tomto svedectve si podrobne povieme v deviatej kapitole. 
Aj tentoraz mi Duch Svätý rýchlo ukázal, akí démoni boli vo veci. 
Oslovil som ich menom a povedal „Zväzujem vás v m...“ – ani som 
nestihol dopovedať „...mene Ježiš“ - a prejavy okamžite prestali. 
Tí duchovia zareagovali na to, že som stál v Ježišovej prítomnos-
ti. Počúvli ma rovnako, ako by poslúchli samotného Pána Ježiša 
a presne o tom je delegovaná autorita. Potreboval som len dve zá-
kladné veci – poslušnosť povolaniu a istotu, že naozaj zastupujem 
Ježiša. Démoni sa boja Ježiša, nie Jeho mena! Ľuďom sa to nepočú-
va dobre, ale Ježišovo meno samo osebe nestačí. Len si spomeň na 
Skevových synov, ktorí sa pokúsili vyháňať démonov v mene Ježiša, 
ktorého hlásal Pavol (Sk. 19:13-20). To je predsa správny Ježiš, 
nie? Problém bol v tom, že v ich ústach sa Ježišovo meno premenilo 
na bezmocnú frázu. Nielenže ich démoni nepočúvli, ale ešte ich aj 
poriadne doriadili. Nedokážem náležite zdôrazniť dôležitosť krá-
čania v Božej prítomnosti. Jedine Duch Svätý nás dokáže uviesť do 
tak skutočného vzťahu a jednoty s naším nebeským Pánom, že bu-
deme môcť hovoriť v Jeho vlastnom mene. Nech je Ježiš oslávený!
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Ježiš nám dal moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a všetkej moci 
nepriatelia, pričom nič z  toho nám nemôže ublížiť (Luk. 10:19). 
Myšlienka šliapania vo mne evokuje pocit nadvlády. S diablom ne-
bojujeme ako úbožiaci žobrúci o Božiu intervenciu. Zastupujeme sa-
motného Krista a záujmy Jeho kráľovstva. Poviem ti ďalšie svedectvá 
o tom, ako mi Boh pomohol ustanoviť Jeho vládu na úkor diablovej.  

Raz sme išli na návštevu k priateľom žijúcim v zahraničí. Po prí-
chode som bol prekvapený mierou duchovného útlaku, ktorý pa-
noval v celom dome. Situáciu kvôli jej delikátnosti trochu poza-
hmlievam. Problém bol v tom, že majiteľ domu v mladosti dokorán 
otvoril život vplyvu ženy, o ktorej nevedel, že bola vysoká satanist-
ka. Situácia sa vyvinula tak, že jeho smrťou by táto žena veľa zís-
kala. Neviditeľné duchovné väzby vytvorené čarovnými rituálmi 
jej dovoľovali spôsobovať neustále problémy. Vo veci však nešla 
sama, podporovala ju väčšia skupina satanistov. Všetci obyvatelia 
domu trpeli emocionálne aj fyzicky. Sám majiteľ napríklad dostá-
val časté mikrospánky. Doslova som ho našiel spať v zaparkova-
nom aute, pričom do cieľa dorazil nanajvýš päť minút pred nami. 

Jeden večer som nad ním uvidel ducha satanizmu, napriek tomu, 
že som ešte nepoznal všetky súvislosti, ktoré som tu práve opísal. 
Vymanenie sa z jeho vplyvu si vyžadovalo konkrétne kroky v me-
dziľudských vzťahoch. Urobil pokánie a v mene Pána Ježiša sme 
zlomili všetku moc čarodejníckych rituálov. Potom ma prítomní 
poprosili, aby som sa v mene Ježiš postavil voči celej satanistickej 
skupine. Bol som z toho trochu nervózny. Išlo o prvú konfrontá-
ciu takého kalibru a navyše som bol ovplyvnený knihami o tom, 
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že diabol sa nám za duchovný boj tvrdo pomstí. Duch Svätý ma 
tichým hlasom povzbudil, aby som sa nebál. 

Začal som sa poriadne nahlas modliť. V  mene Pána Ježiša som 
zlomil moc tej čarodejnice. Podľa všetkého išlo o satanovu kňaž-
nú. To ale nie je problém, pretože Kristus nás urobil kňazmi naj-
vyššieho Boha. Ľudia v dome zažili okamžité uvoľnenie. Prvýkrát 
po dlhej dobe mali pokojný spánok. Najzaujímavejšie to ale bolo 
po našom odchode. Mužovi začali chodiť sms-ky približne nasle-
dovného obsahu: „Nemysli si, že ti tvoji priatelia zo Slovenska 
pomôžu.“ „Dnes sa bude konať čierna omša, tvoje meno pokro-
píme krvou nemluvňaťa.“ „Dnes sa budeme radiť o tvojej budúc-
nosti.“ Čiže tí satanisti vedeli, čo sa stalo, hoci o tom nemohli mať 
žiadne prirodzené poznanie. Netrúfnem si povedať, čo všetko bola 
pravda. Faktom ostáva, že sme klepli po prstoch vysokým služob-
níkom diabla. Najlepšie na tom bolo to, že ich bolo viac ako nás 
a ja som mal len dvadsať rokov. Pre Božiu moc to nepredstavovalo 
žiaden problém. Božie kráľovstvo je pre deti. (Mimochodom, nie 
je zaujímavé, že Boh mi dal veľké zjavenie o  svojom kráľovstve 
práve na detskom ihrisku?) Odvtedy uplynulo veľa času a nikdy 
sa ma nijako nedotkli. Táto vojna je Božou vôľou, Boh nám preto 
automaticky poskytuje ochranu. 

Musíme dospieť do bodu, že budeme diablovo kráľovstvo vyháňať 
tak, ako lampa vyháňa tmu. Ježiš jasne povedal, že sme svetlo 
tohto sveta. Tiež povedal, že nás do sveta poslal rovnako ako Jeho 
poslal Otec. Ježiš sa s diablom nemaznal. Satan nad Ním nemal 
absolútne nijakú autoritu a voľky-nevoľky Mu musel ustúpiť. Ježiš 
prišiel ako Pán z neba a vôbec si nelámal hlavu nad diablovými 
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viac alebo menej vážnymi právami zotrvať na tom - ktorom mies-
te. Práve naopak. Hneď na začiatku služby si to namieril do tých 
najtmavších krajov, aby sa naplnili slová Izaiáša „Ľud, ktorý sedel 
vo tme, uzrel veľké svetlo, a sediacim v krajine a v tôni smrti vziš-
lo svetlo“ (Iz. 9:2, Mat. 4:16). Nezabudni, že aj my sme občania 
nebies a slúžime mocou Božieho Ducha.

Vďaka nej môžeme prebrať človeka, ktorý počas modlitby príde 
o vedomie, zabrániť démonovi, aby človeka zranil, vynútil zvra-
canie, robil neporiadok, kričal atď. Pri jednej príležitosti sme sa 
s priateľmi modlili za dievča zasvätené satanovi. Bolo po polnoci 
a nachádzali sme sa v panelákovom byte. Nikomu z nás ani len ne-
napadlo, že by nás diabol mohol zastaviť krikom. Táto myšlienka 
mi prišla na um až pri písaní tejto knihy, keď som sa zamýšľal nad 
autoritou, ktorú nám Pán zveril za účelom budovania svojho krá-
ľovstva. Netvrdím, že všetky služby sú takéto idylické, ale mám 
nádej, že Boh nám postupne pomôže na vyššie úrovne duchovnej 
moci. Porozumenie nášho dedičstva v Kristovi nám otvorí väčšie 
dvere viery a zjednoduší modlitebné postupy. Čo je najdôležitej-
šie, Ježiš bude oslávený a dostane to, za čo zaplatil. Zase si pomô-
žem konkrétnymi svedectvami. 

Na jednom zhromaždení za mnou prišla pani v  strednom veku. 
„Za čo sa budeme modliť?“ „Za Božie kráľovstvo.“ Chytil som ju 
za ruky a  slovami som začal uvoľňovať moc Božieho kráľovstva. 
Musela sa ma chytiť, aby nespadla. Duch Svätý mi dal rozpozna-
nie, že v jej živote pôsobili trápiaci duchovia. Nemal som dojem, že 
by jej oslobodeniu niečo bránilo, preto som rovno povedal: „Nech 
v mene Pána Ježiša odíde všetko, čo vás trápi.“ Boh ju okamžite 
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oslobodil. Tí duchovia veľmi dobre vedeli, že som narážal na nich 
a nie na nepriaznivú politickú situáciu. Nech je oslávený Pán Ježiš! 

O chvíľu na to ma zavolali k mladému mužovi, ktorý v zadnej časti 
miestnosti prišiel o  vedomie a  prešiel do stavu, ktorý nápadne 
pripomínal tranz. Situácia upútala značnú pozornosť, pretože pre 
mnohých prítomných išlo o nevídanú vec. Kľakol som si na zem, 
oprel mu hlavu o koleno a po šepky povedal niečo nasledovné: „Ja 
viem, že ty nie si Duch Svätý. Vyzeráš skôr ako duch šamanizmu. 
V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z neho vyšiel.“ Chlapec 
prakticky okamžite prišiel k vedomiu a prihovoril sa mi. Myslím 
si, že sa mi aj poďakoval. Služba oslobodenia vôbec nemusí byť 
zdĺhavá. Nikdy neživme diablove senzácie. V službe oslobodenia 
nie je miesto pre ego, show, nerozumné pripomienky ani objektívy 
kamier. Ježiš často slúžil veľkým zástupom a nemyslím si, že kaž-
dú modlitbu sprevádzal hodinový poradenský rozhovor. Výnimkou 
nie sú ani naoko silnejšie poviazania.

Modlil som sa za mladú ženu, o ktorej by sa dalo povedať, že pat-
rila k  ťažším prípadom. Z  nejakého dôvodu sa nervovo zrútila, 
skončila v opatere odborníkov, niekto dokonca vyslovil podozre-
nie na schizofréniu. Jej poviazanie bolo viditeľné na prvý pohľad. 
V kolektíve sedela úplne ticho, mala kalné oči a pohľad upriamený 
do zeme. Takmer by som dal ruku do ohňa za to, že jej problém 
priamo súvisel s  okultnými a  špiritistickými praktikami rodiny. 
Rozhovor o dedičných poviazaniach však v jej stave neprichádzal 
do úvahy. Rovno som na ňu položil ruku a tichým hlasom konfron-
toval jednotlivé duchovné mocnosti podľa mena. Netrvalo dlho 
a uvedomil som si, že moja modlitba neprinášala žiaden prielom. 
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Urobil som to, čo pri službe robím často - v snahe o získanie nadhľa-
du som sa prešiel po miestnosti. Popritom som sa Ducha Svätého 
zmätene pýtal na príčinu môjho neúspechu. Zrazu mi do mysle pri-
šli slová: „Príliš to komplikuješ.“ „Dobre,“ pomyslel som si, „Tak to 
urobím najjednoduchšie, ako sa len dá.“ Znovu som na ňu položil 
ruku a rovnako tichým hlasom povedal nasledovné: „V mene Ježiša 
Krista prikazujem všetkým démonom, aby odišli z jej života. Ničím 
všetku prácu zlého v jej živote.“ Navonok sa síce neudialo nič mi-
moriadne, ale v srdci som mal istotu, že táto modlitba bola ďaleko 
účinnejšia. Povedal som jej, že do pár dní bude v poriadku a vďaka 
Bohu som sa nepomýlil. Dievča sa má výnimočne dobre do dnešné-
ho dňa. Nemala poňatie, že jej problém bol spôsobený nečistými 
duchmi a ani som ju tým nezaťažoval. Oslobodzovacia služba nie 
je komplikovaná, stačí kráčať v  Duchu Svätom. Ilustrujem to na 
jednom z mojich najobľúbenejších svedectiev.

Raz som počas služby začul hrôzostrašný démonický krik, z kto-
rého priam tuhla krv v žilách. Neplánoval som sa situácie zúčast-
niť, pretože tam už bolo pár skúsených služobníkov. Okrem toho 
sa ti priznám, že bolo neskoro a zvyšok večera som chcel stráviť 
s priateľmi. Pred očami som mal vyprážaný syr s hranolkami, nie 
boj s démonmi. Duch Svätý môjmu hladu nanešťastie neprikladal 
rovnakú váhu a  vytrvalo mi dával na srdce, aby som tam išiel. 
Zmocňoval sa ma dojem, že situácia nejako súvisela so zneužitím. 
Prišiel som teda k poradcom a opýtal sa, či do toho môžem vstú-
piť. Súhlasili. Na stoličke sedel mladý muž, z ktorého zúrivo kriča-
li démoni. Pokúšali sa so mnou nadviazať rozhovor, ale úplne som 
ich ignoroval. Začal som sa modliť proti zneužitiu a zdalo sa, že 
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som trafil klinec po hlavičke. Po tejto úvodnej modlitbe mi Duch 
Svätý už neukazoval nič konkrétne. 

Démoni mi so smiechom hovorili, že Ježiš je ďaleko. Pred rokmi by 
som im automaticky oponoval nejakými veršami. Citovanie veršov 
nie je na škodu, nikde sa však nepíše, že sme povinní s diablom 
hrať biblický pingpong. Niektorí ľudia majú v mysli toľko problé-
mov aj preto, lebo reagujú na každú diablovu myšlienku. Démon 
sa mi vzápätí predstavil ako „Duch vojny.“ Nemal som poňatie, či 
hovoril pravdu. Zrejme chcel, aby som sa s ním začal rozprávať, 
alebo aspoň prebral muža k vedomiu a povypytoval sa ho na voj-
nu. „Nie si náhodou fascinovaný vojnou? Nestali sa v tvojej rodine 
vojnové vraždy?“ To by ale stálo čas a energiu a hlavne by som sa 
nechal viesť démonom, nie Duchom Svätým. Myslím si, že je to 
častá chyba. Prečo sa radšej rovno neopýtať Ducha pravdy? 

V duchu som sa Pána opýtal, či démon mal právo v tom mužovi 
zotrvať, vôbec som sa nezapodieval jeho menom. V srdci som cítil 
zápornú odpoveď. Po chvíli skúmania som mal pocit, že ku mne 
naozaj hovoril Boh. Znenazdajky som povedal: „Démon, Duch 
Svätý mi povedal, že v  tom mužovi nemáš žiadne právo ostať.“ 
Démon okamžite stíchol a prekvapene sa na mňa pozrel (aspoň 
sa mi to tak zdalo). Čakal asi všetko, len nie toto. „V mene Ježiša 
Krista ti rozkazujem, aby si z  neho hneď vyšiel!!!“ Chalan pri-
šiel ku zmyslom a do dnešného dňa je slobodný. Buďme vedení 
Duchom Svätým, nie diablom. Ide o  najjednoduchšiu, najefek-
tívnejšiu, najspoľahlivejšiu a  v  neposlednom rade aj najrýchlej-
šiu metódu oslobodzovacej služby. Už si nepamätám, čo sa v ten 
večer stalo s mojimi pseudo-gurmánskymi chúťkami, určite však 
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nezabudnem na razantný prejav moci Božieho kráľovstva v živote 
človeka zotročeného diablom. „Jeho kráľovstvo je večným kráľov-
stvom, a Jeho panstvo trvá z pokolenia na pokolenia“ (Dan. 3:33).

V mene Pána Ježiša sa Božou mocou učím pomôcť aj chorým. Bol 
slnečný jarný deň a po práci som sa išiel modliť na Bankov, neďa-
leké rekreačné miesto pod košickým lesom. Na lavičke obďaleč se-
dela žena, ktorej som pred pár dňami na tom istom mieste hovoril 
evanjelium. Mal som pocit, že Duch Svätý ma za ňou znovu posielal. 
„Dobrý deň, Gitka, ako sa máte?“ „Nemám sa dobre. Nech mi Boh 
odpustí, ale už som rozmýšľala aj nad samovraždou.“ Gitka vyzerala 
ako bezdomovkyňa, v skutočnosti však bývala so ženou, ktorú ne-
mala práve v  láske. „V Biblii sa píše, že kto má Syna, má život“ – 
odpovedal som jej. „Vidím, že vám o Ježišovi musím povedať viac.“ 
„Povedzte!“ Prisadol som si a rozrozprával som sa o mojich skúse-
nostiach s Pánom Ježišom. Chvíľami len udivene pokyvovala hlavou. 

Zrazu mi do srdca prišla myšlienka, že jednu nohu mala kratšiu 
ako druhú. V svojom rozprávaní som preto prešiel od osobného 
stretnutia s Ježišom na svedectvá o uzdravení. Opýtal som sa jej, 
či ju náhodou nebolel chrbát. Nemýlil som sa. Poprosil som ju, 
aby sa vyrovnala, oprela chrbát o lavičku a vystrela nohy. K vlast-
nému počudovaniu zistila, že jednu nohu mala naozaj kratšiu. 
„Boh vám pomôže už dnes! Poproste Ho, aby vám uzdravil nohu.“ 
V skutočnosti som nepredpokladal, že by mala dosť viery na po-
dobnú modlitbu. Nechcel som však, aby uzdravenie bolo úplne 
sprostredkované, pretože v konečnom dôsledku musí každý pred 
Boha predstúpiť sám. Potom som si k nej kľakol, obe nohy chytil 
do rúk a  v  mene Pána Ježiša tej kratšej prikázal, aby dorástla. 

7 :  K r i s tus  z  nás  u rob i l  k rá l ov
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Gitka od údivu až vykríkla, keď jej Boh predĺžil nohu priamo pred 
očami. „Zázrak! Ste neobyčajný človek! Doma vám snáď ani neu-
veria, čo sa tu dnes stalo!“ Jej slová mi dodnes pripomínajú verš 
z Listu Rimanom 8:19 „Lebo túžobné vyzeranie stvorenia očakáva 
zjavenie synov Božích.“

Táto pani samu seba síce považovala za kresťanku, ale jej viera 
viac pripomínala poverčivosť, okultizmus a  ľudové náboženstvo. 
Strávil som s ňou ešte pár minút a snažil som sa jej otvoriť oči. 
Netvrdím, že na mieste úplne zanechala svoj spôsob zmýšľania 
o Bohu, ale určite sa k Nemu o niečo priblížila. Prešli sme spolu 
asi sto metrov a potvrdila, že bolesť chrbta naozaj odišla. Zdrojom 
Gitkiných samovražedných myšlienok určite nebola o centimeter 
kratšia noha, ale zničený život plný bolesti. Pár dní predtým som 
jej síce hovoril o tom istom Bohu, ale tentoraz som k slovám pri-
dal aj dôkaz. Boh ju uzdravil na dôkaz svojej lásky, milosti a veľkej 
ochoty vstúpiť do jej života.

Pri žiadnej z týchto udalostí som Boha neprosil o prielom. Urobil 
som to, čo vidíme čierne na bielom v Božom slove. Použil som au-
toritu, ktorú nám delegoval Pán Ježiš. Zo srdca ti prajem, aby tieto 
Božie pravdy do tvojho života priniesli revolúciu. Dostalo sa nám 
úžasnej výsady ukazovať Ježišovu slávu. Biblia na jednom mies-
te hovorí, že Ježiš má byť v deň svojho príchodu obdivovaný vo 
všetkých, ktorí Mu uverili (2Tes. 1:10). Týka sa to aj teba a mňa! 
V  žiadnom prípade nie sme nejaká banda chudákov zničených 
diablom, hriechom a svetom. Duch Svätý z nás deň za dňom robí 
výkladné skrine Božej slávy a moci! Nenechajme sa však pomýliť. 
Táto moc neslúži nám, ale Bohu a ľuďom okolo nás.
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Sme služobníci ludí
Ako tínedžer som túžil po službe a pomazaní, hoci som si neuvedo-
moval, čo to v praxi bude znamenať. Chcel som si naplniť nejakú 
vlastnú potrebu. V tom čase som netušil, že pomazanie ma bude 
stáť veľa času. Teraz nemyslím na čas strávený v Božej prítomnos-
ti, lebo to je príjemne strávený čas. Skôr myslím na hodiny, ktoré 
strávime s ľuďmi, aj keď na to nemáme vždy chuť. Presne v takom 
rozpoložení ma našiel jeden ranný čas s Pánom.

Užíval som si samotu s Pánom a rozmýšľal nad tým, že sa mi veľmi 
nechcelo do služby, ktorá ma v ten deň čakala. Iste vieš, o čom 
hovorím. O  chvíľu na to ma oslovil verš: „Lebo nekážeme sami 
seba, ale Krista Ježiša ako Pána, a sami že sme vašimi sluhami 
pre Ježiša“ (2Kor. 4:5). Uvedomil som si nasledovné – to, že sme 
Ježišovi služobníci, znie super. Takmer by sme si to mohli napísať 
do vizitky. To, že sme služobníkmi ľudí, už nemá až taký cveng. 

V ten deň sa mi nechcelo slúžiť, pretože som chcel byť s priateľmi, 
s  ktorými som v  skutočnosti mohol byť aj inokedy. Navyše som 
čelil značnej miere duševnej únavy a vážnym problémom v osob-
nom živote. Únava nebola natoľko dramatická, aby ma vyradila 
zo služby, a s osobnými problémami je to tak, že často musíme 
slúžiť napriek nim. Nie je ľahké čakať na Boží zásah vo vlastnom 
živote a popri tom ho prinášať ľuďom naokolo, ale niekedy je to 
skrátka tak. Služba v stave únavy a osobných bojov si vyžaduje 
veľa sebazaprenia. 

Božie slovo ma povzbudilo a usvedčilo zároveň. Povedal som si, že sa 
zapriem a pomôžem čo najviac ľuďom. Služba ľuďom si nevyžaduje 
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len čas, ale aj veľa trpezlivosti a lásky. V ten deň sme napríklad slúžili 
žene úplne oklamanej náboženskými klamstvami. Presne takými, na 
aké som obzvlášť alergický. Nič z  toho som jej však nedal najavo, 
pretože by som ju urazil a stratil možnosť pomôcť jej. Namiesto toho 
som si ju trpezlivo vypočul, hoci ma to vôbec nebavilo. Moja námaha 
sa oplatila, pretože o rok na to vydávala svedectvo o oslobodení.

Hodiny, ktoré som v ten deň plánoval venovať službe, sa blížili ku 
koncu, ale mal som pocit, že Boh so mnou ešte neskončil. Službu 
sme pretiahli o pár hodín a pomohli pár zúfalým ľuďom, ktorí oslo-
bodenie veľmi potrebovali. Namiesto o pol jedenástej sme skončili 
až o pol druhej, ale aj tak som mal radosť.  

Ak v tejto službe nebudeme motivovaní láskou, dlho v nej nevydr-
žíme. Je ľahké slúžiť s nadšením, keď ide o nový prielom v pomaza-
ní, alebo keď sa tešíme priaznivým životným okolnostiam. Po čase 
nám však veci môžu tak trochu zovšednieť. Je dôležité, aby sme si 
udržali rovnakú vďačnosť naproti Bohu, akú sme mali na začiatku. 
Vďačnosťou a pokorou dáme samých seba do pozície, v ktorej nám 
Boh bude môcť dať ešte viacej pomazania, aby sme vedeli pomôcť 
ešte viac ľuďom a priniesli Jeho menu ešte väčšiu slávu. Boh túži po 
tom, aby sme sa stali vitrínami Jeho slávy. Na rozdiel od sklenených 
vitrín sa však nemusíme obávať rozbitia. Nachádzame sa v trezore 
Božej ochrany, o ktorej si povieme v ďalšej kapitole.
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Pán Ježiš Kristus, Kráľ s veľkým „K“, na zem priniesol svoje 
neviditeľné kráľovstvo. Počas Jeho služby prinášali zráž-
ky dvoch neviditeľných kráľovstiev viditeľné výsledky, napr. 

uzdravenie a oslobodenie.

 

Pán Ježiš dokázal operovať v  moci Božieho neviditeľného 
kráľovstva, pretože kráčal v  Duchu Svätom a  bol duchom 
v nebi. Znovuzrodením z vody a Ducha sa nám dostalo také-

ho istého privilégia. 

 

Doslova a do písmena sme sa narodili z Krista. Pochádzame 
teda z rodiny, nad ktorou diabol nemá žiadnu moc a musí 

nás poslúchať, pretože zastupujeme Pána Ježiša.

 

Pán Ježiš síce odišiel do neba k Otcovi, ale Cirkvi delego-
val takú istú autoritu, v akej sám slúžil a urobil z nás krá-
ľov a kňazov s malým „k“, ktorí majú kraľovať a slúžiť Bohu 
už v tomto živote. Uverme tomu a naučme sa presadzovať 
Božiu nebeskú vôľu na zemi. Presne to je srdcom modlitby 
„Príď Tvoje kráľovstvo, buď vôľa Tvoja, ako je v nebi, tak aj 

na zemi.“ 

 

7 :  K r i s tus  z  nás  u rob i l  k rá l ov
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8

Strážení božou 
mocou a vierou

Boh nám dal veľké zasľúbenia ohľadom nadprirodzenej ochrany. Tá 
sa netýka len diabla, ale v našom kontexte sa sústredíme prevaž-
ne na ňu. Ježiš službu oslobodenia vytýčil za jednu zo svojich hlav-
ných priorít (Luk. 13:32). Samozrejme, že robil aj veľa iných vecí, 
ale oslobodzovacia služba bola priamym útokom na ríšu zla. Podľa 
nadpisu už asi vieš, kam sa tým uberám. Žiaden démon Ježišovi 
nikdy neublížil a ani Mu neprekazil službu. Budem sa opakovať, 
ale opäť zdôrazním, že Ježiš slúžil ako človek pomazaný Duchom 
Svätým. Navyše, všetkým veriacim sľúbil rovnaké, ba ešte väčšie 
zmocnenie. Nielenže im dal moc nad zlými duchmi, ale zároveň im 
sľúbil aj nadprirodzenú duchovnú ochranu. Napriek tomu všetci 
poznáme príbehy ľudí, ktorým diabol zničil život. Nemôžeme si 
dovoliť povýšiť ich nad pravdu Božieho slova. Božie slovo buď 
platí, alebo neplatí. Pozrime sa spolu na nasledujúce verše.

Hľa, dal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škor-
piónoch a nad všetkou mocou nepriateľa, a nič vám neuškodí.

 (Lukáš 10:19)

...hadov budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im. 

(Marek 16:18)
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A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť 
uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. 

(Efezanom 6:16)

V  tejto kapitole sa budeme venovať práve tejto téme. Jej názov 
som si požičal z Petrovho listu: „Ktorí ste mocou Božou strážení 
vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v po-
slednom čase“ (1Pet. 1:5). Vec Božej ochrany je teda minca s dvo-
ma stranami. Chráni nás Boh, ale úlohu zohráva aj naša viera. To 
dáva zmysel, pretože ohnivé šípy diabla hasíme práve štítom vie-
ry. Aby sme v ruke niečo reálne mali, musíme veriť správnym ve-
ciam. Viera v klamstvo žiadne ohnivé šípy neuhasí. Zodpovednosť 
nám tiež dáva verš: „Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, ne-
hreší. Ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa, a ten zlý sa ho 
nedotýka“ (1Jána 5:18). Narodili sme sa síce z Boha, ale pre svoju 
ochranu musíme niečo urobiť aj sami.

Minule som s priateľmi išiel na pár dní intenzívne slúžiť oslobode-
ním. Keďže išlo o menej skúsených mladých mužov, pred odchodom 
sme venovali jedno stretnutie práve tejto téme. Vopred som ich 
ubezpečil, že diabol nám nič neurobí, čo sa neskôr vďaka Bohu aj 
potvrdilo. Nasleduje rozšírená verzia toho, o čom sme sa rozprávali. 

ten, kto býva v skrýši najvyššieho...
Týmito slovami sa začína Žalm 91, jedno z najznámejších miest 
o Božej ochrane. Ide o často citovanú pasáž, Ježišovi z nej dokon-
ca citoval aj sám diabol. Myslím si, že tento žalm sa nám oplatí 
citovať v plnom znení.
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Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Vše-
mohúceho. Poviem Hospodinovi: Moje útočište a môj hrad, 
môj Boh, na ktorého sa nadejem. Lebo On ťa vytrhne z osíd-
la lovca, zo zhubnej nákazy morovej. Prikryje ťa svojimi br-
kami, a utečieš sa pod Jeho krídla. Jeho pravda je štítom 
a paväzou. Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá 
letí vodne, nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mráko-
te, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom 
boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to ne-
priblíži. Len svojimi očami sa pozrieš na to a uvidíš odplatu 
bezbožných. Pretože hovoríš: Ty si, Hospodine, moje úto-
čište, a že si Najvyššieho učinil svojím príbytkom, neprihodí 
sa ti nič zlého, ani sa nijaký úder nepriblíži tvojmu stanu. 
Lebo prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa chránili na všet-
kých tvojich cestách. Na rukách ťa ponesú, aby si si neudrel 
svojej nohy o kameň. Stupíš na leva a na jedovatého hada, 
pošliapeš mladého leva a draka. Pretože sa láskou vinie ku 
mne, vyslobodím ho, vyvýšim ho, lebo zná moje meno, ho-
vorí Boh. Bude volať na mňa, a ohlásim sa mu. Ja budem, 
s ním v jeho súžení, vytrhnem ho a oslávim ho. Nasýtim ho 

dlhosťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie. 

(Žalm 91)

Je smutné, že hoci tento žalm cituje veľa ľudí, mnohí z nich nevidia 
jeho naplnenie. Prečo je to tak? Určite aj preto, že citovať Božie 
slovo nestačí. Aj tento žalm nás stavia pred pár podmienok, ktoré 
sa dajú zosumarizovať nasledovne. 

1) A že si Najvyššieho učinil svojím príbytkom...
2) Pretože hovoríš: Ty si, Hospodine, moje útočište...
3) Pretože sa láskou vinie ku mne...
4) Lebo pozná moje meno...

8 :  S t rážen í  božou  mocou a  v i e rou
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V prvom rade vidíme, že človek musí prebývať v Bohu, a to dňom 
aj nocou. Je našou zodpovednosťou urobiť si v Bohu príbytok. On 
nám skrze Krista pripravil cestu, dal pozvánku a otvoril dvere. Je 
na nás, či a koľko v Ňom budeme prebývať. Raz týždenne? Hodinu 
denne? Nič nás neochráni pred diablom tak účinne ako živá prí-
tomnosť nášho Pána. Moc šliapať po hadoch a škorpiónoch je síce 
úžasná, ale zo všetkého najlepší je pobyt v Božej skrýši.

Keď začneme žiť prvý verš, potom ho môžeme smelo citovať. Dekla-
rovanie Božieho slova má svoje miesto, zbytočne však budeme cito-
vať niečo, čo v skutočnosti nežijeme. Kráčajme v Kristovej zjavenej 
prítomnosti a smelo hovorme „Ty si, Hospodine, moje útočisko!“

Po tretie, základom tohto vzťahu je láska. K Bohu nejdeme hlavne 
preto, aby nás ochránil pred zlým. Ak sa k Bohu vinieme láskou, au-
tomaticky u Neho chceme prebývať dňom i nocou, nie až v čase krízy.

Štvrtý bod hovorí o  poznaní Božieho mena. Toto poznanie iste 
nespočíva v obyčajnej vedomosti, to dá zmysel. Ježišovo meno po-
zná v našich končinách každý a nedá sa povedať, že všetci sú chrá-
není pred diablom. Anglický rozšírený preklad Amplified Bible 
nám v  zátvorke vysvetľuje poznanie Božieho mena nasledovne: 
„S istotou mi dôveruje a spolieha sa na Mňa vediac, že ho nikdy 
nezanechám, nie, nikdy.“ Tieto pravdy teda citujeme, pretože im 
naozaj veríme! Plne čakáme, že Boh nás ochráni pred zlým. Veď 
nám to sľúbil! Žiaden úkryt nie je taký bezpečný ako život v Božej 
sláve. Písmo vyslovene hovorí, že Božia sláva je naša zadná stráž 
(Iz. 58:8). Jedna z vecí, ktoré nám v nej pomôžu zotrvať aj uprostred 
kolotoča povinností, je celodenné upriamenie mysle na Boha.
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Sústredme sa na boha
Jedným z priamych dôsledkov podriadenia mysle Bohu je sloboda 
od démonického útlaku. O správnosti tohto názoru ma presviedča 
verš z  Izaiáša 26:3. „Človeka, ktorého myseľ je opretá na Teba, 
Bože, zachováš v pokoji, áno, v pokoji, lebo sa nadeje na Teba.“ 
Diabol na Boha veľmi žiarli. Vyslovene túži po našej pozornosti, 
nechce aby sme ju venovali Bohu. Niektorí ľudia svoj deň začínajú 
preventívnym karhaním diabla. Podľa mňa je to smiešne. V prvom 
rade nás Biblia k ničomu takému nevyzýva, v druhom rade neexis-
tuje zoznam, ktorý by úplne obsiahol diablove plány. Dávid upieral 
pohľad na Boha aj v čase, keď na neho útočil protivník. „Keď on 
prevádza svoju moc, ja mám obrátený svoj pozor na Teba; lebo Ty, 
Bože, si mojím vysokým hradom“ (Ž. 59:10). Ani Ježiša necharak-
terizovalo to proti čomu (alebo komu) bojoval. Charakterizovalo 
Ho to, kvôli čomu prišiel. Ráno na modlitbe určite neriešil to, čo 
v ten deň bude robiť diabol a ako mu v tom má zabrániť. Sústredil 
sa na to, čo Mu na daný deň pripravil Otec. Ak diabol stál Otcovej 
vôli v ceste, skrátka cez neho prešiel ako tank. Diabol s tým ne-
mohol nič robiť. Snažme sa to robiť podobne. Naša východisková 
pozícia je uctievanie Ježiša a, všeobecne povedané, sústredenie 
sa na prítomnosť Božieho Ducha. Keď sa nám do cesty priplichtí 
diabol, netvárme sa, že tam nie je, ale nestrácajme ním veľa času. 
Upriamenie sa na Božie veci je podľa Písma veľmi dôležité. 

A tak keď ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré 
sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha, na to myslite, čo 
je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli, a váš život 

je skrytý s Kristom v Bohu. 

(Kolosanom 3:3) 

‚
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A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo 
je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropo-
vestné, ak je nejaká cnosť a keď nejaká chvála, o tom pre-
mýšľajte, čo ste sa aj naučili a čo ste prijali a počuli a videli 

na mne, to robte, a Boh pokoja bude s vami. 

(Filipanom 4:8-9)

Chcem našu pozornosť upriamiť na dve veci. Prvý verš nehovorí: 
„Teraz, keď už ste posadení v ponebeských oblastiach v Kristovi, ne-
prestajne rozmýšľajte nad ničením diablovej práce, pretože k tomu 
konečne máte autoritu.“ Druhý verš spája rozmýšľanie o  Božích 
veciach s prítomnosťou Boha pokoja. Čo si myslíš, že bude s člo-
vekom, ktorého myseľ je sústavne upriamená na diablovu prácu? 
Viem s určitosťou povedať, že nikdy nebude v pokoji a bude mať po-
cit, že je v nekonečnom duchovnom boji. Poviem ti jednu skúsenosť.

V období, keď sa vo mne začal prejavovať dar rozlišovania duchov, 
som často býval premožený realitou zlého. Musel som sa naučiť 
sústrediť na Boha a neznepokojovať sa diablovou prítomnosťou. 
Práve v tom čase sme išli s priateľmi na výlet do Prahy. Povedzme 
si na rovinu, Praha je mimoriadne znečistená diablom. Vďaka daru 
rozlišovania duchov som si toho bol veľmi dobre vedomý prakticky 
od chvíle, kedy som sa zobudil vo vlaku. Takmer automaticky som 
začal vnímať démonov v ľuďoch aj nad mestom. Výsledok bol taký, 
že som sa cítil v útlaku a musel som diabla pravidelne karhať, aby 
mi dal pokoj. Večer som sa potreboval modliť, aby som bol z ce-
lodennej prechádzky odbremenený. Bol tam aj môj brat, ale on si 
duchovný svet neuvedomoval, a preto ani nebol taký ubitý. Myslel 
som si, že som skrátka duchovnejší a on môj problém nechápe. 
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Ak duchovnosť znamená, že mám chodiť ubitý od diabla, potom 
si takú duchovnosť neprosím. Pravda bola taká, že som bol nezre-
lý a venoval som diablovi priveľa pozornosti. Doslova som svojej 
mysli dovolil, aby ma zobrala na bojisko, kde ma Boh vôbec nepo-
treboval. Snáď ani nemusím dodať, že moja námaha mala nulový 
prínos pre Božie kráľovstvo. Prahe som nijako nepomohol, akurát 
som si znepríjemnil pobyt. 

Do Prahy som sa po rokoch vrátil, teraz však so zrelším zmýš-
ľaním. Od rána do večera som si užíval blízkosť Ducha Svätého. 
Diabol sa ma nedotkol ani len náznakom. Boh ma udržal v pokoji, 
pretože moja myseľ bola upriamená na Neho, nie na diabla. Inak 
to nie je ani pri službe. Nezvyknem byť z diabla ubitý a nemávam 
pocit, že sa na mňa niečo „nalepí“. Žiaden učeník sa z misie ne-
vrátil s tým, že sa na neho nalepil démon, veď to je absurdné. Veľa 
služobníkov je však po službe oslobodenia v útlaku, lebo skrátka 
veria, že démoni sa na nich môžu lepiť. Deje sa im podľa ich viery. 
Tieto učenia pritom priamo odporujú Kristovmu vykupiteľskému 
dielu a moci nového stvorenia.

Prílišné zameranie sa na diabla sa niekedy prejaví aj tak, že stále 
veríme, že diabol má niekde nejaké malé tajomstvo, nejaké otvo-
rené dvere, cez ktoré na nás skôr či neskôr zaútočí. Aj táto myš-
lienka oslavuje diabla viac než Krista. V Knihe skutkov apoštolov 
vidíme veľmi zaujímavú zmienku, ktorá súvisí presne s touto té-
mou. Pavol sa plavil loďou, ktorá mala odznak Dioskúrov, patrónov 
moreplavcov, mýtických hrdinov, jeden z nich bol podľa legendy 
synom samotného Dia (Sk. 28:11). Pavol by si ich určite nedal 
na svoju loď, ale ich prítomnosť ho vôbec nerozrušila. Ježiš mu 
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povedal, že plavba dopadne dobre, jeden démonický symbol hore 
dole na tom nič nezmenil. 

Túto tému uzavriem veľmi zvláštnym príbehom zo Starej zmluvy. 
Jakob sa s Lábanom dohodol, že všetky pásikavé, strakaté a bodko-
vané zvieratá budú patriť jemu. Všetko jednofarebné malo zas patriť 
Lábanovi. Jakob následne zobral drevené prúty a vyrezal do nich 
želané vzory. Potom ich v čase párenia dobytka prinášal stádu pred 
oči. Výsledok bol taký, že dobytok rodil presne to, na čo sa pozeral. 
Tento príbeh je natoľko bizarný, že ho Boh do Biblie zaradil azda aj 
preto, aby nás upozornil na tento princíp (1Moj. 30:32-42). Chceme, 
aby sa v našom živote narodilo niečo dobré? Sústreďme sa na Boha!

Zrodení z boha
Jedno zo zasľúbení, ktoré mi dodávajú najviac istoty, je verš: 
„Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. Ale ten, kto sa 
narodil z Boha, chráni sa, a ten zlý sa ho nedotýka“ (1Jána 5:18). 
Tento verš neznamená, že kresťan nemôže zhrešiť. Určite však 
znamená, že nikto nemôže tvrdiť, že sa narodil z Boha, a pritom 
vedome viesť hriešny životný štýl.

Tento verš v sebe skrýva viacero právd. Začína sa slovom „vieme“. 
To je veľmi dôležité, lebo nevedomosť, resp. viera v klamstvo, nám 
do štítu viery vyvŕta diery. Biblia hovorí, že naša viera je účinná 
poznaním všetkého dobrého, čo je v nás (Flm. 1:6), ani téma Božej 
ochrany nie je výnimkou. 

Vieme, že sme sa narodili z Boha. To znie dobre, ale musíme veriť 
všetkému, čo z toho vyplýva. Len skús niekomu na ulici povedať, 
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že tvoj Otec je Boh. Reakcie budú mimoriadne zaujímavé, pre-
tože z  výroku takého kalibru automaticky vyplýva veľmi veľa. 
Narodenie sa z  Boha nás automaticky oslobodzuje od hriešnej 
prirodzenosti (2Pet. 1:4). To je veľmi dôležité, pretože hriech 
predstavuje otvorené dvere pre diablove útoky. Diabol vyslovene 
potrebuje, aby sme buď zhrešili, alebo uverili klamstvu. Pozrime 
sa na situáciu, v ktorej diabol nemohol nič urobiť, kým Boží ľud 
vlastným hriechom nevystúpil spod Božej ochrany. 

Izrael sa na konci svojho putovania na púšti priblížil k moábske-
mu územiu. Kráľ Balák zavolal čarodejníka Baláma, aby preklial 
Izrael. Balám mal zaujímavú povesť – koho požehnal, bol požeh-
naný, koho preklial, bol prekliaty (4Moj. 22:6). Balám sa Boží ľud 
opakovane pokúsil prekliať, ale Boh mu to zakaždým zakázal. 
Prišiel k viacerým záverom:

1) Ľud požehnaný Bohom nie je možné prekliať (4Moj. 22:12).
2) Božie požehnanie nemôže byť zrušené kliatbou (4Moj. 23:20).
3) Proti Izraelu neexistovalo žiadne kúzlo (4Moj. 23:23).
4) Ak by sa Izrael pokúsil prekliať, bol by sám prekliaty (4Moj. 24:9).
5) Boh jeho kliatby zmenil na požehnanie (5Moj. 23:5).

Boh nás požehnal! Nezáleží na tom, čo proti nám chystá diabol. 
Balám nedokázal Izrael prekliať ani na tretí krát. V  túto chvíľu 
by sme si mohli myslieť, že dostal rozum a odišiel preč, opak je 
však pravdou. Balám Balákovi poradil, aby k  Božiemu ľudu po-
slal prostitútky, ktoré ho mali zviesť do hriechu, teda mimo 
Božiu ochranu (4Moj. 31:16, Zj. 2:14). Presne to sa aj stalo. Muži 
s nimi začali smilniť a následkom vlastného hriechu ich zomrelo 
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dvadsaťštyritisíc. Boh to zhodnotil tak, že nepriateľ ich „zovrel 
svojimi ľsťami“ a „oklamal modlou“ (4Moj. 25:18). Hriech a klam-
stvo dodnes ostávajú diablovými najväčšími zbraňami. Boh nám 
našťastie dáva víťaziť nad každou zbraňou nepriateľa. 

Boh nás skrze evanjelium oslobodil od hriešnej prirodzenosti 
a otvoril nám dvere do vlastnej prítomnosti. Dal do našich sŕdc 
svojho vlastného Svätého Ducha! Zákon Ducha života v  Kristu 
Ježišovi nás oslobodil od zákona hriechu a  smrti (Rim. 8:2)! 
Poviem ti jedno malé tajomstvo. Niekedy som sa veľmi kontroloval 
a úzkostlivo sa snažil ostať v svätosti. Zistil som, že život v svätosti 
je oveľa ľahší, keď sa sústredíme na Svätého Boha viac než na boj 
s diablom a útek pred špinou hriechu. 

božia výzbroj
Rozprávanie o  Božej ochrane nás nevyhnutne privedie k  Božej 
výzbroji. Ide o prakticky nevyčerpateľnú tému, zameriam sa na 
praktické veci, ktoré sú pre mňa dlhodobo najdôležitejšie. Pavol 
nás vyzýva, aby sme si obliekli celú duchovnú výzbroj. 

Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a  v  sile Jeho vlá-
dy. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť pro-
ti taktike a  úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť 
s  krvou a  s  telom, ale s  kniežatstvami, mocnosťami, so 
svetovládcami temnosti tohto veku, s duchovnými mocami 
zlosti v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú 
zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc 
všetko stáť. Teda stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou 
a súc oblečení v pancier spravodlivosti a majúc nohy obuté 
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v hotovosti evanjelia pokoja. A pritom pri všetkom vezmite 
štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho 
zlého. A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je 
Slovo Božie, modliac sa každou modlitbou a prosbou kaž-
dého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvalosťou 

a prosbou za všetkých svätých. 

(Efezanom 6:10-18)

V prvom rade chcem vyzdvihnúť fakt, že v Pánovej sile môžeme 
a máme mocnieť. Tiež si všimni, že Písmo nás k oblečeniu Božej 
výzbroje vyzýva hneď dvakrát. Jej používanie nám dovolí obstáť 
proti diablovej taktike. Znie to tak dobre, až sa natíska otázka, 
ako si vlastne tú výzbroj máme obliecť. Problém je, že Písmo nám 
k tomu nedáva žiadne jasné inštrukcie. Medzi kresťanmi je bežnou 
praxou obliekať si výzbroj formou deklarácie, napríklad: „Teraz si 
na seba v mene Ježiš beriem prilbu spasenia...“ Ako všetky du-
chovné veci, aj Božia výzbroj je vecou viery. Vieme, že viera je 
z počutia a počutie skrze Božie slovo (Rim. 10:17). Deklarovanie 
Božej výzbroje teda nie je scestné. Zastávam však názor, že sa-
motná deklarácia jednak nestačí a dokonca ani nie je úplne nevy-
hnutná. Pokúsim sa to ilustrovať pri štíte viery.

Dlho som si lámal hlavu nad Pavlovým učením o jedení pokrmov obe-
tovaných modlám. Pavol sa téme venuje v ôsmej a desiatej kapitole 
Prvého listu Korinťanom. Hneď na začiatku nás ubezpečuje, že kon-
zumácia takéhoto jedla nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo (1Kor. 
8:8). Dôvod? Existuje len jeden pravý Boh, ktorý je Pánom všetkého 
(1Kor. 10:26). Démoni nie sú skutoční bohovia. Im zasvätené jedlo 
nám nemôže uškodiť už len preto, že v skutočnosti patrí Bohu. 
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Problém je, že nie všetci ľudia to vidia takto triezvo: „Ale nie 
vo všetkých je tá známosť, lež niektorí zvykom až doteraz jedia 
z obeti modly ako ozaj obetované modle, a ich svedomie súc slabé 
poškvrňuje sa“ (1Kor. 8:7). V desiatej kapitole sa k týmto ľuďom 
vraciame. Tu zrazu Pavol urobí nečakanú kľučku a hovorí:

Pozrite na Izraela podľa tela! Či tí, ktorí jedia obeti, nie sú 
účastníkmi oltára? Čo teda hovorím? Že azda obetované 
modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? Ale že to, čo 
pohania zabíjajúc obetujú, obetujú démonom a  nie Bohu. 
A nechcel by som, aby ste vy boli účastníkmi démonov. Ne-
môžete piť kalich Pánov i kalich démonov. Nemôžeme mať 

účasť na stole Pánovom i na stole démonov. 

(1. Korinťanom 10:18-21)

Celé roky som bol v  tejto pasáži stratený. Čiže Pavol najprv ho-
vorí, že modla je nič a môžeme jesť všetko. Teraz povie, že ne-
máme byť účastníkmi démonov. O čo mu ide? Ide mu o nezrelých 
kresťanov, ktorí nemajú potrebné poznanie a konzumovanie jedál 
zasvätených diablovi im poškvrňuje svedomie. Sám Pavol vďaka 
svojmu zjaveniu takéto jedlo môže jesť, ale radšej sa zdrží kvôli 
slabším bratom. „Všetko smiem, ale nie je všetko užitočné. Všetko 
smiem, ale nie všetko vzdeláva. Nech nikto nehľadá svojho vlast-
ného, ale každý to, čo je blížneho“ (1Kor. 10:23-24). Pavol dobre 
vie, že modla je nič. Boha však vôbec neoslávi, ak svojou slobodou 
a zjavením poškodí iným. Suma sumárum, zrelých kresťanoch sa 
dotyční démoni nedotknú, pretože veria Božej pravde, nie diablo-
vým klamstvám. Poviem ti praktickú skúsenosť.
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Ako mladý chlapec som sa v jednej knihe o oslobodení dočítal, že 
si musíme dávať veľký pozor na to, kto na nás pri modlitbe kladie 
ruky. Varovanie bolo založené na Pavlovom nariadení Timotejovi, 
aby na nikoho nekládol ruky unáhlene a nezúčastňoval sa na hrie-
choch iných ľudí  (1Tim. 5:22). Ďalším dôkazom malo byť to, že cez 
kladenie rúk prúdi duchovná moc, čo je vlastne pravda. Mal som 
trinásť rokov a celú vec som prijal bez akéhokoľvek filtra. Dostal 
som presne to, čomu som veril. Prešlo šesť rokov, niekomu sme 
práve slúžili oslobodením a ruky na mňa položila démonizovaná 
žena. Bola síce kresťanka, ale nikdy nevstúpila do slobody od sil-
ného duchovného poviazania, do ktorého ju dostala vlastná mama 
a babka. V tej dobe sme so skupinou slúžili tak, že keď jeden vy-
háňal démonov, ostatní na neho s modlitbou položili ruky na znak 
ochrany a duchovného krytia. To, že na mňa niekto odzadu položil 
ruku, ma teda vôbec neprekvapilo. Prekvapilo ma náhle mrazenie, 
ku ktorému sa po chvíli pridala aj bolesť hlavy. Nemohol som tomu 
zabrániť, pretože do toho bodu som si jej prítomnosť vôbec neu-
vedomoval. Žene sme síce pomohli na slobodu, ale vzápätí som sa 
musel modliť aj sám za seba. 

Paradoxom je, že v  tej dobe som každý deň v mene Ježiš pocti-
vo vyhlasoval, že si beriem Božiu výzbroj. Môj štít viery bol na-
nešťastie oslabený nesprávnym učením a žiadne proklamovanie 
mi nepomohlo. Neskôr som radšej uveril tomu, že diabol ma ta-
kýmto spôsobom nemôže napadnúť, pretože dané upozornenie sa 
týka niečoho úplne iného. Pavol Timoteja v skutočnosti upozorňu-
je, aby nikoho prirýchlo neustanovoval do služby, lebo v prípade 
pádu toho človeka by niesol zodpovednosť za spôsobené škody. 
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V  skutočnosti nás nemusí trápiť, kto na nás pri modlitbe položí 
ruky. Ten v nás je väčší. Len pred krátkou dobou na mňa počas služ-
by položil ruku satanista ovládaný zlým duchom. Naschvál som ho 
ignoroval, hoci sa pri tom modlil v démonických jazykoch. Určite 
ma nimi preklínal. Vôbec som sa mu nesnažil odsunúť ruku a ďalej 
som prosil Boha o  jeho spasenie. Skončilo to tak, že mladý muž 
odišiel oslobodený a ja som neprišiel k nijakej ujme. Samozrejme, 
že diabol sa mi v mysli snažil nahovoriť, že kvôli tomu dostanem 
rakovinu, ale jeho klamstvá som v mene Ježiš odmietol. 

Ak mám byť úprimný, ani netuším, ako sa ma vlastne mohol do-
tknúť, pretože obyčajne k ničomu takému nedochádza. Istým spôso-
bom som za to však vďačný, pretože mi to len potvrdilo pevnosť Božej 
výzbroje a moc Svätého Ducha, ktorý v nás prebýva. Dotyk satanov-
ho služobníka bol zbavený akejkoľvek moci a to je podstatné. Doslova 
môžem povedať, že diabol mi svojou kliatbou neskrivil ani len vlas na 
hlave. Na Božiu slávu som dlžný dodať, že toto nebola jediná a ani 
zďaleka najostrejšia konfrontácia so satanovými služobníkmi. Boh 
ma až do dnešného dňa chránil a dovolil mi kráčať vo víťazstve. „Vy 
ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo 
vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete!“ (1Jána 4:4). Aleluja! Boh nás 
nechráni preto, že si na seba ráno „zoberieme“ Božiu výzbroj. Úplne 
postačí, keď si ju nikdy nedáme dole. Božia výzbroj a krv Pána Ježiša 
Krista neexspirujú po dvadsiatich štyroch hodinách. Tiež nezabudni 
na to, že nie sme z tohto sveta a diabol nad nami nemá vôbec žiadnu 
autoritu (Ján 17:14). Aby toho nebolo málo, pulzuje v nás Kristov ne-
zničiteľný život, Biblia doslova učí, že žijeme skrze Neho (1Jána 4:9). 
Ani neviem slovami opísať, ako veľmi ma to fascinuje.
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Ostatným častiam výzbroje sa nebudem venovať takto podrobne, 
pretože som už dostatočne vysvetlil moje základné zmýšľanie. 
Prilbu spasenia považujem za ochranu mysle na základe Božej 
pravdy o spasení. Sme spasení milosťou, oslobodení od hriešnej 
prirodzenosti a hriechu, od budúceho hnevu, ale aj od prítomného 
veku zlého. Myslím si, že boj o osobnú slobodu prebieha najmä 
v mysli. Neustále karhanie diabla nám nepomôže, pokiaľ veríme 
jeho klamstvám. Diabol nás dostane do útlaku hlavne vtedy, keď 
pod tlakom okolností poľavíme v mysli a prijmeme klamstvo, alebo 
keď zanedbáme hľadanie Božej zjavenej prítomnosti. Veľmi potre-
bujeme pomoc Ducha Svätého, lebo len On presne vie, v čom sme 
vlastne pochybili a ako to napraviť. 

Pri pancieri spravodlivosti je pre mňa najdôležitejšia skutočnosť, 
že naša spravodlivosť je z Boha, je teda veľmi pevná. Nie je zalo-
žená na našich skutkoch, ide o Boží dar. Kristus sa stal hriechom, 
aby sme sa my stali Božou spravodlivosťou v Ňom (2Kor. 5:21). Ak 
svoju spravodlivosť priveľmi zakladáme na vlastnom výkone, alebo 
dokonca veríme, že sme hriešnici, tak namiesto panciera spravodli-
vosti nosíme často spomínané ohyzdné rúcho z Knihy Izaiáša 64:6. 

Rovnako vnímam aj pás pravdy. Do pravdy nás uvádza Duch Svätý. 
Ján v  svojom liste povzbudzuje skupinu mladých kresťanov tým, 
že sú silní a Božie slovo zostáva v nich a zvíťazili nad zlým (1Jána 
2:14). Jedno z tajomstiev ich víťazstva teda bolo aj to, že v sebe mali 
pravdy Božieho slova. Pravda je vecou nadprirodzeného zjavenia, 
ktoré presiakne našu bytosť, nemôžeme ju znížiť na úroveň memo-
rovania Biblie, hoci aj to je nevyhnutné. Toto zjavenie nás potom 
vedie do samotného Krista, teda do Pravdy s veľkým P. 

8 :  S t rážen í  božou  mocou a  v i e rou
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Topánky pohotovosti evanjelia pre mňa majú príchuť státia 
v  Božom povolaní. Zotrvávanie v  Božom povolaní nás chráni. 
Verím tomu, že kázať evanjelium je povinnosťou každého kresťa-
na. Vernosťou Božiemu povolaniu v ťažkom čase získavame pevnú 
pôdu pod nohami. Keď už pre nič iné, tak preto, že poslúchame 
Boha, ostávame v  kontakte s  Jeho nadprirodzeným pomazaním 
a aj v návale problémov sústredíme myseľ na Božie veci. 

Pri meči Ducha nám Pavol zdôrazňuje, že ide o Božie slovo. Verím, 
že ide o slovo oživené Duchom Božím. Naše slovo má proti diablo-
vi moc len vtedy, ak ho hovoríme z pozície prebývania v Kristovi, 
inak len dýchame horúci vzduch. Ježiš vyháňal démonov slovom 
(Mat. 8:16) zmocneným Duchom Svätým (Mat. 12:28).

Na začiatku tejto podkapitoly som vyjadril názor, že obliekanie 
Božej výzbroje formou deklarácie nie je nevyhnutné. Osobne si 
myslím, že Božiu výzbroj si zoberieme v momente, keď vstúpime 
do jednotlivých právd evanjelia, napr. pravdy o spasení, spravod-
livosti, meči Ducha. Od toho momentu výzbroj silnie priamo úmer-
ne nášmu rastu v týchto pravdách. V žiadnom prípade netvrdím, 
že deklarácia Božieho slova nemá moc, ale je lepšie raz uveriť ako 
tisíckrát deklarovať. 

Neprehliadnime, že do veršov o výzbroji sa dostala aj modlitba 
v Duchu. Tá má byť neprestajná. Ide o veľmi silnú zbraň, o ktorej 
sme si už podrobne písali. Celý náš život má vychádzať z modlitby 
v Duchu Božom. Definíciu modlitby v Duchu nemôžeme obmedziť 
na hovorenie v jazykoch, pretože Pavol Efezanov hneď v ďalšom 
verši prosí o to, aby sa v Duchu modlili aj za neho a jeho službu. 
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8 :  S t rážen í  božou  mocou a  v i e rou

Nikto predsa nemôže určiť predmet modlitby v jazykoch. Modlitba 
v Duchu pramení z kráčania v realite Ducha Božieho a modlitba 
v jazykoch je len jedným z jej možných prejavov.

Prebývanie v Duchu Svätom a citlivosť na Jeho hlas nám zároveň 
pomôžu vyhnúť sa bojom, do ktorých nás nevolá náš nebeský 
Kapitán. Zasľúbenia o nadprirodzenej ochrane nepredstavujú ze-
lenú do konfrontácií, v ktorých nás Boh nechce. Pravidlo „Dvakrát 
meraj, raz rež“ opísané v  piatej kapitole nám môže ušetriť 
hromadu problémov a  zbytočných duchovných tlakov. Osobne 
neodmietnem službu jednotlivcom či skupinám, ale dvakrát si 
premyslím, či sa zapojím do bojov za mestá a podobne. Podobných 
bojov sa nemusíme báť, ale vždy sa uistime, že vieme, čo od nás 
chce Duch Svätý.

Boh nám dal všetko preto, aby sme boli v boji s diablom víťaz-
ní. Nekonajme bezhlavo, žime v Božej prítomnosti a poslúchajme 
nášho Kráľa. Diabol zostane pod našimi nohami a budeme sme-
lo šliapať po každej jeho zbrani. Pomôžeme veľa ľuďom a pritom 
sami neprídeme k ujme. Boh bude oslávený hneď dvakrát! 

V tomto bode sa začneme veľmi systematicky zaoberať samotnou 
otázkou oslobodzovacej služby. Všetko sa bude odvíjať od toho, čo 
sme sa doposiaľ naučili. Predtým si ešte zopakujeme hlavné body 
tejto kapitoly. 
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Pán Ježiš Cirkev okrem iného poslal vyháňať démonov. 
Okrem duchovnej moci nám tiež zasľúbil aj patričnú ochra-

nu pred útokmi zo strany ríše zla. 

 

Venujme Bohu tak veľa pozornosti, ako sa len dá. Všemožne 
sa usilujme mať v mysli obraz veľkého Ježiša Krista a pora-

zeného diabla. 

 

Božia ochrana je minca s dvoma stranami. Sme chránení 
Božou mocou ale aj vierou. Chráni nás Boh, ale chrániť sa 
musíme aj sami. Ilustrovali sme si to pri štíte viery, ktorý 
nás má ochrániť pred každým ohnivým šípom zlého. Ak však 

veríme klamstvám, namiesto štítu držíme deravý terč. 

 

Božia výzbroj silnie priamo úmerne nášmu rastu v  Božej 
pravde. Je lepšie raz uveriť pravde ako tisíckrát v mene Je-

žiš vyhlasovať, že si obliekame Božiu výzbroj. 

 

Boha ctí, keď Jeho deti kráčajú v moci nad démonmi na jed-
nej strane a v úplnej ochrane pred ich protiútokmi na strane 

druhej. 
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9

Služba oslobodenia 
v praxi

Pán Ježiš ľudí vyslobodzoval často, rýchlo, efektívne a bez zdĺha-
vého poradenstva. Rovnaký prístup čakal aj od svojich učeníkov. 
Ľudia môžu prísť o  slobodu z  nespočetného množstva dôvodov, 
ktoré nemôže detailne obsiahnuť žiadna kniha. Vyčerpávajúci po-
pis našťastie ani nie je potrebný, postačia nám pravdy evanjelia, 
Božia moc a  vedenie Svätého Ducha. Nikdy nezabudni, že Boh 
chce ľudí vyslobodiť viac ako my. V tejto kapitole sa pokúsim ozrej-
miť hlavné zdroje démonického poviazania a ukázať cestu na slo-
bodu. Oboznámim ťa s najčastejšími scenármi, s ktorými sa v služ-
be stretávame, a zaspomínam si na vlastné chyby a víťazstvá.

Oslobodenie je prirodzenou súčasťou evanjelia, v  žiadnom prí-
pade ho netreba považovať za akúsi nadstavbu. Kázanie pravé-
ho evanjelia, autentické pokánie a moc Svätého Ducha prinesú 
slobodu od démonov a poviazania aj bez toho, aby sme z diabla 
urobili ústrednú tému. Postačí, keď si pred jeho prítomnosťou 
v živote ľudí, ktorým kážeme evanjelium, nebudeme zatvárať oči. 
Ježiš Pavla poslal ľuďom otvoriť oči, aby sa obrátili od tmy k svetlu 
a od moci satana k Bohu (Sk. 26:18). Nechoďme okolo prítomnosti 
diabla v živote hriešnika ako okolo horúcej kaše. 

Metaforicky povedané, pri oslobodzovacej službe je reč o jednej 
z  hlavných myšlienok Nehemiášovej knihy, konkrétne o  oprave 
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brán a  múrov. Analógiu medzi slobodou a  múrmi vidíme naprí-
klad pri Jóbovi, okolo ktorého Boh postavil múr, cez ktorý diabol 
nedokázal preniknúť (Jób 1:9-10). Verím, že všetci ľudia, veriaci aj 
neveriaci, majú všeobecnú Božiu ochranu, inak by diabol všetkých 
zničil. Problém je, že tento múr ochrany sa dá poškodiť. Vidíme to 
napr. v Kazateľovi 10:8, „Ten, kto kope jamu, padne do nej, a toho, 
kto borí plot, poštípe had.“ V  biblickom kontexte ide bezpo-
chyby o uštipnutie od diabla. Neprekvapuje nás, keď k poviaza-
niu dôjde v  prípade hriešnikov: „Jeho vlastné neprávosti zajmú 
bezbožného, a uviazne v povrazoch svojho hriechu“ (Prís. 5:22). 
Nepriateľskému vplyvu sa však môžu otvoriť aj spravodliví. Jeho 
prítomnosť ich potom povedie do hriechu: „Lebo nebude spočívať 
berla bezbožnosti na údele spravodlivých, aby nevystreli spravod-
liví svojich rúk po neprávosti“ (Ž. 125:3, slovo „berla“, teda „žez-
lo“ bezpochyby symbolizuje vládu). 

vrodené poviazanie 
Pán Ježiš sa modlil za viacero ľudí, u ktorých môžeme predpokladať 
vrodené poviazanie. Najočividnejší bol prípad námesačného chlap-
ca, ktorého démon trápil od detstva (Mar. 9:21). Ako k tomu mohlo 
dôjsť? Dlho som si myslel, že vrodené poviazanie priamo súvisí s no-
toricky známymi veršami o generačnej kliatbe z Mojžišovho zákona. 

Ktorý zachováva milosť tisícim a odpúšťa neprávosť, prestú-
penie a hriech, ktorý však nijakým činom nenechá bez tres-
tu vinného, ale navštevuje neprávosť otcov na svojich synoch 

i na synoch synov, na treťom i na štvrtom pokolení

(2. Mojžišova 34:7) 
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Keďže som predpokladal, že koreňom generačnej kliatby je hriech 
predkov, nenapadlo mi nič lepšie, ako viesť ľudí do pokánia. 
Napokon, podobne postupovali aj iní uznávaní služobníci. Takýmto 
počínaním sa mi podarilo postaviť prácu Božieho Ducha na veľmi 
pochybný biblický základ. Vôbec som sa nepozastavil nad skutoč-
nosťou, že v  službe Pána Ježiša a  prvej Cirkvi by sme podobné 
praktiky hľadali márne. Pomôžem si konkrétnymi skúsenosťami.

Prišiel som k mladému mužovi a skrze dar rozlišovania duchov som 
uvidel generačnú kliatbu. Duch Svätý mi v  tú chvíľu veľmi jasne 
povedal slovo „vražda.“ Po úvodných zdvorilostiach som ho oboz-
námil s problémom vrodeného poviazania a bez okolkov som mu 
povedal, že v  jeho rodine sa stala vražda. Súhlasil. Dobre, diag-
nostiku som vďaka Bohu zvládol. Ako liečbu som nasadil zástupné 
pokánie a potom som démona konfrontoval. S mladým mužom trhlo 
a bol oslobodený. Na inej žene som videl silných duchov špiritizmu. 
Povedala, že jej mama a babka sa o ňu poriadne nestarali, ale za to 
nad ňou neustále čarovali. Vyznala tento hriech predkov a démon 
s krikom odišiel. Podobných príkladov mám nepreberné množstvo.

Bral som to tak, že tí ľudia skrátka nevstúpili do celistvosti obete 
Pána Ježiša a nikdy neprijali slobodu od rodinnej kliatby. Určite 
som si nemyslel, že kvôli prítomnosti duchovných problémov ne-
boli spasení. Spomínaš si na verš, že síce máme veľké zasľúbenia 
(napr. slobodu od kliatby), ale je našou úlohou vynaložiť všetku 
snahu o  ich naplnenie? Pri tejto snahe máme použiť známosť 
(2Pet. 1:5). Pravda je taká, že Duch Svätý mi ani raz nepovedal, 
aby som niekoho viedol k  vyznávaniu hriechov predkov. Určite 
nie v takom zmysle, aby Boha prosil o odpustenie, alebo dokonca 

9 :  S l užba  os l oboden i a  v  p rax i
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vyznával konkrétne hriechy. Napriek tomu si pamätám na služ-
bu, počas ktorej sme vyznávali hriechy predkov asi hodinu a pol 
v kuse. Mal som pravdu v tom, že dotyčná bola prudko démonizo-
vaná a takmer okamžite z nej začali kričať démoni, no mýlil som 
sa v tom, že všetky hriechy bolo treba vyznať. Našťastie bola vylie-
čená aj napriek zle nastavenej liečbe. Duch Svätý si nás používa aj 
keď nerobíme všetko optimálne. Trvalo roky, kým mi rozpor medzi 
mojimi a biblickými metódami začal vŕtať v hlave. 

Zlom nastal pri dievčati, ktorému som takýmto spôsobom slúžil 
dvakrát po sebe, pretože prvá služba nepriniesla úplnú slobodu. 
Ježiš tých ľudí oslobodil hneď, v čom som robil chybu? Dokedy sa 
mám vŕtať v generačnej línii? Približne v tom čase som sa modlil 
za inú mladú ženu so silným slobodomurárskym pozadím. Začal 
som ju viesť do vyznávania hriechov predkov, ale Duch Svätý ma 
po pár vetách zastavil s tým, aby som na ňu položil sako. Otáľal 
som, pretože som si myslel, že ku mne hovorilo vlastné ego, nie 
Boh. Po krátkom vnútornom boji som poslúchol, démoni z  nej 
odišli a viac sa nevrátili. 

Nasledujúce tri roky som postupne skúšal, kam až môžem v svo-
jom zjednodušovaní zájsť. Išlo to pomerne pomaly, pretože zvyk 
je železná košeľa. Na začiatku služby ľudia neboli oslobodení od 
generačnej kliatby, ak som ich neviedol do veľmi konkrétneho vy-
znávania hriechov predkov. Prečo vlastne? Pretože som tomu veril 
a dialo sa mi podľa mojej viery. Oslobodzovacia moc je založená 
na viere a viera v klamstvo obmedzuje jej prietok. Démon nevyjde 
len preto, že ho vyháňame. Potrebujeme operovať v Božej moci 
a k tomu potrebujeme vieru. O Izraeli sa píše, že Bohu vymeriaval 
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hranice (Ž. 78:41). Ja som svojou teológiou robil to isté, hoc neve-
domky a v tom najlepšom presvedčení. 

Rozhodol som sa, že dozrel čas na inventúru mojej teológie. Každé 
nadobudnuté učenie, hoc aj odobrené praxou, alebo pochybne 
založené na jednom, dvoch veršoch vytrhnutých z kontextu, som 
konfrontoval s  Bibliou. Veľmi som túžil po zjavení z  prvej ruky, 
preto som odpoveď hľadal výlučne na modlitbe a v Božom slove. 
Opäť som sa vrátil k výstrahe z Mojžišovho zákona, no tentoraz 
som použil aj konkordanciu. Zistil som, že téma má premiéru 
o niečo skôr, konkrétne pri predkladaní Desatora. 

Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hos-
podin, tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý, ktorý navštevujem 
neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia 
tých, ktorí ma nenávidia, a činím milosť tisícim tým, ktorí 

ma milujú a dodržiavajú moje prikázania. 

(2. Mojžišova 20:5-6)

Rovnaké spresnenie nám Biblia ponúka aj v Piatej knihe Mojžišovej 
5:9-10, kde Mojžiš opakuje Desatoro generácii, ktorá prežila šty-
ridsať rokov púšte a konečne vstúpila do zasľúbenej zeme. Dôraz 
týchto veršov je zrejmý – požehnanie tým, ktorí milujú Boha. 
Požehnanie je v  týchto veršoch zdôraznené dvestopäťdesiatkrát 
viac ako kliatba. Náš Boh je predovšetkým Bohom požehnania, 
nie kliatby. Nie som si celkom istý, prečo sa táto skutočnosť pri 
vyučovaní o generačnej kliatbe zvyčajne prehliada. Mimochodom, 
kto by vstúpil do zasľúbenej krajiny, keby Boh automaticky trestal 
za hriechy predkov? Aj nasledujúci verš z Jeremiáša spomína ge-
neračné požehnanie a kliatbu, ale opäť upresňuje, že v konečnom 

9 :  S l užba  os l oboden i a  v  p rax i
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dôsledku každý dostane podľa svojich vlastných skutkov. Boh 
nechcel, aby sa Jeho ľud bál nepredvídateľných a hlavne vlastnou 
chybou nezavinených kliatieb.

Činíš tisícim milosť a odplácaš neprávosť otcov do lona ich 
synov po nich, Ty silný Bože, veľký a mocný, ktorého meno je 
Hospodin Zástupov, veľký čo do rady a mohutný čo do skut-
ku, ktorého oči sú otvorené a hľadia na všetky cesty synov 
človeka, aby si dal každému podľa jeho ciest a podľa ovocia 

jeho skutkov. 

(Jeremiáš 32:18-19)

Teraz sa pozrime, ako tieto verše fungovali v praxi. Pri skúmaní 
tejto témy na stránkach Starej zmluvy som sa postupne naučil 
štyri pravdy. 

1) Spravodliví mali k dispozícii ochranu pred kliatbou predkov. 
2) Bezbožní za svoj hriech niekedy dostali trest aj s generačnými 

úrokmi. 
3) Pokánie malo moc odstrániť kliatbu a  odomknúť generačné 

požehnanie. 
4) V  čase babylonského zajatia Boh prestal trestať za hriechy 

predkov.

Poďme pekne poporiadku a pozrime sa na prípady spravodlivých, 
ktorí boli chránení pred generačnou kliatbou. Začnem zhurta ex-
trémnym prípadom Korachovej vzbury. Predstav si hriech takého 
kalibru, že zem otvorí ústa a  hriešnici spadnú zaživa do pekla. 
Presne to sa stalo Korachovi a  jeho hriešnej skupine, keď spo-
chybnili Mojžišovo vedenie a  chceli sa vrátiť do Egypta (4Moj. 
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16:1-35). Pred samotným pádom do pekla Mojžiš všetkým Židom 
prikázal, aby sa dištancovali od vzbúrencov. Boh nechcel po-
trestať nevinných. Teraz sa skús vcítiť do kože Korachových synov. 
Keby Boh automaticky trestal za hriechy predkov, tak by to v tej-
to chvíli mali spočítané. O pár kapitol ďalej sa však dozvedáme, 
že osudu svojho otca unikli: „Ale synovia Korachovi nezomreli“ 
(4Moj. 26:11). Biblia nám do tohto príbehu prináša viac svetla 
až v ďalšej Mojžišovej knihe. Tam sa dozvedáme, že trest stihol 
len priamych účastníkov vzbury (5Moj. 11:6). Boh tento princíp 
zakotvil v zákone aj pre ďalšie generácie: „Otcovia nezomrú pre 
synov, ani synovia nezomrú pre otcov, každý z nich zomrie za svoj 
vlastný hriech“ (5Moj. 24:16). Toto nariadenie sa dodržiavalo aj 
o storočia neskôr. Kráľ Amaziáš napríklad nezabil synov tých, kto-
rí úkladne zavraždili jeho otca, pričom sa vyslovene riadil týmto 
veršom z Mojžišovho zákona (2Par. 25:3-4).

Pri téme generačnej kliatby mi nedá nespomenúť kráľa Dávida, 
pravnuka Moábky Rút (Rút 4:13-22). V  jeho prípade mala byť 
kliatba obzvlášť silná, veď potomkovia Moábcov mali zákaz vstu-
pu do Božieho zhromaždenia na celých desať generácií dopredu 
(5Moj. 23:3-4). Dávid však miloval Boha a táto kliatba sa ho vôbec 
nedotkla. Pri Dávidovi mi tiež nedá nespomenúť fakt, že sa priate-
lil s Jonatánom, synom muža, ktorý sa ho pokúšal zabiť. Dávidovi 
stačilo to, aký bol Jonatán, bezbožnosť jeho otca nebral do úvahy. 
Nezabudnime, že Dávid bol muž podľa Božieho srdca, ktorý činil 
všetku Božiu vôľu (Sk. 13:22).

Situácia sa vyvinula inak v prípade Achanovho hriechu, kde vi-
díme, že Józua dal popraviť aj jeho rodinu. Pred bitkou o Jericho 
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Boh Izraelu zakázal siahnuť na vojnovú korisť. Achan o tom veľmi 
dobre vedel, ale domov si aj tak priniesol zakázané veci. Život to 
nestálo len jeho, ale aj jeho rodinu. Prečo je to tak? Na základe už 
vtedy existujúceho pravidla o ochrane synov predpokladám, že ro-
dina o Achanovom hriechu dobre vedela a predsa mlčala (Józ. 7). 

Teraz v skratke prejdem k druhému bodu, a síce k skutočnosti, že 
hriešnici si odplatu za hriech niekedy odniesli aj s  generačnými 
úrokmi. Pasáž v Knihe Izaiáša 65:2-7 napríklad hovorí o hriešnom 
pokolení, ktorému Boh zaplatí za jeho neprávosť a  za neprávosť 
jeho otcov spolu. Boh je veľmi trpezlivý a ani v Starej zmluve so sú-
dom pokiaľ možno nezačal okamžite. Tu a tam však pohár Božej tr-
pezlivosti pretiekol a výsledný trest nadobudol určitý kumulatívny 
efekt. Túto myšlienku veľmi dobre znázorňuje život dvoch osemroč-
ných kráľoch, ktorí sa s hriechom predkov rozhodli naložiť odlišne.

Jehojachin mal osem rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval 
tri mesiace a desať dní v Jeruzaleme. A robil to, čo je zlé 
v očiach Hospodinových. Potom po roku poslal kráľ Nabu-

chodonozor po neho a dal ho zaviesť do Babylona. 

(2. Paralipomenon 36:9-10)

Všimol si si už, že keď v Biblii niekto robí to, čo je „zlé v očiach 
Hospodinových,“ vždy to skončí buď pokáním alebo katastrofou? 
Inak to nebolo ani v tomto prípade, hoci išlo o iba osemročného 
chlapca. Netvrdím, že Boh ho potrestal za hriech predkov, určite 
ho však neochránil pred logickými politickými dôsledkami. V tom-
to prípade bolo dôsledkom babylonské zajatie – otroctvo, za ktoré 
si Židia mohli sami. Jehojachin sa narodil v príslovečnej hodine 
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dvanástej, pokojne môžeme hovoriť o období, kedy pohár Božej 
trpezlivosti nezniesol už ani kvapku. Keby sa narodil o takých dve-
sto rokov skôr, Božia reakcia na jeho hriech by zrejme nebola taká 
rýchla. Presviedčajú nás o tom iní bezbožní králi, ktorí v hriechu 
zotrvávali aj celé desaťročia. 

Druhý mladý kráľ je Joziáš. Aj on začal kraľovať ako osemročný, 
ale robil to, čo je spravodlivé v očiach Hospodinových, presne ako 
jeho praotec Dávid. Už v šestnástich rokoch začal čistiť krajinu od 
modiel. Nikdy nie je priskoro na činenie Božej vôle. Boh mu dal 
milosť a rozhodol sa oddialiť v tej dobe už nezvratný trest za dlhé 
roky tvrdého hriechu (2Par. 34). Také je Božie srdce ohľadom hrie-
chu predkov a hľadania Boha celým srdcom. Je len na nás, ako 
sa dnes rozhodneme. Obaja chlapci mali bezbožných otcov, ale 
s nepriaznivou situáciou sa popasovali odlišne. Prvý pokračoval 
v hriechu predkov a skončil veľmi rýchlo, druhý nemal rovného 
v tom, ako sa obrátil k Bohu celým srdcom (2Kráľ. 23:25).

Tieto dva scenáre nás zároveň privádzajú k tretiemu bodu, kon-
krétne ku skutočnosti, že následkom za roky hriechu sa aj v čase 
Starej zmluvy dalo vyhnúť pomocou pokánia. V takom prípade sa 
znova odomklo generačné požehnanie. 

Ale zase, keď budú vyznávať svoju neprávosť a  neprávosť 
svojich otcov, keď by učinili neverne, že sa dopustili never-
nosti voči mne a že išli proti mne čelom, […] vtedy sa i  ja 
rozpomeniem na svoju zmluvu s  Jakobom, ba i  na svoju 
zmluvu s Izákom, áno i na svoju zmluvu s Abrahámom sa 

rozpomeniem. A rozpomeniem sa i na tú zem. 

(3. Mojžišova 26:40,42) 
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Boh v  tomto verši síce Židov viedol k vyznávaniu hriechov pred-
kov, ale Biblia to spája s prastarou zmluvou s Abrahámom, Izákom 
a  Jakobom. Nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že samotná 
existencia židovského národa závisela na tejto konkrétnej zmluve 
s patriarchami. Jej porušenie si teda vyžadovalo konkrétne poká-
nie. Osobne si však nedokážem spomenúť na jediný prípad, kedy by 
takéto pokánie bolo vecou jednotlivca alebo jednej rodiny. Nechce 
sa mi veriť, že Dávid kliatbe unikol kvôli vyznávaniu hriechov mo-
ábskych prarodičov. Jednoducho miloval Boha a Boh ho požehnal. 
Božie požehnanie je silnejšie ako kliatba a  Jeho milosť prevyšuje 
trest. Boh nás o tom presviedča aj v Knihe Ezechiela, kde vyslovene 
hovorí, že deti nebudú trestané za hriech predkov, a to ani v prípa-
de vlastnej bezbožnosti. Týmto sa dostávame k štvrtému bodu. 

Tento obrat neprišiel v  práve najšťastnejšom čase. Išlo o  obdo-
bie, počas ktorého boli Židia postupne odvádzaní do Babylona. 
Boh Ezechielovi už priamo v  krajine zajatia ukazoval dianie 
v  Jeruzaleme. Videl, ako Židia uctievali falošných bohov priamo 
v Božom chráme (Ez. 8). Popritom sa však zdá, že príčinu svoj-
ho utrpenia hľadali v hriechu predkov. Boh v osemnástej kapitole 
Ezechielovej knihy toto zmýšľanie jasne zavrhol. Okrem iného sa 
v nej dozvedáme, že „Duša, ktorá hreší, tá zomrie. Syn nepone-
sie neprávosti otcovej, ani otec neponesie neprávosti synovej. 
Spravodlivosť spravodlivého bude na ňom, a  tiež i  bezbožnosť 
bezbožného bude na ňom, na bezbožnom“ (v. 20). 

V tomto duchu sa začína aj Zachariášova prorocká kniha. Boh v nej 
Židov vyzýva k pokániu z vlastného hriechu, a to napriek tomu, že 
otvorene spomína hriech predchádzajúcich generácií. Predstav si, že 
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aj predchádzajúce generácie, ktoré v Zachariášovom texte môžeme 
smelo datovať do čias spred babylonského zajatia, boli potrestané 
kvôli vlastnému hriechu, nie kvôli hriechu ich predkov (Zach. 1:1-6).

O koľko menej by sme sa mali báť Božích trestov za hriechy pred-
kov v čase Novej zmluvy? Vo svetle týchto starozmluvných lekcií 
sa vrátim k námesačnému chlapcovi trápenému diablom, ktorého 
som vyššie uviedol ako jasný príklad vrodeného poviazania. Dnes 
už neverím, že jeho problém súvisel s druhom kliatby, o ktorom 
sme sa práve rozprávali. Najviac ma o tom presviedča samotná 
skutočnosť, že Ježiš prišiel zničiť skutky diabla, nie zrušiť tresty 
vlastného Otca. Apropos, všimni si, že Ježiš sa v jeho prípade vô-
bec nezaoberal príčinou problému a chlapca okamžite oslobodil. 
Vo všeobecnosti si dovolím tvrdiť, že Pán nebol zástancom myš-
lienky Božích generačných trestov. Aspoň nie v zmysle, ktorý je 
v  súčasnosti často prezentovaný. Pamätáš si, ako učeníci videli 
slepca a okamžite sa Ježiša opýtali, či zhrešil on (ako im to vôbec 
mohlo napadnúť?) alebo jeho rodičia? Ježiš ich otázku okamžite 
zmietol zo stola slovami: „Ani on nezhrešil ani jeho rodičia, ale 
aby boli skutky Božie zjavené na ňom“ (Ján 9:3). 

Prečo sa teda spomínaný chlapec a iní ľudia narodili v otroctve? 
V prvom rade tu čelíme otázke, prečo by sa duchovné skutočnosti 
mali dediť. Obzvlášť ťažko sa táto myšlienka prijíma v kultúre po-
značenej racionalizmom, materializmom a humanizmom. Nedajme 
sa nimi pomýliť a zaujmime biblické stanovisko. Generačný cha-
rakter duchovných aktov nám Biblia približuje napríklad v príbe-
hu Abraháma a Melchisedecha. Abrahám sa práve vrátil z víťaznej 
bitky, keď mu v ústrety prišiel Melchisedech, vtedajší predobraz 
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Pána Ježiša. Vieme, že Abrahám mu dal desatinu z celej koristi 
(Žid. 7:3). Našej pozornosti však často uniká generačný dopad 
tohto aktu. Biblia hovorí, že desiatok bol v  tej chvíli vybraný aj 
od Abrahámovho pravnuka Léviho. Biblia doslova hovorí, že sa 
tak stalo skrze Abraháma, teda bez Léviho vlastnej vôle a priči-
nenia. Dôvod? Lévi bol už vtedy v Abrahámovi (Žid. 7:9-10). To je 
z nášho pohľadu absurdné, pretože Abrahám v tej dobe nemal ani 
len syna, nie to ešte pravnuka. Navyše, každý človek má predsa 
osem prarodičov. Absurdné, neabsurdné, presne takto si to číta-
me v Biblii. Nezabúdaj, že diabol sa každý duchovný princíp snaží 
použiť na nejakú šarapatu.

Vrodené duchovné znečistenie nemusí nevyhnutne znamenať, 
že predchádzajúce generácie urobili priame zmluvy s  diablom. 
Úplne stačí, keď sa dieťa narodí nekresťanom, alebo do kresťan-
skej rodiny, ktorá sama nevstúpila do slobody. 

Lebo neveriaci muž je posvätený ženou, a neveriaca žena je 
posvätená mužom, bratom. Inak by vaše deti boli nečisté, 

ale teraz sú sväté. 

(1. Korinťanom 7:14)

Tento verš je mimoriadne zaujímavý hneď z  viacerých dôvodov. 
Kým pri príbehu o Ježišovi a námesačnom chlapcovi by azda nie-
kto mohol oponovať tým, že stále išlo o obdobie pred Kristovou 
obeťou, Pavlov výrok je bezpochyby novozmluvný. Vrodeným zne-
čistením tu Písmo určite nemyslí hriešnu prirodzenosť, lebo tej sa 
dá zbaviť len znovuzrodením sa z Boha. Slobodu od hriešnej pri-
rodzenosti nemožno získať narodením sa do kresťanskej rodiny či 
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vyznávaním generačných hriechov. Hriešna prirodzenosť a s ňou 
spojená duchovná smrť predstavujú vážnejší problém ako  prípad-
ná prítomnosť démonov a jej korene vedú až do záhrady Eden. Zlé 
dedičstvo teda potrebujeme riešiť od Adama; démonické povia-
zanie, ktorému sa rodina mohla otvoriť povedzme pred päťdesiat 
rokmi, hrá druhé husle. 

Keď sa na problém zlého dedičstva pozrieme veľmi detsky, teda 
tak, ako by sme mali, hneď nám napadne, že najlepšie by bolo 
narodiť sa do požehnanej rodiny. Iste by to ušetrilo hromadu trá-
penia a oslobodzovania. Niet nad rodinu, ktorej otec je Boh po-
žehnaný na veky (2Kor. 11:31). Toto je prvá pravda, ktorú začnem 
generačne poviazaných ľudí učiť. Môj postup je jednoduchý, po-
núknem im kondenzovanú verziu toho, čo som podrobne rozpísal 
v druhej kapitole. Potrebujú uveriť pár základným pravdám evan-
jelia. Zdôrazňujem slovo „uveriť,“ pretože rozhodne nestačí niečo 
zopakovať po poradcovi. Ľudia potrebujú skutočnú vieru v Boha, 
ktorý ich chce a môže oslobodiť tu a teraz.

Konkrétne musia uveriť tomu, že Ježiš na kríži zaplatil plnú cenu 
za každý hriech ľudstva. Nielenže zomrel za naše hriechy, doslova 
a do písmena sa stal kliatbou, aby nás vyslobodil z kliatby a otvo-
ril dvere požehnania (Gal. 3:13-14). Ježiš úplne vymazal diablov 
výpis hriechov napísaný proti nám (Kol. 2:14). Navyše, v Kristovi 
môžeme zomrieť a  potom spolu s  Ním v  krste vstať do nového 
života (Rim. 6:4). Stávame sa novým stvorením, staré pominu-
lo a  všetko je nové (2Kor. 5:17). Doslova a  do písmena sme sa 
narodili z Boha. Tomu, ktorý nás držal, skrátka zomrieme (Rim. 
7:6). Je to ako keby zomrel dlžník – veriteľ od neho už nikdy nič 
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nedostane. Musíme sa stať Božími deťmi so všetkou slávou, ktorá 
tomuto titulu náleží. Práve „sloboda slávy detí Božích“ je túžbou 
celého stvorenia podriadeného pod kliatbu (Rim. 8:21).

Začínam veriť tomu, že veľa kresťanov roky bojuje s  generač-
ným poviazaním, pretože prijali evanjelium odpustenia hriechov, 
nie evanjelium nového stvorenia so všetkým, čo z neho vyplýva. 
Výsledok je taký, že ak sa aj snažia prijať slobodu od vrodeného 
poviazania, často na to idú zo zlého konca, teda cestou nekoneč-
ného vyznávania rodinných hriechov. V tomto prípade je finálny 
výsledok nevyhnutne ovplyvnený aj podrobnosťou ich pokánia. 
Takto oklieštená podoba evanjelia nemá moc vykúpiť zo samotnej 
hriešnej prirodzenosti, ktorá predstavuje dobrú živnú pôdu pre 
každé ďalšie duchovné poviazanie. Bez Božej vykupiteľskej moci 
sprístupnenej v spoločnej smrti a následnom pochovaní a vzkrie-
sení s Kristom v krste neexistuje sloboda od kliatby. Postupne sa 
nám môže podariť vyhnať veľa démonov, ale hriešna prirodzenosť 
zdedená po praotcovi Adamovi predstavuje ďaleko väčší problém 
ako konkrétne hriechy tej-ktorej rodiny. 

Potom, čo život poddáme Bohu a staneme sa novým stvorením, 
máme moc a  zodpovednosť vzoprieť sa diablovi a  vyhnať ho zo 
svojho života (Jak. 4:7). Žiadna generačná kliatba nemôže odolať 
moci nového stvorenia. Vôbec to nie je komplikované. Zase ťa so 
sebou zoberiem do terénu, tentoraz s  lepším zjavením a  jedno-
duchšou metódou než na začiatku. 

Prišiel za mnou mladý muž zápasiaci so sexuálnym poviazaním. Po 
 krátkej všeobecnej modlitbe som v ňom zrazu uvidel hada (vnútorným 
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videním, nie fyzicky). Pýtal som sa Pána, čo vlastne vidím. Rástlo vo 
mne presvedčenie, že jeho rodina sa zasvätila satanovi vlastnou kr-
vou pri nejakom prevrátenom rituáli. Viedol som ho do jednoduchej 
pravdy znovuzrodenia (bol kresťan, chcelo to však uplatnenie tejto 
pravdy v plnej miere) a  odmietnutia zlého duchovného dedičstva, 
pretože Pán Ježiš za neho už aj tak zaplatil. Nič som nekonkretizo-
val. Potom som ho objal a začal sa modliť. Pri tvrdohlavých duchoch 
spojených s hlboko zakorenenými kliatbami vediem ľudí k tomu, aby 
z vlastnej vôle odmietali všetko zlé a vyhlasovali moc Božieho požeh-
nania. Čas sa v takú chvíľu odhaduje ťažko, ale po pár minútach bol 
úplne slobodný. Plakal so slovami: “Cítim, že som bol oslobodený!“ 
Upozornil som ho, aby kráčal v Duchu Svätom (to bola téma mojej 
kázne), inak si slobodu neudrží. 

Potom ku mne prišla mladá žena, ktorá sa mi zdôverila s problé-
mom vo vzťahu s matkou. Mohla mať okolo tridsať rokov, ale mama 
jej nedávala veľa slobody. Videl som, že bola silne poviazaná čaro-
dejníckym duchom. Manipulácia, alebo túžba ovládať ľudí, je forma 
čarodejníctva. V jednoduchosti som ju viedol k odmietnutiu zlého 
dedičstva, pričom som ani raz nespomenul slová ako „démon“ ale-
bo „kliatba“, aspoň nie nahlas. Väčšina ľudí nemá problém uznať, 
že po Adamovi majú zlé dedičstvo. Takéto všeobecné vedenie ich 
nestigmatizuje, neuvádza do zmätku, ani nevedie k zbytočným teo-
logickým rozpravám, či kresťan môže mať démona. 

Sadol som si oproti nej a  veľmi ticho začal démona vyháňať. 
Okamžite sa začal manifestovať, vyslovene som mu musel zaká-
zať kričať. Zlomil som moc matkinej manipulácie, čo si vyslúžilo 
ďalšie prejavy. Vycítil som, že čarodejnícky duch bol len vrcholom 
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ľadovca. Pod ním sa skrývala silná slobodomurárska kliatba. Tieto 
kliatby vedia byť také silné, že presiaknu každú časť bytosti. 
Nanešťastie stále zaostávam za Ježišom, ktorý by ju oslobodil za 
pár sekúnd. Ťažko povedať, ako dlho sme sa modlili, pokojne to 
mohlo trvať desať minút. Nepovedal som jej, že bola zasvätená 
diablovi, hoci to bola pravda. Viedol som ju k nejakej takejto mod-
litbe: „Zasväcujem sa len Bohu, neprijímam nič iné, narodila som 
sa z  Ježiša Krista.“ Boj konečne ustal a mladá žena vstúpila do 
slobody. Veľmi som sa potešil, keď mi po pár týždňoch povedala, 
že zmenu v jej duchovnom živote si všimlo aj okolie.

Niektorí služobníci považujú slobodomurárstvo za tvrdý orie-
šok, pretože obsahuje mnoho rozličných rituálov a  zasvätení. 
Ak by som sa v prípade tejto mladej ženy vydal cestou vyznáva-
nia hriechov predkov a  odriekavania konkrétnych generačných 
zmlúv s diablom, možno by som jej nepomohol ani na štvrtýkrát. 
Netvrdím, že démoni by ma neposlúchli, ale zrejme nie bez veľ-
mi konkrétneho pokánia. Okrem toho by som ju chtiac-nechtiac 
naučil umeniu „špárania sa v samej sebe“ a nie viere v Kristovo 
vykupiteľské dielo. 

Kristus prevyšuje všetko diabolské poviazanie, nesnažme sa Ho 
obmedzovať teologickými škatuľkami a  zaužívanými metódami. 
Duch Svätý môže ľudí vyslobodiť od kliatby, aj keď im neslúžime 
tak, ako som práve načrtol. Spomínam si na ženu, ktorá za mnou 
prišla s prosbou o modlitbu za jej deti. Po krátkej modlitbe som 
požehnal aj jej. Položil som na ňu ruku, v mene Ježiš vyslovil moc 
Božieho požehnania, načo spadla na zem, prišla o vedomie, a zača-
li z nej vychádzať duchovia silnej kliatby. Myslím si, že išlo o čiernu 
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mágiu. Dotyčná pani podľa všetkého ani len netušila, čo sa práve 
stalo, pretože hneď po prebratí sa mi začala ospravedlňovať za 
vzniknutú situáciu. Božie požehnanie je silnejšie ako kliatba!

Hriechy predkov som nevyznával ani s  veľmi pochmúrne pôso-
biacim mužom, ktorému sa už v detstve vo snoch zjavoval satan. 
Bezpochyby mu rodina v nejakom bode otvorila dvere. Dôležitejšie 
bolo to, že muž sa zamiloval do Otca svetiel a so slzami vyznával 
Ježišovi lásku, keď urobil rozhodnutie žiť len pre Neho a nie pre 
svet. Atmosféra temnoty odišla bez akýchkoľvek prejavov a zdĺha-
vých ceremónií. Muž bol tak zaujatý Kristom, že si ani nevšimol, 
keď som v krátkej modlitbe zlomil diablovu moc. 

Myslím si, že sa nestane nič dramatické, keď niekto konkretizu-
je hriechy predkov. Môže za tým byť rezolútna túžba obrátiť sa 
hriešnemu pozadiu chrbtom alebo zármutok z  hriechu rodiny. 
Určite by som však spozornel, keby sa sloboda od zlého dedičstva 
mala odvíjať od pokánia z hriechov predkov, pretože niečo také 
nemá biblický základ a oporu v službe Pána Ježiša a prvej Cirkvi. 
Riešenie spočíva v moci nového stvorenia a oslobodení zo samot-
nej hriešnej prirodzenosti, nie vo vyznávaní zoznamu hriechov. 
Diabol sa nám neustále snaží nahovoriť, že niekde je ešte jeden 
koreň, ešte jeden hriech, ešte jedno zasvätenie. Nedovoľme mu, 
aby nám svojimi klamstvami zatienil Pánovo vykupiteľské dielo. 
Uverme pravde evanjelia, poddajme sa Bohu, vzoprime sa diablo-
vi a utečie od nás!
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otroctvo, ktoré si ludia privodia sami
Pamätáš si na verš o  uviaznutí v  povrazoch vlastného hriechu 
z úvodu kapitoly (Prís. 5:22)? Nie je jednoduché povedať, kedy 
človek poškodí svoje vnútorné múry natoľko, že skončí v poviaza-
ní. Myslím si, že každý hriech, v ktorom zotrvávame, môže časom 
prerásť do otroctva. Výnimkou nie sú ani situácie, keď sa človek 
prestane ovládať. O  tomto hovorí verš: „Preborené mesto, bez 
múru, je muž, ktorý neovláda svojho ducha“ (Prís. 25:28). V kon-
texte Knihy prísloví ide zrejme o  hnev, ale myslím si, že niečo 
podobné sa týka aj straty kontroly kvôli opitosti, drogám, atď. 
Pritom sa zdá, že niektoré hriechy vedú k otroctvu rýchlejšie než 
iné, menovite ide o každé praktizovanie okultizmu, veštenia, vy-
volávania duchov, atď. 

Ľudí, ktorí sa nečistým duchom otvorili vlastným hriechom, 
v prvom rade vediem do pokánia. Je dôležité, aby naozaj uverili, 
že Boh im naozaj odpustil. Potom im nič nebráni zbaviť sa zlých 
duchov. Nepredpokladajme však, že ľudia sú z démonického vply-
vu oslobodení automaticky pri pokání. Môže sa tak stať, ale Biblia 
to nedáva za pravidlo. 

Ruka v ruke s pokáním ide aj snaha o napravenie dôsledkov hrie-
chu. Tá sa môže prejaviť ospravedlnením sa ľuďom, ktorých sme 
svojim hriechom zranili, vyhodením duchovne nečistých predme-
tov a podobne. Termínom „duchovne nečisté predmety“ myslím 
všetky predmety úzko súvisiace s hriechom a diablom. Môže ísť 
o okultné pomôcky, sošky bôžikov, liečivé kryštály, literatúru súvi-
siacu s inými náboženstvami a filozofiami, hudbu kapiel hlásiacich 

,
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sa k diablovi, perverzné predmety a podobne. Zoznam je prakticky 
nekonečný a Duch Svätý nám ukáže všetko podstatné. Nezabudni, 
že kresťania v Efeze spálili svoje čarodejnícke knihy a vôbec pri 
tom nepozerali na ich cenu (Sk. 19:18-19).

Vo všeobecnosti považujem za adepta na vyhodenie všetko, čo 
priamo alebo nepriamo láka do hriechu a všetko, čo prináša ne-
pokoj. Spomínam si na mladé dievča, ktoré si Bibliu mohlo čítať 
všade, len nie v miestnosti, v ktorej mala akúsi sošku z Egypta. 
Nakoľko to situácia dovoľovala, povzbudil som ju, aby sa tohto 
na prvý pohľad neškodného suveníru zbavila. Hneď v  ten večer 
ju rozbila a na jej prekvapenie z vnútra vypadli vlasy alebo chlpy. 
Zrejme išlo o nejakú formu čarodejníctva. Nikdy by som nechcel 
vlastniť niečo, čo zneucťuje môjho Pána. Ani nemusím dodať, že 
tento krok vyriešil ťažkosti s modlitbou. Dovoľ mi, prosím, ešte 
pár zamyslení o pokání. 

Autentickosť pokánia sa často odrazí aj na jeho podrobnosti. Vždy 
spozorniem pri modlitbách typu: „Pane Ježišu, prosím odpusť mi 
všetky vedomé aj nevedomé hriechy.“ Sme si niečoho vedomí? 
Pomenujme to pravým menom! Máme pocit, že sme Bohu už vy-
ložili všetky karty? Potom prosme Ducha Svätého, aby nám dal is-
totu, že sme nič podstatné neopomenuli. Milosť k pokániu je Boží 
dar, ale Duch Svätý veľmi rád usvedčí každého, kto Mu to dovolí. 
Znázorním to nasledujúcim svedectvom.

Slúžil som mladej žene, ktorá odpadla od Boha a  viedla vlažný 
život. V zahraničí žila s priateľom, ale napriek tomu robila len veľ-
mi povrchné pokánie. Láskavo som ju povzbudil ku konkrétnosti. 
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Začala plakať a  nazvala veci pravým menom. Hriešny vzťah sa 
rozhodla ukončiť, čo nebolo veľmi praktické, nakoľko hneď v ten 
večer odlietala do zahraničia a po ukončení vzťahu by nemala kde 
bývať. Rozhodla sa dať Boha na prvé miesto a prechodne bývala 
u priateľov. Nasledovanie Boha stojí všetko. Prešli roky a dotyčná 
mladá žena ešte stále kráča s Kristom.

Musím tu dodať, že ľudí nemusíme biť po hlave. Ježiš Zacheovi nič 
nepovedal, len mu ukázal milosť a Zacheus s pokáním začal sám. 
Tiež by som nechcel navodiť dojem, že Boh odpustí len to, čo Mu 
konkrétne vyznáme, o opaku nás presviedča príbeh o hriešnikovi, 
ktorý sa ani len neodvážil pozrieť do neba a prosil o milosť (Luk. 
18:9-14). Do problému sa dostávajú ľudia, ktorí nie sú ochotní na-
zvať veci pravým menom, alebo v nich dokonca chcú pokračovať. 

Podobný problém predstavuje aj nerozhodnosť a  vlažný prístup. 
Pri službe sa stále snažím uistiť, či to ľudia myslia vážne. Za všet-
ky prípady spomeniem len jedno svedectvo. Priviedli k nám mla-
dého muža, ktorý sa zasvätil satanovi prostredníctvom metalovej 
hudby. Duch Svätý mi odhalil jeho skutočný stav, ale nedal som to 
na sebe vidieť. Veľmi neutrálne som sa ho opýtal, prečo vlastne 
vyhľadal službu. Povedal mi, že ho trápila bolesť hlavy, ale vzápätí 
to pripísal únave. Myslel som si svoje, ale neoponoval som mu. 
Iniciátorom stretnutia v skutočnosti nebol on ale nejaká tretia oso-
ba. Položil som na neho ruku a požehnal ho v mene Pána Ježiša. Na 
moje prekvapenie sa nič nestalo a odišiel v rovnakom stave. 

Čuduj sa svete, vyhľadal nás aj na druhý deň, tentoraz už z vlast-
nej iniciatívy. Démoni z  neho začali kričať už počas samotného 
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rozhovoru. Deň pred tým som na neho položil ruku a  dokonca 
sa modlil v mene Ježiša Krista. O dvadsaťštyri hodín neskôr Duch 
Svätý konfrontoval démonov takmer okamžite a bez môjho vstu-
pu. Prečo tá náhla zmena? Bol snáď rozdiel v miere pomazania 
na mojom živote alebo dokonca v Božom časovaní? Zastávam iný 
názor. Som si vedomý toho, že Boh môže robiť, čo chce, a veľmi 
sa pri tom netrápi našimi teologickými škatuľkami, ale v zásade 
verím tomu, že uvoľneniu Jeho moci často predchádza pravé poká-
nie, túžba a odhodlanie. Boh sa k nám niekedy skloní, aj keď sme 
vlažní a nemáme o Neho záujem, ale tento postoj nás v konečnom 
dôsledku ďaleko nedostane. 

Pri pokání z vlastných hriechov v  istom momente logicky dôjde 
k otázke, či a nakoľko sú deti chránené pred následkami vlastného 
hriechu. Myslím si, že Boh deťom síce poskytuje väčšiu ochranu, 
ale v prvom rade ich zveril do ochrany rodičom. Duchovný svet 
je veľmi skutočný a diabol nie je férový hráč. Deti môžu poľahky 
skončiť v otroctve, ak sa diablovi dostatočne otvoria. Biblia ho-
vorí jasnou rečou, len si spomeň na dvoch osemročných kráľov, 
Jehojachina a Joziáša.

Teraz ti poviem príbeh, ktorý síce patrí k extrémnym, ale veľmi 
dobre ilustruje pravdu o detskej zodpovednosti. Ide o svedectvo 
mladej ženy zo siedmej kapitoly, ktorá v detstve uctievala vlkola-
kov. Zavolali ma k nej po tom, čo spadla a začala škrabať prstami 
do zeme. Situáciu sme upokojili a pomohli jej na stoličku. Pozerala 
sa na mňa veľmi nedôverčivo, hoci som jej práve pomohol. V sna-
he o nadviazanie rozhovoru som sa jej opýtal, čo sa vlastne stalo. 
Len sa uškrnula a k situácii toho veľa nepovedala. Začal som sa 
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s ňou rozprávať o  jej hriešnom dedičstve. Bol som presvedčený, 
že oproti mne sedel človek pochádzajúci z rodiny so silnou sata-
nistickou tradíciou. Kvôli názornosti naschvál vyberám extrémne 
prípady, nie každý mal v rodine rituálny satanizmus alebo aspoň 
slobodomurárstvo.

Viedol som ju k oslobodeniu od generačnej kliatby, keď ma zrazu 
prekvapila strohými slovami: „Takýto rozhovor som mala už ve-
ľakrát.“ „Neboj sa, tentoraz to bude iné.“ Poslúchla ma a v mene 
Ježiš som vyhnal všetkých zdedených duchov, niektorých som 
oslovil po mene. Potom som pokarhal duchov úzkosti, depresie 
a  sebanenávisti. Rekcia ma veľmi prekvapila, pretože som v  ži-
vote nevidel, aby duch úzkosti niekoho zhodil na zem. Po chvíli 
ju Boh oslobodil a prešiel som na toho vlkolačieho ducha. Žena 
zase spadla zo stoličky a dala sa na všetky štyri. Prekvapilo ma, 
že démon akosi nepočúval, niečo mu určite dávalo právo zostať. 
V srdci som prosil Ducha Svätého o zjavenie. Zrazu sa mi hlavou 
začali premávať asi takéto myšlienky, ktoré som rovno aj začal 
vyslovovať. „Ako malá si uctievala vlkolakov. Bola si úplne fasci-
novaná horormi s vlkolakmi, mala si vlkolaka za boha, za vyššiu 
formu života a chcela si sa na neho aj premeniť.“ 

Rozmýšľaš, čo mi na to povedala? „Áno, to je pravda!“ Nepovedala 
to preto, aby mi urobila po vôli, skrátka to bola pravda. Poprosila 
Boha o odpustenie, démonovi som zopakoval svoj príkaz a okam-
žite bola oslobodená. Potom si celá uveličená znova sadla na sto-
ličku a po chvíli povedala: „Videla som toho ducha, ako zdúchol! 
On zdúchol! Cítim, že sa vo mne uvoľnilo miesto.“ Zasmiali sme sa 
s tým, že sa v nej uvoľnilo poriadne veľa miesta.
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Potom mi vysvetlila, prečo voči mne bola spočiatku taká odmera-
ná. Vysvitlo, že na zemi zďaleka neskončila prvýkrát, v jej spolo-
čenstve sa jej to stávalo pravidelne. Ľudia však boli duchovne sle-
pí a namiesto pomoci ju zväčša len napomenuli slovami: „Vstaň, 
tu sa nemáš čo hádzať na zemi!“ Začal v nej rásť pocit odmiet-
nutia. Veď ak by ju Boh bol miloval, nebol by dopustil niečo také. 
Pravda je taká, že to na ňu najprv dopustila jej rodina, potom ona 
sama a do tretice dobre mieniaci kresťania, ktorým chýbalo rozlí-
šenie a možno aj moc Svätého Ducha. Priznala sa, že mala prob-
lémy s  depresiou, pričom posledné tri týždne z  nej nevyšla ani 
na chvíľu. Bola nám veľmi vďačná a na druhý deň mi oduševnene 
kývala a znova ďakovala.

Prečo má dieťa vlastne potrebu robiť veci, ktoré sa priečia aj do-
spelým? Ako som povedal, narodila sa plná temnoty. Táto temnota 
jej potom skrivila osobnosť a úsudok do takej miery, že zažívala 
nadprirodzenú fascináciu satanovou ríšou. Boh ju našťastie našiel 
a uviedol do svetla. Podobné vydanie sa diablovi v detskom veku 
nie je zďaleka ojedinelé, aj keď zvyčajne nezájde až tak ďaleko. 
Duch Svätý umožnil, že dlhoročný a naoko komplikovaný problém 
sme v  mene Ježiš vyriešili za krátku chvíľu. Jediná naozaj spo-
ľahlivá metóda je vedenie Duchom Svätým. V  tomto prípade sa 
prejavilo veľmi konkrétnym a delikátnym slovom poznania, inoke-
dy nám Pán dá detskú vieru, že roky špiny a poviazania sa môžu 
ukončiť jednou veľmi všeobecnou modlitbou. 

Pri téme otvorenia sa diablovi vlastným hriechom nám zvyčajne 
príde na myseľ nejaký viditeľný skutok, najlepšie opakujúci sa. 
Nie vždy je to tak. V mnohých prípadoch môže ísť o vyrieknutie 
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pár slov, vieru v klamstvo alebo prechovávanie hriešnych posto-
jov. Modlil som sa za viac ľudí, ktorí urobili čisto slovné dohody 
s diablom, niektorí z nich tak urobili v presvedčení, že vstupovali 
do zmluvy s Ježišom Kristom. 

Rozprával som sa so stredoškoláčkou, ktorá sa už v detstve namo-
čila do mysticizmu, otvorene komunikovala s démonmi a žila v ur-
čitej imaginárnej realite. Jedným uchom som počúval jej príbeh, 
druhým som chcel začuť jemný hlas Svätého Ducha. Ticho v mo-
jom srdci zrazu prerušili slová: „Má zmluvu s diablom.“ Bol som si 
viac-menej istý, že ich autorom bol Duch Svätý. Opýtal som sa jej 
na to, ale akúkoľvek zmluvu s diablom poprela. Vysvetlil som jej, 
že nie všetky zmluvy sú napísané na papieri, niektoré sú výlučne 
slovné. Zrazu si spomenula na zvláštnu situáciu. Pred prijatím na 
strednú školu urobila s „Bohom“ zvláštnu dohodu. Boh jej údajne 
povedal, že ju zoberú na strednú, ale len pod podmienkou, že pre-
stane byť hysterická. Problém bol v tom, že autorom tejto zmluvy 
nebol dobrý Boh Otec ale falošný duch. Dievča urobilo pokánie 
a dovolilo Bohu, aby jej démonické poviazanie vytiahol priamo od 
koreňa. Ten v  jej prípade predstavovala cielená rodinná služba 
Bálovi a vlastný mysticizmus.

Vždy počítajme s Pánovou nadprirodzenou pomocou. To dievča si 
na svoj zvláštny sľub spomenulo len preto, že jej ho pripomenul 
Duch Svätý. Ani ja som na položenie svojej neštandardnej otázky 
nemal iný dôvod. Ver mi, že za normálnych okolností sa ľudí nepý-
tam, či náhodou nemajú zmluvu s diablom. 

Nemá zmysel zaoberať sa všetkými hriechmi, ktorými sa ľudia môžu 
otvoriť diablovmu vplyvu. Som presvedčený, že na ich detailné 
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vymenovanie by nestačila ani bohatá knižnica, nie to jedna podka-
pitola. Kážme čisté a jasné evanjelium a dovoľme Duchu Svätému 
robiť nadprirodzenú prácu v nás aj v ľuďoch, ktorým budeme pomá-
hať na slobodu. Teraz sa na problém neslobody pozrieme z úplne 
opačného uhla. Reč bude o poviazaní, ktoré si človek neprivodí sám.   

Dcéra Abrahámova, ktorú poviazal satan
Izaiášovo notoricky známe proroctvo o  Kristovej oslobodzovacej 
službe spomína dva rôzne druhy otroctva, menovite hovorí o zaja-
tých a väzňoch: „...poslal ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť 
zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára“ (Iz. 61:1). V Biblii nie 
je žiaden nadbytočný detail. Myslím si, že väzni sú tí, ktorí sa do 
väzenia dostali pre svoj vlastný hriech. Dobrým príkladom je prí-
beh o mužovi, ktorý skončil v žalári (navyše v rukách mučiteľov), 
pretože svojmu spolusluhovi odmietol odpustiť dlh (Mat. 18:21-35). 
Potom tu ale máme ženu s duchom choroby, na ktorej margo Ježiš 
povedal nasledovné: „Nuž a táto, ktorá je dcérou Abrahámovou, 
ktorú bol poviazal satan, hľa, toto už osemnásť rokov, nemala byť 
vyslobodená z toho puta v sobotný deň?“ (Luk. 13:16). To všetko 
napriek tomu, že išlo o dcéru Abrahámovu, teda o človeka žijúceho 
v zmluvnom vzťahu s Bohom. Daný úsek nám k samotnej príčine 
otroctva viac nenapovie, preto musíme pátrať hlbšie. 

Poškodenie vnútorných múrov a následná démonická infiltrácia 
nemá vždy pôvod v  hriechu. Myslím si, že túto pravdu načrtla 
už Stará zmluva. V siedmej kapitole Knihy Izaiáša čelilo Judsko 
útoku sýrskeho kráľa, ale ten ho z  nejakého dôvodu nedokázal 
poraziť. Ťažko povedať prečo, možno ho zastavili jeruzalemské 
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hradby. Sýrsky kráľ teda vymyslel inú stratégiu – rozhodol sa 
Židov premôcť strachom, vniknúť do mesta a za kráľa ustanoviť 
syna Tabealovho. Predstav si, že Strong7 toto meno interpretuje 
aj ako „Nanič dobrý“ (No: 2870a). Taktika sýrskeho kráľa už, už 
začínala zaberať, keď Boh ústami proroka judskému kráľovi odká-
že nasledovné: „Maj na seba pozor a buď ticho! Neboj sa, a tvoje 
srdce nech neomdlieva.“ Tiež mu prezradil pointu nepriateľskej 
taktiky a ubezpečil ho, že nebude fungovať, ak uverí Božiemu slo-
vu. V opačnom prípade ho nepriatelia porazia (Iz. 7:1-9). Teraz 
poviem svedectvá ľudí, u ktorých došlo k prelomeniu vnútorných 
múrov podobným spôsobom. 

Povedali mi o dvanásťročnom chlapcovi, ktorý mal strach z kore-
ňov. Čítaš dobre. Išlo hlavne o  korene stromov, po rokoch tera-
pie sa totiž prestal báť koreňov trávy a mrkvy. K problému prišiel 
v škôlke, keď spolu s inými deťmi pozeral Harryho Pottera. Vo filme 
je jedna rastlina s veľmi živými a agresívnymi koreňmi. Scéna ho 
vydesila do takej miery, že prelomila jeho obranné múry a otvori-
la dvere duchu paranoje. Natíska sa otázka, prečo sa to nestalo 
iným deťom. Na to neexistuje uspokojivá odpoveď, ten chlapec bol 
všeobecne veľmi zlomený. Myslím si, že trauma ho naštrbila ešte 
pred narodením. Jeho otec mal smrteľnú nehodu skôr, než sa stihol 
narodiť. Nemusíme to ani veľmi „preduchovňovať“, veď sama veda 
nás učí, že stresové hormóny sa z tela matky prenášajú na plod. 

Jeho prípad som na modlitbe predniesol Pánovi a v srdci som pri-
šiel k dvom záverom. Po prvé, chlapec mal démona paranoje (to 
mi mohlo dôjsť aj samému, ale nedošlo). Po druhé, mal som sa ho 

7 Strong, J. (1894). The Exhaustive Concordance of the Bible... (Vol. 1). Hunt & Eaton.
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opýtať, či k nám prišiel len kvôli mame, alebo by aj sám chcel na-
sledovať Pána Ježiša. Modlili sme sa za neho, vyhnali toho ducha 
a vybrali sa do lesa. Vytiahol som prvý koreň, na ktorý mi padol 
zrak. Chlapec okamžite zbledol a začal hystericky plakať. To ma 
trochu prekvapilo, pretože som si bol pomerne istý úspešnosťou 
našej modlitby. Myslím si, že démoni niekedy v duši pôsobia ako 
triesky. Spôsobujú bolesť a infekciu, ktorá sa bez ich odstránenia 
nedá vyliečiť. Duša po ich vyhnaní niekedy potrebuje čas k úplné-
mu zotaveniu. Boh to môže urobiť aj hneď, ale tentoraz tomu tak 
nebolo. Povedal som mu, aby sa nad koreňmi nezamýšľal, pretože 
v  priebehu pár dní bude v  poriadku. Odvtedy som ho už nikdy 
nevidel, ale po pár mesiacoch mi zatelefonoval priateľ, ktorý ho 
ku mne priviedol. Povedal mi, že chlapec sa po pár dňoch naozaj 
prestal báť koreňov a teraz ľuďom hovorí, čo pre neho urobil Pán 
Ježiš. Vraj robil dobrú evanjelizačnú službu. Otázku o ochote na-
sledovať Pána Ježiša teda zobral veľmi vážne.

K  podobnému prelomeniu vnútorných múrov môže dôjsť aj pri 
vystaveniu sa hriechu, napríklad pornografii. Modlil som sa za 
iba päťročného chlapca, ktorého jeho o niečo málo starší bratra-
nec zoznámil s  pornografiou. Od tej doby bol ako vymenený. 
Napodobňoval nemravné scény a v kolektíve nemohol ostať bez 
dozoru. Problém po jednom modlitebnom stretnutí na istú dobu 
prestal, ale onedlho sa zase vrátil. Rodičia sa na mňa obrátili 
v dobe, keď cez chlapca pri modlitbe začali hovoriť nečistí ducho-
via. Chlapec sa im neotvoril vedomým zotrvávaním v hriechu ako 
napríklad ja v situácii, ktorú opíšem nižšie. Bol vystavený niečo-
mu, čo nedokázal spracovať a pornografia mu doslova prelomila 
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vnútro. Pán Ježiš ho našťastie po veľmi jednoduchej modlitbe oslo-
bodil. Hovorím to len veľmi nerád, ale moju pomoc nanešťastie 
vyhľadali aj rodičia ešte mladších detí.

Diabol nie je férový hráč a človeka poviaže vtedy, keď ho prelomí, 
nie vtedy, keď je to fér v očiach spoločnosti. Naša odolnosť voči 
jeho útokom rastie priamo úmerne s pevnosťou v Kristovi. Sú však 
situácie, kedy človeka nemôžeme napomenúť za to, že sa nechal 
zlomiť traumou. To sa bezpochyby týka znásilnených žien. Pre is-
totu upozorním, že veci berieme v širšom kontexte. Myšlienka, že 
problém znásilnenej ženy vyriešime jednou modlitbou vyslobode-
nia, je naivná. Všetko má svoje miesto, ale popri službe vnútorné-
ho uzdravenia nezabudnime vytiahnuť duchovné triesky. 

Nedávno som pomáhal dvom zneužitým ženám, pričom obe služby 
vyzerali trochu inak. Jednu ženu doslova priniesli po tom, ako na 
bohoslužbe prišla o vedomie a prešla do niečoho, čo pripomínalo 
epileptický záchvat. Vo chvíli, keď som ju uvidel, mi Duch Svätý 
veľmi jasne ukázal prítomnosť satanistického ducha. Takmer by 
som za to dal ruku do ohňa. Zároveň ma naplnil rozhodnou vierou 
a  veľkou chuťou vyhnať ho von. Posadila sa a bez okolkov nám 
povedala niečo v tom zmysle, že ju síce znásilnili, ale nedokáže 
sa toho démona zbaviť napriek tomu, že násilníkovi už odpustila. 
Veľmi dobre si uvedomovala duchovný rozmer svojho problému. 
V hlave som si urobil veľmi jednoduchú matematiku – zrejme ju 
znásilnil nejaký satanista, od diablovho služobníka sa napokon nič 
iné ani nedá čakať. Dôležité bolo to, že odpustila, bez toho by sme 
sa ďaleko nedostali. 
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O svojom presvedčení som jej nič nepovedal. Vôbec som nemal po-
cit, že by to situácii pomohlo, skôr naopak. Naschvál som sa modlil 
tak potichu, aby ma celkom určite nemohla počuť. „Duch sataniz-
mu, v mene Ježiša Krista ti prikazujem, aby si vyšiel von! V mene 
Ježiš lámem kontrolu tých ľudí nad jej životom!“ Prejavy sa značne 
vyostrili, ale po chvíli prestali. Ježiš ju oslobodil. Sadol som si oproti 
nej a ticho som ju sledoval. „Cí, som v pohode, normálne som v po-
hode! Ako keby ste do mňa vpichli nejakú drogu!“ Dali sme jej zopár 
rád na udržanie si slobody a pustili ju preč. Postavila sa, zakričala 
„Aleluja!“ a odišla svižným krokom, tentoraz po vlastných.

Traumatizovaní ľudia môžu byť vyslobodení aj bez toho, aby o svo-
jom probléme museli rozprávať, aj tak je im to viac než neprí-
jemné a niekedy toho ani nie sú schopní. Presne tak to bolo aj 
pri druhej zneužitej dievčine. Jej príbeh nám zdôrazní moc pravdy 
pri vyslobodení. Zavolali ma k nej po tom, ako sa v nej začali pre-
javovať démoni. Prvá vec, na ktorú ma pri nej Duch Svätý upozor-
nil, bola bolesť v srdci. Predstavil som sa jej a povedal jej, že Pán 
Ježiš ju má rád. Neurčito sa pousmiala. Povedal som jej, že Pán 
Ježiš chce uzdraviť bolesť v jej srdci, čím jej svoju lásku dokáže 
hneď na mieste. 

Opýtal som sa jej, či na ňu môžem položiť ruku. To je dobrý začia-
tok a pri zneužitej žene absolútna nutnosť. Duch Svätý mi potom 
podsunul myšlienku, že jej niekto zničil detstvo. Opýtal som sa jej 
na to. „Nechcem o tom hovoriť.“ „Nechcem, aby si o tom hovorila, 
len odpovedz áno alebo nie.“ „Áno.“ Povedal som jej o dôležitosti 
odpustenia, pretože som mal dojem, že z nej vyžarovala horkosť. 
Odpustila, ale vyzeralo to všelijako. 
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Pokračoval som v modlitbe a dievčina sa začala triasť. Teraz pri-
chádza veľmi zaujímavý moment. Duch Svätý mi do mysle po-
stupne vkladal protilátky na klamstvá, ktorými ju diabol časom 
nainfikoval. Povedal som jej niečo v tom zmysle, že to nie je jej 
chyba. Uistil som ju v tom, že Boh ju neobviňuje a rozumie jej roz-
položeniu. Vtedy sa prejavy vyostrili a démon začal kričať. Zvýšil 
som na neho nápor a poprosil prítomnú kamarátku, aby ju objala. 
Naďalej som deklaroval pravdu, ktorá postupne prenikla až na ko-
reň problému, uvoľnila emócie a spôsobila silný plač. „Lebo slovo 
Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a pre-
nikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné 
posúdiť myšlienky a mysle srdca“ (Žid. 4:12). O pár minút bola 
slobodná. V pokoji sa oprela a  ticho sa usmievala. Zase som ju 
učil o odpustení a myslím si, že teraz si túto lekciu zobrala k srdcu 
oveľa bližšie. Rozhodla sa, že si už voči nikomu nenechá horkosť. 
Poďakovala sa nám a odišla. 

Situáciu som si v mysli zrekonštruoval nejako takto. Dievčina zaži-
la nejakú formu fyzického zneužitia, okolie ju istú dobu veľkoryso 
podporovalo, ale jej nemenný stav začal ľudí po čase unavovať. 
Nikto z nej nevytiahol démonické triesky a v jej vnútri nenastal žia-
den alebo len minimálny posun. Na rad prišli rady typu: „Vieme, 
že ti ublížili, ale už sa nad to povznes, život ide ďalej.“ Zotročení 
ľudia sa nad veci nie vždy dokážu len tak povzniesť, potrebu-
jú, aby im niekto pomohol na nohy. Toto dievča bolo ako dcéra 
Abrahámova, ktorú poviazal satan. Popri láske a podpore potre-
bovala aj oslobodenie, naša služba musí byť všestranná. Ježiš nás 
neposlal len oslobodiť väzňov a otrokov, ale aj kázať evanjelium, 
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obviazať skrúšených srdcom, potešiť zarmútených a prehlásiť rok 
Božej milosti. Berme veci v širokom kontexte. 

K prelomeniu vnútorných múrov môže dôjsť aj v prípade, že k žiad-
nemu znásilneniu našťastie nedošlo. Spomínam si na dievča, pri 
ktorom som tiež vnímal zneužitie, nebol som si však istý, ako si to 
mám vysvetliť. Radšej som zvolil neutrálny tón a opýtal sa, či ju 
niekto slovne obťažoval. Priznala, že tancovala latinskoamerické 
tance, pri ktorých ju partneri nepríjemne obchytkávali. Ťažko zná-
šala aj úlisné pohľady na ulici, niektorí muži na ňu pískali alebo 
ju rovno slovne urážali. Tieto veci spôsobili, že po čase sa cítila 
ako špinavá handra. Sama od seba by nám to nikdy nepovedala, 
pri modlitbe bol prítomný aj jej priateľ, pre ktorého išlo o novú 
informáciu. Našťastie tam bol aj vševediaci Duch Svätý. Viedli 
sme ju k odpusteniu a potom jej v mene Ježiš pomohli na slobodu. 
Dotyčná mladá žena bola pre diabla ľahká korisť aj kvôli tomu, že 
jej otec v nej nikdy nevybudoval zdravé sebavedomie. Boh Otec to 
určite rád napraví. 

K podobnému prelomeniu môže dôjsť aj v manipulatívnych vzťa-
hoch. Manipuláciu považujem za stav, pri ktorom človek k presa-
deniu svojej vôle používa zastrašovanie, výčitky svedomia a pod-
plácanie (od darčekov až po sex). Boh síce hovorí, aby sme žili 
v poddanosti voči autorite, nikde však nehovorí, aby sme sa ne-
chali zotročiť. Práve naopak: „Kúpení ste za drahú cenu. Nebuďte 
sluhami ľudí!“ (1Kor. 7:23).

V  prvom rade musíme pochopiť, že ľudia si zvyčajne ani neuve-
domujú, že sa stali obeťami manipulácie. Niektorí na to prídu po 
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rokoch, iným musí oči otvoriť až okolie. Je to tak jednak preto, že 
manipulované dieťa nič iné nikdy nepoznalo a teda ani nevie, ako 
má sloboda vyzerať. Potom je tu skutočnosť, že silnú manipuláciu 
sprevádzajú démonickí duchovia, ktorí obeť zaslepujú a pokiaľ mož-
no udržujú v podriadenosti (napr. pocitmi viny). Manipulácia teda 
prelamuje vnútorné múry podobne, ako sme si ukázali vyššie. 

Hoci vzťah medzi manipulátorom a jeho obeťou sa často líši (rodič, 
kamarát, nadriadený), taktiky manipulácie sú viac menej rovnaké. Na 
jednej strane proti nim preto bojujeme podobne, ale naša vnútorná 
ráznosť sa v rôznych vzťahoch nevyhnutne pretaví do iného konania, 
so šéfom nemôžeme jednať ako s priateľom z detstva.  

V prípade kamarátov ľuďom niekedy poradím, aby sa ich skrátka 
natvrdo zbavili. To bez milosti platí o bezbožných ľuďoch, ktorí 
vedú do hriechu, ale aj o kresťanských kamarátoch, ktorí vo vzťa-
hu neustále prekračujú hranice. Nezabudni, že hovorím o kama-
rátoch, kde takej možnosti nič nebráni, pri rodine musíme po-
stupovať trpezlivejšie. Slúžil som manželskému páru, ktorý trpel 
manipuláciou zo strany manželkinej kamarátky. Kamarátili sa 
dlho, hoci žena, ktorej som slúžil, bola do vzťahu viac menej dotla-
čená. O priateľstvo nemala veľký záujem, ale akosi sa nechala zlo-
miť. Tak to išlo celé roky. Nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, 
že jej kamarátka ju používala ako náplasť na vlastné problémy. 
Ako to už u obetí manipulácie býva, ani ona si skutočný stav ich 
vzťahu dlho neuvedomovala. Jej kamarátka na udržiavanie pria-
teľstva používala viac stratégií – pocity viny, darčeky, dokonca sa 
snažila ovplyvniť mienku bezprostredného okolia. Pravidelne sa 
domáhala času svojej obete, hoci tej to vyslovene prekážalo. 
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Medzitým sa u nej doma začali diať zvláštne veci. Snívalo sa jej, 
že ju znásilňuje žena, jej mužovi sa niekedy snívalo, že má patriť 
inej a tak ďalej. Napätá situácia často končila hádkou. Najhoršie 
na tom bolo ich dieťa, ktoré bolo bezdôvodne nervózne a plačlivé. 
Problémy so spánkom a nepokoj patria medzi časté prejavy démo-
nického útlaku. Manipulátorka pritom ani len nebola čarodejnica, 
ale človek, ktorý doširoka otvoril dvere manipulácii, a teda aj ča-
rodejníckemu duchu.

Ženu som podporil v jej presvedčení, že nadišiel čas vzťah ukon-
čiť. Zároveň som mal pocit, že najlepšie bude vyhodiť všetky dar-
čeky od tejto kamarátky. Možno to bude znieť zvláštne, ale Biblia 
nám ukazuje, že duchovné znečistenie sa môže preniesť aj na 
predmety, ktoré so službou diablovi inak vôbec nesúvisia (Júd. 
1:23). Napokon, manipulátori dary dávajú preto, aby ľudí oslepili, 
nie preto, aby ich potešili. Nechaj sa viesť Duchom Svätým a nič 
nevyhadzuj unáhlene, tu aj tak išlo len o  pár drobností. Potom 
sme v  modlitbe rozbili moc duchovného útlaku, Duch Svätý mi 
konkrétne ukázal ducha Jezábeľ. Zmena bola okamžitá a drama-
tická. Útlak odišiel a rodina mohla v pokoji spať. Žena sa necítila 
prevalcovaná a najviac som sa tešil z dieťaťa, ktorého správanie 
sa zo dňa na deň úplne zmenilo. Boh zveril ochranu detí v prvom 
rade do rúk rodičov. Ak nechceme, aby diabol naše deti trápil, tak 
si ho ani nepúšťajme do domu. Kristus nás neoslobodil preto, aby 
sme sa nechali zotročiť ľuďmi. 

Obete manipulácie vediem k  tomu, aby prosili Ducha Svätého 
o zjavenie pravdy a obnovenie svojich múrov. Zjavenie je pre nich 
dôležité preto, lebo často nedokážu odlíšiť zdravé správanie od 
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nezdravého. Duch Svätý im postupne otvorí oči. Potom ich po-
vzbudzujem k láskavému ale pevnému prístupu. 

nesloboda v živote krestana
Možno si sa v priebehu knihy zamýšľal nad tým, prečo podozri-
vo veľa svedectiev pochádza zo služby kresťanom. Protiargument 
typu „Boh a diabol nemôžu byť spolu na jednom mieste“ nám v tej-
to veci veľmi nepomôže, pretože Boh je všadeprítomný. Znamená 
to snáď, že diabol nie je nikde? Samozrejme, že nie. V tejto podka-
pitole načrtnem pár najzákladnejších dôvodov, prečo aj kresťania 
môžu zažívať démonický útlak. Jeden z  častých problémov sme 
už ukázali – veľa kresťanov neprebralo zodpovednosť za vlastné 
skutky a nikdy sa diablovi dostatočne nesprotivili. Biblia nás vy-
slovene vyzýva k  tomu, aby sme sa poddali Bohu a  vzopreli sa 
diablovi (Jak. 4:7). Nehovorí, že sa máme poddať Bohu a On od 
nás odoženie diabla, ani to, že diabol odíde automaticky, pretože 
Boh a diabol nemôžu ostať na jednom mieste. 

Niečo podobné nás učia aj verše z Druhého listu Petra 1:4-5, ktoré 
hovoria o tom, že máme vynaložiť všetku snahu k tomu, aby sme 
sa zmocnili Božích zasľúbení. Popri tom máme použiť známosť. 
Na jednej strane nás Biblia učí, že v Kristovi sme nové stvorenie, 
staré pominulo a všetko je nové, ale na druhej strane nás vyzýva 
k tomu, aby sme sa zmocnili týchto zasľúbení. 

Predstav si, že práve uprostred písania tohto úseku knihy som 
slúžil mužovi, ktorý túto pravdu stelesňoval priam podozrivo pres-
ne. Sadli sme si a bez okolkov mi povedal niečo v tomto zmysle: 

,
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„Kámo, pred štyrmi rokmi som vyvolával duchov a odvtedy mám 
zničený život, verím však, že Ježiš tento boj bojuje so mnou.“ Ako 
to už býva, na začiatku ho hriech zdanlivo obohatil. Potom sa však 
dostavil syndróm vyhorenia, strach, úzkosť, atď. Medzičasom sa 
ale obrátil a začal nasledovať Krista. Natíska sa otázka, prečo po-
tom nebol oslobodený?! Pretože, ako sám povedal, veril, že jeho 
boj bojoval Ježiš. Znie to veľmi zbožne a pokorne, ale skrátka to 
nie je pravda. Našou úlohou je veriť biblickému evanjeliu, nie 
nejakej pokornejšie znejúcej napodobenine. Pravda je taká, že 
Ježiš boj s tým duchom už dávno vyhral. Potom toho muža spasil, 
odpustil mu a dal mu moc vzoprieť sa diablovi v  Jeho vlastnom 
mene. Je to hrozná predstava, ale štyri roky trpel úplne zbytočne. 
Vysvetlil som mu, že Bohu sa už poddal a teraz sa musí vzoprieť 
diablovi. V modlitbe potvrdil, že patrí Bohu a so žiadnym démo-
nom nechce mať nič spoločné. Potom som toho démona vo veľmi 
krátkej modlitbe konfrontoval a otroctvo ukončil. Muž sa postavil 
so slovami: „To bola malina“ a začal Bohu ďakovať za pokoj, ktorý 
zrazu zavládol v jeho srdci. Dajme si pozor na zlú teológiu, máločo 
drží ľudí v zajatí tak ako ona.

Nová zmluva kresťanov varuje pred vplyvom nečistých duchov 
v minimálne dvoch ďalších súvislostiach, konkrétne pri zotrvávaní 
v  hriechu a  prijatí klamstva. Pavol nás v  epištole do Efezu vy-
zýva k tomu, aby sme nedávali priestor diablovi. Predchádzajúci 
verš nabáda k životnému štýlu rýchleho odpúšťania. „Hnevajte sa 
a nehrešte; slnko nech nezapadá nad vaším rozhnevaním sa, ani 
nedávajte miesta diablovi“ (Ef. 4:26-27). Hnev nie je nevyhnut-
ne zlý, ale to isté sa nedá povedať o  neodpustení. Ľudia žijúci 
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v neodpustení sú napádaní trýznivými duchmi, len si spomeň na 
Ježišov príbeh o  dvoch sluhoch (Mat. 18:21-35). Podobný efekt 
má aj sebaľútosť. Následky zotrvávania v hriechu som zažil aj na 
vlastnej koži. 

Vo svojom živote som dlho zápasil s pornografiou. Nenávidel som 
ju, ale akosi som sa jej nedokázal zbaviť. Ani si netrúfnem odhad-
núť, koľkokrát som v tejto oblasti spadol. Niektoré pády boli veľmi 
krátke, ale priznám sa ti, že inokedy som sa v hriechu najprv schuti 
vyváľal. Nasledujúca skúsenosť sa odohrala práve v takomto ľaho-
stajnom období. V noci som sedel v obývačke a pozeral pornogra-
fiu. V istom momente som mal pocit, že niekto vstúpil do miestnos-
ti. Zbystril som pozornosť, ale už bolo neskoro, pretože ten niekto 
potom vstúpil priamo do mňa. Fyzicky som to cítil a bolo to odpor-
né. Nuž, dovtedy sa chodí s džbánom po vodu, kým sa nerozbije. 
Išiel som spať a na druhý deň som s hanbou a hnevom na samého 
robil pokánie. Bol to čudný pocit. Inokedy som bezprostredne po 
pokání cítil odpor k hriechu, tentoraz však nie. Naďalej som cí-
til veľké nutkanie zhrešiť. Bol som si síce istý Božím odpustením, 
ale to „niečo“ vo mne naďalej zostalo. Prišiel čas upratať si vlast-
ný neporiadok. „Démon, ktorý si do mňa vstúpil cez pornografiu, 
v mene Ježiša Krista ti prikazuje, aby si vyšiel von, Ježiš mi odpustil 
všetky hriechy.“ V momente, keď mi Ježiš odpustil hriechy, démon 
stratil právo zotrvať v mojom živote a na môj príkaz ihneď reago-
val. Skoro som sa povracal, ale aspoň som bol oslobodený. Ľudia 
málokedy cítia, ako do nich niečo vstupuje, ja som to našťastie cí-
til, aspoň som hneď vedel, odkiaľ fúkal vietor. Poddal som sa Bohu, 
potom som sa sprotivil diablovi a utiekol odo mňa.
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Ďalší vážny zdroj neslobody v živote kresťana predstavuje viera 
v  klamstvo. V  ôsmej kapitole sme si ukázali, že nezrelí kresťa-
nia môžu byť napadnutí démonmi, ak veria, že sa tak môže stať 
pri konzumácii jedla obetovaného modlám (1Kor. 8-10 kapitola). 
Ľuďom žijúcim v pravde niečo také ani nenapadne a hlavne sa im 
nič také ani nestane. Falošné učenie spôsobilo v Korinte podstat-
ne viac škôd. Pavol miestnym kresťanom vyčítal, že počúvali iné 
evanjelium, dôsledkom čoho prijímali iného Ježiša a iného ducha. 
Jasne za tým videl diablovu robotu (2Kor. 11:3-4). Ešte tvrdšie 
slová použil v Prvom liste Timotejovi 4:1, „Ale Duch hovorí vý-
slovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí 
budú počúvať bludných duchov a učenia démonov.“ Varovanie je 
opäť určené kresťanom, Pavol iste nemal obavu, že by od viery 
odstúpili neveriaci.

V žiadnom prípade nechcem navodiť dojem, že každá odchýlka od 
pravdy, akokoľvek malá, otvorí dvere démonickému poviazaniu. 
Naším primárnym cieľom však nie je absencia démonov, ale život 
plný Krista. Ten nemôžeme dosiahnuť, ak zostávame v klamstve 
alebo v nevedomosti. 

Podobný problém ako viera v klamstvo predstavuje aj poznanie 
pravdy, ktoré sa nikdy nezmiešalo so živou vierou. Možno si si 
práve spomenul na verš z Listu Židom 4:2 „Lebo aj nám sa zvesto-
valo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, 
pretože sa nezmiešalo s vierou tých, ktorí počuli.“ Neviem, či máš 
tiež takú skúsenosť, ale poradenský rozhovor chvíľami pripomí-
na pôrod. Veci nejdú vždy ako po masle a odpoveďou na kázanie 
o Kristovi je niekedy len zmätený pohľad. Pre obe strany to môže 
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byť značne frustrujúce a zvyčajne netrvá dlho, kým niekto z dob-
re mieniacich prítomných navrhne modlitbu formou opakovania. 
Problémom týchto ľudí však nie je to, že nerozumejú po slovensky 
a nevedia zo seba vysúkať pár jednoduchých a úprimných viet. 
Za ich reakciou je zvyčajne skutočnosť, že nerozumejú alebo ne-
veria kázanému slovu. Je veľmi ľahké viesť ľudí do opakova-
nia, akurát že to nie je naším hlavným poslaním! Poslaním 
kazateľa je zvestovať Božie slovo, ktoré má vzbudiť vieru. Ľudia 
by mali vyznávať to, čomu skutočne veria. „Lebo srdcom sa verí 
na spravodlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie“ (Rim. 10:10).  

Moju pomoc vyhľadal mladý muž, ktorý ani tri roky po obrátení 
nedokázal prijať slobodu od svojej hriešnej minulosti. Už na prvý 
pohľad mal veľmi temné oči. Svoju duchovnú neslobodu a stag-
náciu okamžite pripísal tomu, že pred obrátením sa namočil do 
satanizmu. Vôbec sa mi to nepočúvalo ľahko, pretože som nevidel 
jediný dôvod, prečo by niekto mal byť zotročený diablom aj po 
troch rokoch od prijatia Krista, a to napriek tomu, že sa ho snažil 
zbaviť. Nedokázal som sa ubrániť dojmu, že mal príliš plytkú vieru 
v Kristovo vykupiteľské dielo a prehnane veľkú pozornosť venoval 
samotnému poviazaniu. Hovorím o živej viere, nie o dobrej doktrí-
ne. Duch Svätý mi odhalil určité temné skutočnosti, ktoré si do-
tyčný podľa všetkého ani neuvedomoval. Konkrétne išlo o rituály, 
ktoré na ňom urobili iní satanisti v snahe o získanie kontroly nad 
jeho životom. Obyčajné vyhlásenie typu „Oddeľujem sa od všet-
kých satanových služobníkov“ by mu veľmi nepomohlo, pretože 
niečo podobné povedal na jednom z predchádzajúcich stretnutí, 
no bez žiadaného výsledku. 
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Tomuto bratovi som vysvetlil, že Ježiš vymazal všetky diablove 
súdne spisy, vedomé aj nevedomé. Ľudia, ktorí dlhodobo počú-
vajú Božie slovo bez adekvátnej demonštrácie moci, málokedy 
zareagujú na jeden biblický citát. Pozorujem pri nich niečo, čo 
si dovolím nazvať rezistenciou na Božie slovo. Po stovkách hodín 
kázní nepredpokladajú, že jednoduchý verš by mohol skrývať od-
poveď na dlhoročný problém. Kážme im Božie slovo, kým nemáme 
pocit, že im rezonuje v srdci. Ani v tomto prípade to nebolo inak. 
Rozrozprával som sa o Kristovi, pričom som citoval jeden verš za 
druhým. Chcel som adekvátne opísať Ježišovo panstvo, absolút-
ny triumf nad diablom a očisťujúcu moc dostupnú v Jeho krvi. Je 
lepšie venovať pol hodinu kázaniu evanjelia a vyvyšovaniu Krista 
než neúspešnému zápasu s démonmi. V istej chvíli som nadobudol 
dojem, že v ňom ožila dostatočná viera na to, aby sa raz a navždy 
odpútal od starého života. Poprosil som ho, aby potvrdil, že nech-
ce mať nič spoločné s diablom a jeho služobníkmi, konfrontoval 
som démonov, a po krátkom a  intenzívnom boji bol oslobodený. 
O deň na to mi napísal, že cítil slobodu a chuť modliť sa.

Táto podkapitola sa síce zaoberá neslobodou v  živote kresťana, 
ale na záver si predsa len dovolím urobiť malú odbočku. Jedným 
z najhorších prejavov klamstva je stav, kedy človek úprimne verí, 
že je kresťan, ale v skutočnosti u neho nikdy nedošlo k skutočné-
mu znovuzrodeniu z Boha. Títo ľudia nie vždy sedia v poslednej 
kostolnej rade. Moju pomoc vyhľadal duchovný poradca, ktorý 
mával v soboty depresie. Išlo len o soboty, hoci na to neexistoval 
žiaden prirodzený dôvod, napr. že by mu v sobotu zomrel niekto 
blízky. Skúšal už všetky možné vyslobodzovacie postupy, vyznával 
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generačné hriechy, karhal diabla, ale neviedlo to k želanému oslo-
bodeniu, aspoň nie trvalému. Vnímal som síce určité duchovné 
poviazania, ale hlavne som sa nedokázal zbaviť dojmu, že oproti 
mne nesedel kresťan.

Muž vyrástol v cirkvi, myslím si, že v protestantskej. Vysvetlil som 
mu, že jeho kresťanstvo bolo falošné. Netuším, ako som to urobil, 
ale takmer okamžite to priznal a prosil Boha o odpustenie. Boh ho 
oslobodil a naplnil Duchom Svätým do takej miery, že nezainte-
resovaný okoloidúci by ho pokojne obvinil z užívania návykových 
látok. Približne o dva mesiace mi napísal email, v ktorom sa po-
chválil, že teraz žije v nebi. Jeho problém spočíval v čisto teoretic-
kom kresťanstve. S Ježišom sa možno nikdy osobne nestretol, hoci 
o Ňom veľa vedel a určite to aj myslel dobre. Z jeho svedectva sa 
môžeme okrem iného naučiť aj to, že najlepšou cestou k slobo-
de nie je dôkladné aplikovanie oslobodzovacích techník ale 
stretnutie so živým Kristom! Hľadajme Ho celým srdcom!  

Autoexorcizmus
Nikdy v  ľuďoch nevyvolávajme pocit, že im môžeme pomôcť len 
my, prípadne nejaký uznávaný Boží služobník. V prvom rade ich 
privádzajme ku Kristovi. Ochota bojovať vlastné boje je nevyhnutá 
a veľa ľudí nevie vstúpiť do slobody, alebo o ňu opakovane prichá-
dza, práve kvôli jej absencii. 

Ľudí môžeme smelo viesť k tomu, aby zo seba démonov vyháňali 
sami. Osobne verím tomu, že po prijatí Krista a pokání z hriechu má 
každý človek dostatok moci k tomu, aby sa sprotivil diablovi. Tento 
prístup sa mi osvedčil hlavne pri ľuďoch, ktorí pri službe neustále 
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prichádzajú o vedomie. Vo veci „autoexorcizmu“ som sa inšpiroval 
neskoršou knihou Rebeccy Brown Becoming a Vessel of Honor,8 
v ktorej autorka uplatňuje presne tento princíp. Takýmto spôsobom 
sa jej podarilo skrátiť čas vyslobodzovania tvrdých satanistov z týž-
dňov na hodiny. Poviem ti dva príklady z vlastnej praxe.

Zavolali ma ku dievčaťu poviazanému viacerými nečistými duch-
mi. Musel som im zakázať prejavovať sa, aby som s  ňou vôbec 
mohol nadviazať rozhovor. Prejavy sa vrátili v momente, keď som 
ich začal vyháňať. Prišiel som k záveru, že najlepšie bude, keď ich 
zo seba vyženie sama. Vysvetlil som jej, že nad svojím životom 
má najväčšiu autoritu práve ona. Poslúchla ma, ale jej príkazy 
vôbec nezneli presvedčivo a po chvíli zase začala strácať vedomie. 
Prebral som ju a povedal jej, aby sa do toho viac oprela. Mala len 
pätnásť rokov, ale pri ďalšej modlitbe už diablovi nič nedarovala 
a vstúpila do slobody, ktorú pre ňu Pán Ježiš vybojoval. V Pánovom 
mene som ju mohol vyslobodiť aj sám, ale myslím si, že táto lekcia 
jej pomohla spevnieť a vyrásť vo viere. Dodnes je slobodná.

Rovnako som postupoval aj pri už spomínanom mladom mužo-
vi, ktorý sa zasvätil diablovi prostredníctvom metalovej hudby. 
Démoni, ktorým sa otvoril, začali kričať a mrzko nadávať už počas 
rozhovoru. Neustále straty vedomia sú veľmi frustrujúce a môžu 
nás stáť veľa času a energie. Naveľa sa mi ho podarilo prebrať 
a povedal som mu niečo takéto: „Pozri, never tomu, že démoni 
s tebou môžu robiť, čo sa im zachce. V takom prípade by ťa dávno 
hodili pod auto alebo utopili v potoku. Teraz urobíš všetko preto, 
aby si ostal pri vedomí. Vždy, keď pocítiš, že sa cez teba chcú 

8 Brown, Rebecca (1993). Becoming a Vessel of Honor. Whitaker Distribution. 
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prejavovať, sa zatneš a v mene Ježiš im to zakážeš.“ Človek, ktorý 
sa oduševnene oddával diablovi, by sa mal ešte oduševnenejšie 
oddať Kristovi a zbaviť sa starého pána. Vyžaduje si to obrovskú 
mieru sebazaprenia, iste aj bolesti, ale funguje to. 

Základný problém toho mladého muža spočíval v  tom, že túžil 
po oslobodení bez toho, aby urobil skutočné pokánie a vydal ži-
vot Kristovi. Po chvíli pochopil, čo som sa mu tým snažil povedať 
a odovzdal život Kristovi. Počas modlitby cítil, ako sa mu v tele 
hýbali démoni, ale všetkých poslušne vyháňal. Nemal to jednodu-
ché, ale zvládol to bez akéhokoľvek ďalšieho zakročenia z mojej 
strany. Bol veľmi radikálne oslobodený a asi trikrát sa mi prišiel 
poďakovať. To všetko napriek tomu, že išlo o jeho prvú skúsenosť 
s oslobodzovacou službou a Kristovi skutočne patril len pár minút. 
Zdôrazňujem, že tu hovorím o mimoriadne silnom a ukričanom 
poviazaní. Život som mu skomplikoval len na chvíľu. Jeho ochota 
bojovať nesie ovocie dodnes. Na celej veci bolo najdôležitejšie to, 
že urobil pokánie z povrchného nasledovania Krista a potom pre-
vzal zodpovednosť za svoj starý spôsob života. 

Možnože si si pri čítaní tejto kapitoly uvedomil, že potrebuješ oslo-
bodenie. Mám pre teba dobrú správu. Nemusíš čakať na uznáva-
ného Božieho služobníka s  oslobodzovacou službou. Pán Ježiš ti 
pomôže do slobody tam, kde sa práve nachádzaš. Ak si na to netrú-
faš, pokojne popros o pomoc súrodenca v Kristovi. Nájdi si miesto, 
kde nebudeš ničím rušený a popros Ducha Svätého o vedenie a po-
moc. Nechoď na to ľudským rozumom, iba by si sa zamotal. 

V prípade vrodeného poviazania uver tomu, že v Kristovi si novým 
stvorením a v mene Ježiš rozkáž každej kliatbe a duchom, ktorým 
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tvoja rodina otvorila dvere, aby odišli z  tvojho života. Otvoril si 
sa diablovi vlastnou vinou? Popros Pána Ježiša o odpustenie, a ak 
to povaha veci dovoľuje, naprav dôsledky svojho konania. Potom 
v mene Ježiš prikáž každému nečistému duchu, aby raz a navždy 
opustil tvoj život. Môžeš sa modliť podobne ako ja po svojom páde 
do pornografie. Oznám diablovi, že v tvojom živote už viac nie je 
vítaný, pretože krv Ježiša Krista ťa očistila od každého hriechu. 
Démonov môžeš konkretizovať podľa oblasti, v ktorej si pochybil, 
napr. smilstvo, okultizmus, ale finálny výsledok na tom nestojí ani 
nepadá. Oslobodenie je vecou Božej moci a milosti. 

Máš pocit, že si v poviazaní neskončil vlastnou vinou? Nehnevaj sa 
na seba, ale určite sa snaž vyhnúť sebaľútosti a mentalite obete. 
Ak si do nich skĺzol, vyznaj to Pánovi ako hriech. Odpusť ľuďom, 
ktorí ti ublížili a dovoľ Duchu Svätému, aby ti do srdca vlial lásku 
a odvahu. Potom diablovi nič nedaruj a v mene Ježiš sa do neho 
poriadne opri! Nezabudni, že démonom môžeš zakázať, aby sa cez 
teba prejavovali. Tým istým dychom dodám, že absencia prejavov 
a zvláštnych pocitov vôbec neznamená, že modlitba nemala úči-
nok. Niektoré z mojich najväčších svedectiev sa obišli bez akých-
koľvek vonkajších prejavov a vnútorných pocitov. Stoj vo viere, že 
diabol ťa poslúchol a odišiel. Potom ži naplno pre Krista a nevra-
caj sa späť ani v prípade skleslých pocitov a suchých období.

V našom rozhovore sme postupne prešli od duchovných problé-
mov k duševným. Teraz pôjdeme o krok ďalej a posvietime si na 
druh poviazania, ktorý pre veľa ľudí predstavuje veľkú neznámu, 
reč bude o  uväznených dušiach. Najprv si v  skratke zhrnieme 
hlavné pravdy tejto kapitoly.
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Jediným vzorom oslobodzovacej služby je Pán Ježiš, 
ktorý slúžil s veľkou mocou a jednoduchosťou. 

Snažme sa Ho napodobniť!

 

Poviazanie je možným následkom hriechu alebo silnej 
traumy a  viery v klamstvo. Podobne závažný problém ako 
viera v klamstvo predstavuje aj nedostatočná viera v pravdu.

Ľudia sa môžu narodiť do otroctva kvôli hriechu predkov. Na-
šťastie sa môžeme znovu narodiť do rodiny Boha Otca, ktorý je 
požehnaný na veky, a v mene Ježiš vyhnať neželané dedičstvo. 

Viera je pri oslobodení dôležitejšia ako konkretizovanie. 

Ľudia, ktorí sa diablovi otvoria vlastným hriechom, sa musia 
v pokání poddať Bohu a potom sa vzoprieť diablovi. Nepred-
pokladajme, že všetko poviazanie odišlo už pri prvom kroku. 

Súčasťou pokánia je aj zbavenie sa nečistých predmetov. Ide 
o  všetky predmety, ktoré priamo súvisia s hriechom. Nie-

ktoré z nich vyslovene spôsobujú nepokoj.  

 

Kresťania môže zažívať démonický problém z viacerých dôvo-
dov. Niektorí pri znovuzrodení nevstúpili do slobody, ktorá im 
právom náleží. Poddali sa síce Bohu, ale nikdy nekonfrontova-
li diabla. Iní sa diablovi otvorili hriechom alebo vierou v klam-

stvo už ako kresťania a následne ho nikdy neposlali preč. 
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9 :  S l užba  os l oboden i a  v  p rax i

 

Nezabúdajme, že niektorí ľudia sú zotročení bez vlastného 
zavinenia.

 

Boh nás povolal k slobode od diabla ale aj manipulatívnych 
ľudí. Nie všetky vzťahy môžeme ukončiť, ale nikdy sa ne-

smieme nechať zotročovať. 
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10

vyslobod moju dušu 
zo žalára

Služba oslobodenia je vo svojej podstate pomerne ťažko hmata-
teľná. Myšlienka duchovného poviazania pôsobí veľmi abstraktne, 
kým sa démoni nezačnú viditeľne prejavovať, alebo kým ich prí-
tomnosť či vyhnanie neprinesie očividnú zmenu. Dovtedy jedná-
me s neviditeľnými a  ťažko kategorizovateľnými vecami. V  tejto 
kapitole ťa zoberiem o krok ďalej a pokúsim sa ti opísať aspekty 
oslobodzovacej služby, ktoré svojou abstraktnosťou značne prevy-
šujú boj s démonmi opísaný v predchádzajúcej kapitole. Reč bude 
o ľudskej duši.

Nikto nevie, ako vlastne ľudská duša vyzerá a čoho všetkého je 
schopná. Niet však pochýb o tom, že jej rozpoloženie má na cel-
kový stav človeka značný dopad. Len sa zamysli nad nasledujúcim 
prianím apoštola Jána Gájovi: „Milovaný, prajem ti, žeby si sa mal 
vo všetkom dobre a že by si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja 
duša“ (3Jána 1:2). Ján Gájovi neprial, aby sa mal tak dobre ako 
jeho duch, pozornosť upriamil na dušu. Biblia opakovane rozli-
šuje medzi duchovnými a duševnými záležitosťami, hoci, buďme 
úprimní, nám ľuďom sa táto hranica nehľadá vždy ľahko. 

‚
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A On sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš 
duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bez-

úhonne, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. 

(1. Tesaloničanom 5:23)

Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč 
dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺ-
bov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. 

(Židom 4:12)

Pri službe má zmysel rozlišovať medzi duchovnými a duševnými 
problémami. Nie za každým fyzickým či duševným problémom sa 
skrýva nečistý duch alebo kliatba. Verím síce tomu, že démonické 
poviazanie trápi podstatne viac ľudí, než si v  súčasnosti uvedo-
mujeme, ale to nás neoprávňuje dať každému nevysvetliteľnému 
problému démonickú nálepku.

V úvodných rokoch služby sa mi síce darilo oslobodzovať znač-
né množstvo ľudí od nečistých duchov, ale postupne som začal 
narážať na ľudí, ktorým vyháňanie démonov neprinieslo žiaden 
alebo len minimálny posun. Z niektorých z nich sa mi nečistých 
duchov ani nepodarilo vyhnať, iní ich zrejme ani nemali. To všet-
ko napriek tomu, že opisovali stavy, ktoré nápadne pripomínali 
démonické poviazanie – iracionálne návaly strachu a úzkosti, vnú-
tornú trýzeň, zdanlivo neprekonateľné nutkanie hrešiť, neustály 
útlak a podobne. Keďže vyháňanie démonov neprinášalo žiadané 
výsledky, za ich problémami som po čase začal hľadať vnútorné 
zranenie, nedostatky v  základoch viery či nepremenenú myseľ. 
Predpokladal som, že riešenie si vyžiada dlhší proces a osobné 
stretnutie s Bohom. Niektoré z opísaných problémov si však viac 
než proces a zmenu myslenia vyžadovali zmenu môjho prístupu. 
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Rozhodne nechcem navodiť dojem, že slovo „proces“ nemá v nad-
prirodzenej službe miesto a už vonkoncom neverím tomu, že všet-
ky problémy sa dajú vyriešiť modlitbou tretej osoby. Som však pre-
svedčený o tom, že Boh dokáže naše súčasné procesy podstatne 
urýchliť a chce nám dať nástroje, pomocou ktorých pomôžeme šir-
šiemu spektru ľudí. Toto presvedčenie vo mne jedného dňa utvr-
dilo najplodnejších desať minút, aké som kedy strávil pozeraním 
kresťanských videí. 

Pozeral som video9 Any Méndez Ferrell, poprednej Božej služob-
níčky v oblasti oslobodenia. Ana Méndez na pódiu postavila „vä-
zenie“, teda kruh pozostávajúci z pár stoličiek. Uprostred sedela 
žena, podľa všetkého dobrovoľníčka z publika. Obklopoval ju hlú-
čik mužov predstavujúcich démonov. 

Ana Méndez prišla k  väzeniu, „démoni“ dostali za úlohu odísť 
sami od seba kvôli prítomnosti Pána Ježiša, ktorú niesla ako zno-
vuzrodená kresťanka. Samozrejme, že poslúchli. Atmosféra bola 
pomerne uvoľnená, teda až do momentu, kedy Ana Méndez otvo-
rila „väzenie“ a žene vážnym tónom povedala, že jej trýzeň patrí 
na toto miesto, ale teraz ju chytí za ruku a vytiahne von. Stačí len 
ochota vykročiť do slobody. Pointa bola taká, že duševne spúta-
ného človeka niekedy oslobodíme od démonov bez toho, aby sme 
jednali s  rozpoložením duše, ktoré neraz predstavuje skutočný 
koreň problému. Démoni odídu, ale človek ostane tam, kde bol. 

Ešte stále som to bral s rezervou. Ana Méndez žene vysvetlila, že 
Kristus stojí pri dverách väzenia a ona sama sa môže rozhodnúť 
vykročiť von. Potom ju vytiahla za ruku, načo z nej začal kričať 

9 goo.gl/7rqyFq
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démon. Nápadne to pripomínalo krik trýznivého ducha. Vzápätí 
ženu posadila na inú stoličku, ktorá znázorňovala posadenie 
v Kristovi. Nevinne vyzerajúca scénka sa zmenila na jedno z naj-
zaujímavejších oslobodení, aké som kedy videl. O jeho autentic-
kosti som nemal dôvod pochybovať. 

Záležitosť som začal skúmať najprv v  jej vyučovaniach, potom 
v Biblii. Veľmi som si prial, aby som ľuďom dokázal slúžiť podob-
ne efektívne. Prvé skutočné výsledky sa dostavili po roku a pol. 
Myšlienka duše uväznenej v neviditeľnom žalári znie nesmierne 
bizarne. V skutočnosti sa však dá podložiť Bibliou. Teda pod jed-
nou podmienkou - nesmieme predpokladať, že všetky biblické 
opisy duše sú výlučne obrazné. Poviem to inak. Nesmieme pred-
pokladať, že obrazné = neexistujúce. Samotná obraznosť nie je 
problém, veď Biblia oplýva metaforickým jazykom a  obraznými 
aktmi, ktoré mali naozajstný duchovný význam a  nezriedka aj 
hmatateľný dopad na fyzický svet. 

Hoci dušu nevieme s určitosťou popísať, môžeme si prečítať, čo 
o jej možných rozpoloženiach hovoria biblické obrazy. Ak potom 
pomocou obrazného aktu dokážeme vyriešiť skutočný problém, 
ktorý nám sama Biblia kvôli lepšiemu pochopeniu a názornosti aj 
tak vysvetľuje obrazne, potom je všetko v poriadku. V poriadku to 
nie je vtedy, keď opovrhneme biblickou symbolikou, alebo keď sa 
tvárime, že pri jej vykladaní máme patent na pravdu. Nechcem tu 
urobiť ani jedno ani druhé. Poďme teda na to. 

Kniha žalmov je obzvlášť bohatým zdrojom informácií o  ľudskej 
duši. Okrem iného sa v nej dozvedáme, že ľudská duša môže bývať 
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v dobrom alebo aj v zlom. „Jeho duša bude prebývať v dobrom, 
a jeho semä obdrží dedične zem“ (Ž. 25:13). „Oj, beda mne, že bý-
vam v Mešechu, že bývam v stanoch Kédara!10“ (Ž. 120:5). Božia 
vôľa je, aby naša duša bývala v  dobrom, to je snáď jasné. Kráľ 
Dávid však zažil aj iný scenár. „Vyveď moju dušu zo žalára, aby 
som oslavoval tvoje meno. Spravodliví ma obstúpia, keď mi dobre 
učiníš“ (Ž. 142:8). Ako sa môže duša dostať do zlého? Myslím si, 
že presne tak, ako sme si povedali v predchádzajúcej kapitole – 
traumou, klamstvom, ale aj hriechom (Prís. 5:22). Dávid to opi-
suje hneď v nasledujúcom žalme. „Preto, že nepriateľ stíha moju 
dušu, depce môj život na zem, posadil ma do tmy, takže som ako 
tí, ktorí dávno pomreli“ (Ž. 143:3).

 Tento verš nám ukazuje typickú prácu nášho nepriateľa. Diabol 
nás neustále prenasleduje, slovami apoštola Petra „hľadá, koho by 
zožral“ (1. Pet. 5:8). V prvej fáze teda „nepriateľ stíha moju dušu.“ 
Našou úlohou je odporovať mu vo viere. V opačnom prípade sa 
dostaneme do útlaku, resp. do druhej fázy, t.j. „depce môj život 
na zem“, a v najhoršom prípade do silného poviazania „takže som 
ako tí, ktorí dávno pomreli.“ Tento stav opisuje Žalm 88:9 slovami 
„...som zatvorený a nemôžem vyjsť.“ Výber veršov je naozaj široký. 

Osobne by som nedal ruku do ohňa za to, že diabol spútava ľudské 
duše v  skutočných podzemných žalároch. Bezpečnejší bude ná-
zor, že duchovné veci sa nie vždy dajú pochopiť ľudským rozumom 
a preto ich Boh neraz prirovnáva k dôverne známym konceptom, 
v  tomto prípade k  väzeniu, spútaniu či zapadnutiu do diery (viď 

10 Kédar znamená „čierny“, tentoraz to vidíme priamo v Biblii a nemusíme ísť do žiadneho slovníka. „Čierna som, ale krásna, dcéry Jeruza-
lema, ako stany Kédara, ako čalúny Šalamúnove“ (P.Š. 1:5). 
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Rim. 1:20). Napokon, jedno z najznámejších starozmluvných pro-
roctiev predstavuje Mesiáša ako toho, ktorý otvorí dvere žalára 
a prepustí zajatých na slobodu (Iz. 61:1). Ani nemusím pripomenúť, 
že Pán Ježiš toto proroctvo naplnil bez toho, aby niekoho prepustil 
z fyzického väzenia. Nedajme sa teda rušiť obrazným jazykom. 

Natíska sa otázka, ako môžeme rozpoznať duševné poviazanie a na 
akom základe ho môžeme odlíšiť od čisto démonickej infiltrácie. 
Ako odlíšiť jednu neviditeľnú vec od druhej? Možnože to bude znieť 
ako klišé, ale naozaj nemám lepšiu odpoveď ako spoľahnúť sa na ve-
denie Svätého Ducha. Niečo sa však pokúsim načrtnúť aj pomocou 
konkrétnych svedectiev. Bude ich viac ako pri predchádzajúcich té-
mach, pretože si uvedomujem, že ide o málo známy koncept.

Prišiel som na malé modlitebné stretnutie práve vo chvíli, keď sa 
modlili za mladú dievčinu, vekovo by som ju zaradil do maturit-
ného ročníka. Nič som o nej nevedel, ale Duch Svätý mi ukázal, 
že mala problém so strachom. Zároveň mi ukázal aj riešenie. To 
nemalo spočívať vo vyhnaní démona strachu ale vo vyslobodení 
duše z väzenia. Poprosili ma o modlitbu za jej zdravotné problémy, 
konkrétne išlo o tŕpnutie rôznych častí tela, ktorému lekári nedo-
kázali prísť na koreň. O strachu nepadla ani zmienka. Medzi prí-
tomnými zaznieval názor, že išlo o nejakú kliatbu. Rozhodol som 
sa uprednostniť vnútorné vnuknutie.

Povedal som jej, že si myslím, že má problém so strachom a oboz-
námil som ju s  biblickým pozadím duševných zovretí. Začala 
plakať so slovami: „Ako môžem vyjsť, keď sa bojím?“ Tu sa za-
stavím a poznamenám, že jeden z možných prejavov duševného 
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poviazania je to, že človek sa cíti v poriadku, ale jeho problém 
ho znenazdajky úplne premôže a paralyzuje. Spúšťačom môže byť 
samotná spomienka alebo predstava.

Povedal som jej, že ju z jej väzenia vytiahnem, ale chcem od nej 
porozumenie, vieru a ochotu vyjsť von. V mene Ježiš som vyhlásil, 
že prichádzam k miestu, kde bola jej duša uväznená a rozbíjam 
všetky okovy. Potom som ju chytil za ruku a začal ju ťahať von. 
Pripravil som si inú stoličku, ktorá v našej fyzicky viditeľnej „hre“ 
znázorňovala posadenie v Kristovi. Pravda je taká, že naše posa-
denie v Kristovi je veľmi skutočné, určite nejde o žiadnu metaforu. 
Vytiahol som ju z  tmy do svetla, načo pocítila okamžitú zmenu 
a  prestala plakať. Bola oslobodená zo strachu a  fyzicky uzdra-
vená z  tŕpnutia. Neviem, ako sa do svojho otroctva dostala, ale 
viem, ako z neho vyšla. Naša symbolika so stoličkami nie je vôbec 
podstatná, Boh je suverénny a v  skutočnosti môže ľudí poľahky 
oslobodiť aj bez nej. Symbolickým znázornením sa snažím pomôcť 
ľuďom, nie Bohu. V mnohých prípadoch ľudí len potiahnem pár 
krokov dopredu. Služobníci by sa v prvom rade mali spoliehať na 
Božie zjavenie a moc, nie na prorocké akty. 

Žalm 7:3 hovorí o tom, že nepriateľ chce roztrhať našu dušu. To 
znie veľmi abstraktne, ale pocit srdca zlomeného na tisíc kúskov 
je veľa ľuďom dôverne známy. Na tomto svete sa zraneniam síce 
nedá vyhnúť, ale mali by sme spozornieť, keď sa ľudia nedokážu 
zbaviť ich následkov. Niektorí z nich možno potrebujú aj takúto 
službu. Budem konkrétnejší. Slúžil som mladej žene, s ktorou sa 
nečakane rozišiel priateľ tesne po tom, čo jej povedal, že sa pre ňu 
definitívne rozhodol. Celé týždne strávila v plači a hlbokej bolesti. 
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Nepriateľovi sa situáciu podarilo zneužiť presne tak, ako sme si 
hovorili v Žalme 143:3 – zdeptal jej dušu na zem a poviazal ju. 
Výsledok bol taký, že aj po mesiacoch od rozchodu cítila vo svo-
jom srdci dieru. Duch Svätý mi ukázal, že jej zranenie sa zmenilo 
na väzenie. Vysvetlil som jej situáciu a potom ju vyviedol na slobo-
du. Bolesť ju v priebehu pár dní úplne opustila. 

Pri inej príležitosti som slúžil mladej žene, ktorú jej vlastný otec fy-
zicky týral. Návaly paniky zažívala aj roky po jeho smrti. Diablove 
poviazania nie sú vždy racionálne. Duch Svätý ma viedol, aby som 
ju oslobodil z jej žalára. Bezpochyby sa do neho dostala opakujú-
cimi sa traumatizujúcimi zážitkami, ktoré postupne prelomili jej 
múry a zviazali dušu.

Chcel som ju poprosiť, aby si predstavila, že je vo väzení, z kto-
rého ju zoberiem von. Ani mi nedovolila dopovedať vetu, pretože 
pri slove „predstav si...“ sa začala triasť a hystericky plakať: „Ja 
sa k tomu nechcem vracať!“ Ubezpečil som ju, že od nej nežiadam 
opätovné prežívanie situácie, len jej chcem pomôcť na slobodu. 
Potom som jej v mene Ježiš slúžil podobne ako v predchádzajú-
cich prípadoch. Mladá žena v priebehu desiatich sekúnd prešla 
z triašky a hysterického plaču do stavu úplného pokoja. Boh vyslo-
bodil jej dušu bez toho, aby som musel pokarhať démona strachu. 
Osobne si myslím, že tam bol, ale jeho prítomnosť som nepovažo-
val za príčinu ale dôsledok duševného problému.

Pravda je taká, že v niektorých ľuďoch som nedokázal rozbiť dé-
monické poviazanie, ak som najprv nepomohol ich duši von zo 
zovretia. Démoni mnohokrát odišli až vo chvíli, keď som povedal 



275

(a veril), že v mene Pána Ježiša prichádzam na miesto duševného 
zajatia. Netvrdím, že moje dojmy odrážali skutočné dianie v nevi-
diteľnom svete, ale diplomaticky poviem, že duševné uväznenie 
daných ľudí svojou skutočnosťou opakovane prekonalo úroveň 
obyčajnej metafory.    

Niekedy človek uviazne v povrazoch svojho vlastného hriechu tak, 
ako si čítame v Knihe prísloví 5:22. Môže ísť o pornografiu, alko-
holizmus či nejakú inú závislosť. Taký človek má potom dojem, 
že má k nohe priviazanú gumu, ktorá ho skôr či neskôr stiahne 
do hriechu. Takmer má pocit, že hriech je jeho súčasťou a aj tak 
v  ňom zas skončí. Niektorí ľudia sa v  takom stave už narodia. 
Úplná sloboda je možná, ale jej udržanie si vyžaduje život v Duchu 
Svätom a úplné vydanie Kristovi. 

Nesloboda nie je len vecou samotného hriešneho skutku ale aj 
tlaku na myseľ. Nie všetko pokušenie je prirodzené! Moju pomoc 
vyhľadala rozvedená päťdesiatnička, ktorej sexuálne pokušenie 
a zvrhlé myšlienky vyslovene strpčovali život. S pomocou Ducha 
Svätého som si jej problém dovolil nazvať „väzením“, s čím roz-
hodne súhlasila. Po krátkom objasnení som väzenie v mene Pána 
Ježiša otvoril, rozbil všetky okovy a vyviedol ju na slobodu. Cítila 
okamžité uvoľnenie. Po mesiaci mi napísala, že v tú noc spala ako 
bábätko a od našej modlitby mala myseľ upretú na Krista bez nie-
kdajších nečistých myšlienok. 

Sú prípady, kedy nás Boh vedie k  vyháňaniu démonov, niekedy 
len k  vyslobodeniu duše, inokedy k  obom naraz. Nikdy som sa 
v  tom nesnažil nájsť logiku a k podobnému prístupu si dovolím 
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povzbudiť aj teba. Nesnaž sa duchovné veci analyzovať ľudským 
rozumom. V piatej kapitole som hovoril o mladej žene, ktorej kvôli 
špiritizmu tŕpli ústa. Teraz jej oslobodenie opíšem tak, ako k nemu 
naozaj došlo. Pri tomto dievčati som videl špiritistického ducha, 
ale zároveň som vnímal, že poviazanie prešlo hlboko do duše. Pri 
okultizme ide o častý jav. Pokánie z vyvolávania duchov urobila už 
dávno, ale z nejakého dôvodu sa jej nepodarilo zbaviť jeho násled-
kov. Poprosil som ju, aby potvrdila, že s diablom nechce mať nič 
spoločné. Vyznanie je dôležitá vec. Život a smrť sú v moci jazyka 
(Prís. 18:21). Potom som jej doslova povedal, že ju z toho démona 
vytiahnem. Uznávam, že som zvolil zvláštnu rétoriku. V momen-
te, keď som ju zodvihol zo stoličky, sa v nej ten duch začal triasť. 
Povedal som niečo v zmysle: „Uvoľňujem ťa v mene Ježiš!“ a prob-
lém bol vyriešený. 

Niektorí ľudia sú démonizovaní do takej miery, že ich duša časom 
nevydrží nápor a „povolí“. Bolo to tak aj v prípade muža s mno-
hými zmluvami so satanom a duchom vlka, o ktorom som písal 
v šiestej kapitole. Po vyslobodení ostal ležať na zemi v bolestivom 
plači. Bol síce oslobodený od démonov, ale jeho duša stále trpela. 
V momente, keď som ho zobral na slobodu, od uvoľnenia až spadol 
na zem. Samotnému vyslobodeniu duše predchádzalo krátke vnú-
torné videnie, v ktorom som ho videl vo veľmi špecifickom väzení. 
Povedal som mu o tom a po krátkej modlitbe uvidel presne také 
isté videnie ako aj ja. Nemohol som ho ovplyvniť, pretože som nič 
nekonkretizoval a jeho detaily sa aj tak zhodovali s mojimi.

V danom období služby som ľudí viedol k tomu, aby Boha poprosili 
o nejaké konkrétne zjavenie. Zjavenie ľuďom pomáha vykročiť vo 
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viere. Približne polovica z nich sa so mnou potom naozaj podelila 
o vnútorný obraz, videnie, či spomienku. Uznávam, že v niekto-
rých prípadoch mohlo ísť aj o výplod fantázie. Časom som však 
zistil, že priame zjavenie pre ich oslobodenie nie je nevyhnutné. 
Dôležité je, aby situáciu vnímal služobník. Nesnažím sa niečo 
robiť len preto, že to tak fungovalo v minulosti, stále čakám na 
vedenie Ducha Svätého.

Ľudia na takúto službu reagujú rôzne. Niektorí vidia svetlo, cítia 
uvoľnenie, plačú, majú dojem, že z  nich niečo spadlo, niektorí 
majú pocit, že plávajú hore na hladinu, iní spadnú, jedno dievča 
dokonca videlo Pána Ježiša. V niektorých sa začnú triasť démoni, 
iní sa trasú kvôli duševnému prežitku. Mnohí necítia nič a s od-
stupom času aj tak svedčia o oslobodení. Vždy ľuďom povedzme 
o Kristovi, ktorý ich chce vyslobodiť. Ľudí, ktorí v poviazaní skon-
čili dôsledkom vlastného hriechu, veďme k  pokániu, zranených 
k odpusteniu. Duch Svätý nám však nezriedka dovolí slúžiť aj bez 
akejkoľvek modlitby na ich strane. 

Najväčšie starosti mi spôsobujú ľudia, ktorí už nevládzu žiť a roz-
hodne nemajú vieru vykročiť na slobodu. Minule k nám prišla prá-
ve taká dievčina. Pri pohľade na ňu mi mysľou prebleskli slová: 
„Zo smrti do života.“ Povedala nám, že nevie prijať samu seba, 
nevie prijať Božiu lásku, v minulosti mávala túžbu zomrieť a  jej 
rodičia sú z nej už zničení, pretože žiadna doterajšia pomoc ne-
zabrala. Doma sa rezala, búchala si hlavu o  stenu a kričala, že 
už nechce žiť. Dievčina bola súčasťou kresťanského spoločenstva, 
ale o pravom kresťanstve v jej prípade nemohlo byť ani reči. Čo 
s takým človekom? Začal som jej dávať rady do vzťahu s Bohom, 
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ale po chvíli som pochopil, že moje rady jej nepomôžu, pretože 
skrátka nemala silu na to, aby sa nimi riadila. Vo vnútri som sa 
začal modliť: „Bože, prosím, pomôž jej TERAZ, ona to nevydrží.“ 
Naše rady môžu byť výborné a môžu fungovať v našich životoch, 
ale niektorí ľudia potrebujú naše pomazanie viac než rady. 

Dievčina si zlepšenie vlastného stavu nedokázala ani len pred-
staviť. Veľa napovedala už samotná reč tela – sedela v obrannej 
pozícii, s chodidlami na stoličke a kolenami pri brade. V rozho-
vore sa priznala, že spolužiaci ju šikanovali kvôli jej mimoriad-
nemu nadaniu. Vedela tancovať, kresliť, hrať na hudobných ná-
strojoch, atď. Koreň jej problému bol v tom, že kvôli šikanovaniu 
odmietla vlastnú výnimočnosť, pretože jej prinášala viac problé-
mov ako radosti. Hovorili sme jej pravdu o Božej láske. Bolo mi 
jasné, že vo vlastných očiach nemala žiadnu hodnotu. V  službe 
sa snažme povzbudiť všetkých ľudí, ale dajme si mimoriadne zá-
ležať pri takýchto zničených prípadoch. Hovorme im Božie slovo 
plné nádeje a očakávajme, že Duch Svätý v ich srdci vzbudí vie-
ru. Povzbudzovali sme ju najlepšie, ako sme len vedeli, ale v ko-
nečnom dôsledku jej pomohol Boh. Duch Svätý jej postupne dal 
toľko viery, že bola ochotná urobiť pokánie zo svojho sebaodmiet-
nutia a dokonca sa nesmelo rozhodla prijať vlastnú výnimočnosť 
a Božiu lásku. Modlili sme sa za ňu a hneď po modlitbe prestala 
v srdci cítiť meč, ktorý si dovtedy dobre uvedomovala. Odišla so 
slovami „Idem tancovať!“

To bol len začiatok jej zázračnej premeny. Ešte väčší prielom pri-
šiel o mesiac neskôr, keď sa dala pokrstiť. Zmena bola ako blesk 
z  neba. Už sa nedokázala hádať s  rodičmi, prestala mať rada 
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chlapca, ktorého mala dovtedy radšej ako Boha, nevedela sa od-
pútať od Biblie a konečne začala mať rada samu seba. Biblia zra-
zu ožila a Boží hlas sa stal realitou. Zmenu si všimlo aj okolie. 
Povedala mi, že konečne má niečo SKUTOČNÉ a nič iné jej už 
nedáva zmysel. Prešiel viac než rok a stále kráča v slobode. Sláva 
Bohu, náš Boh je Pánom prielomu!

Máš pocit, že zápasíš s ťažko opísateľným ale zato veľmi skutoč-
ným vnútorným poviazaním, ktorého sa nedokážeš zbaviť ani kon-
frontovaním démonov ani premenou mysle? Možnože ti pri číta-
ní tejto kapitoly Duch Svätý dal do srdca istotu, že tvoj problém 
je skutočný, ale vo svojej podstate viac duševný než démonický. 
Možno by si to ani nenazval istotou, ale máš dojmom, že si niečo-
mu na stope. Duch Svätý ťa chce oslobodiť práve tam, kde si. Pán 
Ježiš otvoril dvere každého žalára a je pripravený chytiť ťa za ruku 
a vyviesť na slobodu. 

Jeho moc nie je závislá na prítomnosti súrodenca v Kristovi ani na 
dodržaní konkrétnych symbolických krokov. Potrebuješ viac než 
presadnúť si z jednej stoličky na druhú. V prípade, že nevieš, ako 
by si sa mal modliť, môžeš uvažovať nad nasledujúcimi radami.

Nájdi si miesto, kde nebudeš ničím rušený a otvorene Pánovi hovor 
o tom, čo prežívaš vo vnútri. Niekedy je na mieste otázka, či si svoj 
problém dokážeš spojiť s konkrétnou udalosťou. Vnútornú neslobo-
du mohol spôsobiť hriech ale aj citové zranenie či traumatizujúca 
skúsenosť. Popros Ducha Svätého, aby do situácie vniesol svetlo. 
Zvyčajne netrvá dlho a Pán nám niečo dá na srdce. Pokojne môže 
ísť o obyčajnú spomienku. Neignoruj ju. Oslobodeniu mnohokrát 
predchádza pokánie alebo odpustenie. Neponáhľaj sa a čakaj na 
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vnútornú istotu, že tvojmu oslobodeniu nič nestojí v ceste. Vôbec 
ale nie je vylúčené, že Duch Svätý ti neukáže nič konkrétne a rovno 
ti dovolí prejsť k ďalšiemu kroku. 

Povedal som síce, že nadprirodzené zjavenie duševného stavu nie 
je podmienkou, ale to vôbec neznamená, že si ho nemôžeš prosiť. 
Prípadný obraz človeka uviaznutého v bahne alebo väzení nemu-
síš brať doslovne, ale môžeš si ním pomôcť v samotnej modlitbe 
za oslobodenie. V momente, keď máš dojem, že ti Pán niečo naozaj 
ukázal, môžeš smelo konať! Otvorene povedz diablovi, že Kristus 
otvoril dvere každého žalára a nič ťa nemá právo držať v otroctve. 
Ver tomu, že samotný Pán Ježiš ťa drží za ruku a v Jeho mene pri-
káž diablovi, aby ťa uvoľnil. Pokojne si Pána môžeš aj predstaviť. 
Keď to robil kráľ Dávid, môžeme aj my (Ž. 16:8). Potom vykroč vo 
viere von a nepochybuj o tom, že celý tvoj život je skrytý v Kristovi 
v nebeských oblastiach (Kol. 3:3).

Čo robiť, ak nemáš žiadne vnuknutie? Netráp sa. Môžeš konať vo 
viere s ním aj bez neho. V jednej z úvodných kapitol som spomenul, 
že Pán ma uvoľnil z nepríjemného duševného poviazania bez akého-
koľvek obrazu či dokonca vykročenia vo viere. Stačilo jedno pokánie 
zo srdca. Paradoxne sa tak stalo potom, čo všetky vyššie opísané 
praktiky opakovane zlyhali. Tesne po oslobodení mi zrak padol na 
verš: „Naša duša unikla ako vtáča zo siete lovca. Sieť sa potrhala, 
a my sme unikli“ (Ž. 124:7). Týmito riadkami sa ti teda rozhodne 
nesnažím vymedziť jasnú cestu, len sa delím o praktickú skúsenosť, 
ktorá pomohla veľa ľuďom na slobodu. Nech ťa oslobodí Pán Ježiš!
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V závere tejto kapitoly dodám, že o svoju dušu sa musíme starať. 
Najlepšia starostlivosť je pobyt v Božej prítomnosti, ktorá má ob-
čerstvujúce účinky. Buďme denne občerstvovaní Pánom a diabol 
nás nebude môcť len tak ľahko naštrbiť. Presne o tom je 23. Žalm. 
Boh nám občerstvuje dušu a  bezpečne nás vedie aj cez údolie 
tône smrti bez toho, aby nás v ňom diabol poviazal. Smelo pred 
Ním vylievajme svoju bolesť a trápenie, nečakajme, kým sa v nás 
nahromadia a spôsobia poviazanie.

 

Duševné poviazania sú rovnako vážne ako duchovné. 

 

Hriech, klamstvo či emocionálna záťaž môžu spôsobiť du-
ševné poviazanie. V Biblii si veľakrát čítame o pasci alebo 
duševnom väzení. O  týchto abstraktných veciach nemá 
zmysel polemizovať, ale tiež by ich nebolo múdre ignorovať. 

 

Láska, pravda a  moc Pána Ježiša dokážu riešiť duševné 
problémy nadprirodzene rýchlo. Boh túži zefektívniť naše 

postupy a urýchliť proces oslobodenia. 

 

Osobne stále čakám na Božie zjavenie a potom ľuďom veľmi 
jednoducho vysvetlím pozadie problému. V prípade potreby 
ich vediem k pokániu alebo odpusteniu a potom ich v mene 
Pána Ježiša vytiahnem z ich väzenia von. V prípade, že mám 
pocit, že by som len vyvolal zmätok, v mene Ježiš potichu 
deklarujem otvorenie žalára a  konfrontujem všetkých ne-

čistých duchov.
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Doslov

Neviem, či si sa dnes zamýšľal nad Božou vôľou pre tvoj život. 
Možno ťa prekvapím, ale Pán Ježiš áno. Boh o nás rozmýšľa tak 
veľmi, že keby sa niekto pokúsil Jeho myšlienky spočítať, zistil 
by, že ich je viac ako piesku mora (Ž. 139:17-18). Sú to myšlienky 
dobra a nie zlého, Pán nám chce dať šťastnú budúcnosť a splniť 
naše túžby (Jer. 29:11). Boh z teba túži urobiť výkladnú skriňu slo-
body. Človeka skrze ktorého žiari Kristus. Božie dieťa kráčajúce 
v zjavenej prítomnosti svojho Otca.

Veľmi si prajem, aby ti k tomu pomohla aj táto kniha. Pri jej písaní 
som často rozmýšľal nad ľuďmi, ktorým sa dostane do rúk. Modlil 
som sa, aby ťa Duch Svätý uviedol do reality Božej prítomnos-
ti, v ktorej nájdeš radosť, zmysel života a slobodu. Popritom som 
ju prepísal azda štyrikrát. V knihe som sa s tebou snažil pode-
liť o najkľúčovejšie zjavenia a skúsenosti, ktorých sa mi dostalo 
v mojom živote s Kristom. Verím, že som ťa nimi inšpiroval.

Text nakoniec obsahuje viac biblických veršov než som pôvodne 
očakával. Považujem ich za semeno, ktoré v tvojom živote môže 
priniesť veľkú úrodu. Nedovoľ, aby ťa Božie slovo obohatilo len po 
intelektuálnej stránke. Duch Svätý ho túži premeniť na tvoju kaž-
dodennú realitu; neuspokoj sa, kým sa tak nestane. Duch Svätý je 
splnením mojich snov. Dúfam, že sa jedného dňa stretneme a po-
vieš mi, ako si Ho po prečítaní tejto knihy našiel úplne novým spô-
sobom a ako si vstúpil do väčšej úrovne slobody! V úplnom závere 
sa mi za teba ešte dovoľ pomodliť.
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Nebeský Otec, prosím Ťa, aby si chránil svoje slovo zasia-
te do života každého čitateľa. Polievaj ho Duchom Svätým 
a  nedovoľ, aby vyšlo nazmar. Modlím sa, aby si do života 
každého človeka priniesol čerstvý vánok Svätého Ducha 

a slobody. Nech je oslávený Tvoj Syn!

Duchu Svätý, prosím Ťa, aby si sa mojim bratom a sestrám 
stal skutočnejším, než si dokážu predstaviť. Túžim, aby 
spoznali Tvoju blízkosť, vedenie a moc. Uvoľni do ich životov 
svoje pomazanie a dary. Prosím o radikálne uvoľnenie daru 
rozlišovania duchov a pomazania k oslobodzovacej službe. 

Nech je budovaná Cirkev Pána Ježiša Krista z Nazareta!

V mene Ježiša Krista prikazujem každému diabolskému po-
viazaniu, aby opustilo životy všetkých utlačených! Otváram 
dvere vnútorných väzení a oznamujem rok Pánovej milosti. 
Nech každý čitateľ vstúpi do novej úrovne slobody v Kristovi!

S láskou, Matúš






