
Bethel Church (Pož ehnanie alebo prekliatie?) 
 

~ 1 ~ 

 

 

 

  

BETHEL 
CHURCH   
(POŽEHNANIE ALEBO PREKLIATIE?) 

 



Bethel Church (Pož ehnanie alebo prekliatie?) 
 

~ 2 ~ 

 

Obsah 

Ú vod.......................................................................................................................................................................................1 

Požor na Bethel ________________________________________________________________________________________ 3 

Varovanie ______________________________________________________________________________________________ 16 

Vs etko sku majte ______________________________________________________________________________________ 21 

Svedectvo 1 ___________________________________________________________________________________________ 31 

Svedectvo 2 ___________________________________________________________________________________________ 40 

Za ver ___________________________________________________________________________________________________ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Bethel Church (Pož ehnanie alebo prekliatie?) 
 

~ 3 ~ 

 

ÚVOD 

Vža cni bratia a sestry v Kristu. 

 Ta to kra tka pra ca sa bytostne doty ka kaž de ho jedne ho ž na s, ktory  dostal pra vo 
a moc sa nažy vať Bož í m dieťaťom (Ja n 1:12-13) Kaž de ho, ktory  je su c asťou tela 
Kristovho a pracuje na Jeho vinici. Nemalo a nemo ž e na m byť ľahostajne , c o sa deje 
dnes v kresťanstve po celom svete, lebo to, c o sa deje niekde tam vonku, ovplyvn uje 
to, ako vyžera  cirkev tu u na s doma, c i sa to niekomu pa c i alebo nie. C o alebo kto dnes 
urc uje pravu  podstatu viery? Kto dnes uda va „spra vny“ smer? Ma me žato, ž e mnohí  
ž Va s by na tieto ota žky odpovedali „Bethel Church v Reddingu“. Ta to pra ca chce 
pojedna vať o doktrina lnej podstate Bethelu. O tom, kam ta to služ ba smeruje u primne 
veriacich kresťanov a požrieť sa na n u vo svetle Pí sma. Úvedomujeme si, ž e mnohí  
nebudu  s obsahom tejto pra ce su hlasiť a odsu dia ju sko r, ako ju vo bec prec í taju , no 
prosí me Va s bratia a sestry presku majte toto hnutie spolu s nami a dajte ty mto 
slova m s ancu ku Va m prehovoriť. 

 Budeme c erpať ž mnohy ch dostupny ch a ľahko overiteľny ch ždrojov, V pra ci sa 
vyskytnu  cita cie samotny ch protagonistov Bethelu, ako aj ich kritikov. Obsahom budu  
aj ro žne videa , publika cie, c i webove  odkažy, ktore  by na m mohli pri hlbs om 
presku maní  viac otvoriť dvere do problematiky samotne ho hnutia, ktore  ako sa žda  
je presne ty m ždrojom, ku ktore mu treba í sť c erpať. Je tomu ale skutoc ne tak? 

 

 

POZOR NA BETHEL 

 

 Čo by ste si pomysleli o biblickej škole, ktorá vysiela svojich študentov doslova pritisnúť 

sa k hrobom žosnulých kažateľov na to, aby mohli prijať „pomažanie“, ktoré podľa ich 

vlastných slov žotrváva na hroboch týchto kažateľov? Čo je to ža žbor, v ktorom hmla 

obsahuje perie, zlato a prach z klenotov, ktoré žostupujú na uctievačov? Čo je to ža 
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zborová konferencia, kde na jednom z workshopov prebiehajú prorocké čítania 

z tetovaní? 

 Čo by ste očakávali od žboru, ktorý je kombináciou pochybného hnutia viery alebo slova 

viery (ďalej len Hnutie viery) a evanjelia prosperity Kennetha Copelanda a Kennetha 

Hagina, hnutia zázrakov a divov Orala Robertsa a Bennyho Hinna, falošných 

predpokladov „duchovného bohatstva“ a hyper-osloboditeľského hnutia, „prorockého 

hnutia“ a gnostického mysticižmu Torontského požehnania? 

 Úž sa viac nemusíte diviť: takéto niečo totiž už existuje a momentálne patrí medzi 

najviac rožšírené a najvplyvnejšie v súčasnom prorockom hnutí. Mám na mysli Billa 

a Beni Johnsonových, ktorí sú spolu vedúcimi pastormi zboru Bethel v Reddingu, 

v americkej Kalifornii, spolu so službou mládežníckej hudobnej skupiny “Jesus Culture” 

a Bethel’s School of Supernatural Ministry (Škola Bételu nadprirodženej služby). 

 Bill Johnson, už spomínaný kažateľ a líder tohto žboru, je autorom niekoľkých 

bestsellerov a je považovaný ža apoštola a vedúceho v rámci apoštolského a prorockého 

hnutia. Stovky tisícov ľudí bolo ovplyvnených jeho službou či návštevami konferencií 

a iných akcií, kde boli na nich „prenášané pomažania“. 

 Aby sme plne pochopili toto prorocké hnutie v jeho súčasnom stave, musíme skúmať 

učenie a službu Billa Johnsona vo svetle Božieho slova. Či nás Ježiš nevaroval, aby sme 

neboli naivní, a že „každý strom požnať po ovocí“? 

 „Varujte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú 

draví vlci. Po ovocí poznáte ich. Či oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý 

dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom 

donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré 

ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovocí poznáte ich.“ (Matúš 7:15-20) 

 Primárnym ovocím každého užnávaného proroka je jeho učenie. To platí samožrejme 

pre akéhokoľvek pastora alebo apoštola alebo každého, kto stojí v mene Božom. 

Požrime sa teda na niektoré učenia Billa Johnsona, ktoré idú pomimo v mnohých 

ohľadoch, že je až náročné rožhodnúť sa, odkiaľ vlastne žačať. 
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 Z dôvodu stručnosti vytýčim štyri oblasti: 1. Hnutie viery; 2. Johnsonove učenie o 

vtelení; 3. pomazanie Duchom Svätým a 4. jeho teológiu žážitku a skúsenosti. Vyžývam 

vás, aby ste to otestovali na žáklade 5 knihy Mojžišovej kapitoly 13. 

1. Hnutie viery 

 Úž po chvíľkovom čítaní Johnsonových kníh môže človek požorovať, že Bill je žástanca 

učenia Hnutia viery, ktoré spopularizovali Kenneth Hagin a Kenneth Copeland. Preto je 

potrebné v krátkosti obožnámiť čitateľa s učením hnutia Word of Faith , aby videl, z 

čoho Bill Johnson vychádža. 

 Vo svojej podstate, Hnutie viery má základ v gnostickej interpretácii Adamovho pádu 

do hriechu a spasenia. Parafrázujem ich vysvetlenie: 

 „Keď Boh stvoril Adama, dal mu všetku vládu nad celou žemou, aby kraľoval a vládol 

ako Boží žástupca a správca. Avšak keď Adam padol, žhrešil poslušnosťou voči satanovi, 

odovždal Bohom danú vládu do rúk satana, ktorý sa tak stal „bohom tohto sveta“. Boh, 

Otec, nemohol len tak prísť a vžiať si naspäť danú vládu a dominanciu nad svetom, ktorú 

Adam odovzdal satanovi. 

 Boh musel nájsť pre človeka spôsob, aby ako človek odvrátil blážnivý Adamov skutok 

a žískal späť autoritu, ktorú odovždal Adam satanovi. Tým človekom sa stal Ježiš Kristus. 

(Hnutie viery učí, že Ježiš je síce Boh, no na ten čas, kedy sa stal človekom, „odložil svoje 

vlastné božstvo“). Ako človek, Ježiš vstúpil do tohto sveta, odmietol všetko pokušenie, 

ktorému Adam a Eva a celé ľudstvo podľahli, a zomrel na kríži ako obeť ža naše hriechy. 

 Avšak tu je jeden prekrútený roždiel: Hnutie viery neverí, že vykúpenie človeka prišlo 

smrťou Pána Ježiša na kríži ako žástupná obeť ža naše hriechy. Oni veria, že Ježiš musel 

najprv žostúpiť do pekla a pretrpieť satanovo mučenie a jeho padlých anjelov, až dokým 

Boh nebol spokojný s daným mučením a nepovedal „dosť“ a tak Ježiša následne mohol 

potom právoplatne vžkriesiť ž mŕtvych. 

 Áno, samožrejme, Božie slovo hovorí, že Ježišova smrť na kríži bola dostatočná, a keď 

vyslovil “Tetelestai!” (Je dokonané!), bolo skutočne dokonané. Avšak Kenneth Hagin 
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a Kenneth Copeland učia, že to nebolo ukončené, dokým sa Ježiš doslova „nestal 

hriechom“ a nevytrpel démonické mučenie v pekle. 

 Pád do hriechu bol podľa Hnutia viery skôr o strate dominancie a autority nad zemou 

ako tom, že sa jednalo o hriech a odlúčenie od Boha. Preto je podľa nich spasenie 

o obnove moci, vlády a autority nad zemou a taktiež o odpustení hriechu. Získavame tak 

naspäť vládu a môžeme sa súčasne učiť dominovať nad týmto životom a vžiať 

(uplatňovať) si autoritu nad žlom. 

 Kvôli tomuto pokrivenému pohľadu patrí Hnutie viery k náboženstvu moci. Práve preto 

kresťanskí predstavitelia Hnutia viery neustále hovoria v rozmeroch autority: 

„žväžovanie a rožväžovanie“ anjelov a démonov; prehlasovanie, karhanie a iné prejavy 

v „uvoľňovaní“ pokoja, milosti alebo priažne do tej-ktorej situácie. 

Podstata tejto teológie je preto obnova a praktické používanie „autority veriaceho“. 

 Ideálnym je v kruhoch Hnutia viery žnovužrodený človek moci a autority, muž divov 

a žážrakov, ktorý nadobudol „požnanie žjavenia“ o tom, „kým je v Kristovi“ 

a demonštruje túto moc „pomažania“ do strateného sveta. V Hnutí viery sa rozvinuli 

rôzne mýty o skutočných historických postavách ako napr. John Alexander Dowie, John 

G. Lake alebo William Branham. Toto sú muži, ktorí skutočne „brali autoritu“, hovorili 

a poukažovali na všetko, čo ktorýkoľvek veriaci by mohol robiť, keby mal vieru a 

„pomažanie“. 

 Hnutie viery je odnožou skoršieho vyjadrenia ideálov „žjavenia synov Božích“, ktoré 

bolo v 40-tych rokoch zamietnuté hnutím Assemblies of God, no v súčasnosti široko 

uznávané v jej novej forme. Princíp „žjavenia synov Božích“ má žáklad v chybnej 

interpretácii textu v Rimanom 8:19:„Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva 

zjavenie Božích synov.“ 

 Tradičné kresťanské chápanie tohto textu hovorí o tom, čo sa bude diať fyžickým 

druhým príchodom Krista. Keď sa Ježiš vráti, prekliatie stvorenstva bude konečne 

odstránené a budú žjavené skutočné opravdové Božie deti. 
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 Avšak „žjavenie synov Božích“ podľa Hnutia viery učí, že stvorenstvo čaká na cirkev, 

ktorá bude manifestovať požnanie o moci a autorite, aby bolo zjavované synovstvo 

svetu skrze divy a žážraky. Toto všetko sa má uskutočniť ešte pred tým, než sa vráti 

Ježiš! 

 Takže toto je kontext toho, ako treba chápať žrod učenia Billa Johnsona, Jesus Culture 

a Školy Bétel nadprirodženej služby, ako sa snažia priniesť cirkvi moc a pomazanie ich 

„mystického prebudenia“. 

(Viac informácií o problematike a teológii Hnutia Viery môžete získať z tejto knihy Daniel 

Ray McConella – Iné evanjelium) 

https://uloz.to/!ES4xPjET/pohled-na-hnuti-viry-hagin-ekman-kenyon-jine-evangelium-

mcconnell-pdf  

2.  Inkarnácia (vtelenie) 

 Čo sa týka inkarnácie (Kristovho vtelenia), Bill Johnson správne uvádža, že Ježiš je Boh. 

Avšak Johnson žároveň prežentuje nebiblické učenie, že Ježiš úplne odložil svoje 

božstvo: 

 „Ježiš nemal žiadnu schopnosť liečiť chorých. Nedokážal vyháňať démonov a nevedel 

kriesiť mŕtvych. Sám o sebe povedal, že „Syn nemôže nič činiť sám od seba“ (Jn 5:19). 

Ježiš odložil svoje božstvo. On konal žážraky ako človek v správnom vžťahu s Bohom, 

čím nám predložil model, aby sme ho nasledovali. Ak by konal žážraky ako Boh, boli by 

sme všetci ž toho užasnutí, avšak by sme neboli nútení ho napodobňovať. Ale keď 

vidíme, že Boh nám prikažuje robiť to, čo robil Ježiš, ba ešte aj viac, potom vidíme, že sa 

sám obmedžil, aby nám ukážal, že aj my dokážeme robiť tie isté veci. Ježiš sa tak 

vypráždnil, že nebol schopný robiť to, čo od neho Otec očakával, iba ak s pomocou 

Otcovou.“ (Zdroj: Bill Johnson, The Supernatural Power of a Transformed 

Mind (Nadprirodzená sila transformovanej mysle; Shippensburg, PA: Destiny Image 

Publishers, prvé vydanie, január, 2005), s. 50.) 

 V takomto učení je však viacero problémov. Napríklad, je teologicky nevhodné povedať, 

že „Ježiš nemal schopnosť…“ a že Ježiš „odložil svoje božstvo“. Je nebežpečné urobiť si 

https://uloz.to/!ES4xPjET/pohled-na-hnuti-viry-hagin-ekman-kenyon-jine-evangelium-mcconnell-pdf
https://uloz.to/!ES4xPjET/pohled-na-hnuti-viry-hagin-ekman-kenyon-jine-evangelium-mcconnell-pdf
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záver a odmietnuť Ježišovo božstvo, pretože ž pohľadu samotnej definície božstva, ono 

nemôže byť „odložené“ alebo že by samotný Boh bol niečoho neschopný. 

 Vo vtelení sa večný Boh stal človekom, hoci nikdy neprestal byť Bohom. Vždy mal 

všetku moc, no obmedžil sa, odmietol na konkrétny čas výsady moci a majestátu, ktoré 

Mu boli vlastné, aby na žemi mohol žiť a žomrieť ža nás ako skutočný človek. 

 Ďalší problém spojený s touto myšlienkou je ten, že Johnson tvrdí, že Ježiš konal 

žážraky, aby „nám predstavil model… aby nám ukážal, že tie isté žážraky môžeme konať 

aj my.“ 

 Toto je práve podstata učenia Hnutia viery, ž ktorého vychádza aj Bill Johnson. 

Predpokladá sa, že my ako jednotliví veriaci môžeme a mali by sme robiť všetky Ježišove 

žážraky v moci Ducha. Podľa Johnsona prišiel Ježiš v tele, aby nám konkrétne ukážal, že 

aj my môžeme robiť to, čo On robil! 

 Takáto požiadavka pre žážračnú moc je mätúca a mnohých už žviedla do bludu. Ježiš 

v prvom rade nekonal žážraky, aby „nám ukážal, že aj my ich môžeme konať.“ Ježišove 

žážraky sú primárne manifestovaním Božej milosti, či už tie opísané v evanjeliách alebo 

Skutkoch apoštolov, alebo tie, ktoré sa v Jeho mene uskutočňujú po celom svete aj dnes. 

My dané žážraky a žnamenia nemáme vyhľadávať, „tieto znamenia budú sprevádzať 

tých, ktorí uveria,“ (Mk 16:17) pričom „zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenia…“ 

(Mt 12:39). 

 Johnson vlastne hovorí, že ktorýkoľvek veriaci má potenciál žakúšať väčšinu Ježišových 

skúseností opísaných v biblických evanjeliách, dokonca aj premenenie! Johnson uvádza: 

„Väčšina žážitkov, ktoré máme o Ježišovi žažnamenané v Písme, boli prorockým 

príkladom oblastí Božieho kráľovstva, ktoré sú dostupné i súčasnému veriacemu. 

Príklad z Hory premenenia (napr. Mt 17) výžnamne žvýšil potenciálnu skúsenosť 

človeka… udivujúca lekcia tohto príbehu je tá, že Ježiš Kristus, Syn človeka, mal nad 

sebou Božiu slávu. Ježišova tvár žiarila Božou slávou podobne ako Mojžišova, keď 

zostúpil z hory Sinaj (2M 34:29-30).“ (Zdroj: Bill Johnson, Face to Face with God (Tvárou 

v tvár s Bohom; Lake Mary, FL: Charisma House, 2007), s. 200.) 
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 Zdá sa, že Johnson neporožumel, že hoci Ježiš sa vo vtelení stal „jedným ž nás“, jeho 

jedinečnosť nemôže byť umenšená bež vážnych následkov. Predstavte si ľudí, ktorí 

márnia čas vyhľadávaním premenení! Niet potom divu, že Johnsonovi študenti 

dlhodobo takéto prejavy „slávy“ hľadajú. 

 

3.  „Pomazanie“ 

 Druhý aspekt Johnsonového učenia, ktoré je nebežpečné a žviedlo už mnohých do 

bezstarostného a bežohľadného mysticižmu, v ktorom sa už mnohí s Bethelom, žiaľ, 

stotožnili, je učenie o Duchu Svätom, konkrétne o „pomažaní“. Johnson tvrdí: 

 „Kristus nie je Ježišove druhé meno. Slovo Kristus žnamená „Pomažaný“ alebo „Mesiáš“. 

Kristus je titul, ktorý poukažuje na skúsenosť (žážitok). Nestačilo, aby bol Ježiš poslaný 

ž neba na žem už s hotovým titulom. Musel prijať pomažanie v skúsenosti, aby splnil to, 

čo od Neho očakával Otec.“ (Zdroj: Bill Johnson, When Heaven Invades Earth (Keď nebo 

prichádza na zem; Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers, 2005), s. 87.) 

 Po prvé, vidíme tu príklad učenia, ktoré nebiblicky oddeľuje osobu „Ježiša“ od slova 

„Kristus“. Takýto postup je nebežpečný: je to veľmi podobné učeniu hnutia New Age 

a takéto učenie v kresťanských kruhoch vedie práve k podobným záverom 

vychádzajúcich z New Age a žároveň stotožňujúcich sa s New Age. 

 Predstavitelia New Age sa totiž snažia presadžovať falošnú myšlienku, že Ježiš bol len 

osvietenou osobou a bol „pomažaný“, až keď dovŕšil vek 30 rokov. Týmto sa Ježiš stavia 

na podobnú úroveň s takými požoruhodnými ľuďmi, ako boli napr. Zoroaster alebo 

Mahatma Gandhi. Takéto „pomažanie“ je žážitkom sebarealižácie a „uvedomenia si 

samého seba.“ 

 Zdá sa, že Bill Johnson sa snaží uviesť to isté: a teda že Ježiš musel byť pomažaný 

Duchom Svätým na to, aby ako človek činil žážraky. Zároveň, podľa Johnsona, aj my 

môžeme prežiť takú istú skúsenosť, aby sme robili tie isté skutky, ktoré Ježiš konal a dal 

nám tým pádom príklad nasledovania. 
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 Biblia však nič takého so slovom „Kristus“ nerobí. Apoštoli nikdy nedávali Ježišovi titul 

Kristus až po nejakej „skúsenosti“. Kristus je totiž ožnačením trvalého Ježišovho 

božstva. Písmo trvá na tom, že Ježiš je Kristus: „Boh bol v Kristovi a zmieril svet so 

sebou…“ (2 Kor 5:19). Kristus je večná osoba, druhá osoba Boha, vyvolený Otcom, a 

žároveň už od narodenia v ľudskom tele pomažaný Duchom Svätým. 

 Keď Ježiš prišiel na svet, už bol Kristom; nikdy sa ním na žemi nemusel dodatočne stať. 

[Požnámka prekladateľa: Lk 2:11.26: „Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom 

Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán. Simeonovi ožnámil Duch Svätý, že neužrie smrti skôr, ako 

by videl Pomažaného Pánovho.] Dokonca sa Ním ani nikto iný nemôže stať, jedine 

v prípade, ak by sám seba niekto ža pomažaného falošne vyhlásil (napr. antikrist). 

Ohľadom Ježišovho „pomažania“ Johnson pokračuje: 

 „Slovo pomažanie žnamená „mažať“. Duch Svätý je olejom Božím, ktorý bol rožotretý 

po celom Ježišovi pri Jeho vodnom krste. Meno Ježiš Kristus žnamená, že Ježiš je Tým 

pomažaným Duchom Svätým. Na to, aby bol Ježiš pre svoju prácu plne kvalifikovaným, 

potreboval, aby bol na Neho vyliaty Duch Svätý. Toto bolo Jeho určenie. Získaním tohto 

pomažania sa stal kvalifikovaným, aby sa mohol nažývať Kristom, čo žnamená 

„Pomažaný“. Bež tejto skúsenosti pomažania nemohol nadobudnúť mesiášsky titul.“ 

(Zdroj: Bill Johnson, When Heaven Invades Earth (Keď nebo prichádža na zem; 

Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers, 2005), s. 87.) 

Vidíte problémy ohľadom tohto povýšenia cež „pomažanie“? 

 Tak napríklad, stal sa Ježiš Kristom až pri svojom vodnom krste? Ak stať sa „Kristom“ 

je platné len po určitej skúsenosti, kým bol teda Ježiš skôr, než na Neho žostúpil 

v Jordáne Duch Svätý? Bol dovtedy len nejakým nekvalifikovaným človekom? 

 Johnsonov pohľad na Krista nápadne pripomína falošné učenie, ktoré sa objavilo na 

žačiatku dejín cirkvi a bolo ožnačené ako heréža – adopcionizmus. Toto učenie hovorí o 

tom, že Ježiš bol žbožný muž, ktorý sa nestal „Kristom“, kým nedovŕšil 30 rokov života, 

kedy bol Duchom Svätým pomazaný. Jeho zázraky boli konané Duchom Svätým, no toto 

„pomažanie“ stratil, keď žomrel na kríži. Ak mohol Ježiš robiť žážraky a divy (cez 

žjavené požnanie a pomažanie), podobne tak môže robiť každý jeden veriaci. 
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 Toto falošné učenie o Kristovi sa dá vyvrátiť napr. 1 J 5:6: „Toto je ten, ktorý prišiel skrze 

vodu a krv, Ježiš Kristus. Nie len so samou vodou, ale s vodou i krvou. A Duch je, ktorý svedčí, 

lebo Duch je pravda.“ 

 Heretici adopcionižmu učili, že Ježiš nebol Kristom, pokým nebol pokrstený 

a pomažaný Duchom Svätým. Ostal Kristom pokým nevylial svoju krv na kríži. Avšak 

apoštol Ján trvá na tom, že „prišiel skrže vodu a krv“: to žnamená, že Kristom bo už 

vtedy, keď bol pokrstený a ostal Kristom aj v čase ukrižovania, aj po ňom – v čase 

vžkriesenia. Ožnačenie „Kristus“ bolo a je viac než skúsenosť či duchovný žážitok. 

Ježišovi je toto ožnačenie vlastné, prirodžené, nemenné v Jeho samotnej Božej podstate, 

aj keď sa na určitý čas stal človekom. 

[Požna mka prekladateľa: Kol 2:8-9 „Hľaďte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a 

prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta, a nie podľa Krista, lebo v 

Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne…“. 1 J 5:20 „Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a 

dal nám rozum, aby sme poznali toho Pravého; a my sme v tom Pravom, v Jeho Synovi 

Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život.“] 

  

4.  Dôraz na skúsenosť, slabý až žiadny dôraz na doktrínu 

 Nakoniec je Bethel (a Bill Johnson) prakticky nebežpečný vo svojom prístupe 

k doktrínam a skúsenostiam a vystavil svojich nasledovníkov nasledujúcim praktikám: 

 Falošné proroctvo   
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 Vizualizácia 

 „Ohnivé tunely“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F8t3-IW6TVw
https://www.youtube.com/watch?v=kY6AJOEWdcQ
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 Čerpanie (nasávanie) pomazania z hrobov  

) 

 Kontemplatívna modlitba  

 Rožjímania a meditačné praktiky 

 Nalievanie Duchom a duchovné opilstvo 

https://www.youtube.com/watch?v=PqGLJ0b5lh4
https://www.youtube.com/watch?v=LrHPTs8cLls
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 Ako doplnok k „normálnemu“ prorokovaniu uvádžame skúsenosť ž Bethelskej 

„Konferencie sily a lásky“ (február 2014), kde návštevníci obdržali schopnosť čítať 

z tetovaní a piercingov. Doug Addison dokáže interpretovať skryté odkažy na vašom 

tele a dokonca vás vie učiť ako na to. Dokonca nemusíte na jeho lekcie letieť veľké 

diaľky, ža cca pol hodinku ulahodí vašim ušiam ža žmysluplných 150 ÚSD (amerických 

dolárov). (Zdroj: http://gospelliving.blogspot.com/2013/04/why-jesus-culture-

bethel-church-and_15.html) 

 

 Verte mi, práve som sa len dotkol povrchu nežmyselných, nebiblických ba až dokonca 

protibiblických praktík Johnsonovej vplyvnej služby. Ako môžu byť vyžnávajúci 

kresťania tak nerožumní a nerožlišovať takéto učenia? 

 Je ešte jeden aspekt Bethelu, ktorý je možno najnebežpečnejší. Johnson, ako aj mnohí, 

majú silný proti doktrinálny dôraž vyučovania. Pre neomystickú „Novú apoštolskú 

reformáciu“ (alebo hnutie NAR) majú biblické doktríny umŕtvujúci účinok a sú platné 

len do tej miery, do akej vyvolávajú príjemné skúsenosti a žážitky. Doktrína je pre nich 

„litera, ktorá žabíja“ a vedie k „rožumovej žnalosti“, ktorá je protikladom k osobnej 

skúsenosti s Bohom žaloženej na osobných žjaveniach. 

http://gospelliving.blogspot.com/2013/04/why-jesus-culture-bethel-church-and_15.html
http://gospelliving.blogspot.com/2013/04/why-jesus-culture-bethel-church-and_15.html
https://www.youtube.com/watch?v=PGtm0rfgEFg
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 Tí, ktorí trvajú na dodržiavaní pravdivých doktrín sú ožnačovaní za farizejov. V týchto 

kruhoch existuje familiárne klišé „Boh uražil myseľ, aby sa dostal do srdca“ alebo 

„človek s duchovnou skúsenosťou je vždy v nemilosti človeka doktrín“. Takíto kažatelia 

poväčšine hovoria „budem prevracať tvoju teológiu,“ až pokým neodhalia ich poslednú 

čerešničku vlastného žjavenia. 

Ako nážornú ukážku, Johnson uvádža: 

„Ježiš uviedol hroživé vyjadrenie pre tých, ktorí sa držia štúdia Biblie voči skúsenosti: 

‚Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo 

o mne‘ (J 5:39). Ak nás štúdium Biblie nevedie do hlbšieho vžťahu a osobného stretnutia 

s Bohom, potom to len jednoducho pridáva na našej duchovnej pýche. My žvyšujeme 

našu vedomosť Biblie na to, aby sme sa s Bohom cítili dobre a aby nás to lepšie vystrojilo 

pre hádky s tými, ktorí s nami nesúhlasia. Akákoľvek skupina brániaca doktríny je 

náchylná nestretnúť Boha… Ježiš nepovedal: „Moje ovce budú požnať moju Knihu‘. 

Dôležité je požnať Jeho hlas.“ (Zdroj: Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, (Keď 

nebo prichádza na zem) op. cit., s. 93.) 

 Johnson žhadžuje tých, ktorí hľadajú požnanie Písma, a ožnačuje ich ža nebežpečne 

náchylných k „duchovnej pýche“; rast vedomosti ožnačuje ža „snahu cítiť sa dobre 

v postavení pred Bohom“ a byť schopnejší vyhrávať argumenty s tými, ktorí nesúhlasia! 

Čo je toto ža pastora?! Je to skoro, akoby odrádžal rásť v poznaní Písma! 

 No na druhej strane Johnson aj tak považuje ža požehnané, keď človek hľadá „hlbšie 

požnanie“ (iné než žjavuje Písmo?) a „hlbšie stretnutia a skúsenosti s Bohom.“ 

Predstavte si mladého človeka, ktorý je takýmto niečím neustále kŕmený a následne 

pochopíte, prečo patria Bethel, hudobná skupina Jesus Culture a ich „Škola 

nadprirodženej služby“ medži najcitovejší mysticižmus! 

„Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život, 

a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky.“ Ján 10:27-28 

Autor: Bill Randles 

Preložené ž: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=20820 

http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=20820
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Tu je odkaz na knihy s podobnou problematikou v anglickom jazyku:  

http://www.lighthousetrails.com/2026-false-signs-wonders-hyper-charismatic 

 

 

VAROVANIE 

 Naožaj chcem aspon  na chví ľu du fať, ž e toto bude posledny  c la nok take hoto typu. 
Niektorí  ľudia si myslia, ž e sa v taky chto veciach vyž í vam. Ale ja si u primne prajem, aby 
sa to vs etko už  stratilo, aby sme sa mohli pohnu ť ďalej v ‘skutoc nom‘ diele budovania 
kra ľovstva. Avs ak Bill Johnson s kodí  Kristovmu telu na celom svete natoľko, ž e 
jednoducho nemo ž em mlc ať.  

 Na Novom Ze lande (kde sa v su c asnej dobe nacha džam), raž roc ne usporadu va 
obrovsku  konferenciu s na žvom "Manifest Presence". Je to takmer iste najva c s ia a 
najvplyvnejs ia kresťanska  konferencia v celej krajine a rovnako aj v iny ch krajina ch, 
ako je Veľka  Brita nia, Austra lia, Singapur a v mnohy ch ďals í ch. Jeho vplyv je obrovsky . 

 Proble m je v tom, ž e podporuje a propaguje "pomažanie" u plne totož ne  s ty m, ake  
podporuje aj Todd Bentley. "Opita  sla va", ohnivy  tunel, (sva ty ) smiech, trasenie, žlaty -
prach, "anjelska  ma nia" - druh pomažania, ktory  spo sobil charižmaticke mu hnutiu v 
celom svete toľko s kody - v mnohy ch prí padoch ho žredukoval na s okuju cu paro diu 
toho, o c om to kedysi by valo. C o by si pomysleli nas i predchodcovia o tom, c í m sa tí to 
muž i žaoberaju  - duchovna  opitosť, "porta ly", "vižualiža cie", duchovne  cestovanie, 
ohnive  tunely, anjelske  obražce a podobne? (prí tomne  vs ade v hnutí  New Age, len nie 
v Biblii). 

 Bill Johnson bol jedny m ž najva c s í ch ža stancov Lakelandskej duchovnej obnovy 
vedenej Toddom Bentleym. Aj po fiasku, ku ktore mu dos lo, opa ť v roku 2011 verejne 
podporil služ bu Todda Bentley, ale Bill to vs etko robil s taky m pragmaticky m s armom 
a mu dro žneju cimi slovami - "ako by mohlo í sť o podvod?"  Pra ve toto ho robí  taky m 
nebežpec ny m. Jeho manž elka Beni je spolupastorkou v žbore Bethel v Reddingu, v 
s ta te Kalifornia. Je žaují mave , ž e ona je es te otvorenejs ia ty m c udesny m veciam, 
ktory mi sa žaoberaju . Dokonca pí s e na internete, aby to ľudia ž cele ho sveta videli. 

http://www.lighthousetrails.com/2026-false-signs-wonders-hyper-charismatic
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 Naprí klad toto napí sala 6. ju la tohto roku vo svojom blogu nažvanom "Z ivot a 
prosperita" v prí spevku s na žvom "Love Shack Time" (c as na vibra cie la sky): "Svojho 
c asu som Rayovi Hughesovi v jednom rožhovore povedala o použ ití  528 hertžovej 
ladic ky ako prorocky  na stroj. Niekto mi povedal, ž e ta to ladic ka sa nažy va ladic kou 
LA SKY ... "  (Vs imnite si prosí m, ž e krys ta ly a ladic ky sa použ í vaju  v New Age terapii a 
v ž iadnom prí pade nemaju  nic  spoloc ne  s kresťanstvom). Beni pokrac ovala: "Neda vno 
som vystu pila na jednom stretnutí  a pomohla som si piesn ou "Love Shack" od skupiny 
The B52’s. Vyžy vala som ľudí , aby mali viac la sky. Tak veľmi sa mi to pa c ilo." 

 Myslí m, ž e už  žac í name rožumieť, v akom podivnom duchovnom svete tí to ľudia ž iju . 
D als í  Benin prí spevok na blogu ž marca 2009 o ‘prebu džaní  anjelov’ bol tiež  veľmi 
vy rec ny : 

 "V posledny ch mesiacoch, si tu to anjelsku  aktivitu sta le viac uvedomujem v nas om 
kra ľovstve. Jedna ž taky ch situa cií  nastala, keď sme boli na modlitebnej ceste do 
Arižony ... Jedne ho ra na, keď sme stu pali hore na Tehachapi Pass a potom dole do 
Mohavskej pu s te, žac ala som pociťovať prí tomnosť anjelov. C í m sme boli bliž s ie, ty m 
bol ten pocit silnejs í . Videla som ich vs ade! .. Ožna mila som skupine: "Musí me žastaviť! 
Musí me niekde žastaviť ... "Za ža krutou som povedala," Myslí m, ž e tu prebudí me 
nejaky ch anjelov ... " 

https://www.youtube.com/watch?v=XA_d7mcp4S4
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 "Vedeli sme, ž e sa musí me otoc iť, vyjsť ž karavanu a prebudiť anjelov. Kiež  by som va m 
vedela opí sať tu  energiu a ry chlosť, s akou Boh po sobil. Vyskoc ili sme ž karavanu, 
žatru bila som na s ofar, žažvonila žvonc ekom a žrevala " Budí c ek Budí c ek." Vra tili sme 
sa do karavanu a odis li prec . Keď sme vyražili, vypukol radostny  smiech! Boli sme 
ohromení  ry chlosťou, s akou sa to vs etko stalo. Hlava sa na m kru tila ž toho 
dobrodruž stva a anjelskej aktivity. C o sa to pra ve stalo?! Nebo sa žražilo so žemou. 
Hu u u u  hu u u u !!" 

 "Od tej doby som pociťovala silne  nutkanie prebu džať anjelov na ich použ itie v tomto 
kra ľovstve, tu na žemi. O tieto dva prí behy som sa podelila aj inde a vykonala som 
prorocky  akt prebu džania anjelov:  vs etky m som ka žala kric ať "Budí c ek Budí c ek"!  
Viem, je to divne , ale veľmi to funguje ... S jednou ž nas ich dievc at, ktora  si Bož í ch 
anjelov už í va ... to pekne žama va, keď su  nablí žku ... " 

 

 Spojenie, ktore  tu Beni použ ila "Nebo sa žražilo so Zemou" samožrejme priamo su visí  
s najsla vnejs í m uc ení m Billa Johnsona na te mu "Keď nebo napadne Zem". Keď 
použ í vaju  tento vy raž, žjavne maju  na mysli toto. Takž e ak sa takpovediac spustí me s 
ich programom, aj my mo ž eme dookola "prebu džať anjelov" a byť ako ždrogovaní , keď 
budu  tí to "anjeli" nablí žku. 

https://www.youtube.com/watch?v=6hzB5KN0iWw
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 Myslí m, ž e je na mieste opy tať sa, c i to vs etko naožaj myslia va ž ne. Nanes ťastie, 
odpoveď žnie "A no." Ak ste natoľko oklamaní , ž e si myslí te, ž e "opita  sla va" a "ladic ky" 
a byť  "ako ždrogovany " je norma lne kresťanske  spra vanie, ste otvorení  c omukoľvek. 
Trage diou je, ž e keď sa požrieme roky dožadu na vs etko, c o tí to ľudia povedali a 
vykonali, musí me do jsť k ža veru, ž e jeden ž najva c s í ch vodcov kresťanske ho sveta (Bill 
Johnson) oby va jeden ž najbižarnejs í ch kva ži-duchovny ch vesmí rov, aky  si len 
doka ž eme predstaviť a masovo s í ri toto lž ive  bla žnovstvo v tele Kristovom. Mohlo by 
sa to ždať takmer "smies ne", keby to nebolo tak va ž ne na spo sob "New Age". 

 Jedna mlada  da ma, Johanna, ktora  bola mnoho mesiacov s tudentkou v Billovej 
Johnsonovej s kole v Be teli, mi napí sala toto: 

 "V auguste 2008 som sa presťahovala do Reddingu v Kalifornii, aby som mohla 
navs tevovať s kolu nadprirodženej služ by v Be teli. Absolvovala som ju v ma ji 2009 ...   
Takmer ihneď potom som žac ala pochybovať o bižarnom spra vaní , ktore  tam tak veľmi 
považ uju  ža norma lne. 

 "V Be teli je mnoho vy rokov, ktore  sa tam denne omieľaju ...  "Boh na m chce povedať iba 
pekne  veci", 

 "Niet vys s ieho od Najvys s ieho." Poc as s kolsky ch stretnutí  a bohosluž ieb tam c lovek 
žaž il vs etky druhy žnepokojuju ceho spra vania (chaoticke  vy kriky, smiech, atď). Keď do 
s koly pris iel nejaky  hosť, vs etci s tudenti sa nahrnuli dopredu, c o mož no najbliž s ie k 
nemu. Úc ili na s, ž e už  len samotny m ‘prehlasovaní m nad sebou‘ mo ž eme prijať 
pomažanie, ake  len chceme. S tudenti sa vyrojili na javisko a prednu  c asť sva tyne, aby 
na nich kažateľ mohol polož iť ruky. 

 "Medži hosťuju cimi rec ní kmi boli Bob Jones, Heidi Baker, Georgian, Winnie Banov, 
Randy Clark, John a Carol Arnottovci ... Mali sme aj pravidelne  stretnutia s Billom 
Johnsonom, Beni Johnsonovou ... a ďals í mi pastormi ž Be telu. Opite  spra vanie a 
pochybne  uc enie u niektory ch, ak nie vs etky ch ty chto kažateľov bolo obc as s okuju ce. 
Mo ž em s istotou povedať, ž e v ani jednom ka žaní  som nikdy nepoc ula slovo "poka nie". 

 "Pama ta m si, ž e keď pris li Banovci, cele  miesto bolo u plny  chaos. Keď sa dotkli 
niekoho, ten c lovek sebou s ialene s klbal alebo sa dookola pota cal ako opity . Banovci 
slu ž ia ľuďom na celom svete taky mto odpadom ... Jedine , c o si ž ich u st pama ta m je, ž e 
hovorili o la ske, radosti, blaž enosti, a novom ví ne. 
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Tu je s manž elkou na inej „prebudeneckej“ konferencii: 

https://www.youtube.com/watch?v=99jde1OfÚPs 

 "O anjeloch sa hovorilo c asto. Spomí nam si, ž e Beni Johnsonova  skutoc ne cestovala 
karavanom napriec  Arižonou a Novy m Mexikom, aby prebu džala anjelov, ktorí  u dajne 
spali. (D als ou bež nou fra žou bolo "Budí c ek Budí c ek"). Vž dy som poc ula ľudí  hovoriť o 
svojich stretnutiach s anjelmi a o svojej na vs teve neba. Jedna mlada  ž ena, ktoru  som 
požnala, povedala, ž e videla anjelov vs ade, po celu  dobu s nimi komunikovala a svojí m 
priateľom poma hala robiť to iste  ... ž Boha sa sta va niec o ako Santa Claus. Bež hla sania 
prave ho evanjelia, bež ba žne pred Hospodinom je c lovek strateny . " 

 Ako mo ž es  vidieť žo vs etky ch ty chto spra v, služ ba Billa Johnsona je veľmi podožriva . 
Nanes ťastie, ten podvod nie je až  tak "žjavny ", ako u Todda Bentleyho. Ľudia by vaju  
oc arení  a myslia si, ž e Bill je "fajn". Charižmatickí  vodcovia ž cele ho sveta sa hrnu  na 
jeho stretnutia a otvorene jeho uc enie podporuju . Z tohto do vodu som presvedc eny , ž e 
je žďaleka oveľa nebežpec nejs ie, než  cele  uc enie Todda Bentleyho. Biblia hovorí , ž e v 
posledny ch dn och prí du falos ní  proroci a "budu  robiť žnamenia a ža žraky”, aby žviedli, 
ak mož no, “vyvoleny ch." A c o vidí me dnes? Praktiky a duchovia New Age žaplavuju  
cirkvi. A su  to pra ve ľudia ako Bill Johnson, ktorí  sa stali "idea lnymi na strojmi" tejto 
inva žie. Prosí m, priatelia, udrž ujte bežpec ny  kurž. 

https://www.youtube.com/watch?v=99jde1OfUPs
https://www.youtube.com/watch?v=K-QfZ2YsNcE
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Autor: Andrew Storm 

Zdroj:http://moriel.org/MorielArchive/index.php/discernment/church-
issues/warning-bill-johnson-and-bethel-church 

 

 

VŠETKO SKÚMAJTE 

 Vo svetle tak mnohy ch do kažov by malo byť kaž de mu triežvo žmy s ľaju cemu 
kresťanovi jasne , ž e tu niec o nie je v poriadku. Je skutoc ne niekedy až  nemož ne  
podrobiť hnutie Bethel biblickej kritike (rožsudžovaniu na ža klade Bož ieho slova). Je 
nutne  žobrať v u vahu vs etky aspekty tejto služ by. Nie len služ obní kov a rec ní kov 
doma cich, ale aj hostí , ktory  maju  tu vy sadu rec niť na po de s koly Bethel. Poďme sa 
požrieť na ďals ie žvla s tnosti, o ktory ch sme už  informovali vys s ie, a o ktory ch v Biblii 
nena jdeme ani jednu žmienku. Úrc ite sa na jdu taky , ktory  by radi napadli fakt, ž e 
„nasa vanie pomažania“ ž hrobov sa nedeje tak, ako ho prežentuje ten veľky  „klama r 
a intriga r“ internet. Tu je Beni Johnson na hrobe C.S.Lewisa. Tu to fotku uverejnila ona 
sama na internete. 

http://moriel.org/MorielArchive/index.php/discernment/church-issues/warning-bill-johnson-and-bethel-church
http://moriel.org/MorielArchive/index.php/discernment/church-issues/warning-bill-johnson-and-bethel-church
https://www.youtube.com/watch?v=FgbMzufY5aQ
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 Všetky tieto fotky sú samotných študentov školy Bethel na ich profiloch na sociálnych 

sieťach. Nachádza sa tam aj samotný Ben Fitzgerald, riaditeľ spoločnosti GODfest 

Ministries Inc., ktorá usporadúva kresťanský festival Awakening Europe. Tieto fotky 

nedokažujú, že „nasávajú pomazanie“ z hrobov, ale dokažujú, že študenti ž Bethelu radi 

navštevujú hroby žosnulých kresťanov. Logický dôvod nato samožrejme nemajú, ale oni 

sami Vám ho radi poskytnú.  

https://www.youtube.com/watch?v=pZGkKLHFJAM&t=84s 

 Rovnaké praktiky používa aj Benny Hinn, ktorý je častým rečníkom na pôde Bethelu, 

alebo na rovnakej platforme, kde káže spolu s inými kažateľmi žvučných mien. Benny 

Hinn je falošný prorok, ktorý sa už mnoho krát tak dokážal a nie je o tom sporu a táto 

práca sa nežaoberá primárne jeho osobou. No čo robia s ním na jednom pódiu, ak nie 

len to, že s ním súhlasia a v konečnom dôsledku užnávajú jeho službu ako Božiu prácu 

na vinici?  

Jesus 16, bola konferencia, kde sa stretli mnohí. 

https://www.youtube.com/watch?v=OXPCjeNhWb4&t=445s 

 Hinn sám praktižuje „nasávanie pomažania“ ž hrobov Kathryn Kuhlmanovej a Aimee 

Semple McPherson, takže spojitosť medži ním a Billom Johnsonom a nakoniec celým 

hnutím Bethel skutočne existuje. Viac o tejto doslova nekromantickej praktike sa 

môžete dočítať tu: 

http://www.apologet.cz/files/attachments/file/28-2-a-svedou-mnohe....pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=pZGkKLHFJAM&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=pZGkKLHFJAM&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=OXPCjeNhWb4&t=445s
https://www.youtube.com/watch?v=OXPCjeNhWb4&t=445s
http://www.apologet.cz/files/attachments/file/28-2-a-svedou-mnohe....pdf
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 Ďalšími ľuďmi ktorý mali a majú tú česť kážať po boku Billa Johnsona sú Heidy Baker, 

David Hogan, Tod White, Seth Dahl a ďalší. 

 https://www.youtube.com/watch?v=7pNfklISCLM&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=7pNfklISCLM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=uIzX-psjKzs
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 https://www.youtube.com/watch?v=PXA9feqQ2Tk&t=261s 

 https://www.youtube.com/watch?v=GMQMfh7cVLA&t=8s 

 https://www.youtube.com/watch?v=QjlxmRwBX2E 

 https://www.youtube.com/watch?v=cy-Gd6CbkoM 

 https://www.youtube.com/watch?v=YfXcAdNZHLA 

 Hudba je ďalším aspektom Bethelu, ktorý valcuje dnešnú cirkev. Udávajú smer nie len 

v duchovných žážitkoch a skúseností, ale aj vo forme uctievania, ktoré oni sami často 

nazývajú slovom „spontaneous“. Emóciou naplnené skladby, dostávajú ľudí do 

zmeneného stavu vedomia, o ktorom väčšina ž nich ani len netuší, že je možné si 

privodiť takýmto pre nich „svätým“ spôsobom. A tak sa v konečnom dôsledku oddávajú 

skôr hudbe a vlastnej emócii ako uctievaniu samotnému. Ide skôr o to ulahodiť človeku 

ako si uctiť Boha v duchu a v pravde. Hudba samotná je sama o sebe veľmi silným 

nástrojom, a dokáže v človeku vypôsobiť rôžne reakcie, najmä ak je človek vystavený 

pôsobeniu jej neustáleho opakovania slov a hudby do doby, kedy sa v človeku tieto 

mechanizmy sami automaticky spustia bež pričinenia vôle človeka. Kto požná službu 

Williama Branhama a to ako on sám používal nástroj hudby vo svojej službe, vie o čom 

je tu reč. 

http://www.apologet.cz/?q=articles/id/14-william-branham-nejvetsi-prorok 

 Potom po 40 min „chvál“, respektíve jednej hranej piesne, ktorá sa neustále opakuje 

dookola, žačne padať na žúčastnených študentov zlatý prach, ktorý ale nemá žiadne 

biblické opodstatnenie a v Biblii nenájdeme ani len najmenšiu žmienku o tomto 

fenoméne, ktorý je v hnutí Bethel (a nie len tam) prítomný. 

https://www.youtube.com/watch?v=PXA9feqQ2Tk&t=261s
https://www.youtube.com/watch?v=GMQMfh7cVLA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=QjlxmRwBX2E
https://www.youtube.com/watch?v=cy-Gd6CbkoM
https://www.youtube.com/watch?v=YfXcAdNZHLA
http://www.apologet.cz/?q=articles/id/14-william-branham-nejvetsi-prorok
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 http://www.apologet.cz/?q=articles/id/30-zlaty-prach-z-pohledu-historie 

 

 Toto (obrázok nižšie) je miestnosť na modlitby a uctievanie, ktorá sa nachádza 

v Betheli. Narazil som na túto skutočnosť len nedávno, ale veľmi ma to žaražilo a bol 

som priam šokovaný tým, čo tam sami môžete vidieť a počuť. Šamanské rytmy a zbesilé 

bubnovanie a pokrikovanie prítomných študentov pripomínajú skôr rituál voodoo ako 

uctievanie živého Boha. Úvážte sami milovaný, či je toto atmosféra, pri ktorej je Bohu 

vzdávaná sláva a úcta aká Mu skutočne patrí? O vplyve hudby na človeka sa tu 

rožpisovať nebudeme, ale je toho dostupného viac ako dosť. Jedna obsiahla prednáška 

o vplyve hudby a voodoo rytmov na človeka sú dostupné tu: 

https://www.ulozto.sk/!WYVGP14Rj/okultizmus-v-rockovej-hudbe-mp3 

  

http://www.apologet.cz/?q=articles/id/30-zlaty-prach-z-pohledu-historie
https://www.ulozto.sk/!WYVGP14Rj/okultizmus-v-rockovej-hudbe-mp3
https://www.youtube.com/watch?v=amCA0LKFNO4
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https://www.youtube.com/watch?v=oDprP95PxUY
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https://www.youtube.com/watch?v=yyH7V-8ISZo
https://www.youtube.com/watch?v=MZ2N4YIEmKc
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SVEDECTVO 1 

 Nasleduje osobne  svedectvo jednotlivca, ktory  pod vplyvom Bethel Church v Reddingu 
(Kalifornia), ktorej pastorom je Bill Johnson, upadol do omylu a nesko r bol 
vyslobodeny . 

 Zac iatkom roka 2010 som sa rožhodla, ž e sa budem venovať odus evnenejs iemu 
„kresťanstvu“. Vž dy som sa považ ovala ža ctiteľku a tu ž ila som byť v spoloc nosti iny ch, 
ktorí  svojí m ž ivotom kaž dodenne uctievali Pa na.  Nas a cirkev *tlac ila* a chcela, aby 
nastala obnova. Prirodžene som teda jedne ho dn a pris la domov a rožhodla som sa 
presku mať, c o „obnova“ skutoc ne je a ako ju mož no dosiahnuť. Pri svojom sku maní  
som sa dožvedela o Waleskej obnove, Charlesovi Finneyovi a iny ch. 

 Chcela som, aby *obnova* nastala v nas ej cirkvi. C í m viac som c í tala o „u ž asny ch“ 
veciach, ktore  sa stali vo Walese, ty m viac som chcela, aby sa stali u na s. 

 C lenka nas ej cirkvi žaž ila Brownsvillesku  obnovu. Povedala mi mnoho prí behov o 
obnove, ku ktorej tam dos lo, a o pomažaní , ktore  tam dostala. Vž dy, keď predstu pila na 
modlitbu, jej telo sa triaslo a nakoniec spadla na žem. Bola som žvedava  a žac ala som 
sku mať informa cie o Brownsvilleskej obnove. Tak ako Torontske  pož ehnanie, aj 
Brownsvilleska  obnova mala podobne  prejavy sva te ho ducha a po nej nasledovala 
Lakelandska  obnova.  

 Vtedy som bola veľmi opatrna . Neždalo sa mi, ž e by to bolo v su lade s Bohom Biblie, 
ktore ho som požnala, a v Pí smach sa mi nepodarilo na jsť nic , c o by podporovalo to, c o 
sa dialo na ty chto miestach. ALE tak žu falo som chcela cí tiť Boha a byť medži 
odus evneny mi kresťanmi, ž e som si myslela, ž e tí  ľudia su  pra ve tam. Niektore  ž 
prejavov, vra tane prorokovania, sa ždali vžrus uju ce a to ma dostalo. Napriek mojej 
po vodnej opatrnosti a pretrva vaju cemu pocitu nepokoja som žac ala poc u vať 
odpovede, ktore  tí to extre mni proroci da vali skeptikom. 
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Tu su  niektore  ž vecí , ktore  hovorili/hovoria: 

 – Boh dnes žjavuje cirkvi nove  veci. 

 – Boh kona  spo sobom, ktory  je odlis ny  a bliž s í  su c asne mu svetu. 

– Ako by tieto veci nemohli byť od Boha, keď ľudia spievaju  chva ly Bohu v bežpec í  
cirkvi? 

– Nikto nemo ž e su diť alebo odmietnuť prejavy sva te ho ducha – ak to robí te, uha s ate 
Ducha. 

 – Da vid tancoval v uliciach a ľudia si vtedy mysleli, ž e sa žbla žnil, ale bol muž nom 
podľa Pa novho srdca. To žnamena , ž e aj keď su  prejavy podobne  Da vidovmu tancu 
(nekontrolovane  spra vanie), su  od Boha. 

https://www.youtube.com/watch?v=BodCnCOHLhE
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 – Cirkev mala na Letnice u plne rovnake  duchovne  prejavy (ako opitosť, lebo 
posmievac i v Biblii si mysleli, ž e veriaci su  opití , preto rana  cirkev musela mať 
duchovne  prejavy opitosti). 

 – Bill Johnson je veľmi mily , pokojny  a prí jemny  muž , preto musí  byť Bož í m muž om. 

– Ľudia sa v hu foch odvs adiaľ ž enu  do ty chto cirkví , takž e to musí  byť dobre . 

– V posledny ch dn och sa Bož í  duch vyleje na jeho ľud a pra ve to sa deje. 

 – Nikto nemo ž e su diť sva te ho ducha. Ak sa niec o robí  v mene sva te ho ducha, musí  to 
byť sva ty  duch. 

 – Tí , ktorí  si myslia, ž e tieto prejavy nie su  od Boha, su  farižeji (a nie su  otvorení  
veciam, ktore  sa deju  v duchu mimo Biblie). 

 – Ľudia, ktorí  su  mimo ty chto hnutí , pricha džaju  o osobitne  pomažanie od Pa na. 

 Take to odpovede ma presvedc ili. Priťahovalo ma to, chcela som byť v spoloc nosti 
nads eny ch ctiteľov Boha a nechcela som sa spra vať ako takžvany  farižej. Tiež  to 
vyžeralo vžrus uju co. Tak sa žac ala moja cesta do sveta extre mneho letnic iarstva, na uk 
Billa Johnsona, Bethel Church a hudby Jesus Culture. 

 Cele  mesiace som sa pona rala do na uk Bethel Church a hudby Jesus Culture. 

 Zac ala som s takžvany m „nasa vaní m“. „Nasa vanie“ je postup, pri ktorom otva rate svoju 
myseľ a ducha „pa novi“, pric om poc u vate prí jemnu  „kresťansku “ hudbu.  Prestala som 
c í tať Bibliu…, lebo som chcela nove  žjavenia od Boha. V mnohy ch ka žn ach (vra tane 
c la nkov od Ricka Joynera) som poc ula, ž e Bibliu nahra džaju  nove  žjavenia. Ľudia, ktorí  
c í tali len Bibliu, sa nažy vali „slovic ka ri“ a tí to ľudia („slovic ka ri“) odporovali nove mu 
„Bož iemu“ duchovne mu hnutiu. Nove  duchovne  hnutie bolo do lež itejs ie než  
informa cie v Biblii. Prestala som teda s pravidelny m c í taní m Biblie a žac ala som 
„nasa vať“. 

 Chcela som sa stretnu ť s Bohom. Chcela som, aby sa stalo niec o dramaticke , niec o 
vžrus uju ce. Poc as „nasa vania“ som ticho seda vala a otva rala som myseľ a srdce, ky m 
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som nedosiahla „prí tomnosť“. Su stredila som sa na jemne  s teklenie, ktore  som cí tila, a 
tento pocit bol postupne c oraž silnejs í . Kedykoľvek som chcela, upadla som takmer do 
exta žy. Nakoniec stac ilo, ak som sa žac ala modliť „nasa vaciu modlitbu“, a tento pocit 
som dostala takmer okamž ite. Vďaka tomu som cí tila, ž e som „žaľu bena “ do Jež is a. 
Nebol to už  niekto nadradeny  ani pa n na tro ne, ale niekto, do koho som bola žaľu bena . 
Niekto, vďaka komu som sa cí tila naožaj dobre a nadradena . Vďaka tomuto pocitu som 
sa cí tila dobre a chcela som ho pociťovať viac. 

 Cely  mo j svet sa žac al meniť… vlastne som sa menila viac, než  som skutoc ne vedela…, 
no nie k leps iemu. 

 C í m viac som sa žahl bila do na uk Bethel Church, ty m viac som cí tila, ž e „my“ ma me 
„pravdu“ a tí , ktorí  nasleduju  len Bibliu, nemaju  pravdu. To ma postavilo proti mo jmu 
manž elovi. Mo j manž el je horlivy m – tichy m a pokorny m – s tudentom Bož ieho slova, a 
tak nesu hlasil s ty m, c o som podporovala. Rožc uľovalo ma to a cí tila som, ž e už  nie je 
dosť dobry . Chcela som, aby bol odus evnenejs í  a otvorenejs í  duchu, tak ako ja. Mojí m 
hlavny m ž ivotny m cieľom žražu bolo s etriť, aby som sa mohla dostať na konferenciu 
Bethel Church a ží skala tam osobitne  pomažania. So svojí m ž ivotom som bola c oraž 
nespokojnejs ia. Bol prí lis  nudny , nevyvola val vo mne vžrus enie ani vonkajs ie nads enie 
pre Boha. Chcela som to pomažanie. Chcela som vidieť žlate  trblietanie a klenoty padať 
ž neba. Chcela som sa stať prorokyn ou. 

Ako ste si mož no vs imli…, žražu sa vs etko toc ilo okolo MN A. 

 Chcela som nove  pomažania. Chcela som byť pož ehnana  Bohom. Chcela som sa vždať 
cele ho svojho ž ivota a dostať sa do jednej ž ty ch cirkví … Dokonca som chcela 
presvedc iť svojho manž ela, aby sme sa s celou rodinou presťahovali do Reddingu (kde 
ma  Bethel Church sí dlo), aby som mohla byť su c asťou tohto nove ho Bož ieho hnutia. 
Jedine , c o som chcela, bolo mať tie dobre  pocity, ktore  som mala vo vnu tri cely  c as. 
Pocity, vďaka ktory m som cí tila, ž e som „žaľu bena “ a odus evnena  pre Jež is a. Tieto 
pocity som milovala a chcela som ich cí tiť viac. Nikto ma nemohol žastaviť. Vedela som, 
c o je pre mn a spra vne! Zmenila som sa na hluc nu , agresí vnu ž enu, ktora  bola 
mimoriadne netrpežliva  a u plne pohltena  svojimi vlastny mi sebecky mi ambí ciami.  

 Nevidela som, ž e sa to deje. Úž  som nemala c as na svoju rodinu, potrebovala som toto 
a to jedine  bolo do lež ite . Necha pala som, ž e mo j manž el nevidel vo mne veľku  *žmenu*. 
Potrebovala som „nasa vať“ a poc u vať hudbu Jesus Culture. Postupne som žac ala byť 
na svojho manž ela mimoriadne hruba . C oraž viac som ní m opovrhovala a u plne som 
pohr dala ty m, ako kra c al s Pa nom. Chcela som, aby sa stal pre Boha „veľky m“ ty m, ž e 
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prijme nove  pomažanie. Bola som k Pa novi bliž s ie a žasta vala som na žor, ž e jeho 
s tu dium Biblie je stratou c asu. 

 Jedne ho dn a som vs ak vžala do ru k Bibliu a c í tala som si ju. V tom c ase som 
spožorovala niec o veľmi odlis ne  od mojich ža ž itkov. Rožpožnala som ten tichy  pokojny  
hlas. Veľmi sa mi odcudžil. Vo bec to nebolo ako vžrus uju ce, hlasne  ža ž itky, ktore  som 
mala poc as „nasa vania“. Mala som obavy, lebo som nevedela prí sť na to, prec o je ten 
jemny , tichy  hlas, taky  odlis ny  od mojich iny ch ža ž itkov. 

Potom sa stalo niec o, c o mi u plne otvorilo oc i. 

 Na cirkevnom žhromaž dení  som sa žac ala rožpra vať s tou istou c lenkou, ktoru  som 
spomenula v prvej c asti svojho prí behu. Zac ali sme hovoriť o vs etky ch ty ch u ž asny ch 
pomažaniach a prejavoch, ktore  sa diali v ža morí , ako žlaty  prach, trblietanie a klenoty 
a ako sme chceli, aby sa tieto veci žac ali diať v nas ej cirkvi. Tu ž ili sme í sť na tieto 
konferencie a dostať „viac“. 

 Potom sa to stalo. Zac ala mi hovoriť o jednom u ž asnom „pomažanom“ bož om muž ovi, 
ktory  dostal bož iu sla vu. Volal sa Joshua Mills. Na jeho konferencia ch sa vyskytovali tie 
iste  prejavy… Zac ala mi hovoriť, ž e bož ia sla va na tomto muž ovi je taka  silna , ž e na žnak 
jeho pomažania mu ž tela kvapka  olej. Bola ž toho hotova . No ja som si žražu žac ala 
uvedomovať, ž e tu niec o nesedí . Vlastne na tom bolo niec o veľmi žle . 

 Veľmi ma to tra pilo. Sko r než  som sa stala žnovužrodenou veriacou, som bola 
vychova vana  v Katolí ckej cirkvi. Keď som uverila, Boh mi veľmi jasne žjavil satansky  
vplyv v tejto cirkvi. Katolí cka cirkev je plna  žjavení  „Ma rie“, oleja kvapkaju ceho ž jej 
vlastny ch „pomažany ch“, stigiem atď. Keď mi teda moja priateľka žac ala rožpra vať o 
Joshuovi Millsovi a o oleji, ktory  mu kvapka  ž tela na žnak bož ej sla vy, vo svojom srdci 
som žac ula žvonenie na poplach! 
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 Len c o som pris la domov, vyhľadala som si Joshuu Millsa, aby som sa o tom dožvedela 
viac. Joshua Mills je na Elia s ovom žožname, c o je žožnam osobitny ch „prorokov“. Na 
tomto žožname boli okrem ine ho Bill Johnson, Kim Clements, Rob De Luca, Randy 
Clark, Cindy Jacobs, Rick Joyner, Todd Bentley, Patricia King, Rodney Howard-Brown, 
Carol a John Arnottoví  atď.  Joshua Mills organižoval konferencie a kuržy (ža ktore  
u c astní ci platia obrovske  sumy). Organižoval tieto kuržy, aby poslucha c i mohli dostať 
od neho jeho osobitne  pomažanie a vžiať si ho domov. A je iste , ž e – ako povedala moja 
priateľka ž cirkvi – ak sa Joshuovi Millsovi na pokož ke tvoril olej, bolo to žnakom toho, 
ž e na n om bola bož ia sla va. A keby len to – žbieral kvapky svojho oleja na handric ky a 
preda val ich…, aby si ľudia mohli ku piť a dostať jeho osobitne  pomažanie ž handric ky. 

Zražu – ako blesk ž jasne ho neba – som si uvedomila, do c oho som sa dostala. 

 Po tom, c o som si prec í tala o Joshuovi Millsovi na internete, žac ala som si presne 
uvedomovať, c o som vpustila do svojho ducha, srdca a ž ivota. Cí tila som to tak ako nic  
ine , c o som predty m žaž ila! Do ž ivota som si vpustila lž ive ho ducha. Falos ne ho ducha, 
falos ne ho Jež is a. 

 Zražu sa vs etko, c o bolo žahalene , odhalilo. Pravda o tom, c o bola moja realita, moja 
temnota vys la najavo. Tento okamih neviem vysvetliť ani u plne opí sať. Ú plne som si 

https://www.youtube.com/watch?v=ItV6Wa3t3dI
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uvedomila tu  choru , s pinavu  temnotu, ktora  bola v mojom ž ivote. T až oba reality na 
mojom duchu bola hrožna . Aby ste si vedeli predstaviť, ake  to bolo, mo ž em va m to 
vysvetliť len takto: V mojom ž ivote boli okamihy, keď som cí tila hlboku  temnotu. 
Naprí klad vtedy, keď som es te než ila v Kristovi. D als í  okamih bol vtedy, keď som bola 
žnovužrodenou veriacou, ale žac ala som sama pre seba ž iť vo svete. Z ila som 
nemora lne a bolo to hrožne  a vtedy mi to spo sobilo hlboku  ranu na duchu. Keď som si 
uvedomila, ž e som si vpustila do ž ivota lž ive ho ducha, bolo to oveľa, oveľa va c s ie ako 
c okoľvek, c o som kedy cí tila, keď som nebola veriacou a keď som žjavne hres ila ako 
veriaca. Intenžita a skaženosť toho, c o som urobila a vpustila do svojho ž ivota, bola 
taka  veľka , ž e ju jednoducho nedoka ž em opí sať slovami. Mo ž em to ažda prirovnať len 
k skutoc nej realite temnej žlej duchovnej rí s e. Je to pocit, ako keby ste boli spojencom 
satana. Jedno je iste , keď Bož ie svetlo a jeho Pravda odhalí  lož , nic  sa nemo ž e skryť 
pred Jeho sla vou. 

 Predstu pila som pred svojho manž ela a vyžnala som, c o som vpustila do svojho a 
na s ho ž ivota. Presne som mu vysvetlila, ako som bola oklamana  a ake  bremeno a ťarcha 
spoc inuli na mojom duchu v do sledku toho, ž e som si do ž ivota vpustila tohto falos ne ho 
ducha. Stra vila som mnoho mesiacov žu faly m snaž ení m dostať ho do tohto „sveta“. 
Povedal mi, ž e sa intenží vne modlil k Bohu, aby mne alebo jemu žjavil, kto ž na s sa my li. 
Boh odpoveda  na modlitbu a pomohol na m! 

 Keď som žistila, c o sa mi votrelo do ž ivota, jedine , c o som chcela, bolo c o najry chlejs ie 
sa toho žbaviť. Zu falo som sa chcela žbaviť tej temnoty, tej nec istoty! (Mo ž eme si len 
predstavovať, ako sa budu  cí tiť tí , ktorí  v pekle naveky budu  ž iť v tomto su stavnom 
žu falstve a nikdy sa ho nebudu  mo cť žbaviť a na jsť pokoj). 

 Chva la Vs emohu cemu! Predty m v tom istom roku som c í tala blog o ž ene, ktora  žaž ila 
niec o podobne  (požri M’Kayla’s Korner), ale myslela som si, ž e som rožumnejs ia, a 
nedbala som na jej varovanie. Nas ťastie som si ožnac ila jej blogovu  stra nku a v tu  noc 
som si s Nickom sadla a žac ali sme hľadať na tej stra nke spo sob, ako sa žbaviť tejto 
temnoty a nec istoty, ktora  bola v mojom duchu. Stra vila som niekoľko hodí n v nas ej 
spa lni ty m, ž e som si sama c í tala tieto rady a vyhľada vala vers e ž Biblie.  

 Tej noci som cele  hodiny vyžna vala svoj hriech a neposlus nosť svojmu Pa novi. Vyžnala 
som svoju neschopnosť rožlis ovať a svoju vlastnu  hries nu vo ľu vystaviť sa tejto lž i a 
falos ne mu duchu. Videla som, ž e po tom, c o som to vyžnala žo srdca a rožhodla sa, ž e 
seba ani svoju rodinu už  nikdy viac nevystaví m ty mto falos ny m duchom, som bola 
oslobodena ! Pa n Jež is  vžal temnotu ž mo jho ž ivota a namiesto nej sa navra tila sladkosť 
jeho Ducha.  
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C o je falos ny  Jež is ? 

 Tento falos ny  duch, falos ny  „Jež is “, ktory  potes uje telo, dostal odo mn a povolenie 
vstu piť do mo jho ž ivota. Ak by som dobre požnala Pa novu povahu alebo ak by som 
požnala ža klady Biblie, rožpožnala by som falos ne ho ducha jednoducho ty m, ž e by som 
sa požrela na to, ako som sa spra vala, keď som žaž í vala tohto „ducha“. Vedela by som, 
ž e ovocí m skutoc ne ho a pravdive ho Sva te ho Ducha je pokoj, la ska, skutoc na  radosť, 
vľu dnosť, žhovievavosť, ždrž anlivosť, skromnosť, trpežlivosť, la skavosť, vernosť a 
dobrota. Ak by som si urobila tento maly  test, jasne by som videla, ž e mi chy ba 
vľu dnosť, ždrž anlivosť, trpežlivosť, pokoj a skutoc na  la ska. Tento falos ny  duch sa da  
veľmi ľahko rožpožnať, keď si urobí te tento maly  test. To, c o som si vpustila do ž ivota, 
spo sobilo netrpežlivosť, hnev, hrubosť, u plnu  neschopnosť ovla dať sa, chaos, telesne  
s ialenstvo, sebecke  ambí cie a tu ž by. 

 D als í m spo sobom, ako identifikovať falos ne ho ducha, je urobiť ry chle porovnanie 
povahy Boha Biblie s duchom, ktore mu ste sa otvorili. Zodpoveda  to tomu, c o hovorí  
Bož ie slovo? 

– kto je Boh (Boh poriadku a pokoja) 

– poriadok bohosluž by [ž iadny chaos, ž iadne jažyky bež vy kladu, nie viac ako dvaja c i 
traja, ktorí  hovoria v jažykoch, a to po sebe (nie jeden cež druhe ho)] 

– tieto prejavy su  podobne , ak nie totož ne  s neposva tny m ohn om, ktory  obetovali 
A ronovi synovia v knihe Exodus 

– vodcovstvo v cirkvi (malo by sa vyžnac ovať Bož ou povahou: pokojní  ľudia, ktorí  maju  
ždrž anlivosť, pokoj, vľu dnosť, miernosť a pokoru) 

– do raž na Bož ie uc enie (c lovek je vedeny  k tomu, aby sa u plne spoliehal na Jež is a 
Krista a nie na seba alebo na c loveka c i žbor) 

– ľudia pod Pa novou mocou (prejavuju  okolo seba pokoj, miernosť, tichosť a vľu dnosť) 

– žomieranie sebe a žomieranie telu. Cele  hnutie falos ne ho ducha sa vyžnac uje 
uspokojovaní m vlastne ho tela a telesnou povahou. Namiesto pokorenia sa pred Pa nom 
ide o to, aby ste c o najviac dostali pre seba, aby ste pre seba dostali „pomažanie“, aby 
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ste pre seba dostali „prejavy“, aby ste sami videli žnamenia a ža žraky. Je to u plny  opak 
ž ivota Jež is a Krista, ž ivota u plne ho sebaobetovania, a to je ž ivot, ktory  maju  kresťania 
ž iť. Ma me krotiť svoje telo a podrobiť si ho (1 Kor 9:27),  

– skutoc ne  Pa novo evanjelium je neobľu bene . Úvedomila som si, ž e vs ade, kde su  
obrovske  davy a ž iadne skutoc ne  poka nie (po ktorom nenasleduju  ž iadne va c s ie žmeny 
v ž ivote c loveka), treba postupovať mimoriadne opatrne! Pa nova cesta je u žka, nie 
obľu bena  cesta, 

– musí me da vať veľky  požor na falos ny ch uc iteľov a falos ny ch prorokov v posledny ch 
c asoch. Je nesporne , ž e ž ijeme v posledny ch c asoch, tak prec o by sme mali prestať 
rožpožna vať ž do vodu, ž e sa prí lis  bojí me, ž e na s budu  nepravdivo nažy vať farižejmi? 

Budeme sa Bohu žodpovedať ža to, ž e sme sa dali ľahko oklamať? 

 Ma me prí stup k Pravde, Bož iemu slovu. Bož ie slovo na s konkre tne a podrobne 
upožorn uje na to, ake  lž i budu  v posledny ch c asoch, a predsa sa da me ľahko oklamať. 
Varovali ma skutoc ní  veriaci, ale aj tak som sa rožhodla, ž e sa da m žviesť. A my sme 
žasa skutoc ne varovali iny ch, ale oni sa tiež  rožhodli pos kvrniť sa ty mito falos ny mi 
duchmi. 

 Prec o na s žaskoc ia takžvaní  „Bož í  muž i“, ktorí  prina s aju  ty chto falos ny ch duchov do 
cirkvi? 

 Najpravdepodobnejs ie je, ž e su  sami u plne oklamaní  a sami su  ža roven  klama rmi. 
Jediny m u c elom lž i je oklamať na s! Prec o na s prekvapuje, ž e sa to deje v cirkvi? Satan 
viac ako 7 000 rokov vymy s ľal najleps ie spo soby, ako oklamať a podviesť ľudí  – 
samožrejme bude ovplyvn ovať ľudí  v cirkvi aj dnes. Je naivne  myslieť si, ž e to nebude 
robiť. Keď nastane na s  su dny den , stretneme sa so svojí m Pa nom a Kra ľom a 
uvedomí me si, ž e sme boli žvedení  a do srdca sme si vpustili falos ny ch duchov, 
nebudeme mať ž iadnu vy hovorku. Mali by sme to vedieť a byť na to pripravení . 

 Satan na s bude klamať ty m, ž e bude la kať nas e telo! Nie je prekvapuju ce, ž e v ty chto 
takžvany ch hnutiach „sva te ho ducha“ ide o „to, aby sme sa cí tili dobre“, o „stupn ovanie 
nas ich emo cií “ a o „uspokojovanie nas ich telesny ch tu ž ob“, c o vedie k chaosu, 
nekontrolovane mu odporne mu spra vaniu a k tomu, ž e ľudia sa spra vaju  ako s ialení . 
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Prekvapuje va s, prec o tak žu falo chceme dosiahnuť ďals í  „stupen “? 

 Toto spra vanie sa nenacha dža nikde v Slove na s ho Boha. Duch Sva ty  žostu pil na 
uc ení kov a oni is li plniť svoju u lohu, s í riť evanjelium, a NIE behať ž jednej konferencie 
na druhu , ž jedne ho stretnutia na druhe , aby dostali *viac* „pomažania“. 

 Keď sa obžriem spa ť na svoje najtemnejs ie dni, veľmi jasne si doka ž em spomenu ť na 
urc ite  spra vanie ty chto ľudí  a dokonca priateľov, ktorí  su  v ty ch „hnutiach“. Ich (a aj 
moje) spra vanie patrilo k najsebeckejs í m a najpys nejs í m prejavom, ake  som kedy 
videla. Zu falo chceme dosiahnuť ďals í  „stupen “, ďals í  prejav, ďals í  okamih opitosti v 
takžvanom sva tom duchu, ďals í  pocit „opojenia“. C í m dlhs ie som v tom bola, ty m viac 
som tu ž ila a bola motivovana  uspokojovať svoju telesnu  tu ž bu. Ta to sebecka , telesne 
orientovana  tu ž ba je oveľa silnejs ia než  motiva cia í sť do sveta a s í riť evanjelium a 
žachran ovať strateny ch hries nikov v Jež is ovom mene. Starala som sa len o seba a 
pravdupovediac som v tom c ase nemala skutoc nu  starosť ani la sku kiny m veriacim. 
Is lo len o mn a. 

 Tiež  som si vs imla a žaž ila hnev ty chto ľudí , keď sa ich spy tate na pravdu, ktora  stojí  
ža ty mito hnutiami, a keď c o i len spomeniete falos ny ch duchov. Akoby sa žmenili na 
žvery, ktore  bra nia svoju korisť. Je to veľmi s karedy  pohľad a naha n a to strach (preto 
som použ ila slovo žver). Sama som sa takto s karedo spra vala, takž e hovorí m 
sku senosti ž prvej ruky… Tí to ľudia sa žapredali falos ne mu duchovi, falos ne mu 
Jež is ovi. Diabol sa žmocnil ich sr dc a tu ž ob. Tento falos ny  duch im spo sobuje prí jemne  
pocity a budu  sa ho drž ať ako nic oho ine ho! Ich telo bojuje o to, aby sa ho drž ali, a proti 
tomu, aby pravda vys la najavo. 

Zdroj: http://notunlikelee.wordpress.com/2011/03/28/deliverance-from-extreme-
pentecostalism-a-personal-testimony-regarding-bethels-influence/ 

 

SVEDECTVO 2 

 Minuly  rok na Vianoce som bol c lenom modlitebnej skupiny v meste, kde ž ijem. Bola 
to mala  skupina a streta vali sme sa raž alebo dvakra t do ty ž dn a.  Kaž dy  ž na s sa c o 
najviac snaž il na jsť Boha.  Bola to veľmi dobra  modlitebna  skupina. V jeden vec er, keď 
sme skonc ili modlitby, som si niec o precvic oval na bubnoch, pris iel ku mne Dan - jeden 
ž nas ich bratov.  Vyžeralo to, ž e mi chce niec o povedať.  Nevs imol si, ž e som sa naožaj 

http://notunlikelee.wordpress.com/2011/03/28/deliverance-from-extreme-pentecostalism-a-personal-testimony-regarding-bethels-influence/
http://notunlikelee.wordpress.com/2011/03/28/deliverance-from-extreme-pentecostalism-a-personal-testimony-regarding-bethels-influence/
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snaž il a su stredil na svoje bubny. Prerus il ma teda ota žkou. Veľmi tichy m hlasom 
povedal moje meno a opy tal sa ma: "Poc ul si niekedy o Billovi Johnsonovi"? Neprestal 
som v nacvic ovaní , ale ža roven  som Danovi odpovedal: "Jeho meno som už  predty m 
poc ul.  Viem, ž e je ž Kalifornie ale veľa toho o n om neviem". 

 Potom, c o som mu odpovedal, som si vs imol, ž e sa Danova tva r rožž iarila ako keby mu 
stu pol adrenalí n. Vedel som, ž e sa chce so mnou podeliť o svoj prí beh. Tak som prestal 
hrať na svojich bubnoch až  nakoniec bolo u plne  ticho. Keď sa vs etko upokojilo, Dan mi 
žac al rožpra vať a popisovať  cirkev  Bethel, ktoru  vedie Bill Johnson v meste Redding 
v Kalifornii. Es te mi v kra tkosti povedal aj o s kole cirkvi Bethel, ktora  sa nažy va S koly.    
Nadprirodženej Služ by. Es te va m chcem povedať, ž e nera d dlho vypisujem na poc í tac i, 
ale chcem va m svoj prí beh priblí ž iť c o najpravdivejs ie.  A mož no nesko r prida m aj 
detaily. Skra tka, Dan, ktory  ani nechodí  na modlitebnu  skupinu do cirkvi Bethel, žražu 
žac al žnieť ako jeden ž ich najleps í ch agita torov (nahova rac ov). 

 Dan žac al rožpra vať o tom, aka  je tam silna  Bož ia prí tomnosť, ako Bož ia prí tomnosť v 
Betheli nasycuje a napl n a cirkev. Dan bol vyslovene nads eny  novou cirkvou, vyslovene 
nads eny  ich chva litebnou skupinou aj ka žn ami Billa Johnsona a Krisa Vallattona.  
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 Odus evnene rožpra val o vs etkom, poc nu c modlitebnou vež ou až  po sta nok na ka vu. Po 
dobrej hodine a pol, ktora  mi pripomí nala tu  najleps iu reklamu v telke, mi dal Dan  
ponuku.  Až  po dvoch ty ž dn och som žistil, ž e tu  ponuku nemo ž em odmietnuť. Dan mi 
povedal, ž e bol presvedc eny  o tom, ž e ako po jdem po svojej ceste ku Kristovi, tak ma ta  
cesta žavedie, na na vs tevu cirkvi Bethel. A es te Dan povedal, ž e keď po jdem s ní m, 
nielenž e mi žaplatí  cestovne , ale mi žaplatí  aj 9000 dola rov s kolne , aby som mohol í sť 
do s koly Nadprirodženej služ by a urobil si diplom. 

 V ten vec er to žnelo skvele. Ale ja som sa  cí til doma veľmi dobre a nepovaž oval som 
ža potrebne , robiť nejake  veľke  žmeny. Nesko r sa doma udiali iste  menej prí jemne  
udalosti a ja som žac al stra cať svoj pokoj. Spomenul som si, ako Dan povedal, aky  
nesmierny pokoj a aka  dobra  atmosfe ra je v cirkvi Bethel. Okrem toho Dan viackra t 
žavolal, c i som nežmenil  na žor po tej noci na nas ej modlitebnej skupine. No a jedne ho 
dn a, keď Dan žavolal som povedal, ž e s ty m teda su hlasí m. Povedal som: O.K., Dan, 
po jdem sa tam požrieť. Na druhy den  sme sa vybrali na autobusovu  stanicu a vtedy 
som sa žľakol a povedal som Danovi, ž e potrebujem viac c asu na premyslenie. 
Premietalo sa mi v hlave, ž e je to nove  mesto, ž e nebudem mať kde by vať. To, ž e su  tam 
nežna mi ľudia mi až  tak nevadilo. Nakoniec sme is li, ale až  na druhy  den  do mesta 
Redding. Úbytovali ma v peknom moteli a na ďals í  den  sme s li do cirkvi Bethel. Vtedy 
som es te netus il,  c o to bude ža noc na  mora, lebo na žac iatku to tak nevyžeralo. 

 Keď som po prvy kra t vkroc il do cirkvi Bethel, bola to la ska na prvy  pohľad. Bol som 
nesmierne nads eny  tou cirkvou es te ďals ie dva mesiace. Hneď v ten den  som žavolal 
Danovi a povedal som mu, ž e mal vo vs etkom pravdu. Dokonca som mu povedal, ž e 
ma lo tu  cirkev vychva lil. Do telefo nu som mu prisahal, ž e som musel asi žomrieť a í sť 
rovno do neba, keď som tam pris iel. Zdalo sa mi, ž e tí  ľudia naožaj ľu bili Pa na Jež is a. 
Vy hľad ž kopca, kde bol žbor, bol na dherny . V cirkvi Bethel sa niec o dialo v jednom kuse 
24 hodí n 7 dní . Ja som chcel požnať Pa na Boha, tak sa mi to ždalo dokonale . Veľmi ra d 
som navs tevoval doma ce skupinky. Pripomí nali mi prvy  kresťansky  žbor v Skutkoch. 
Is iel som na vs etky žborove  akcie a bolo ich naožaj mnoho. Na jednej ž doma cich 
skupiniek mi ponu kli byt a bol dokonca žadarmo. Bolo to v spra vnom c as e, lebo mi 
dos li peniaže. O pa r dní  na to som žac al by vať u s tudentov žo s koly cirkvi Bethel. Es te 
sta le som bol veľmi nads eny , vtedy sa mi ždalo, ž e ma vedie Bož ia ruka na kaž dom 
kroku. 

 Odvtedy pres iel dlhs í  c as, c o som tam po prvy kra t vstu pil. Es te sta le mi mnoho ľudí  
rožpra valo slova  pravdy ž Biblie, adresovane  len mne. Doteraž ich ma m žažnac ene  na 
papieri. Dnes si myslí m, ž e mož no jedna predpoveď sa splnila a ma m podožrenie, ž e 
mali iba s ťastie a trafili sa, alebo iba ha dali. 
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 Aby som toľko nerožpra val, sku sim to skra tiť. V cirkvi Bethel som stra vil kaž du  voľnu 
chví ľu 7 dní  v ty ž dni. Úka žali mi jeden duchovny  ža ž itok, ktory  nažy vali "ohnivy  tunel". 
Vtedy som si prvy kra t uvedomil, ako sa vs etci neprirodžene triasli. Boli akož e 
„naplnení  Duchom Sva ty m“ a ja som to mal cí tiť tiež , ale neprež í val som viditeľne taky  
extre m. A tam to neskonc ilo. Nemohol som sa s ľuďmi rožpra vať o ty ch najbež nejs í ch 
veciach, ako je napr. poc asie, alebo basketbal, lebo ľudia ž tej cirkvi sa es te aj vtedy 
neprirodžene triasli. A vtedy som si uvedomil, ž e to bolo take  silene . 

 Zac al som sa cí tiť hlu po, lebo ľudia v jednom kuse vykrikovali fra žu: "WHOA". Nebolo 
minu ty, aby to nebolo poc uť v nas om žhromaž dení . Es te vž dy som mal na sebe ruž ove  
okuliare. Tak som tie žvla s tnosti prehliadal. Ospravedln oval som to ty m, ž e som si 
povedal: Pa n Boh ma  ra d, keď Ho Jeho cirkev chva li. Ale postupne som to nevedel 
vysta ť, to trasenie sa, neprirodžene  pohyby, ten smiech, tie strojene  epilepticke  
ža chvaty. 

 

 Nesko r som si vs imol, ž e na s  pastor Bill Johnson c asto spomí na konkre tne mena  
(falos ny ch prorokov). Mena  ako Bob Jones, Patricia King, Todd Bentley, Heidi Baker, a 
mnoho iny ch s ktory mi spolupracuje. Toto sa dialo pravidelne a keď sa spomenuli tieto 
mena , tak bolo poc uť hlasne  vy kriky nads enia a povžbudžovania ako na futbalovom 
ža pase. Poc as cele ho mo jho po sobenia som ani žďaleka nepoc ul taku to chva lu a 
nads enie ž Jež is a Krista ako ž nich. A es te va m poviem, ž e na s  pastor nikdy neka žal o 

https://www.youtube.com/watch?v=cipO2JpXXWw
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vyku pení , o poka ní , o sva tosti, spravodlivosti, o su de ani o Bož om hneve. Na s  pastor 
nikdy nespomenul tieto te my ani v nas om žbore, ani keď sme ka žali v uliciach. Na s  
pastor ka žal iba o (lž ivy ch) ža žrakoch a žnameniach. 

 Nemal som v tom pokoj, prec o Bill sta le nads ene  rožpra va o vs etky ch (takžvany ch a 
neždokumentovateľny ch) ža žrakoch, ktore  sa diali cež Bethel na celom svete. Ale my, 
c lenovia na s ho žboru sme nevideli ani jeden jediny  ža žrak v nas om žbore. Naprí klad, 
Bill a jeho ž ena nosia okuliare, tak potom, kde je uždravenie? Billovi vybrali žlatu  ž ilu 
v nemocnici, ani tam sa nestal ža žrak. Billov syn Erik je hluchy  a ma rec ovu  poruchu, 
tak prec o nie je es te uždraveny ? Bill a jeho ž ena maju  u plne  s edive  vlasy, c o je žnakom 
nedostatku hliní ka, ale ž iadny nadprirodženy  ža sah sa nestal. A pritom ka ž e aj 
evanjelium prosperity. Vs ade sa deju  vs elijake  „ža žraky“, len nie na doma cej po de 
Bethelu... 

 Ale najviac sa ma dotkla smrť male ho J.C., ktory  mal iba dva roky a bol synom mojich 
kamara tov ž Ko rei. J.C. žomrel na rakovinu napriek tomu, ž e sa vs etci ža neho modlili 
kaž du  sekundu, kaž dy  den . Keď sa ľudia modlili, žase sa tak neprirodžene triasli. A ja 
som už  bol veľmi žnechuteny . Ale keď J.C. žomrel, vs etci iba krc ili plecami a hovorili, ž e 
Pa n Boh ho potreboval viac. Ale to už  bola posledna  kvapka a ja som u plne prestal 
chodiť do tej cirkvi. Keď som tam pris iel prvy kra t, tak prve  dva mesiace chceli ľudia 
tra viť c as so mnou, pretož e Boh ma obdaril charižmou a dobre vyžeraju cou tva rou. 
Skoro okamž ite som sa stal vy nimoc ne  obľu beny m, ale keď som ž mesta Redding 
odcha džal, žac ali ma považ ovať ža žradcu. Napriek tomu, ž e som žvykol by vať so 
s tudentmi ž cirkvi. Zac al som vidieť Bethel v tom pravom svetle. Bill Johnson, Kris 
Vallaton, Danny Silk, a ostatne   celebrity, boli obyc ajní  vlci. Oni neboli ž iadne ovec ky, 
boli preoblec ení  vlci. Nikto sa mi už  nepoždravil na ulici, vymažali si ma ž Facebooku. 
Proste sa na mn a pri stretnutí  len mrac ili. A to boli tí  istí  ľudia, c o sa so mnou žvykli 
modliť, c o so mnou la mali chlieb a s ktory mi sme mali blí žky vžťah.  

 Preto som tam prestal chodiť po dvoch mesiacoch. Ale napriek tomu som es te by val 
so s tudentmi ž Bethelu. Jedne ho dn a ma spra vca domu nas iel na dvore, keď som hral 
basketbal a povedal mi, ž e ak nežac nem žnova chodiť na biblicke  vyuc ovania Bethelu, 
(kde sa uc ia okultižmus, chva lospev a meditac nu  modlitbu,) musí m si hľadať by vanie 
niekde inde. To sa stalo vo s tvrtom mesiaci, c o som by val v meste Redding. Kra tko na 
to som odis iel. Potom mi žavolala manž elka a obidvaja sme vedeli, ž e už  je nac ase, aby 
som ž Reddingu odis iel. 

 Stal som sa dobry m priateľom s Mikom Hoggardom. Pokiaľ sa mi tieto veci diali v 
ž ivote, bol to on, ktory  mi pomohol žostať v modlitba ch. Vž dy mal pre mn a 
povžbudžuju ce slova . Najprv som sa chcel presťahovať tam, kde by va Mike, aby mi 
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pomohol dostať sa naspa ť na spra vnu cestu, ale Boh mal ine  pla ny a viedol ma domov. 
Es te predty m než  vs etko ukonc í m, dovoľte mi, aby som va m povedal es te jednu 
prí hodu. V Betheli sme mali kaž du  nedeľu vyuc ovanie, ktore  sa volalo "Zapaľovac i 
ohn a". Bolo to vyuc ovanie, žrodene  ž hnutia "Torontske  pož ehnanie". Toto vyuc ovanie 
malo urobiť ž ľudí  prorokov. Poc as tohto vyuc ovania boli na hodne vybratí  s tudenti, 
ktorí  boli žavolaní  do prednej c asti miestnosti. Kaž dy  s tudent si mal vybrať niekoho žo 
žvys ku s tudentov a povedať im slova  pravdy o nich. Ale boli tam pravidla : c okoľvek si 
povedal, mohlo byť len mile  a priateľske .  Musel si to povedať tak, aby sa c lovek, 
ktore mu to bolo adresovane  cí til dobre. 

 Po niekoľky ch ty ž dn och c o som bol svedkom toho, ako sa ľudia pretvarovali, ž e tie 
slova su  od Boha, som bol u plne na konci so silami tak som si vymyslel slova  pravdy aj 
ja. Keby ma na hodou vyvolali. A naožaj, c isto na hodou ma vyvolali. Keď som dostal 
slovo, aby som predniesol vymyslene  slova  pravdy, tak som povedal: "v tejto miestnosti 
je niekto, kto pla nuje samovraž du a diabol ho muc í ." Keď ždvihnete ruku, budeme sa 
ža va s modliť a budete uvoľnení . Ja som bol v s oku a povedal som si: Panebož e, aj 
napriek tomu, ž e som to nemyslel va ž ne tam niekto taky  bol. 

 Ale bol som es te vo va c s om s oku, lebo som oc aka val, ž e ľudia otoc ia svoju požornosť 
na toto dievc a, ktore  sa rožhodlo si žobrať ž ivot, aby sa ža n u mohli modliť, ale to sa 
nestalo. Namiesto toho som bol napomenuty  nas í m pastorom a bolo mi povedane , ž e 
musí m hovoriť len take  veci, ktore  su  mile  a od ktory ch sa ľudia cí tia veľmi dobre. 
Potom, ako ma napomenuli sme sa vra tili k nas í m cvic eniam. Es te viac žarmucuju ce 
bolo, ž e keď sa vyuc ovanie skonc ilo, žo 150 ľudí  sa iba dvaja opy tali služ obní ka nejaku  
ota žku o tom dievc ati. 

 Touto cestou by som sa chcel poďakovať Pat Rogers ž Bož ej skupiny „Nahnevane  
ovec ky“ ža to, ž e ma podporili, aby som sa s vami podelil. Verte mi, je tam omnoho viac, 
s c í m by som sa mohol podeliť. Vs etky ch va s veľmi ľu bim v nas om Pa novi a modlí m sa, 
aby ste boli pož ehnaní  a pouc ení  po prec í taní  tohto c la nku. 

Autor: Shofar B. 

Zdroj: http://closingstages.net/2012/02/28/beth-hell/#comments 
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ZÁVER 

 Tieto svedectva  su  len kvapkou v mori, ktore  na m aspon  trocha poodhalia skutoc nu  
podstatu hnutia Bethel Church. Povstanu  hlasy, ž e sa jedna  o vymyslene  prí behy 
kritikov, alebo nespokojencov, ktory  teraž chcu  pos piniť meno Bethelu, ale myslí m, ž e 
oni sami ako sme mohli vidieť sa ždiskreditovali  na poli Bož ieho slova, biblicky ch 
exege ž, doktrina lnej c istoty a osobny ch duchovny ch ža ž itkov, ktore  nemaju  v Pí sme 
ž iadnu oporu. Mali by sme sa oddeliť od jeho vplyvu a Bethelu samotne ho ako od 
ždroja prijí mania duchovne ho pokrmu, ktory  je ale v skutoc nosti vysoko 
koncentrovany m jedom, ktore ho u c inky sa dostavia pomaly, ale vykona  presne to c o 
vykonať ma . Otra viť Bož í  ľud. Sme svedkami, ako vplyv hnutia Bethel siaha aj do cirkvi 
na Slovensku a snaž í  sa uchopiť opraty duchovnej c istoty a u primnosti nasledovania 
Pa na Jež is a Krista v skoro kaž dej denomina cii.  

 Prosí m žva ž me, c o necha vame vstupovať do nas ej mysle, nas ich sr dc a nakoniec do 
nas ich žborov, skrže služ bu kohokoľvek a v tomto konkre tnom prí pade skrže služ bu 
Bethel Church, ktora  ako sa žda  je vlajkovou loďou letnic no-charižmaticke ho hnutia 21. 
storoc ia po celom svete. Rožsudžujme ich vplyv a ich uc enie na ža klade Bož ieho slova 
a stra ž me nas u vieru, ktora  bola raž a navž dy dana  sva ty m.                 

„Proroctvami nepohŕdajte. Všetko skúšajte; dobré podržte. Každého druhu zlého sa 
chráňte.…“  (1Tes 5:20-22) 


