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ÚVOD
Vžacni bratia a sestry v Kristu.
Tato kratka praca sa bytostne dotyka každeho jedneho ž nas, ktory dostal pravo
a moc sa nažyvať Božím dieťaťom (Jan 1:12-13) Každeho, ktory je sucasťou tela
Kristovho a pracuje na Jeho vinici. Nemalo a nemože nam byť ľahostajne, co sa deje
dnes v kresťanstve po celom svete, lebo to, co sa deje niekde tam vonku, ovplyvnuje
to, ako vyžera cirkev tu u nas doma, ci sa to niekomu paci alebo nie. Co alebo kto dnes
urcuje pravu podstatu viery? Kto dnes udava „spravny“ smer? Mame žato, že mnohí
ž Vas by na tieto otažky odpovedali „Bethel Church v Reddingu“. Tato praca chce
pojednavať o doktrinalnej podstate Bethelu. O tom, kam tato služba smeruje uprimne
veriacich kresťanov a požrieť sa na nu vo svetle Písma. Úvedomujeme si, že mnohí
nebudu s obsahom tejto prace suhlasiť a odsudia ju skor, ako ju vobec precítaju, no
prosíme Vas bratia a sestry preskumajte toto hnutie spolu s nami a dajte tymto
slovam sancu ku Vam prehovoriť.
Budeme cerpať ž mnohych dostupnych a ľahko overiteľnych ždrojov, V praci sa
vyskytnu citacie samotnych protagonistov Bethelu, ako aj ich kritikov. Obsahom budu
aj rožne videa, publikacie, ci webove odkažy, ktore by nam mohli pri hlbsom
preskumaní viac otvoriť dvere do problematiky samotneho hnutia, ktore ako sa žda
je presne tym ždrojom, ku ktoremu treba ísť cerpať. Je tomu ale skutocne 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-evangeliummcconnell-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
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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.
[Požnamka 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“
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Čerpanie (nasávanie) pomazania z hrobov

)




Kontemplatívna modlitba
Rožjímania a meditačné praktiky
Nalievanie Duchom a duchovné opilstvo
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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-culturebethel-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.
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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
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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 chvíľu dufať, že toto bude posledny clanok takehoto typu.
Niektorí ľudia si myslia, že sa v takychto veciach vyžívam. Ale ja si uprimne prajem, aby
sa to vsetko už stratilo, aby sme sa mohli pohnuť ďalej v ‘skutocnom‘ diele budovania
kraľovstva. Avsak Bill Johnson skodí Kristovmu telu na celom svete natoľko, že
jednoducho nemožem mlcať.
Na Novom Zelande (kde sa v sucasnej dobe nachadžam), raž rocne usporaduva
obrovsku konferenciu s nažvom "Manifest Presence". Je to takmer iste najvacsia a
najvplyvnejsia kresťanska konferencia v celej krajine a rovnako aj v inych krajinach,
ako je Veľka Britania, Australia, Singapur a v mnohych ďalsích. Jeho vplyv je obrovsky.
Problem je v tom, že podporuje a propaguje "pomažanie" uplne totožne s tym, ake
podporuje aj Todd Bentley. "Opita slava", ohnivy tunel, (svaty) smiech, trasenie, žlatyprach, "anjelska mania" - druh pomažania, ktory sposobil charižmatickemu hnutiu v
celom svete toľko skody - v mnohych prípadoch ho žredukoval na sokujucu parodiu
toho, o com to kedysi byvalo. Co by si pomysleli nasi predchodcovia o tom, cím sa títo
muži žaoberaju - duchovna opitosť, "portaly", "vižualižacie", duchovne cestovanie,
ohnive tunely, anjelske obražce a podobne? (prítomne vsade v hnutí New Age, len nie
v Biblii).
Bill Johnson bol jednym ž najvacsích žastancov Lakelandskej duchovnej obnovy
vedenej Toddom Bentleym. Aj po fiasku, ku ktoremu doslo, opať v roku 2011 verejne
podporil službu Todda Bentley, ale Bill to vsetko robil s takym pragmatickym sarmom
a mudro žnejucimi slovami - "ako by mohlo ísť o podvod?" Prave toto ho robí takym
nebežpecnym. Jeho manželka Beni je spolupastorkou v žbore Bethel v Reddingu, v
state Kalifornia. Je žaujímave, že ona je este otvorenejsia tym cudesnym veciam,
ktorymi sa žaoberaju. Dokonca píse na internete, aby to ľudia ž celeho sveta videli.
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Napríklad toto napísala 6. jula tohto roku vo svojom blogu nažvanom "Zivot a
prosperita" v príspevku s nažvom "Love Shack Time" (cas na vibracie la sky): "Svojho
casu som Rayovi Hughesovi v jednom rožhovore povedala o použití 528 hertžovej
ladicky ako prorocky nastroj. Niekto mi povedal, že tato ladicka sa nažyva ladickou
LASKY ... " (Vsimnite si prosím, že krystaly a ladicky sa používaju v New Age terapii a
v žiadnom prípade nemaju nic spolocne s kresťanstvom). Beni pokracovala: "Nedavno
som vystupila na jednom stretnutí a pomohla som si piesnou "Love Shack" od skupiny
The B52’s. Vyžyvala som ľudí, aby mali viac lasky. Tak veľmi sa mi to pacilo."
Myslím, že už žacíname rožumieť, v akom podivnom duchovnom svete títo ľudia žiju.
Dalsí Benin príspevok na blogu ž marca 2009 o ‘prebudžaní anjelov’ bol tiež veľmi
vyrecny:
"V poslednych mesiacoch, si tuto anjelsku aktivitu stale viac uvedomujem v nasom
kraľovstve. Jedna ž takych situacií nastala, keď sme boli na modlitebnej ceste do
Arižony ... Jedneho rana, keď sme stupali hore na Tehachapi Pass a potom dole do
Mohavskej puste, žacala som pociťovať prítomnosť anjelov. Cím sme boli bližsie, tym
bol ten pocit silnejsí. Videla som ich vsade! .. Ožnamila som skupine: "Musíme žastaviť!
Musíme niekde žastaviť ... "Za žakrutou som povedala," Myslím, že tu prebudíme
nejakych anjelov ... "
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"Vedeli sme, že sa musíme otociť, vyjsť ž karavanu a prebudiť anjelov. Kiež by som vam
vedela opísať tu energiu a rychlosť, s akou Boh posobil. Vyskocili sme ž karavanu,
žatrubila som na sofar, žažvonila žvoncekom a žrevala " Budícek Budícek." Vratili sme
sa do karavanu a odisli prec. Keď sme vyražili, vypukol radostny smiech! Boli sme
ohromení rychlosťou, s akou sa to vsetko stalo. Hlava sa nam krutila ž toho
dobrodružstva a anjelskej aktivity. Co sa to prave stalo?! Nebo sa žražilo so žemou.
Huuuu huuuu!!"
"Od tej doby som pociťovala silne nutkanie prebudžať anjelov na ich použitie v tomto
kraľovstve, tu na žemi. O tieto dva príbehy som sa podelila aj inde a vykonala som
prorocky akt prebudžania anjelov: vsetkym som kažala kricať "Budícek Budícek"!
Viem, je to divne, ale veľmi to funguje ... S jednou ž nasich dievcat, ktora si Božích
anjelov užíva ... to pekne žamava, keď su nablížku ... "

Spojenie, ktore tu Beni použila "Nebo sa žražilo so Zemou" samožrejme priamo suvisí
s najslavnejsím ucením Billa Johnsona na temu "Keď nebo napadne Zem". Keď
používaju tento vyraž, žjavne maju na mysli toto. Takže ak sa takpovediac spustíme s
ich programom, aj my možeme dookola "prebudžať anjelov" a byť ako ždrogovaní, keď
budu títo "anjeli" nablížku.
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Myslím, že je na mieste opytať sa, ci to vsetko naožaj myslia važne. Nanesťastie,
odpoveď žnie "Ano." Ak ste natoľko oklamaní, že si myslíte, že "opita slava" a "ladicky"
a byť "ako ždrogovany" je normalne kresťanske spravanie, ste otvorení comukoľvek.
Tragediou je, že keď sa požrieme roky dožadu na vsetko, co títo ľudia povedali a
vykonali, musíme dojsť k žaveru, že jeden ž najvacsích vodcov kresťanskeho sveta (Bill
Johnson) obyva jeden ž najbižarnejsích kvaži-duchovnych vesmírov, aky si len
dokažeme predstaviť a masovo síri toto lžive blažnovstvo v tele Kristovom. Mohlo by
sa to ždať takmer "smiesne", keby to nebolo tak važne na sposob "New Age".
Jedna mlada dama, Johanna, ktora bola mnoho mesiacov studentkou v Billovej
Johnsonovej skole v Beteli, mi napísala toto:
"V auguste 2008 som sa presťahovala do Reddingu v Kalifornii, aby som mohla
navstevovať skolu nadprirodženej služby v Beteli. Absolvovala som ju v maji 2009 ...
Takmer ihneď potom som žacala pochybovať o bižarnom spravaní, ktore tam tak veľmi
považuju ža normalne.
"V Beteli je mnoho vyrokov, ktore sa tam denne omieľaju... "Boh nam chce povedať iba
pekne veci",
"Niet vyssieho od Najvyssieho." Pocas skolskych stretnutí a bohoslužieb tam clovek
žažil vsetky druhy žnepokojujuceho spravania (chaoticke vykriky, smiech, atď). Keď do
skoly prisiel nejaky hosť, vsetci studenti sa nahrnuli dopredu, co možno najbližsie k
nemu. Úcili nas, že už len samotnym ‘prehlasovaním nad sebou‘ možeme prijať
pomažanie, ake len chceme. Studenti sa vyrojili na javisko a prednu casť svatyne, aby
na nich kažateľ mohol položiť ruky.
"Medži hosťujucimi recníkmi 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 ďalsími pastormi ž Betelu. Opite spravanie a
pochybne ucenie u niektorych, ak nie vsetkych tychto kažateľov bolo obcas sokujuce.
Možem s istotou povedať, že v ani jednom kažaní som nikdy nepocula slovo "pokanie".
"Pamatam si, že keď prisli Banovci, cele miesto bolo uplny chaos. Keď sa dotkli
niekoho, ten clovek sebou sialene sklbal alebo sa dookola potacal ako opity. Banovci
služia ľuďom na celom svete takymto odpadom ... Jedine, co si ž ich ust pamatam je, že
hovorili o laske, radosti, blaženosti, a novom víne.
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Tu je s manželkou na inej „prebudeneckej“ konferencii:
https://www.youtube.com/watch?v=99jde1OfÚPs
"O anjeloch sa hovorilo casto. Spomínam si, že Beni Johnsonova skutocne cestovala
karavanom napriec Arižonou a Novym Mexikom, aby prebudžala anjelov, ktorí udajne
spali. (Dalsou bežnou fražou bolo "Budícek Budícek"). Vždy som pocula ľudí hovoriť o
svojich stretnutiach s anjelmi a o svojej navsteve neba. Jedna mlada žena, ktoru som
požnala, povedala, že videla anjelov vsade, po celu dobu s nimi komunikovala a svojím
priateľom pomahala robiť to iste ... ž Boha sa stava nieco ako Santa Claus. Bež hlasania
praveho evanjelia, bež bažne pred Hospodinom je clovek strateny. "
Ako možes vidieť žo vsetkych tychto sprav, služba Billa Johnsona je veľmi podožriva.
Nanesťastie, ten podvod nie je až tak "žjavny", ako u Todda Bentleyho. Ľudia byvaju
ocarení a myslia si, že Bill je "fajn". Charižmatickí vodcovia ž celeho sveta sa hrnu na
jeho stretnutia a otvorene jeho ucenie podporuju. Z tohto dovodu som presvedceny, že
je žďaleka oveľa nebežpecnejsie, než cele ucenie Todda Bentleyho. Biblia hovorí, že v
poslednych dnoch prídu falosní proroci a "budu robiť žnamenia a žažraky”, aby žviedli,
ak možno, “vyvolenych." A co vidíme dnes? Praktiky a duchovia New Age žaplavuju
cirkvi. A su to prave ľudia ako Bill Johnson, ktorí sa stali "idealnymi nastrojmi" tejto
invažie. Prosím, priatelia, udržujte bežpecny kurž.
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Autor: Andrew Storm
Zdroj:http://moriel.org/MorielArchive/index.php/discernment/churchissues/warning-bill-johnson-and-bethel-church

VŠETKO SKÚMAJTE
Vo svetle tak mnohych dokažov by malo byť každemu triežvo žmysľajucemu
kresťanovi jasne, že tu nieco nie je v poriadku. Je skutocne niekedy až nemožne
podrobiť hnutie Bethel biblickej kritike (rožsudžovaniu na žaklade Božieho slova). Je
nutne žobrať v uvahu vsetky aspekty tejto služby. Nie len služobníkov a recníkov
domacich, ale aj hostí, ktory maju tu vysadu recniť na pode skoly Bethel. Poďme sa
požrieť na ďalsie žvlastnosti, o ktorych sme už informovali vyssie, a o ktorych v Biblii
nenajdeme ani jednu žmienku. Úrcite sa najdu taky, ktory by radi napadli fakt, že
„nasavanie pomažania“ ž hrobov sa nedeje tak, ako ho prežentuje ten veľky „klamar
a intrigar“ internet. Tu je Beni Johnson na hrobe C.S.Lewisa. Tuto fotku uverejnila ona
sama na internete.
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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
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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
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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.
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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
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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 neskor bol
vyslobodeny.
Zaciatkom roka 2010 som sa rožhodla, že sa budem venovať odusevnenejsiemu
„kresťanstvu“. Vždy som sa považovala ža ctiteľku a tužila som byť v spolocnosti inych,
ktorí svojím životom každodenne uctievali Pana. Nasa cirkev *tlacila* a chcela, aby
nastala obnova. Prirodžene som teda jedneho dna prisla domov a rožhodla som sa
preskumať, co „obnova“ skutocne je a ako ju možno dosiahnuť. Pri svojom skumaní
som sa dožvedela o Waleskej obnove, Charlesovi Finneyovi a inych.
Chcela som, aby *obnova* nastala v nasej cirkvi. Cím viac som cítala o „užasnych“
veciach, ktore sa stali vo Walese, tym viac som chcela, aby sa stali u nas.
Clenka nasej cirkvi žažila Brownsvillesku obnovu. Povedala mi mnoho príbehov o
obnove, ku ktorej tam doslo, a o pomažaní, ktore tam dostala. Vždy, keď predstupila na
modlitbu, jej telo sa triaslo a nakoniec spadla na žem. Bola som žvedava a žacala som
skumať informacie o Brownsvilleskej obnove. Tak ako Torontske požehnanie, aj
Brownsvilleska obnova mala podobne prejavy svateho ducha a po nej nasledovala
Lakelandska obnova.
Vtedy som bola veľmi opatrna. Neždalo sa mi, že by to bolo v sulade s Bohom Biblie,
ktoreho som požnala, a v Písmach sa mi nepodarilo najsť nic, co by podporovalo to, co
sa dialo na tychto miestach. ALE tak žufalo som chcela cítiť Boha a byť medži
odusevnenymi kresťanmi, že som si myslela, že tí ľudia su prave tam. Niektore ž
prejavov, vratane prorokovania, sa ždali vžrusujuce a to ma dostalo. Napriek mojej
povodnej opatrnosti a pretrvavajucemu pocitu nepokoja som žacala pocuvať
odpovede, ktore títo extremni proroci davali skeptikom.
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Tu su niektore ž vecí, ktore hovorili/hovoria:
– Boh dnes žjavuje cirkvi nove veci.
– Boh kona sposobom, ktory je odlisny a bližsí sucasnemu svetu.
– Ako by tieto veci nemohli byť od Boha, keď ľudia spievaju chvaly Bohu v bežpecí
cirkvi?
– Nikto nemože sudiť alebo odmietnuť prejavy svateho ducha – ak to robíte, uhasate
Ducha.
– David tancoval v uliciach a ľudia si vtedy mysleli, že sa žblažnil, ale bol mužnom
podľa Panovho srdca. To žnamena, že aj keď su prejavy podobne Davidovmu tancu
(nekontrolovane spravanie), su od Boha.
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– Cirkev mala na Letnice uplne rovnake duchovne prejavy (ako opitosť, lebo
posmievaci v Biblii si mysleli, že veriaci su opití, preto rana cirkev musela mať
duchovne prejavy opitosti).
– Bill Johnson je veľmi mily, pokojny a príjemny muž, preto musí byť Božím mužom.
– Ľudia sa v hufoch odvsadiaľ ženu do tychto cirkví, takže to musí byť dobre.
– V poslednych dnoch sa Boží duch vyleje na jeho ľud a prave to sa deje.
– Nikto nemože sudiť svateho ducha. Ak sa nieco robí v mene svateho ducha, musí to
byť svaty duch.
– Tí, ktorí si myslia, že tieto prejavy nie su od Boha, su farižeji (a nie su otvorení
veciam, ktore sa deju v duchu mimo Biblie).
– Ľudia, ktorí su mimo tychto hnutí, prichadžaju o osobitne pomažanie od Pana.
Taketo odpovede ma presvedcili. Priťahovalo ma to, chcela som byť v spolocnosti
nadsenych ctiteľov Boha a nechcela som sa spravať ako takžvany farižej. Tiež to
vyžeralo vžrusujuco. Tak sa žacala moja cesta do sveta extremneho letniciarstva, nauk
Billa Johnsona, Bethel Church a hudby Jesus Culture.
Cele mesiace som sa ponarala do nauk Bethel Church a hudby Jesus Culture.
Zacala som s takžvanym „nasavaním“. „Nasavanie“ je postup, pri ktorom otvarate svoju
myseľ a ducha „panovi“, pricom pocuvate príjemnu „kresťansku“ hudbu. Prestala som
cítať Bibliu…, lebo som chcela nove žjavenia od Boha. V mnohych kažnach (vratane
clankov od Ricka Joynera) som pocula, že Bibliu nahradžaju nove žjavenia. Ľudia, ktorí
cítali len Bibliu, sa nažyvali „slovickari“ a títo ľudia („slovickari“) odporovali novemu
„Božiemu“ duchovnemu hnutiu. Nove duchovne hnutie bolo doležitejsie než
informacie v Biblii. Prestala som teda s pravidelnym cítaním Biblie a žacala som
„nasavať“.
Chcela som sa stretnuť s Bohom. Chcela som, aby sa stalo nieco dramaticke, nieco
vžrusujuce. Pocas „nasavania“ som ticho sedavala a otvarala som myseľ a srdce, kym
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som nedosiahla „prítomnosť“. Sustredila som sa na jemne steklenie, ktore som cítila, a
tento pocit bol postupne coraž silnejsí. Kedykoľvek som chcela, upadla som takmer do
extažy. Nakoniec stacilo, ak som sa žacala modliť „nasavaciu modlitbu“, a tento pocit
som dostala takmer okamžite. Vďaka tomu som cítila, že som „žaľubena“ do Ježisa.
Nebol to už niekto nadradeny ani pan na trone, ale niekto, do koho som bola žaľubena.
Niekto, vďaka komu som sa cítila naožaj dobre a nadradena. Vďaka tomuto pocitu som
sa cítila dobre a chcela som ho pociťovať viac.
Cely moj svet sa žacal meniť… vlastne som sa menila viac, než som skutocne vedela…,
no nie k lepsiemu.
Cím viac som sa žahlbila do nauk Bethel Church, tym viac som cítila, že „my“ mame
„pravdu“ a tí, ktorí nasleduju len Bibliu, nemaju pravdu. To ma postavilo proti mojmu
manželovi. Moj manžel je horlivym – tichym a pokornym – studentom Božieho slova, a
tak nesuhlasil s tym, co som podporovala. Rožcuľovalo ma to a cítila som, že už nie je
dosť dobry. Chcela som, aby bol odusevnenejsí a otvorenejsí duchu, tak ako ja. Mojím
hlavnym životnym cieľom žražu bolo setriť, aby som sa mohla dostať na konferenciu
Bethel Church a žískala tam osobitne pomažania. So svojím životom som bola coraž
nespokojnejsia. Bol prílis nudny, nevyvolaval vo mne vžrusenie ani vonkajsie nadsenie
pre Boha. Chcela som to pomažanie. Chcela som vidieť žlate trblietanie a klenoty padať
ž neba. Chcela som sa stať prorokynou.
Ako ste si možno vsimli…, žražu sa vsetko tocilo okolo MNA.
Chcela som nove pomažania. Chcela som byť požehnana Bohom. Chcela som sa vždať
celeho svojho života a dostať sa do jednej ž tych cirkví… Dokonca som chcela
presvedciť svojho manžela, aby sme sa s celou rodinou presťahovali do Reddingu (kde
ma Bethel Church sídlo), aby som mohla byť sucasťou tohto noveho Božieho hnutia.
Jedine, co som chcela, bolo mať tie dobre pocity, ktore som mala vo vnutri cely cas.
Pocity, vďaka ktorym som cítila, že som „žaľubena“ a odusevnena pre Ježisa. Tieto
pocity som milovala a chcela som ich cítiť viac. Nikto ma nemohol žastaviť. Vedela som,
co je pre mna spravne! Zmenila som sa na hlucnu, agresívnu ženu, ktora bola
mimoriadne netrpežliva a uplne pohltena svojimi vlastnymi sebeckymi ambíciami.
Nevidela som, že sa to deje. Úž som nemala cas na svoju rodinu, potrebovala som toto
a to jedine bolo doležite. Nechapala som, že moj manžel nevidel vo mne veľku *žmenu*.
Potrebovala som „nasavať“ a pocuvať hudbu Jesus Culture. Postupne som žacala byť
na svojho manžela mimoriadne hruba. Coraž viac som ním opovrhovala a uplne som
pohrdala tym, ako kracal s Panom. Chcela som, aby sa stal pre Boha „veľkym“ tym, že
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prijme nove pomažanie. Bola som k Panovi bližsie a žastavala som nažor, že jeho
studium Biblie je stratou casu.
Jedneho dna som vsak vžala do ruk Bibliu a cítala som si ju. V tom case som
spožorovala nieco veľmi odlisne od mojich žažitkov. Rožpožnala som ten tichy pokojny
hlas. Veľmi sa mi odcudžil. Vobec to nebolo ako vžrusujuce, hlasne žažitky, ktore som
mala pocas „nasavania“. Mala som obavy, lebo som nevedela prísť na to, preco je ten
jemny, tichy hlas, taky odlisny od mojich inych žažitkov.
Potom sa stalo nieco, co mi uplne otvorilo oci.
Na cirkevnom žhromaždení som sa žacala rožpravať s tou istou clenkou, ktoru som
spomenula v prvej casti svojho príbehu. Zacali sme hovoriť o vsetkych tych užasnych
pomažaniach a prejavoch, ktore sa diali v žamorí, ako žlaty prach, trblietanie a klenoty
a ako sme chceli, aby sa tieto veci žacali diať v nasej cirkvi. Tužili sme ísť na tieto
konferencie a dostať „viac“.
Potom sa to stalo. Zacala mi hovoriť o jednom užasnom „pomažanom“ božom mužovi,
ktory dostal božiu slavu. Volal sa Joshua Mills. Na jeho konferenciach sa vyskytovali tie
iste prejavy… Zacala mi hovoriť, že božia slava na tomto mužovi je taka silna, že na žnak
jeho pomažania mu ž tela kvapka olej. Bola ž toho hotova. No ja som si žražu žacala
uvedomovať, že tu nieco nesedí. Vlastne na tom bolo nieco veľmi žle.
Veľmi ma to trapilo. Skor než som sa stala žnovužrodenou veriacou, som bola
vychovavana v Katolíckej cirkvi. Keď som uverila, Boh mi veľmi jasne žjavil satansky
vplyv v tejto cirkvi. Katolícka cirkev je plna žjavení „Marie“, oleja kvapkajuceho ž jej
vlastnych „pomažanych“, stigiem atď. Keď mi teda moja priateľka žacala rožpravať o
Joshuovi Millsovi a o oleji, ktory mu kvapka ž tela na žnak božej slavy, vo svojom srdci
som žacula žvonenie na poplach!
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Len co som prisla domov, vyhľadala som si Joshuu Millsa, aby som sa o tom dožvedela
viac. Joshua Mills je na Eliasovom žožname, co je žožnam osobitnych „prorokov“. Na
tomto žožname boli okrem ineho 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
ucastníci platia obrovske sumy). Organižoval tieto kuržy, aby posluchaci mohli dostať
od neho jeho osobitne pomažanie a vžiať si ho domov. A je iste, že – ako povedala moja
priateľka ž cirkvi – ak sa Joshuovi Millsovi na pokožke tvoril olej, bolo to žnakom toho,
že na nom bola božia slava. A keby len to – žbieral kvapky svojho oleja na handricky a
predaval ich…, aby si ľudia mohli kupiť a dostať jeho osobitne pomažanie ž handricky.
Zražu – ako blesk ž jasneho neba – som si uvedomila, do coho som sa dostala.
Po tom, co som si precítala o Joshuovi Millsovi na internete, žacala som si presne
uvedomovať, co som vpustila do svojho ducha, srdca a života. Cítila som to tak ako nic
ine, co som predtym žažila! Do života som si vpustila lživeho ducha. Falosneho ducha,
falosneho Ježisa.
Zražu sa vsetko, co bolo žahalene, odhalilo. Pravda o tom, co bola moja realita, moja
temnota vysla najavo. Tento okamih neviem vysvetliť ani uplne opísať. Úplne som si
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uvedomila tu choru, spinavu temnotu, ktora bola v mojom živote. Tažoba reality na
mojom duchu bola hrožna. Aby ste si vedeli predstaviť, ake to bolo, možem vam to
vysvetliť len takto: V mojom živote boli okamihy, keď som cítila hlboku temnotu.
Napríklad vtedy, keď som este nežila v Kristovi. Dalsí okamih bol vtedy, keď som bola
žnovužrodenou veriacou, ale žacala som sama pre seba žiť vo svete. Zila som
nemoralne a bolo to hrožne a vtedy mi to sposobilo hlboku ranu na duchu. Keď som si
uvedomila, že som si vpustila do života lživeho ducha, bolo to oveľa, oveľa vacsie ako
cokoľvek, co som kedy cítila, keď som nebola veriacou a keď som žjavne hresila ako
veriaca. Intenžita a skaženosť toho, co som urobila a vpustila do svojho života, bola
taka veľka, že ju jednoducho nedokažem opísať slovami. Možem to ažda prirovnať len
k skutocnej realite temnej žlej duchovnej ríse. Je to pocit, ako keby ste boli spojencom
satana. Jedno je iste, keď Božie svetlo a jeho Pravda odhalí lož, nic sa nemože skryť
pred Jeho slavou.
Predstupila som pred svojho manžela a vyžnala som, co som vpustila do svojho a
nasho života. Presne som mu vysvetlila, ako som bola oklamana a ake bremeno a ťarcha
spocinuli na mojom duchu v dosledku toho, že som si do života vpustila tohto falosneho
ducha. Stravila som mnoho mesiacov žufalym snažením dostať ho do tohto „sveta“.
Povedal mi, že sa intenžívne modlil k Bohu, aby mne alebo jemu žjavil, kto ž nas sa myli.
Boh odpoveda na modlitbu a pomohol nam!
Keď som žistila, co sa mi votrelo do života, jedine, co som chcela, bolo co najrychlejsie
sa toho žbaviť. Zufalo som sa chcela žbaviť tej temnoty, tej necistoty! (Možeme si len
predstavovať, ako sa budu cítiť tí, ktorí v pekle naveky budu žiť v tomto sustavnom
žufalstve a nikdy sa ho nebudu mocť žbaviť a najsť pokoj).
Chvala Vsemohucemu! Predtym v tom istom roku som cítala blog o žene, ktora žažila
nieco podobne (požri M’Kayla’s Korner), ale myslela som si, že som rožumnejsia, a
nedbala som na jej varovanie. Nasťastie som si ožnacila jej blogovu stranku a v tu noc
som si s Nickom sadla a žacali sme hľadať na tej stranke sposob, ako sa žbaviť tejto
temnoty a necistoty, ktora bola v mojom duchu. Stravila som niekoľko hodín v nasej
spalni tym, že som si sama cítala tieto rady a vyhľadavala verse ž Biblie.
Tej noci som cele hodiny vyžnavala svoj hriech a neposlusnosť svojmu Panovi. Vyžnala
som svoju neschopnosť rožlisovať a svoju vlastnu hriesnu voľu vystaviť sa tejto lži a
falosnemu duchu. Videla som, že po tom, co som to vyžnala žo srdca a rožhodla sa, že
seba ani svoju rodinu už nikdy viac nevystavím tymto falosnym duchom, som bola
oslobodena! Pan Ježis vžal temnotu ž mojho života a namiesto nej sa navratila sladkosť
jeho Ducha.
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Co je falosny Ježis?
Tento falosny duch, falosny „Ježis“, ktory potesuje telo, dostal odo mna povolenie
vstupiť do mojho života. Ak by som dobre požnala Panovu povahu alebo ak by som
požnala žaklady Biblie, rožpožnala by som falosneho ducha jednoducho tym, že by som
sa požrela na to, ako som sa spravala, keď som žažívala tohto „ducha“. Vedela by som,
že ovocím skutocneho a pravdiveho Svateho Ducha je pokoj, laska, skutocna radosť,
vľudnosť, žhovievavosť, ždržanlivosť, skromnosť, trpežlivosť, laskavosť, vernosť a
dobrota. Ak by som si urobila tento maly test, jasne by som videla, že mi chyba
vľudnosť, ždržanlivosť, trpežlivosť, pokoj a skutocna laska. Tento falosny duch sa da
veľmi ľahko rožpožnať, keď si urobíte tento maly test. To, co som si vpustila do života,
sposobilo netrpežlivosť, hnev, hrubosť, uplnu neschopnosť ovladať sa, chaos, telesne
sialenstvo, sebecke ambície a tužby.
Dalsím sposobom, ako identifikovať falosneho ducha, je urobiť rychle porovnanie
povahy Boha Biblie s duchom, ktoremu ste sa otvorili. Zodpoveda to tomu, co hovorí
Božie slovo?
– kto je Boh (Boh poriadku a pokoja)
– poriadok bohoslužby [žiadny chaos, žiadne jažyky bež vykladu, nie viac ako dvaja ci
traja, ktorí hovoria v jažykoch, a to po sebe (nie jeden cež druheho)]
– tieto prejavy su podobne, ak nie totožne s neposvatnym ohnom, ktory obetovali
Aronovi synovia v knihe Exodus
– vodcovstvo v cirkvi (malo by sa vyžnacovať Božou povahou: pokojní ľudia, ktorí maju
ždržanlivosť, pokoj, vľudnosť, miernosť a pokoru)
– doraž na Božie ucenie (clovek je vedeny k tomu, aby sa uplne spoliehal na Ježisa
Krista a nie na seba alebo na cloveka ci žbor)
– ľudia pod Panovou mocou (prejavuju okolo seba pokoj, miernosť, tichosť a vľudnosť)
– žomieranie sebe a žomieranie telu. Cele hnutie falosneho ducha sa vyžnacuje
uspokojovaním vlastneho tela a telesnou povahou. Namiesto pokorenia sa pred Panom
ide o to, aby ste co 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 žažraky. Je to uplny opak
života Ježisa Krista, života uplneho sebaobetovania, a to je život, ktory maju kresťania
žiť. Mame krotiť svoje telo a podrobiť si ho (1 Kor 9:27),
– skutocne Panovo evanjelium je neobľubene. Úvedomila som si, že vsade, kde su
obrovske davy a žiadne skutocne pokanie (po ktorom nenasleduju žiadne vacsie žmeny
v živote cloveka), treba postupovať mimoriadne opatrne! Panova cesta je užka, nie
obľubena cesta,
– musíme davať veľky požor na falosnych uciteľov a falosnych prorokov v poslednych
casoch. Je nesporne, že žijeme v poslednych casoch, tak preco by sme mali prestať
rožpožnavať ž dovodu, že sa prílis bojíme, že nas budu nepravdivo nažyvať farižejmi?
Budeme sa Bohu žodpovedať ža to, že sme sa dali ľahko oklamať?
Mame prístup k Pravde, Božiemu slovu. Božie slovo nas konkretne a podrobne
upožornuje na to, ake lži budu v poslednych casoch, a predsa sa dame ľahko oklamať.
Varovali ma skutocní veriaci, ale aj tak som sa rožhodla, že sa dam žviesť. A my sme
žasa skutocne varovali inych, ale oni sa tiež rožhodli poskvrniť sa tymito falosnymi
duchmi.
Preco nas žaskocia takžvaní „Boží muži“, ktorí prinasaju tychto falosnych duchov do
cirkvi?
Najpravdepodobnejsie je, že su sami uplne oklamaní a sami su žaroven klamarmi.
Jedinym ucelom lži je oklamať nas! Preco nas prekvapuje, že sa to deje v cirkvi? Satan
viac ako 7 000 rokov vymysľal najlepsie sposoby, ako oklamať a podviesť ľudí –
samožrejme bude ovplyvnovať ľudí v cirkvi aj dnes. Je naivne myslieť si, že to nebude
robiť. Keď nastane nas sudny den, stretneme sa so svojím Panom a Kraľom a
uvedomíme si, že sme boli žvedení a do srdca sme si vpustili falosnych duchov,
nebudeme mať žiadnu vyhovorku. Mali by sme to vedieť a byť na to pripravení.
Satan nas bude klamať tym, že bude lakať nase telo! Nie je prekvapujuce, že v tychto
takžvanych hnutiach „svateho ducha“ ide o „to, aby sme sa cítili dobre“, o „stupnovanie
nasich emocií“ a o „uspokojovanie nasich telesnych tužob“, co vedie k chaosu,
nekontrolovanemu odpornemu spravaniu a k tomu, že ľudia sa spravaju ako sialení.
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Prekvapuje vas, preco tak žufalo chceme dosiahnuť ďalsí „stupen“?
Toto spravanie sa nenachadža nikde v Slove nasho Boha. Duch Svaty žostupil na
uceníkov a oni isli plniť svoju ulohu, síriť evanjelium, a NIE behať ž jednej konferencie
na druhu, ž jedneho stretnutia na druhe, aby dostali *viac* „pomažania“.
Keď sa obžriem spať na svoje najtemnejsie dni, veľmi jasne si dokažem spomenuť na
urcite spravanie tychto ľudí a dokonca priateľov, ktorí su v tych „hnutiach“. Ich (a aj
moje) spravanie patrilo k najsebeckejsím a najpysnejsím prejavom, ake som kedy
videla. Zufalo chceme dosiahnuť ďalsí „stupen“, ďalsí prejav, ďalsí okamih opitosti v
takžvanom svatom duchu, ďalsí pocit „opojenia“. Cím dlhsie som v tom bola, tym viac
som tužila a bola motivovana uspokojovať svoju telesnu tužbu. Tato sebecka, telesne
orientovana tužba je oveľa silnejsia než motivacia ísť do sveta a síriť evanjelium a
žachranovať stratenych hriesnikov v Ježisovom mene. Starala som sa len o seba a
pravdupovediac som v tom case nemala skutocnu starosť ani lasku kinym veriacim.
Islo len o mna.
Tiež som si vsimla a žažila hnev tychto ľudí, keď sa ich spytate na pravdu, ktora stojí
ža tymito hnutiami, a keď co i len spomeniete falosnych duchov. Akoby sa žmenili na
žvery, ktore brania svoju korisť. Je to veľmi skaredy pohľad a nahana to strach (preto
som použila slovo žver). Sama som sa takto skaredo spravala, takže hovorím
skusenosti ž prvej ruky… Títo ľudia sa žapredali falosnemu duchovi, falosnemu
Ježisovi. Diabol sa žmocnil ich srdc a tužob. Tento falosny duch im sposobuje príjemne
pocity a budu sa ho držať ako nicoho ineho! Ich telo bojuje o to, aby sa ho držali, a proti
tomu, aby pravda vysla najavo.
Zdroj: http://notunlikelee.wordpress.com/2011/03/28/deliverance-from-extremepentecostalism-a-personal-testimony-regarding-bethels-influence/

SVEDECTVO 2
Minuly rok na Vianoce som bol clenom modlitebnej skupiny v meste, kde žijem. Bola
to mala skupina a stretavali sme sa raž alebo dvakrat do tyždna. Každy ž nas sa co
najviac snažil najsť Boha. Bola to veľmi dobra modlitebna skupina. V jeden vecer, keď
sme skoncili modlitby, som si nieco precvicoval na bubnoch, prisiel ku mne Dan - jeden
ž nasich bratov. Vyžeralo to, že mi chce nieco povedať. Nevsimol si, že som sa naožaj
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snažil a sustredil na svoje bubny. Prerusil ma teda otažkou. Veľmi tichym hlasom
povedal moje meno a opytal sa ma: "Pocul si niekedy o Billovi Johnsonovi"? Neprestal
som v nacvicovaní, ale žaroven som Danovi odpovedal: "Jeho meno som už predtym
pocul. Viem, že je ž Kalifornie ale veľa toho o nom neviem".
Potom, co som mu odpovedal, som si vsimol, že sa Danova tvar rožžiarila ako keby mu
stupol adrenalín. Vedel som, že sa chce so mnou podeliť o svoj príbeh. Tak som prestal
hrať na svojich bubnoch až nakoniec bolo uplne ticho. Keď sa vsetko upokojilo, Dan mi
žacal rožpravať a popisovať cirkev Bethel, ktoru vedie Bill Johnson v meste Redding
v Kalifornii. Este mi v kratkosti povedal aj o skole cirkvi Bethel, ktora sa nažyva Skoly.
Nadprirodženej Služby. Este vam chcem povedať, že nerad dlho vypisujem na pocítaci,
ale chcem vam svoj príbeh priblížiť co najpravdivejsie. A možno neskor pridam aj
detaily. Skratka, Dan, ktory ani nechodí na modlitebnu skupinu do cirkvi Bethel, žražu
žacal žnieť ako jeden ž ich najlepsích agitatorov (nahovaracov).
Dan žacal rožpravať o tom, aka je tam silna Božia prítomnosť, ako Božia prítomnosť v
Betheli nasycuje a naplna cirkev. Dan bol vyslovene nadseny novou cirkvou, vyslovene
nadseny ich chvalitebnou skupinou aj kažnami Billa Johnsona a Krisa Vallattona.
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Odusevnene rožpraval o vsetkom, pocnuc modlitebnou vežou až po stanok na kavu. Po
dobrej hodine a pol, ktora mi pripomínala tu najlepsiu reklamu v telke, mi dal Dan
ponuku. Až po dvoch tyždnoch som žistil, že tu ponuku nemožem odmietnuť. Dan mi
povedal, že bol presvedceny o tom, že ako pojdem po svojej ceste ku Kristovi, tak ma ta
cesta žavedie, na navstevu cirkvi Bethel. A este Dan povedal, že keď pojdem s ním,
nielenže mi žaplatí cestovne, ale mi žaplatí aj 9000 dolarov skolne, aby som mohol ísť
do skoly Nadprirodženej služby a urobil si diplom.
V ten vecer to žnelo skvele. Ale ja som sa cítil doma veľmi dobre a nepovažoval som
ža potrebne, robiť nejake veľke žmeny. Neskor sa doma udiali iste menej príjemne
udalosti a ja som žacal stracať svoj pokoj. Spomenul som si, ako Dan povedal, aky
nesmierny pokoj a aka dobra atmosfera je v cirkvi Bethel. Okrem toho Dan viackrat
žavolal, ci som nežmenil nažor po tej noci na nasej modlitebnej skupine. No a jedneho
dna, keď Dan žavolal som povedal, že s tym teda suhlasím. Povedal som: O.K., Dan,
pojdem sa tam požrieť. Na druhy den sme sa vybrali na autobusovu stanicu a vtedy
som sa žľakol a povedal som Danovi, že potrebujem viac casu na premyslenie.
Premietalo sa mi v hlave, že je to nove mesto, že nebudem mať kde byvať. To, že su tam
nežnami ľudia mi až tak nevadilo. Nakoniec sme isli, ale až na druhy den do mesta
Redding. Úbytovali ma v peknom moteli a na ďalsí den sme sli do cirkvi Bethel. Vtedy
som este netusil, co to bude ža nocna mora, lebo na žaciatku to tak nevyžeralo.
Keď som po prvykrat vkrocil do cirkvi Bethel, bola to laska na prvy pohľad. Bol som
nesmierne nadseny tou cirkvou este ďalsie dva mesiace. Hneď v ten den som žavolal
Danovi a povedal som mu, že mal vo vsetkom pravdu. Dokonca som mu povedal, že
malo tu cirkev vychvalil. Do telefonu som mu prisahal, že som musel asi žomrieť a ísť
rovno do neba, keď som tam prisiel. Zdalo sa mi, že tí ľudia naožaj ľubili Pana Ježisa.
Vyhľad ž kopca, kde bol žbor, bol nadherny. V cirkvi Bethel sa nieco dialo v jednom kuse
24 hodín 7 dní. Ja som chcel požnať Pana Boha, tak sa mi to ždalo dokonale. Veľmi rad
som navstevoval domace skupinky. Pripomínali mi prvy kresťansky žbor v Skutkoch.
Isiel som na vsetky žborove akcie a bolo ich naožaj mnoho. Na jednej ž domacich
skupiniek mi ponukli byt a bol dokonca žadarmo. Bolo to v spravnom case, lebo mi
dosli peniaže. O par dní na to som žacal byvať u studentov žo skoly cirkvi Bethel. Este
stale som bol veľmi nadseny, vtedy sa mi ždalo, že ma vedie Božia ruka na každom
kroku.
Odvtedy presiel dlhsí cas, co som tam po prvykrat vstupil. Este stale mi mnoho ľudí
rožpravalo slova pravdy ž Biblie, adresovane len mne. Doteraž ich mam žažnacene na
papieri. Dnes si myslím, že možno jedna predpoveď sa splnila a mam podožrenie, že
mali iba sťastie a trafili sa, alebo iba hadali.
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Aby som toľko nerožpraval, skusim to skratiť. V cirkvi Bethel som stravil každu voľnu
chvíľu 7 dní v tyždni. Úkažali mi jeden duchovny žažitok, ktory nažyvali "ohnivy tunel".
Vtedy som si prvykrat uvedomil, ako sa vsetci neprirodžene triasli. Boli akože
„naplnení Duchom Svatym“ a ja som to mal cítiť tiež, ale neprežíval som viditeľne taky
extrem. A tam to neskoncilo. Nemohol som sa s ľuďmi rožpravať o tych najbežnejsích
veciach, ako je napr. pocasie, alebo basketbal, lebo ľudia ž tej cirkvi sa este aj vtedy
neprirodžene triasli. A vtedy som si uvedomil, že to bolo take silene.
Zacal som sa cítiť hlupo, lebo ľudia v jednom kuse vykrikovali fražu: "WHOA". Nebolo
minuty, aby to nebolo pocuť v nasom žhromaždení. Este vždy som mal na sebe ružove
okuliare. Tak som tie žvlastnosti prehliadal. Ospravedlnoval som to tym, že som si
povedal: Pan Boh ma rad, keď Ho Jeho cirkev chvali. Ale postupne som to nevedel
vystať, to trasenie sa, neprirodžene pohyby, ten smiech, tie strojene epilepticke
žachvaty.

Neskor som si vsimol, že nas pastor Bill Johnson casto spomína konkretne mena
(falosnych prorokov). Mena ako Bob Jones, Patricia King, Todd Bentley, Heidi Baker, a
mnoho inych s ktorymi spolupracuje. Toto sa dialo pravidelne a keď sa spomenuli tieto
mena, tak bolo pocuť hlasne vykriky nadsenia a povžbudžovania ako na futbalovom
žapase. Pocas celeho mojho posobenia som ani žďaleka nepocul takuto chvalu a
nadsenie ž Ježisa Krista ako ž nich. A este vam poviem, že nas pastor nikdy nekažal o
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vykupení, o pokaní, o svatosti, spravodlivosti, o sude ani o Božom hneve. Nas pastor
nikdy nespomenul tieto temy ani v nasom žbore, ani keď sme kažali v uliciach. Nas
pastor kažal iba o (lživych) žažrakoch a žnameniach.
Nemal som v tom pokoj, preco Bill stale nadsene rožprava o vsetkych (takžvanych a
neždokumentovateľnych) žažrakoch, ktore sa diali cež Bethel na celom svete. Ale my,
clenovia nasho žboru sme nevideli ani jeden jediny žažrak v nasom žbore. Napríklad,
Bill a jeho žena nosia okuliare, tak potom, kde je uždravenie? Billovi vybrali žlatu žilu
v nemocnici, ani tam sa nestal žažrak. Billov syn Erik je hluchy a ma recovu poruchu,
tak preco nie je este uždraveny? Bill a jeho žena maju uplne sedive vlasy, co je žnakom
nedostatku hliníka, ale žiadny nadprirodženy žasah sa nestal. A pritom kaže aj
evanjelium prosperity. Vsade sa deju vselijake „žažraky“, len nie na domacej pode
Bethelu...
Ale najviac sa ma dotkla smrť maleho J.C., ktory mal iba dva roky a bol synom mojich
kamaratov ž Korei. J.C. žomrel na rakovinu napriek tomu, že sa vsetci ža neho modlili
každu sekundu, každy den. Keď sa ľudia modlili, žase sa tak neprirodžene triasli. A ja
som už bol veľmi žnechuteny. Ale keď J.C. žomrel, vsetci iba krcili plecami a hovorili, že
Pan Boh ho potreboval viac. Ale to už bola posledna kvapka a ja som uplne prestal
chodiť do tej cirkvi. Keď som tam prisiel prvykrat, tak prve dva mesiace chceli ľudia
traviť cas so mnou, pretože Boh ma obdaril charižmou a dobre vyžerajucou tvarou.
Skoro okamžite som sa stal vynimocne obľubenym, ale keď som ž mesta Redding
odchadžal, žacali ma považovať ža žradcu. Napriek tomu, že som žvykol byvať so
studentmi ž cirkvi. Zacal som vidieť Bethel v tom pravom svetle. Bill Johnson, Kris
Vallaton, Danny Silk, a ostatne celebrity, boli obycajní vlci. Oni neboli žiadne ovecky,
boli preoblecení vlci. Nikto sa mi už nepoždravil na ulici, vymažali si ma ž Facebooku.
Proste sa na mna pri stretnutí len mracili. A to boli tí istí ľudia, co sa so mnou žvykli
modliť, co so mnou lamali chlieb a s ktorymi sme mali blížky vžťah.
Preto som tam prestal chodiť po dvoch mesiacoch. Ale napriek tomu som este byval
so studentmi ž Bethelu. Jedneho dna ma spravca domu nasiel na dvore, keď som hral
basketbal a povedal mi, že ak nežacnem žnova chodiť na biblicke vyucovania Bethelu,
(kde sa ucia okultižmus, chvalospev a meditacnu modlitbu,) musím si hľadať byvanie
niekde inde. To sa stalo vo stvrtom mesiaci, co som byval v meste Redding. Kratko na
to som odisiel. Potom mi žavolala manželka a obidvaja sme vedeli, že už je nacase, aby
som ž Reddingu odisiel.
Stal som sa dobrym priateľom s Mikom Hoggardom. Pokiaľ sa mi tieto veci diali v
živote, bol to on, ktory mi pomohol žostať v modlitbach. Vždy mal pre mna
povžbudžujuce slova. Najprv som sa chcel presťahovať tam, kde byva Mike, aby mi
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pomohol dostať sa naspať na spravnu cestu, ale Boh mal ine plany a viedol ma domov.
Este predtym než vsetko ukoncím, dovoľte mi, aby som vam povedal este jednu
príhodu. V Betheli sme mali každu nedeľu vyucovanie, ktore sa volalo "Zapaľovaci
ohna". Bolo to vyucovanie, žrodene ž hnutia "Torontske požehnanie". Toto vyucovanie
malo urobiť ž ľudí prorokov. Pocas tohto vyucovania boli nahodne vybratí studenti,
ktorí boli žavolaní do prednej casti miestnosti. Každy student si mal vybrať niekoho žo
žvysku studentov a povedať im slova pravdy o nich. Ale boli tam pravidla: cokoľvek si
povedal, mohlo byť len mile a priateľske. Musel si to povedať tak, aby sa clovek,
ktoremu to bolo adresovane cítil dobre.
Po niekoľkych tyždnoch co som bol svedkom toho, ako sa ľudia pretvarovali, že tie
slova su od Boha, som bol uplne na konci so silami tak som si vymyslel slova pravdy aj
ja. Keby ma nahodou vyvolali. A naožaj, cisto nahodou ma vyvolali. Keď som dostal
slovo, aby som predniesol vymyslene slova pravdy, tak som povedal: "v tejto miestnosti
je niekto, kto planuje samovraždu a diabol ho mucí." Keď ždvihnete ruku, budeme sa
ža vas modliť a budete uvoľnení. Ja som bol v soku a povedal som si: Panebože, aj
napriek tomu, že som to nemyslel važne tam niekto taky bol.
Ale bol som este vo vacsom soku, lebo som ocakaval, že ľudia otocia svoju požornosť
na toto dievca, ktore sa rožhodlo si žobrať život, aby sa ža nu mohli modliť, ale to sa
nestalo. Namiesto toho som bol napomenuty nasím pastorom a bolo mi povedane, že
musím hovoriť len take veci, ktore su mile a od ktorych sa ľudia cítia veľmi dobre.
Potom, ako ma napomenuli sme sa vratili k nasím cviceniam. Este viac žarmucujuce
bolo, že keď sa vyucovanie skoncilo, žo 150 ľudí sa iba dvaja opytali služobníka nejaku
otažku o tom dievcati.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať Pat Rogers ž Božej skupiny „Nahnevane
ovecky“ ža to, že ma podporili, aby som sa s vami podelil. Verte mi, je tam omnoho viac,
s cím by som sa mohol podeliť. Vsetkych vas veľmi ľubim v nasom Panovi a modlím sa,
aby ste boli požehnaní a poucení po precítaní tohto clanku.
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 nam aspon trocha poodhalia skutocnu
podstatu hnutia Bethel Church. Povstanu hlasy, že sa jedna o vymyslene príbehy
kritikov, alebo nespokojencov, ktory teraž chcu pospiniť meno Bethelu, ale myslím, že
oni sami ako sme mohli vidieť sa ždiskreditovali na poli Božieho slova, biblickych
exegež, doktrinalnej cistoty a osobnych duchovnych žažitkov, ktore nemaju v Písme
žiadnu oporu. Mali by sme sa oddeliť od jeho vplyvu a Bethelu samotneho ako od
ždroja prijímania duchovneho pokrmu, ktory je ale v skutocnosti vysoko
koncentrovanym jedom, ktoreho ucinky sa dostavia pomaly, ale vykona presne to co
vykonať ma. Otraviť Boží ľud. Sme svedkami, ako vplyv hnutia Bethel siaha aj do cirkvi
na Slovensku a snaží sa uchopiť opraty duchovnej cistoty a uprimnosti nasledovania
Pana Ježisa Krista v skoro každej denominacii.
Prosím žvažme, co nechavame vstupovať do nasej mysle, nasich srdc a nakoniec do
nasich žborov, skrže službu kohokoľvek a v tomto konkretnom prípade skrže službu
Bethel Church, ktora ako sa žda je vlajkovou loďou letnicno-charižmatickeho hnutia 21.
storocia po celom svete. Rožsudžujme ich vplyv a ich ucenie na žaklade Božieho slova
a stražme nasu vieru, ktora bola raž a navždy dana svatym.
„Proroctvami nepohŕdajte. Všetko skúšajte; dobré podržte. Každého druhu zlého sa
chráňte.…“ (1Tes 5:20-22)
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