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     Chápete? Tu je to, čo moderné evanjelizácie nevidia – že človeka môžete dostať len do 

určitého bodu! Čo to nevidíte? A nemôžete nahradiť prácu Božieho Ducha nejakou úbohučkou 

metódou, tým, že vytrhnete jeden verš (Zj 3:20) z kontextu, necháte ľudí pomodliť sa krátku 

modlitbičku, a potom ich pápežensky vyhlásite za spasených! Čo to nevidíte? A vy toto ľuďom 

KRADNETE!!! Vašimi stupídnymi a úbohými evanjelizáciami! Kradnete im to!

 

Možno sa teraz pýtate „prečo je tak nahnevaný, prečo hovorí také tvrdé slová?“ Prečo by som 

nehovoril?! Keď vidím Evanjelium takýmto spôsobom prostituované? A ľudí, ktorí sú hnaní 

cez tento úbohý evanjelizačný mlynček? Čo to nechápete? Ľudia nie sú čísla! Majú oči rôznej 

farby, majú vlasy rôznej farby, sú iní vo svojich srdciach, majú rôzne problémy, plačú z rôznych 

dôvodov, a SÚ TO ĽUDIA! Nie sú to skupiny ľudí, sú to jednotliví ľudia. A potrebujú Krista! A 

vy ich preženiete cez tie vaše praštené a úbohé kartičky, necháte ich podpísať sa na ich druhú 

stranu a vyhlásite ich za spasených! A z Božej milosti niektorí z nich aj sú spasení, ale nie vďaka 

vám, ale NAPRIEK vám! Kde je zaoberanie sa dušou človeka? Akú hodnotu má pre vás duša 

človeka?

 

Evanjelista povie „pomodli sa a pozvi Ježiša do svojho srdca.“ A ten človek povie „no, ja mám 

problém modliť sa nahlas.“ A evanjelista povie „to je OK, len sa pomodli vo svojom srdci.“ Ale 

ten človek povie „no, ja sa vlastne ani neviem modliť.“ Načo evanjelista povie „to nevadí, ja sa 

budem modliť miesto teba a ty budeš opakovať tie slová po mne.“ Koľkí z vás ste zažili niečo 

takéto? „Budeš opakovať po mne.“ Ale ten človek si nie je istý „Fakt, naozaj...?“ A tak evanjelista 

povie „OK, spravíme to takto: ja sa pomodlím tú modlitbu, a ak to bude to, čo ty chceš povedať 

Bohu, stisni mi ruku.“ HĽA, „BOŽIA“ MOC.

 

Títo ľudia potom ani nespomenú Ježiša, hovoria len niečo o Bohu, o rozhodnutí a modlitbe a 

o ich vlastnej úprimnosti, alebo tom, čo považujú za úprimnosť, miesto toho, aby hovorili „ja 

viem, že som spasený/á, vzhliadam k Ježišovi! Verím v Neho. Vrhol/la som sa Mu do náručia, 

ja už som svoj vklad učinil/a a viem, že On je schopný ma udržať až do toho posledného dňa!“ 
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Hovorím o pokračujúcom diele, nie o nejakom očkovaní – „to už mám za sebou.“ Nie, dôkaz o 

tom, že to už máš za sebou je to, že si stále v tom a žiješ tak. Chápete?

 

Prvý z nich sa postaví, trasie sa, vojak ho udrie kopijou a povie „vyznaj to!“ A ten človek 

povie „Iesous estyn Kurios – Ježiš je Pán“, a oni mu zotnú hlavu a on padne na zem. A ďalší sa 

postaví na jeho miesto. „Je-Ježiš je P-Pán“ a oni ho zabijú. A ďalší sa postaví na miesto toho 

pred ním a povie „Ježiš je Pán“ a oni ho zabijú. A moderný evanjelista v Amerike vezme túto 

pasáž (Rim 10:9-10) a povie „ak sa teraz pomodlíš túto krátku modlitbu, tak vyznáš, že Ježiš 

je Pán a budeš spasený.“ Vidíte, čo robíme?!!! To vôbec nie je to, čo ten text znamená! To, čo 

robíme, je úbohé! Spasený si len skrze vieru, skrze to, že veríš, tým, že sa pozrieš do Písma a 

Duch Svätý dosvedčí, že to, čo čítaš, je pravda, a svoju vieru vkladáš len do Krista! No dôkaz o 

tom, že skutočne veríš, že tvoj život bol premenený znovuzrodením zo Svätého Ducha, je to, že 

sa staneš svedčiacim človekom – svedkom – svojím životom nesieš ovocie a ústami vyznávaš, že 

Ježiš je Pán, aj keby ťa to malo stáť život!
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