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O čo ide? – dilema – Kristus, alebo Satan? – malý pohľad do Písma – zástupy verzus učeníci – záver 

Evanjelium prosperity. Vo svojej „hard“ podobe viera v to, že ak 
som uveril v Boha, tak už mám odpustené hriechy. Ak mám odpus-
tené hriechy, nie je dôvod, aby ma Boh za ne viac trestal. Naopak, 
môžem prijať Božie požehnanie. A to sa prejaví „železným zdra-
vým“ kresťanov, lebo choroba je trest za hriech a teraz už niet 
dôvodu, aby som bol chorý, budem už len zdravý1. Bude sa mi vo 
všetko dariť. Budem bohatý, budem mať veľa majetku a peňazí, 
lebo tak sa prejavuje Božie požehnanie: zdravým, bohatstvom, 
luxusom, tým, že nás Boh ochráni pred každou nepríjemnosťou, 
ťažkosťou, jednoducho Raj na zemi. Už v ničom nezlyhám, v 
ničom nebudem neúspešný, kým budem Bohu skutočne veriť, 
dovtedy bude v mojom živote všetko už len jasné, krásne, svetlé a 
príjemné. Vo svojej „soft“ podobe trochu rezignuje na bohatstvo a 
luxus, pretože Písmo až príliš okato vyzdvihuje chudobu. Ale nie 
na choroby a zdravie, pretože neuzdravoval aj sám Ježiš všetkých? 
Možno Pán nechce, aby sme všetci boli milionármi a lietali na 
súkromných Gulfstreamoch, ale určite si želá, aby sme boli už len a 
len zdraví a určite nás požehná tak, aby sme mohli žiť príjemný, 
spokojný a materiálne zabezpečený život a mali sa už tu na zemi ak 
nie luxusne, tak aspoň dobre a bezproblémovo a mohli si užívať 
život, záľuby, pohodlie a všetko, čo k tomu patrí. 

Ako katolíkom s dvetisícročnou skúsenosťou (na ktorú sa protes-
tantizmus rozhodol pred 500 rokmi dobrovoľne zabudnúť a zavrhol 
ju), opretým o Kristovu Cirkev a Kristom garantovaný Úrad Apoš-
tolov i plné Kristovo zjavnie2 (ktoré oboje vyššie zmienení tiež 
dobrovoľne zavrhli), nám to znie nesmierne falošne. Vieme totiž, v 
čom spočíva spása a Nebo3. Vieme, prečo je chudoba tak nesmierne 
dôležitá. Vieme aj to, že choroby a telesné utrpenie je častým a 
mocným nástrojom Božej výchovy a v spojení s Božou milosťou 
prináša úchvatné ovocie. Tento nástroj badáme v životoch väčšiny 
svätých a mystikov, nemusíme ani spomínať mystičku Martu 
Robinovú, na jednej strane takmer celý život upútanú na lôžko s 
nevyliečiteľnou chorobou, na druhej strane žijúcu neskutočný život 
s Kristom, navonok prejavený aj tým, že vyše štyridsať rokov nič 
nejedla ani nepila, žila len a jedine z Eucharistie, z Tela nášho Pána 
Ježiša Krista. Je nám teda jasné, že táto vízia „evanjelia prosperity“ 
a „prijatia požehnania“ v oboch jej verziách je úplne mimo. Zrodila 
sa jednoducho z hlbokého nepochopenia tých najzásadnejších vecí 
(spásy, vykúpenie,…) a z ignorovania skúsenosti a Božieho kona-
nia. Právom sa na ne hodia slová Písma: „Nemýlite sa preto, že 
nepoznáte Písmo ani Božiu moc?“ (Mk 12,24 SSV). 

Ale… zástancovia „evanjelia prosperity“ Vám povedia: „Pozrite sa! 
Pán nás naozaj uzdravuje! Vyliečil nás! Požehnal nám a splnil naše 
túžby! Nie je to dôkaz toho, že máme pravdu?“ A poukážu aj na to, 
že predsa sám Ježiš uzdravoval, dokonca miestami čítame, že 
„mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil“ (Mt 12,15 SSV) – nie 
je to dôkaz toho, že to naozaj tak je a že samo Písmo podporuje ich 
názor? Ako to teda je? Čo presne by nám Písmo o tom povedalo? 

Iste, nie vždy sú zázraky zázrakmi. Philip Yancey vo svojej knihe 
Sklamanie z Boha opisuje svoj osobný príbeh: „…keď Kathryn 
Kuhlmanová navštívila susedný štát, preložil som si prednášky a 
vydal sa na poldňa cesty, aby som sa zúčastnil na jej zhromaždení. 
Atmosféra tam bola neuveriteľne nabitá - jemná organová hudba v 

                                                           
1 Mimochodom, platí to aj o smrti – takže už by som ani nemal zomrieť?  
2 porov. napr. úvahu 476 
3 porov. napr. úvahy 406, 478, 346 a 425 

pozadí, mumlavý zvuk modliacich sa ľudí, niektorých v iných 
jazykoch a každú minútu radostné prerušenie, keď sa ktosi posta-
vil a vyhlásil: ,Som uzdravený!' Jeden človek urobil na mňa 
mimoriadny dojem, muž z Milwaukee, ktorého priniesli na toto 
zhromaždenie na nosidlách. Keď kráčal - áno, kráčal - smerom na 
pódium, všetci hlasne jasali. Povedal nám, že je lekár, a tým viac 
to na mňa zapôsobilo. Mal nevyliečiteľný nádor na pľúcach. 
Povedali mu, že bude žiť šesť mesiacov. Ale teraz, dnes večer, 
uveril Bohu, že ho uzdravil. Kráčal prvýkrát po niekoľkých mesia-
coch. Cítil sa skvele. Chvála Bohu! Poznačil som si meno tohto 
muža a takmer som sa vznášal, keď som sa vracal zo zhromažde-
nia domov. Dovtedy som nepoznal také utvrdenie vo viere. Moje 
hľadanie sa skončilo, v tých ľudoch na pódiu som videl dôkaz 
živého Boha. Ak dokáže spôsobiť u nich hmatateľné zázraky, určite 
má odložené niečo úžasné aj pre mňa. Chcel som sa skontaktovať 
s tým mužom viery, ktorého som videl na stretnutí, a tak presne o 
týždeň som si zatelefonoval na telefónne informácie v Milwaukee a 
zistil číslo lekára. Keď som ho vytočil, ozvala sa mi akási žena. 
,Môžem hovoriť, prosím, s dr. S.?' spýtal som sa. Dlhé ticho. ,Kto 
volá?' opýtala sa nakoniec. Domnieval som sa, že vedie prehľady 
o volajúcich pacientoch, alebo niečo podobné. Povedal som jej 
svoje meno, aj to, že obdivujem dr. S. a chcel som s ním hovoriť od 
zhromaždenia Kathryn Kuhlmanovej. Dodal som, že ma veľmi 
zaujal jeho príbeh. Nastalo ďalšie dlhé ticho. Potom prehovorila 
nevýrazným hlasom, vyslovujúc každé slovo veľmi pomaly. ,Môj... 
manžel... je... mŕtvy.' Iba túto jednu vetu, nič viac, a potom zavesi-
la.“ Ako sám konštatuje, tento prípad nie je ojedinelý: „Skúmal 
som tému fyzického uzdravovania pre istý časopis a výskum ma 
priviedol do pomerne neznámej cirkvi so sídlom vo vidieckej časti 
štátu Indiana. … Členovia tejto cirkvi veria, že len vierou možno 
uzdraviť všetky choroby a že hľadať pomoc inde, napríklad u 
lekára, je prejav nedostatočnej viery v Boha. Články v Tribúne 
rozprávali o rodičoch, ktorí sa bezmocne pozerali na to, ako ich 
deti beznádejne zápasili so zápalom mozgových blán alebo zápa-
lom pľúc, alebo bežným chrípkovým vírusom - chorobami, ktoré sa 
dajú jednoducho liečiť. Na mape Spojených štátov v časopise 
nakreslili malé symboly hrobov naznačujúce, kde zomreli ľudia, 
ktorí odmietli medicínske ošetrenie v súlade s učením cirkvi. 
Celkove tam bolo päťdesiatdva hrobov. … Podľa reportáže 
tehotné ženy z tejto cirkvi zomierali pri pôrode osemkrát častejšie, 
než je celonárodný priemer a úmrtnosť detí bola trikrát vyššia. … 
Jeden otec pre Tribúne povedal, ako sa modlieval celú noc, keď 
jeho pätnásťmesačný syn bojoval dva týždne s horúčkou. Choroba 
zapríčinila najprv hluchotu, potom slepotu. Kazateľ cirkvi burco-
val k väčšej viere a presviedčal otca, aby nevolal lekára. Nasledu-
júci deň dieťatko zomrelo. Pitva ukázala, že zomrelo na ľahko 
liečiteľnú formu meningitídy. Členovia cirkvi v Indiane neobviňujú 
Boha za svoju biedu, alebo prinajmenšom si to nepripúšťajú. 
Obviňujú skôr samých seba za slabú vieru.“ Lenže ak by bol 
problém v „slabej viere“, potom by aj pastori týchto cirkví museli 
byť rátaní medzi „nie veriacich“, pretože ani u nich to „nefunguje“ 
tak, ako by to podľa doktríny „evanjelia prosperity“ malo: „Raz 
ráno som si v izbe motela zapol televíziu a z obrazovky na mňa 
hľadela úprimná mäsitá (s podbradkom) tvár známeho evanjelistu. 
„Hnevám sa na Boha!" vyhlásil zamračene. Bolo to pozoruhodné 
vyznanie od muža, ktorý si vybudoval kariéru na teológii „zasiatej 
viery" a na absolútnej dôvere v osobný Boží záujem. Ako uviedol, 
Boh ho však opustil a ďalej to vysvetlil. Boh mu kázal vybudovať 
veľký misijný komplex, lenže ukázalo sa, že celý projekt je finanč-
nou katastrofou, pretože bol prinútený odpredať majetok a zredu-



kovať programy. Dodržal svoju časť „zmluvy", no Boh tak neurobil. 
O niekoľko týždňov som znovu videl tohto evanjelistu v televízii, 
tentoraz žiariaceho vierou a optimizmom. Naklonil sa do kamery, 
jeho kamenná tvár prešla do veľkej grimasy a on pichol prstom 
smerom k miliónom divákov. „Niečo dobré sa vám stane tento 
týždeň!" povedal, vtieravo preťahujúc obe slabiky slova „dobré". 
Bol to jeho vrcholný výkon, úplne presvedčivý. O niekoľko dní som 
sa v správach dopočul, že jeho syn spáchal samovraždu. Nevdojak 
som si predstavoval, čo asi tento evanjelista hovorí Bohu vo svojich 
modlitbách v onen osudný týždeň“ (Philip Yancey). Nie, zdá sa, že 
Boh naozaj „nefunguje“ tak, ako by si to doktrína „evanjelia pro-
sperity“ želala. 

Ale na druhej strane nie je možné poprieť, že v mnohých prípadoch 
Boh skutočne zasahuje, pomáha, rieši, zachraňuje, uzdravuje, áno, 
aj mŕtvych kriesi a sú to naozaj skutky Boha, nie Diabla (lebo aj 
také často sú) – a to nielen u „prosperitných“ zborov, ale všade, 
zrejme v najväčšej miere práve v Tele svojej Katolíckej Cirkvi. To 
by zase neprekvapovalo, patrí to k Božiemu konaniu. Sama jedna 
sviatosť, pomazanie chorých, je v Katolíckej Cirkvi vyhradená na 
uzdravovanie tých, ktorí ju prijímajú. A teda dá sa rozumne pred-
pokladať (a dotyční by to iste vedeli dosvedčiť), že sa podobné 
uzdravenia a zázraky dejú aj v zboroch a spoločenstvách „prosperi-
ty“. Nie ako mechanické pravidlo, ale ako nie samozrejmé a nie 
vždy prítomné prejavy Božej moci. Ako sa potom ale k tomu 
postaviť? Ak sa tam dejú znamenia – potvrdzuje tak Boh ich 
doktrínu? A ak je ich učenie hlboko nebiblické a nekresťanské – 
prečo sa tam potom podobné veci dejú? A prečo, naopak, inokedy 
prichádza ono Yanceyovo sklamanie z Boha? Môžeme na túto 
otázku nájsť nejakú biblickú odpoveď? 

Ak sa pozrieme do evanjelií, s prekvapením uvidíme, že vyznáva-
čov „evanjelia prosperity“ sú tam ohromné množstvá: ľudia, ktorí 
na vlastné oči stretli Živého Ježiša Krista, ktorí Mu uverili, ktorí 
zažili Jeho Moc, ktorí Ním boli uzdravení a ktorí Ho za to nadšene 
oslavovali a po celom šírom okolí zvestovali a ohlasovali všetkým 
ľuďom Krista Ježiša. Znie Vám to povedome aj dnes, že? Týchto 
ľudí boli množstvá už v dobe Krista. Písmo ich nazýva zástupmi. A 
veľmi jasne ich odlišuje od učeníkov, ktorí Krista skutočne nasledu-
jú.  

Rozdiel medzi zástupmi a učeníkmi je v tomto:  

Ježiš Kristus ohlasuje Evanjelium o Božom Kráľovstve a vyučuje, 
ako doň vojsť: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. 
Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15 SSV); „Kto chce ísť za 
mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.  35 
Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj 
život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.  36 Veď čo osoží 
človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!  37 
Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!“  (Mk 8,34-37 SSV)4. Je čas 
zanechať svet aj svetský spôsob života, aj svetské túžby a žiadosti a 
učiť sa byť „ako anjeli v nebi“ (Mt 22,30 SSV) a privykať si na 
našu „vlasť … v nebi“ (Flp 3,20 SSV). Aby Ježiš potvrdil, že to, čo 
hovorí – zvesť o novom svete, o Božom Kráľovstve a volanie k 
odsťahovaniu sa, k emigrácii zo sveta do Neba – je naozaj Božie 
evanjelium, Boží „vládny výnos“ a je to naozaj pravda, koná 
zázraky ako znamenia, načrtávajúce svojou symbolikou práve toto 
blížiace sa Kráľovstvo. Sám sa na tieto „Otcove skutky“ odvoláva, 
keď hovorí: „Prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a 
poslal na svet: “Rúhaš sa” za to, že som povedal: Som Boží Syn?!  
37 Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi.  38 Ale ak ich konám, 
keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a 
vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!"“  (Jn 10,36-38 SSV). 

Ľudia, ktorí počujú túto zvesť a vidia Kristove skutky, sa potom 
rozdeľujú na tri skupiny: 

                                                           
4 viac o tom v úvahe č. 479 

OPOZÍCIA: „Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: 
"Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!"  … 66 Vtedy ho mnohí z 
jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili“ (Jn 6,60.66 SSV); 
„počuli to farizeji a hovorili: "Tento len mocou Belzebula, 
kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov."“ (Mt 12,24 SSV).  

ZÁSTUPY: ktoré počúvajú len to, čo sami chcú počuť a tak 
počujú ono sebou vytúžené „evanjelium prosperity“, ako hovorí 
Ježiš: „Hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu.  14 
Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: “Budete počúvať, a 
nepochopíte, budete hľadieť, a neuvidíte.  15 Lebo otupelo srdce 
tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami 
nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa - 
aby som ich nemohol uzdraviť.”“  (Mt 13,13-15 SSV). A občas 
pred nimi musí výslovne utiecť: „Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, 
zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch 
celkom sám“ (Jn 6,15 SSV) a občas ich (spravidla márne) skúša 
napomenúť: „Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za 
pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka“ 
(Jn 6,27 SSV). Zástupy sa ale uspokoja len s oným „viditeľným 
pokrmom“ a potom Krista opustia a ďalej Ho nenasledujú. Ježiš 
sám to vykreslí trefne v podobenstve o márnotratnom synovi, 
ktorý si najprv od otca vezme svoju výslužku (a otec mu ju dá!) – 
len aby následne otca opustil a svoju výslužku prehýril vo svete a 
svetským spôsobom života práve v onej „svetskej prosperite“, súc 
obdarený „otcovým požehnaním“ v podobe majetku… Kristus 
teda zjavne koná znamenia a zázraky všade – aby potvrdil seba a 
upriamil pozornosť na seba a na Cirkev. Niektorí sa ale uspokoja 
so zázrakmi – a viac s Kristom nechodia. Ale tí, ktorí túžia po 
Božom Živote, na základe znamení uveria – a stanú sa z nich…: 

UČENÍCI: ktorí na základe znamení a zázrakov5 upriamia svoj 
zrak na Krista a už sa nestarajú o svoje uzdravenie, či iné veci, ale 
nasledujú Krista – ako onen desiaty Samaritán spomedzi očiste-
ných malomocných. Tých potom Ježiš vedie cestou do Kráľovstva 
tou cestou, ktorú neskôr opíše Pavol slovami: „Tí, čo patria 
Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami“ (Gal 
5,24 SSV). Je príznačné, že v súvislosti s učeníkmi už žiadne 
zmienky o uzdraveniach, ani nič podobné nie je. Skôr naopak, 
vidíme Boha, ktorý ich vychováva a trénuje často veľmi tvrdo, ako 
ukazuje aj Pavol sám na sebe: „Aby som sa nevyvyšoval, bol mi 
daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som 
sa nevyvyšoval.  8 Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo 
mňa,  9 ale on mi povedal: "Stačí ti moja milosť, lebo sila sa 
dokonale prejavuje v slabosti." A tak sa budem radšej chváliť 
svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.  10 Preto 
mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v 
úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný“ (2 Kor 
12,7-10 SSV) – biblisti mienia, že oným „ostňom“ bola práve 
nejaká telesná slabosť, choroba, alebo niečo podobné. Slovo 
„slabosti“, gr. asthenia, tiež znamená slabosť, nemoc, chorobu. 
Pavol pochopil Boží zámer a uvedomil si, že tieto veci nie sú 
„problémom“, z ktorého by ho mal Boh zachrániť, ale „príležitos-
ťou“, s pomocou ktorej ho Boh zachraňuje – ale už nie pre svet, 
ale pre Božie Kráľovstvo. Čas znamení a symbolov pominul, 
Pavol nastúpil na skutočnú Cestu ku skutočnému Životu. A kráča 
ňou, s veľkou radosťou, ako sám o nej píše a k nej povzbudzuje 
slovami: „Bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť 
podľa tela.  13 Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak 
Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť“ (Rim 8,12-13 SSV). 

Váš Inky 

                                                           
5 Jedna štúdia zo súčasnej Číny ukazuje, že najmenej polovica tamojších kresťanov 
sa obrátila a uverila v Krista práve na základe zázraku, ktorý zažili na sebe, či 
videli na vlastné oči 


