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     Organizácia Mládež pre Krista – Slovensko organizuje na ranči pri Kráľovej Lehote 

školenia kresťanského poradenstva pod názvom „Nová DNA“. Tieto školenia sa menovali 

predtým „Modulárna škola kresťanského poradenstva“ a od r. 2008 boli organizované 

v spolupráci s charizmatickou organizáciou „Ellel Ministries“ z Anglicka. Osnovy a obsah 

školenia sú preberané z tohto zahraničného spoločenstva. Myšlienky, o ktoré sa školenie 

opiera, sú prezentované v knihe riaditeľa „Ellen Ministries“ Petra J. Horrobina s názvom 

„Uzdravenie vyslobodením“, ktorú v slovenskom preklade vydala Mládež pre Krista – 

Slovensko. Autor knihy nie je teológom a mnohé z jeho tvrdení nebezpečne skresľujú 

biblickú pravdu. Možno mu vyčítať nasledovné: 

 Fundamentálny prístup k Písmu  

Autor vytrháva biblické state z kontextu, nerozumie židovskej apokalyptike a obrazné 

vyjadrenia Písma berie doslovne. 

 Teologické tvrdenia a uzávery zakladá na svojich domnienkach 

Horrobin svoje tvrdenia uvádza slovami „niektorí teológovia hovoria“, ale neuvádza 

konkrétny odkaz na niekoho, kto by jeho myšlienky potvrdzoval. V knihe je množstvo 

nepodložených tvrdení, ktoré sú výsledkom zvláštnych myšlienkových dedukcií 

autora. 

 Kazuistický vzťah medzi démonom, hriechom a chorobou 

Aj keď medzi psychickým a fyzickým svetom je súvis, Písmo nás vystríha pred 

kazuistickým prístupom k danej problematike (Kniha Jóbova; J 9, 2 − 3). 

Démonizovanie chorých ľudí a podceňovanie lekárskej vedy je veľmi nebezpečné. 

 Skúsenosť nad Písmo 

 Skúsenosti zo „služby vyslobodzovania“ kladie autor nad Písmo. Opúšťať princíp 

„sola scriptura“ – jedine Písmo je veľmi nebezpečné a môže deformovať obsah 

kresťanskej viery. 

 Falošné vnímanie Krstu svätého 

Autor nevníma krst ako sviatosť. Pripúšťa krst detí z exorcistického dôvodu, ale 

hovorí o potrebe druhého krstu, ktorý má mať vyznávačský charakter. Také tvrdenie je 

v rozpore s učením ECAV o sviatosti Krstu svätého. 

 Nesprávne pochopenie Kristovho poverenia 

Okrem zvestovania evanjelia by kresťania, podľa Horrobina, mali uzdravovať 

chorých, vyháňať démonov a kriesiť mŕtvych. Vyháňanie démonov je – ako to sám 

tvrdí – darom Ducha Svätého. Ak je to dar, ako sa ho potom poradcovia na školení 

„Novej DNA“ môžu naučiť? 

 Útok proti tradičným cirkvám 

Tradičné cirkvi podľa neho bránia pôsobeniu Ducha Svätého. Obviňuje ich, že ak 

kritizujú „službu vyslobodzovania“ (vyháňanie démonov), potom sú pod nadvládou 

diabla (Belzebúbov syndróm). Treba si uvedomiť, že neprípustnosť kritiky vykazuje 

atribúty sekty. 

 

     Mnohé z týchto falošných teologických východísk možno nájsť v školení „Nová DNA“. 

ECAV odmieta praktiky, ktoré môžu prinášať ľuďom pocit strachu, napätia, sebaponižovania 

a oberať ľudí o istotu vykúpenia v Kristu. Neustálym hľadaním démona v človeku môže 

dochádzať ku psychickej manipulácii. 

     Evanjelická cirkev si uvedomuje potrebu starostlivosti o ľudí zaťažených hriechom 

a rôznymi traumami života. Preto prostredníctvom svojich pracovníkov vykonáva pastoračnú 
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službu vo svojich cirkevných zboroch. Pastorálnymi rozhovormi, spoveďou i sviatosťou 

Večere Pánovej ponúka službu tým, ktorí hľadajú uzdravenie duše. Sme presvedčení, že túto 

službu pastorálnej pomoci má vykonávať cirkev  a ňou poverení ľudia, a nie ľudia bez jej 

poverenia. 

 

Z týchto dôvodov ECAV neodporúča svojim členom účasť na školeniach „Nová DNA“  

a na Campfeste. 
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