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Problémy pentekostalizácie kresťanstva (2.)
Etika pentekostálnych spoločenstiev vychádza takmer výlučne z učenia obsiahnutého vo Svätom
písme. U charizmatikov sa veľmi často vyskytuje takzvaný extrémny biblicizmus, čiže doslovné chápanie
svätého textu a fideistický prístup. V určitom zmysle neopentekostalizmus spochybňuje alebo pohŕda
dvetisícročnou kresťanskou filozofickou a teologickou reflexiou o tajomstve Boha, človeka
človek a sveta.
Z toho dôvodu celosvetový vývoj pentekostálneho hnutia so sebou prináša mnoho nových a ťažkých
etických a morálnych problémov:
Po prvé, veľmi často sa v učení charizmatických lídrov st
stretávame s ďalekosiahlym
ďaleko
náboženským
synkretizmom. Žiaľ, ich poslucháči si často neuvedomujú, že náboženský obsah, ktorý nekriticky
prijímajú, je cudzí Cirkvi, do ktorej patria. A tak sa stáva, že katolíci preberajú letničné chápanie zázraku,
uzdravenia, interpretácie Svätého
ého písma či prítomnosti zlých duchov a posadnutosti v našom živote.
Po druhé, závažným etickým problémom je prezentovanie mnohých udalostí, javov a posolstiev
charizmatickými lídrami ako údajne nadprirodzené, hoci mnoho argumentov potvrdzuje, že majú čis
čisto
prirodzený ráz. Môžeme tu hovoriť o nečestnosti alebo prinajmenšom o neúmyselnom uvedení ľudí
do omylu. Príkladom takýchto podvodných praktík môže byť interpretovanie prebudenia človeka
z mozgovej kómy alebo z kataleptického stavu ako vzkriesenie.
Živým
m príkladom mylného interpretovania prirodzených javov a ich prezentovania ako javy
nadprirodzené je pomerne časté nerozlišovanie medzi glosoláliou ako „modlitbou v jazykoch“
a jubiláciou ako hlasnou modlitbou, ktorá je úplne nezrozumiteľná, keďže je vyjad
vyjadrená bez slabík
tvoriacich konkrétne a zrozumiteľné slová. Keď prví kresťania hovorili o dare jazykov ako o nadprirodzenom dare, bolo to chápané ako používanie nenaučeného a osobne neznámeho jazyka, ktorý však bol
reálnym cudzím jazykom. Pre sv. Augustína bol dar jazykov Bohom darovanou schopnosťou dohovoriť
sa. Jubiláciu však chápal ako vydávanie zvukov, ktorými človek vyjadruje to, čo sa nedá vyjadriť
slovami; nespútané vyjadrenie radosti, ktoré prekračuje sféru slabík.
Po tretie, rozhodné odmietnutie si vyžadujú všetky formy psychomanipulácie, ktoré sa praktizujú
na niektorých stretnutiach, kde sa narúša súkromie ľudí a ich sloboda. Môže to viesť k rozličným formám
zotročenia či psychickej degradácie. Analogicky ako vo vzťahu lekár – pacient, aj vo vzťahu
vzť
lídrov
charizmatických spoločenstiev k ich členom musí platiť princíp vedomého súhlasu. Ide o povinnosť
predchádzajúceho vysvetlenia toho, čo sa bude diať, účastníkom modlitbových stretnutí, aby mohli prijať
vedome a slobodne svoje rozhodnutie.
Okázalým
ým príkladom neetického správania psychomanipulatívneho charakteru je používanie tzv.
Torontského požehnania nazývaného tiež „darom smiechu“ praktizovaného v početných charizmatických
spoločenstvách. Ide o vyvolanie podivných foriem hysterického smiechu u účastníkov zhromaždení,
alebo o ich uvedenie do rôznych foriem tranzu či hystérie. Znepokojujúcou je skutočnosť, že hoci
v charizmatických kruhoch bolo toto požehnanie uznané za prejav podvodu zo strany zlých síl a za
démonickú aktivitu, v mnohých krajinác
krajinách
h naďalej pentekostálni lídri vyvolávajú u účastníkov stretnutí
záchvaty hysterického smiechu alebo plaču či stavy „opitosti v duchu“, ktoré spočívajú v strate
akejkoľvek kontroly nad telom a rečou až po vydávanie zvieracích zvukov (napr. prasaťa, psa, lev
leva,
kohúta) účastníkmi týchto pobožností, ktoré sú vraj Božím darom a majú prorocký význam. Občas sa
objavuje aj tzv. „rodenie v duchu“, pri ktorom tak muži, ako aj ženy vydávajú zvuky, ako by naozaj
prežívali pôrodné bolesti. Takáto situácia mala predstavo
predstavovať
vať určitý druh prorockého konania ilustruilustru
júceho pôsobenie Ducha Svätého, ktorý práve „rodí nové prebudenie“.
Po štvrté: vážnym etickým problémom sú tiež rozličné typy zneužívania súvisiace s fyzickým
a duchovným uzdravením. Samozrejme, charizmatické str
stretnutia
etnutia môžu pomôcť niektorým chorým
a trpiacim, ale nezriedka sa stáva, že dochádza k rôznym zdravotným a telesným ujmám. Bohužiaľ,
niektorí charizmatickí lídri príliš ľahko a povrchne diagnostikujú zdravotný stav iných ľudí. Niekedy
takéto hodnotenie môžee byť také sugestívne, že skutočne chorí ľudia odmietnu nevyhnutnú medicínsku

liečbu. Stáva sa, že niekto prestane užívať potrebné lieky, lebo sa cíti lepšie počas svätej omše alebo
pobožnosti spojenej s modlitbou za uzdravenie. Musí existovať veľká opatrnosť, zodpovednosť a rozlišovanie – najmä pokiaľ ide o chorých a trpiacich – v tom, čo je prirodzené a čo naopak nadprirodzené.
(Andrej Czaja – Rozmer 4/2017)

Čo znamená islam?
Slovo islam znamená oddanosť, oddanosť všemohúcemu a milosrdnému Bohu. „Oddaj sa“, hovorí
Boh Abrahámovi (Korán 2:131). Kto sa ako Abrahám úplne oddá Bohu, je bohuoddaný, moslim (Korán
2:13nn; 29:46). Takto znie sebapomenovanie veriacich islamu. Cudzie pomenovanie mohamedáni, odvodené od Mohameda, Božieho hovorcu, nezodpovedá sebachápaniu moslimov a treba sa mu vyhýbať.
Aj kresťania chcú byť označovaní svojím správnym menom a nechcú byť nazývaní „ježišovci“.
Keď je pri islame reč o Abrahámovi, okamžite sa vynorí predstava o poslušnosti voči Bohu, ktorá
sa týka všetkých oblastí života. Táto Abrahámova poslušnosť voči Bohu je v rovnakej miere exemplárna
pre židov, kresťanov i moslimov. V islamskom náboženstve to znamená podrobenie sa Božej vôli
v súkromnom i spoločenskom živote, pretože islam v podstate nepozná odluku náboženstva od štátu,
svätého od profánneho; všetko patrí k sebe a všetko podlieha Božej vôli.
Preto islam má viaceré významy, ktoré sa odvodzujú z kontextu. Po prvé, je to náboženstvo
primerané pre stvorenie, ktoré Boh dal všetkým ľuďom a ktoré k nim prichádza vo všetkých (pravých)
zjaveniach (Korán 30:30). Okrem toho islam je pravou a príkladnou vierou Abraháma (Korán 2:135.131;
3:67; 16:123). Po tretie, islam je súhrnom zjavení, ktoré Boh odovzdal skrze Mohamedove ústa ako
„náboženstvo pravdy“. Ako definitívne zjavenie prevyšuje „všetky náboženstvá“ (Korán 61:9; 3:85) a na
tom si islam zakladá ako dnešné svetové náboženstvo vo vyznaní, kulte a práve.
Krátku a výstižnú definíciu tohto náboženstva, s podstatnými znakmi historického fenoménu –
islamu, poskytol Adel Theodor Khoury: „Islam je monoteistickým náboženstvom prorockého pôvodu,
biblickej tradície, arabského razenia.“
(Karl-Wolfgang Tröger: Biblia a Korán; 2016)

NA 3. PÔSTNU NEDEĽU
11.3.

Nedeľa

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

 Túto nedeľu nás bratia bosí karmelitáni pozývajú na krížovú cestu na urpínsku kalváriu o 14.30 hod.,
ktorú bude viesť naša farnosť. Po krížovej ceste bude svätá omša približne o 15.30 hod.
 V pondelok, utorok, stredu a sobotu sa o 16.00 hod. modlíme vo farskom kostole bolestný ruženec.
 Vo štvrtok 8.3. bude ráno o 7.30 hod. v Kostole Svätého kríža svätá omša pre žiakov a učiteľov
Základnej cirkevnej školy.
 Vo štvrtok počas pôstu býva vo farskom kostole od 16.00 do 16.25 hod. vyložená Oltárna sviatosť
na osobné odprosenie.
 Pobožnosť krížovej cesty býva vo farskom kostole v piatok o 16.30 hod. a v nedeľu o 16.00 hod.,
následne svätá omša. Kto sa cez pôst pomodlí krížovú cestu pred ustanovenými zastaveniami, môže
za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 Mladých srdečne pozývame na mládežnícke stretnutie budúcu sobotu 10.3. po večernej svätej omši
v zasadačke farského úradu o 17.30 hod.
 Na nedeľné večerné sv. omše sme pozvali pôstnych kazateľov spomedzi dekanov našej diecézy.
Túto nedeľu bude pôstnym kazateľom zvolenský dekan, Mons. Vojtech Nepšinský a na budúcu nedeľu
príde detviansky dekan, ThLic. Ľuboš Sabol. O 16.00 hod. vykoná pobožnosť krížovej cesty a po nej
bude celebrovať svätú omšu. Srdečne Vás pozývame.
 Maturanti, alebo aj starší chlapci, ktorí v sebe cítia kňazské povolanie, si môžu do konca apríla podať
cez miestny farský úrad prihlášku do kňazského seminára na denné štúdium teológie. Záujemcovia nájdu
bližšie informácie o podmienkach prijatia na stránke seminára: www.xaver.sk
Príprava k sviatostiam
 V piatok 9.3. o 15.00 začneme v Kostole Svätého kríža s farskou sviatostnou katechézou pre všetkých
tretiakov, ktorí tento rok pristúpia v našej farnosti k prvému svätému prijímaniu.
Kancelária je otvorená:
tel.: 048/ 412 45 31

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 12.30 hod.
Piatok: 8.00 – 12.30 a 15.00 – 19.00 hod.
mobil: 0911 880 298
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk
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