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0. Čo sa v nedeľu 9.3.2014 stalo historicky




Zakladateľ cirkvi Slovo života Ulf Ekman oznámil, že spolu s manželkou Birgittou
sa po dlhých rokoch zvažovania rozhodli konvertovať do katolíckej cirkvi.
Na internete bol na linke http://krestandnes.sk/article/ulf-ekman-s-manzelkovbudu-prijati-do-katolickej-cirkvi/23008.htm publikovaný článok v češtine, ktorý
sumárne informuje o tejto udalosti.
Správa v angličtine sa nachádza na osobnej stránke Ulfa Ekmana na adrese
http://www.ulfekman.org/default.aspx?idStructure=16641.

1. Čo sa dialo historicky celých 15 rokov pred touto nedeľou po linke zbližovania sa s katolíckou cirkvou







Nejakých 15 rokov pred konverziou do katolíckej cirkvi začal pastor Ekman viac
a viac zdôrazňovať tému jednoty.
Pastor Ekman sa najneskôr počnúc rokom 2006 aktívne angažoval v rôznych ekumenických udalostiach a čoraz viac sa stretával s rôznym katolíckymi predstaviteľmi.
Stručný prehľad smerovania posledných siedmych rokov pastora Ekmana je v angličtine
k
prezretiu
na
http://aletheia.se/images/NEWSBREAK%20%20Ulf%20Ekman%20converts%20to%20Roman%20Catholicism.pdf.
Existuje viacero fotografií a množstvo správ, ktoré zachytávajú jeho účasť na rôznych podujatiach, kde vystupoval, slúžil, diskutoval či prezentoval sa z rovnakého
pódia spolu s rozmanitými katolíckymi duchovnými alebo duchovnými, ktorí praktizujú katolícky typ duchovnosti. Napr.
 Ulf
Ekman
na
templárskom
obrade
–
http://ivarfjeld.files.wordpress.com/2011/08/ekman1.jpg
 http://ivarfjeld.com/2014/03/12/ulf-ekman-wants-us-to-submit-to-thevatican/ – na fotografii s letničným pastorom Petrom Halldorfom, ktorý je
známy ako vyznávač mníšskej spirituality.
 Hlavne
prvých
päť
fotografií
na
https://www.google.sk/search?q=ulf+ekman+katolik&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UJQgU_S7EaHe7Abp8IDIBA&ved=0CAkQ
_AUoAQ&biw=1310&bih=699
Benjamin, syn Ekmanovcov, oznámil na jeseň roku 2013, že vstupuje do rímskokatolíckej cirkvi.

Za celé tie roky nebola zo strany Slova života v Uppsale ani zo strany iného zboru
cirkvi Slovo života vznesená žiadna námietka či napomenutie či vystríhanie vo
veci toho, že pastor Ekman sa viac a viac stretáva s ľuďmi z odpadlíckych cirkví,
ktoré majú iné evanjelium.

2. Postrehy a fakty z videozáznamu zo zhromaždenia, kde v nedeľu
9.3.2014 pastor Ekman oficiálne oznámil svoje rozhodnutie vstúpiť
s manželkou do katolíckej cirkvi


Videozáznam z hlavnej časti zhromaždenia je publikovaný na http://livetsordplay.se/en/play.aspx?idClip=4211&cn=Sunday%20Service spolu so simultánnym anglickým tlmočením.
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2.1

Zhromaždenie na rozlúčkovú reč pastora Ekmana reaguje potleskom



2.2

Potlesk zhromaždenia je zachytený v čase 00h:47m:50s.
V reakcii zhromaždenia nie je možné badať nejakú nevôľu či nesúhlas nad tým, čo
pastor Ekman oznámil.

Aktívny súčasný pastor Joakim Lundqvist následne na potlesk zhromaždenia reaguje poznámkou, že toto je úžasné zhromaždenie









2.3

Súčasný pastor ďalej od 00h:49m:00 vyjadruje plnú dôveru v to, že pastora
Ekmana ďalej vedie Boh, a že nepochybuje o tom, že naplno ďalej manželia Ekmanovci počúvajú vedenie Ducha Svätého.
Súčasný pastor zboru SŽ v Uppsale ďalej v čase 00h:50m:00s bez zaváhania vyjadruje, že on osobne či vedenie zboru nemá žiadne otázky ohľadom cesty, ktorou sa
Ulf Ekman rozhodol ísť, a že oni dôverujú Bohu, že on určuje cesty iných ľudí
a keďže to patrí Bohu, on sa nepotrebuje pýtať a klásť rôzne otázky.
Ďalej Joakim Lundqvist o 00h:51m:45s zdôrazňuje, že nová Ekmanova cesta nič
nemení na ich vzájomnom hlbokom priateľstve.
Joakim Lundqvist ďalej o 00h:52m:35s informuje, že nikdy vo vedení zboru nenastalo žiadne rozdelenie či konflikt ohľadom toho, že budú rešpektovať osobnú
cestu Ulfa Ekmana smerom do katolicizmu, a že takto to platí obojstranne.
Tiež vyjadruje, že im dáva plné požehnanie na ďalšiu cestu.
Celkovo v reakcii pastora Joakima Lundqvista nebadať ani najmenšiu nevôľu nad
krokom Ulfa Ekmana, ale naopak vyjadruje tomu plnú podporu a zhromaždenie
vyzýva k tomu, aby to nijako nespochybňovali.
Jeho príhovor je niekoľkokrát prerušovaný súhlasným potleskom.

Následne po ozname pastora Ekmana a podpornom vyjadrení pastora Joakima Lundqvista sa vedúci služobníci zboru v Uppsale za Ulfa Ekmana
modlili a vyprosovali mu požehnanie od Boha





Úvod ku modlitbe požehnania za pastora Ekmana začína na 01h:03m:38s.
Vedúci zboru v Uppsale neprejavili ani len náznakom akúkoľvek nevôľu nad Ekmanovým rozhodnutím pripojiť sa spolu so svojou manželkou ku katolíckej cirkvi.
Naopak, modlili sa o požehnanie pre manželov Ekmanovcov.
Vrúcne objatie na rozlúčku je zachytené na 01h:07m:10s.

3. Pastor Ulf Ekman bude normálne slúžiť na medzinárodnej konferencii SŽ
v Efeze od 12. do 17. marca 2014


Na internete bolo potvrdené, že pastor Ekman bude normálne podľa plánu slúžiť
na blížiacej sa medzinárodnej konferencii Slova života v Efeze.

Na linke http://instagram.com/p/leY9zovV6r/ bolo publikovaná video, ako pastor Ekman na tohoročnom kongrese v Efeze stojí vpredu a v plnej jednote s celým
kongresom spieva piesne chvály. Pastori SŽ z celého sveta teda nemajú ani najmenší problém ďalej v jednej miestnosti uctievať Boha spolu s Ulfom Ekmanom,
ktorý vyznáva plný súhlas s katolíckou náukou vrátane autority pápeža a ako završujúci krok potrebuje už len absolvovať formálne prijatie do katolíckej cirkvi.



Na svojom twitterovom účte (https://twitter.com/birgittaekman) pani Birgitta
Ekmanová opublikovala 13.3.2014 zopár odkazov na fotografie lokalít v Tureckom
Efeze a tak sa dá usúdiť, že sa tam nachádza aj jeho manželka.
Nenastalo teda vôbec žiadne oddelenie cirkví Slova života od pastora Ekmana, čo
ani je dôvod očakávať vo svetle toho, že zbor v Uppsale dal Ekmanovcom požehnanie na ich ďalšiu cestu.

4. Čo sa v nedeľu 9.3.2014 stalo duchovne
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Duchovne sa stalo to, že pastor Ulf Ekman zavŕšil dlhé roky kompromisov v podobe rôznych stretávaní sa s katolíckymi predstavenými a ešte viac predchádzajúcich rokov otvorenosti pre tzv. jednotu. Tieto záverečné kompromisy posledných desiatich rokov sa pridali ku poblúdeným učeniam letničného hnutia a učenia hnutia viery, ktoré pastor Ekman celý čas zastával. Pastor Ekman nakoniec
formálne zaprel evanjelium tým, že sa pridal ku rímskokatolíckej cirkvi, ktorá je
už dávno odpadnutá od Kristovho evanjelia. Takto Ulf Ekman stroskotal vo viere
a stal sa pohoršením pre každého, kto chce biblicky a z čistého srdce vzývať Pána
v Duchu v pravde Božieho slova.


Jediná správna biblická reakcia na tento jeho krok je poslušnosť a stotožnenie sa
so slovami apoštola Pavla ako ich máme zachytené v liste Galaťanom.

Galatským 1:8 Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám
zvestovali, nech je prekliaty!
Galatským 1:9 Jako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné
evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty.

4.1

Pastor Ulf Ekman sa stal reprezentantom iného evanjelia, ktoré nemôže
spasiť


V závere rozhovoru pre časopis Charisma News nás pastor Ekman nenecháva na
žiadnych pochybách, že v úplnosti a bezo zvyšku prijali i s manželkou heretické
evanjelium rímskej cirkvi za svoje. Čítame:
„Vstúpili sme do katolíckej cirkvi, pretože potrebujeme to, čo do nej Ježiš vložil.
Potrebujem sviatosti, potrebujem magistérium, autoritu cirkvi. Potrebujem pápeža. Potrebujem tradíciu, ktorú uchovávajú. Potrebujem Cirkev, aby som mohol dosiahnuť spasenie.“1

Nie že by evanjelium v podaní Ulfa Ekmana ešte pred jeho konverziou na rímsky
katolicizmus bolo práve dvakrát čisté a autentické. Do popredia neprestajne dával subjektívne ľudské potreby, ako je šťastie a láska, kým realita kríža ako jediného spôsobu, ktorým hriešnici môžu byť zmierení s Bohom celý čas ťahala
druhé husle. Namiesto biblicky správneho zdôraznenia objektívnej skutočnosti
Božieho hnevu, ktorý je spravodlivo nasmerovaný proti našej bezbožnosti a nekonečnej vine, sa neprestajne zo strany Ulfa Ekmana zdôrazňovali požehnania,
ako je zdravie a prosperita a rozmanité životné naplnenie ako dôvod, prečo sa
stať kresťanom. To celé zvyklo byť zabalené do vysoko zážitkového obalu, kedy
boli ľudia volaní hľadať rôzne extatické zážitky interpretované ako Boží dotyk,
namiesto volania ku skutočnému pokániu v plnom uznaní vlastnej skazenosti
a volania ku skutočnej viere ako spoľahnutiu sa iba na Krista spolu s plným rozoznaním jeho panstva, kedy sa popri spasiteľnej viere pri obrátení v srdci človeka rodí aj plná poddanosť všetkej vôli Pána Ježiša (=pravé pokánie + pravá
viera vedú ku skutočnému obráteniu). Ale či pastor Ulf Ekman nespomínal vo svojich kázňach Krista a nezvykol citovať z jeho slova? Iste, spomínal a citoval, ale
Kristus tam býval v nesmierne zdeformovanej podobe. Pozorovateľ z inej cirkvi
sa cez tie uplynulé roky mohol rozhodnúť s nasadením všetkých síl a maximálnej
veľkorysosti odhodlať nájsť v tej pokrivenej zvesti kúsky evanjelia a nejako očakávať, že Boh to vo svojej nepredstaviteľnej milosti používa ku záchrane niektorých. Kým predtým bola Ekmanova služba a zvesť len tak tak na samej hrane
evanjelia, teraz už sme tisíc kilometrov za hranicou a pastor Ulf Ekman sa stal reprezentantom totálne iného evanjelia než toho, ktoré hlásal Pán Ježiš a jeho skutoční apoštoli. Prešlo len zopár dní od kedy oznámil rozhodnutie vstúpiť do katolíckej cirkvi a Ulf Ekman ani na chvíľu neváha, aby v rámci rozhovoru pre časopis
Charizma News oznámil iné evanjelium, evanjelium rímskej cirkvi, evanjelium
ľudských zásluh, obradov, siedmych sviatostí, kňazských prostredníkov, falošnej
1

http://www.charismanews.com/world/43126-ulf-ekman-says-prophetic-word-confirmed-his-catholic-conversion
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pápežovej autority a celoživotného úsilia dostať sa cez verný katolícky život do
očistca a tam podstúpiť uzmierovanie zvyšku trestu za hriechy, ktoré sa počas
zemskej púte nepodarilo stihnúť uzmieriť.


Nech sa nikto nenechá popliesť, slová apoštola Pavla z Galaťanom 1. kapitoly sa
v plnosti vzťahujú na Ulfa Ekmana a jeho iné evanjelium.

5. Biblická povinnosť oddelenia sa od falošných učiteľov


Pre každého biblického kresťana je tu jednoznačná povinnosť oddeliť sa od Ulfa
Ekmana, ktorý nesie všetky znaky falošného učiteľa a toho, ktorý zvádza Boží ľud
preč od Božej cesty.

Rímskym 16:17 A prosím vás, bratia, žeby ste mali pozor na tých, ktorí robia rôznice a pohoršenia na odpor učeniu, ktorému ste sa vy naučili, a stráňte sa ich.
Galatským 2:4 ale pre vlúdivších sa falošných bratov, ktorí postranne vošli vyšpehovať našu
slobodu, ktorú máme v Kristu Ježišovi, aby si nás podmanili,
5 ktorým sme neustúpili ani na chvíľu, tak aby sme sa im boli poddali, aby pravda evanjelia
zostala povždy u vás.

6. Ekuména v zboroch Slova života po celej Európe




Moje vlastné pozorovanie je také, že od kedy sa len pastor Ekman dal na dráhu
ekumenizmu, nasledovali ho aj rôzne cirkvi Slova života krížom po Európe vrátane
Slovenska.
Nakoľko mi len je známe, zbory Slova života nikdy nijakým spôsobom pastora
Ekmana nekarhali za jeho akcelerujúce ekumenické aktivity.
Typicky príklad ekumenizmu s katolíkmi v cirkvách Slovo života je napríklad účasť
gréckokatolíckej kapely F6 na aprílovej konferencii slovenského Slova života
(http://www.slovozivota.sk/index.php/sk/aktivity-zboru/konferencie/konferencia-viery-2014).

7. Otázky na rozmýšľanie pre služobníkov i členov cirkvi Slovo života a pre
celú zúčastnenú verejnosť zvlášť z kruhov hnutia viery







Pastor Ekman tvrdí, že rozhodnutie vstúpiť do katolíckej cirkvi mu Pán potvrdil
prorockým slovom, ako to uvádza v rozhovore na http://www.charismanews.com/world/43126-ulf-ekman-says-prophetic-word-confirmed-his-catholic-conversion. Dlhých tridsať rokov bol Ulf Ekman prijímaný v kruhoch Slova života ako človek s prorockým obdarovaním. Nemá už viac tento prorocký dar? Teraz už k nemu Pán neprehovoril na rozdiel od uplynulých 30-tich rokov? A ak sa
toto posledné údajné proroctvo zo strany cirkví SŽ vyhlási sa falošné, nemôže to
celé byť tiež tak, že pastor Ekman falošne prorokoval celých 30 rokov a nikdy
žiadny prorocký dar nemal? A ak ten dar naozaj mal celých 30 rokov, ako je možné,
že zrazu o neho náhle prišiel?
Zbor v Uppsale cez svojich vedúcich udelil pastorovi Ekmanovi 9.3.2014 požehnanie na jeho ďalšiu cestu. Rozídu sa cesty SŽ BA so zborom v Uppsale, keďže uppsalský zbor neprejavuje žiadne znepokojnenie nad rozhodnutím pastora
Ekmana? Iste, cesty pasta Ekmana a zboru v Uppsale sa rozišli, no zbor v Uppsale
dal pastorovi Ekmanovi jednoznačné požehnanie? Udeje sa takéto požehnanie aj
zo strany SŽ BA a ďalších zborov SŽ na Slovensku i v Čechách?
Pastor Joakim Lundqvist celý čas pri žehnajúcej modlitbe zdôrazňuje, že je to
Svätý Duch, ktorý určil Ekmanovcom túto cestu. Či nie je na mieste žehnanie
a modlitba voči ľuďom, ktorým Duch Svätý určil cestu?
SŽ BA vo svojom prehlásení na http://www.slovozivota.sk/index.php/sk/aktuality/535-vyhlasenie-k-rozhodnutiu-ulfa-ekmana deklaruje, že sa od tohto kroku
pastora Ekmana dištancuje. Je to ale správne sa dištancovať od niečoho, čo údajne
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vykonal Svätý Duch, podporil to žehnajúcou modlitbou zbor v Uppsale a navyše to
je potvrdené prorockým slovom2?
SŽ Bratislava vo svojom prehlásení na http://www.slovozivota.sk/index.php/sk/aktuality/535-vyhlasenie-k-rozhodnutiu-ulfa-ekmana deklaruje, že
sa od tohto kroku pastora Ekmana dištancuje a označuje ho ako jednostranný. Je
to ale správne označovať ako jednostranné niečo, o čom manželia Ekmanovci hovoria, že sa to udialo v „… v súlade s cirkvou Slovo života, a že to neznamená, že sa
(manželia Ekmanovci) oddelili od niečoho, ale naopak rozoznali a potvrdili týmto
krokom to, k čomu boli zavolaní (angl. … in concord with the Word of Life Church—
and that this isn’t about disassociating themselves from something but rather recognizing and affirming a calling)3. Zaiste, dá sa povedať, že Ekmanovci sú teraz na
svojej osobnej cesty, a že ich cesty sa rozišli s cestami zborov SŽ. Hovoriť ale o jednostrannosti je v príkrom rozpore so známymi skutočnosťami a to hlavne s tým,
že (1) zbor v Uppsale im dal na ďalšiu cestu požehnanie a tiež verejne akceptoval,
že Ekmanovcov takto vedie Svätý Duch; (2) zhromaždenie v Uppsale sa ku požehnaniu pripojilo potleskom (3) Ekmanovci sa vyjadrili, že veci sa udiali v súlade
s cirkvou Slovo života (myslí sa podľa všetkého na zbor v Uppsale) a (4) Ekmanovci
uvádzajú, že ich rozhodnutie vstúpiť do katolíckej cirkvi mali opakovane potvrdené cez prorocké slovo.
V akom zmysle sa mal zbor SŽ BA dištancovať od Ekmanovho rozhodnutia vstúpiť do katolíckej cirkvi, keď s ním spolu v jednote spievajú chvály, ako je to zachytené vo videomomente z medzinárodného kongresu SŽ 2014 v Efeze na http://instagram.com/p/leY9zovV6r/.
Dlhé roky zbory SŽ a tiež nemálo ľudí v širšom charizmatickom prostredí pokladalo Ulfa Ekmana za proroka, teda za človeka, ktorému Boh dáva nadprirodzené
zjavenia? Čo teraz od tejto chvíle? Budete ďalej za takého prijímaný alebo nie?
Dlhé roky zbory SŽ a tiež nemálo ľudí v širšom charizmatickom prostredí pokladalo Ulfa Ekmana za apoštola, teda za človeka, ktorého si Boh priamo postavil do
takej služby, kde má zvláštnu autoritu nad tisíckami veriacich nie len vo svojom
zbore ale minimálne v zboroch SŽ krížom po celom svete? Čo teraz od tejto
chvíle? Budete ďalej za takého prijímaný alebo nie? Čo sa stalo s jeho úradom
a obdarovaním?
Ak je možné, že pastor Ekman bol zavedený do bludu katolicizmu a pritom bol zakladateľom Slova života a dlhoročným pastorom najväčšieho zboru tejto cirkvi, či
potom nie je rovnako možné, že sa aj iní pastori a spolu s nimi aj množstvo duší
nachádza na ceste zvodu, ktorej koniec bude zahynutie?
 Ak takáto myšlienka znie smiešne či absurdne či neprípustne, potom si dovolím povedať, že pred 9. marcom 2014 by rovnako smiešne či absurdne či
neprípustne mohla znieť myšlienka, že pastor Ekman konvertuje na katolicizmus.
Čo ak Ekmanov pád do poblúdenia katolicizmu je len zavŕšením a definitívnym odkrytím dlhých rokov kompromisov, nezdravých učení a nebiblických praktík, ktoré
všetky rastú z kombinácie letničného východiska, prvkov učenia hnutia viery
a ekumenizmu, ktorý rokmi len a len zrýchľoval?
Ak sa teraz povie, že pastor Ekman konvertoval do katolíckej cirkvi len ako jednotlivec, ako to bolo celé tie roky kým sa ekumenicky angažoval ako aktívny pastor
zboru SŽ v Uppsale? Ak celé tie roky reprezentoval len seba samého, v čom je potom vlastne problém, ak to teraz len dotiahol do logického konca, lebo veď Boh
prijal charizmatických katolíkov, keď im dal dar jazykov a tak prečo by to potom
nemalo byť jedno, či je človek členom SŽ, alebo rímskokatolíckej cirkvi?
Ako sa teraz vyplní biblický príkaz zo Židom 13:7, že máme pamätať na svojich
vodcov a pozorovať koniec ich obcovania? Či nemajú vo svetle tohto verša zvlášť

http://www.charismanews.com/world/43126-ulf-ekman-says-prophetic-word-confirmed-his-catholic-conversion
http://www.charismanews.com/world/43126-ulf-ekman-says-prophetic-word-confirmed-his-catholic-conversion
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zbory SŽ nasledovať záver cesty Ulf Ekmana a podľa jeho príkladu tiež konvertovať na rímsky katolicizmus?
Židom 13:7 Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili slovo Božie, a pozorujúc, aký bol
ich východ, to jest koniec ich obcovania, nasledujte takú vieru.


Ako to teraz bude s nasledovaním Ulfa Ekmana ako apoštola, ktorý dáva príklad
hodný nasledovania? Po 30 rokoch už zrazu Boh pastora Ekmana nevedie hoci
má za sebou dlhé roky pomazanej apoštolskej, prorockej, učiteľskej a pastoračnej
služby? Apoštol Pavol pochválil v Timoteja v 2 Timoteovi 3:10 za to, že vo všetkom nasledoval príklad apoštola Pavla. Zbory SŽ po celej Európe už teraz nebudú
viac nasledovať príklad Ulfa Ekmana, hoci dlhé roky sa dôsledne riadili jeho príkladom čo do učenia i praxe?

2 Timoteovi 3:10 Ale ty si nasledoval moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru,
zhovievavosť, lásku, trpezlivosť.
o Vo svetle vyššie citovaných veršov sa vyjadrenie Michala Vaneka, senior
pastora českého SŽ, že „naše cesty se s naším zakladatelem a apoštolem
celého hnutí Slova života rozcházejí“4 nedá označiť inak ako absurdne-komické.
 Nemôže to byť celé tak, že Ulf Ekman nikdy apoštolom nebol a v skutočnosti
o ňom platí verš Zjavenia 2:2, ktorý opisuje samozvaných služobníkov, ktorí
si neprávom privlastňujú apoštolský úrad?
Zjavenie 2:2 Znám tvoje skutky aj tvoju prácu aj tvoju trpezlivosť, a že nemôžeš zniesť zlých
a zkúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi, a nie sú, a našiel a spoznal si ich, že
sú lhári.





Čo bude teraz s množstvom kníh Ulfa Ekmana, ktoré SŽ distribuuje na Slovensku
i v Čechách? Ulf Ekman bol široko prijímaný ako pomazaný učiteľ a autor kníh. Čo
sa teraz stalo s jeho autorským obdarovaním?
Ak človek môže byť spasený tým, čo nazvem katolícka cesta do neba cez sedem
sviatosti a nekonečný kolobeh získavania zásluh (v skutočnosti je to len šanca na
nebo, lebo v katolicizme neexistuje žiadna istota spasenia) práve tak ako môže
byť človek spasený biblickou cestou milosti skrze vieru, v čom je potom vlastne
problém s tým, že pastor Ekman sa rozhodol konvertovať na katolicizmus? Nemôže sa to celé interpretovať tak, ako keď napr. baptista prestúpi ku metodistom
či metodista ku baptistom?
Skutočnosť je ale taká, že Ulf Ekman zaprel biblickú vieru a namiesto nej teraz vyznáva falošného Krista katolicizmu, ktorý nemôže zachrániť a dáva iba falošnú
nádej na spasenie. Všetko nasvedčuje tomu, že v stave v akom je teraz, sa pastor
Ekman rúti do večnej záhuby. Či nemal byť celé tie roky dôsledne varovaný a vystríhaný pred krokmi smerom ku katolicizmu, ako ich verejne realizoval jeden za
druhým? Či neplatí na túto situáciu text z Ezechiela 3:18 a či zvlášť zbory SŽ a tiež
i všetkých sympatizantov pastora Ekmana nebude v tomto Boh brať na zodpovednosť?

Ezechiel 3:18 Keby som povedal bezbožnému: Istotne zomrieš! a nenapomenul by si ho ani
by si nehovoril, aby si napomenul bezbožného a odvrátil ho od jeho bezbožnej cesty zachrániť jeho život, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z
tvojej ruky.


Či nie je teraz o to viac urgentná potreba podľa inštrukcie z Jakuba 5:19 – 20 varovať Ulfa Ekmana zvlášť zo strany všetkých zborov SŽ a tiež zo strany všetkých
sympatizantov a takto od večnej skazy zachrániť dušu, ktorá zblúdila od pravdy?

Jakub 5:19 Moji bratia, keby niekto medzi vami zablúdil od pravdy, a keby ho niekto obrátil,

4

http://www.slovozivota.cz/clanky/aktuality/vyjadreni-michala-vanka-k-oznameni-ulfa-ekmana
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20 nech vie, že ten, kto obrátil hriešnika od jeho bludnej cesty, zachránil jeho dušu od smrti
a prikryje množstvo hriechov.


Či by teraz nemala byť prvá povinnosť zborov SŽ zavolať pastora Ekmana ku jasnému pokániu a ak by sa nekajal, vylúčiť ho z Božej cirkvi, lebo veď čo má spoločného tma a svetlo a pravda s neprávosťou? Či Písmo nevaruje úplne jednoznačne,
že modlári nebudú dediť Božie kráľovstvo?

1 Korintským 6:9 Alebo či neviete, že nespravedliví nezdedia kráľovstva Božieho? Nemýľte
sa, ani smilníci ani modlári ani cudzoložníci ani mäkci ani samcoložníci
Zjavenie 22:15 A vonku budú psi a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári a každý, kto
má rád a činí lož.





Ako sa teraz uplatní jasná biblická pravda, že služobníkov poznáme podľa ich
ovocia, ako o tom učí napr. Matúš 7:16? Ak je rozhodnutie pastora Ekmana dobrým ovocím viery, prečo ho nenasledovať? Ak je to zlé ovocie, nie je potom najvyšší čas povedať, že strom bol celý čas zlý a ovocie to teraz len zjavilo?
Čo ak je to celé tak, že už v samotných základoch letnično-charizmatického hnutia
sa nachádza principiálny kompromis s biblickým učením a praxou a teraz sa
z toho všetkého zjavilo konečné ovocie?5
Čo ak je to celé tak, že navyše ku kompromisom, omylom a nezdravostiam letnično-charizmatického hnutia pridal pastor Ekman ešte horšie omyly a nezdravosti učenia i praxe hnutia viery a teraz sa z toho všetkého zjavilo konečné ovocie6?

Tieto otázky nie sú myslené tak, že by autor tohto článku zápasil v hľadaní odpovedí na vyššie položené otázky a nevedel sa v tom celom zorientovať. Svetlo
zapísaného Božieho slova je úplne dostatočné k tomu, aby každý, kto sa odváži
všetko premerať neomylnou pravdou Písma, mohol dospieť ku pevným a správnym záverom a oddeliť sa od pastora Ulfa Ekmana ako od človeka, ktorý sám
podľahol zvodu a teraz ďalej zvádza iných. Otázky sú myslené pre každého kresťana v prostredí zborov SŽ a ďalej pre každého, kto sleduje toto dianie, aby sa
mohol zastaviť a porozmýšľať, či tento tragický koniec Ulfa Ekmana, ktorý
stroskotal, čo do viery, neodkrýva hlbší problém, ktorý ide až ku samotným základom cirkvi Slovo života a vôbec celku hnutia viery. Z prvotnej reakcie českého i slovenského SŽ to vyzerá, akoby sa celá konverzia Ulfa Ekmana na katolicizmus slovenských i českých cirkví SŽ skoro akoby netýkala napriek tomu, že
jeho učenie a vplyv rozniesli takmer do všetkých kútov tejto krajiny a dlhé roky
sú tieto zbory ekumenicky aktívne podobným spôsobom, ako bol pastor Ulf
Ekman.

8. Záverečný apel


Autor článku v sebe neprechováva ani len najmenšie nepriateľstvo voči Ulfovi
Ekmanovi a ani voči nikomu v cirkvách Slova života – sám má v týchto cirkvách
niekoľko priateľov. Naopak, z hlbokého znepokojenia a záujmu o duchovné dobro
blížneho bol pohnutý zostaviť tento dokument, pretože má hlbokú obavu o množstvo neraz veľmi úprimných a horlivých duší v prostredí cirkví Slovo života i v širších kruhoch hnutia viery. Táto obava sa dá sumárne vyjadriť nasledovným záverečným odsekom.

Ak je možné, že Ulf Ekman ako najväčšia postava cirkvi Slovo života a človek zo
strany tejto cirkvi dlhodobo pokladaný za vedúceho apoštola a proroka, bol natoľko zvedený, že po rokoch kompromisov nakoniec formálne zaprel Kristovo

Veľmi povzbudzujem každého čitateľa tohto článku, aby si pozrel videodokument s názvom „Letnično-charizmatické
hnutie“ na https://www.youtube.com/watch?v=mF9saVrq0mE&feature=youtu.be.
6 Vynikajúce analýzy učenia i popredných postáv hnutia viery vo formáte multimediálnych prezentácií sa nachádzajú
na http://www.falesne-evangelium.cz/.
5
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evanjelium a pripojil sa ku falošnej cirkvi, či potom taký istý zvod nehrozí aj komukoľvek v SŽ, či už je to pastor, alebo starší alebo akýkoľvek služobník v SŽ? A či
tiež rovnaký zvod a stroskotanie nehrozí každému radovému členovi cirkvi Slovo
života? Tesne za tým je táto varovná obava adresovaná všetkým, ktorí kedy prijímali Ulfa Ekmana ako pomazaného učiteľa a proroka a odvíjali svoje kresťanstvo
od porušeného základu hnutia viery.

9. Dodatok číslo 1 – odkazy na články na tému konverzie Ulfa Ekmana na
rímsky katolicizmus


Článok „Poznáte je po ovoci…“ Jaroslava Kernala, pastora Biblického společenství
křesťanů v Ústí nad Labem a redaktora časopisu Zápas a duši je publikovaný na
http://www.reformace.cz/reformace-c-23/poznate-je-po-ovoci.

10. Dodatok číslo 2 – niektoré zdroje pre štúdium rímskeho katolicizmu
10.1 Evanjelizačný leták zacielený na katolíkov
http://nkz.reformace.cz/docs/2012/Letak_CBMVKK_NKZBA.pdf

10.2 Brožúra Rímsky katolicizmus vo svetle Písma a histórie
http://nkz.reformace.cz/docs/2012/Rimsky_katolicizmus_(Peter_Slomski).pdf

10.3 Záznamy zo série verejných vyučovaní „Bez kňazov a sviatostí do večného
života?“
http://nkz.reformace.cz/?p=3&pp=sr&string=Bez%20k%F2azov%20a%A0sviatost%ED%20do%20ve%E8n%E9ho%20%9Eivota?

10.4 Záznamy z víkendovky zboru NKZ BA, ktorá bola venovaná analýze rímskokatolíckeho učenia i praxe z biblického i historického pohľadu
http://nkz.reformace.cz/?p=3&pp=sr&string=Biblick%FD%20kres%9Dan%20a%20r%EDmsky%20katolicizmus

10.5 Rozhovor s americkým biblickým učiteľom Jamesom Whiteom na tému
nezmieriteľného rozporu medzi tým, aké evanjelium nachádzame v Písme
a tým, aké prezentuje rímska cirkev (české titulky)
https://www.youtube.com/watch?v=SZi2HdDmm4M&list=PLF4E90B7D99636398
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