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Vyslobodenie vo svojom najširšom zmysle znamená spásu. 
Je to Božia moc, čo ničí skutky diabla v našom živote, aby sme 
mohli prijať dedičstvo, ktoré máme v Kristovi: Božie kráľovstvo 
(pozri Kol 1, 13; 1 Jn 3, 8). Vyslobodenie od zlých duchov odstra-
ňuje prekážky, aby sme mohli v Kristovi prijať Otcovo požehna-
nie. Pre mnohých však tento úžasný dar obsahuje isté negatívne 
konotácie. A často oprávnene – príliš sa zaoberáme prejavmi 
zlých duchov, vedieme zbytočný dialóg s démonmi, citujeme 
diablove slová, ako keby mali nejaký význam, vtrhneme do duše 
iného človeka bez povolenia, sústreďujeme sa na démona, a nie 
na človeka. Dúfam, že táto kniha prispeje k hľadaniu vyvážené-
ho, bezpečného a verného prístupu k službe vyslobodenia. Mo-
jím prvoradým cieľom je osloviť srdcia, ktoré sa chcú ešte viac 
obrátiť k nášmu Pánu Ježišovi. Ježiš je naším osloboditeľom. On 
je pravda. On nám povedal, že pravda nás vyslobodí.

Ako čítať túto knihu

Pozývam vás na osobnú cestu prvou časťou tejto knihy 
(1. – 9. kapitola). Každá kapitola sa končí modlitbou a neja-
kou myšlienkou, ktoré majú byť pomôckou na začatie dialógu 
s Pánom. Môžete ísť touto cestou sami alebo s dôverným pria-
teľom, alebo v malej skupine s vedúcim, ktorému dôverujete. 
Modlím sa, aby ste sa stretli s Duchom Svätým, ktorý vo vás 
pôsobí. Nech vám prinesie väčšiu slobodu. V prvej časti krok 
za krokom rozoberám rôzne princípy, ktoré tvoria základ mod-
litby za vyslobodenie. Tie vám majú pomôcť, aby ste vo viere 
odpovedali. Môžete si prečítať tieto kapitoly pred a/alebo po-
tom, keď sa niekto modlil spolu s vami za vyslobodenie. Čím 
viac pochopíte, tým menej moci má nepriateľ. Vaše chápanie 
pomôže vyhnať strach a znížiť pravdepodobnosť rozvratných 
prejavov zlých duchov.

1. – 9. kapitola sa venujú týmto témam:
 

• Vďaka Ježišovi máme nádej a môžeme prosiť o požehnanie, 
ktoré potrebujeme.
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• Ježiš je naša nádej; on je náš Spasiteľ.
• Ježiš nás vyslobodzuje od hriechu a diablovho plánu pre náš 

život.
• Ježiš nám odhaľuje naše srdce, aby sme mohli konať 

pokánie.
• Ježiš nám dáva silu odpustiť a zriekať sa nepriateľa vo svo-

jom živote.
• V Ježišovom mene máme moc nad diablom.
• Boh nás chce požehnať tak, že nám hovorí, kto sme, aby 

sme mohli naplniť svoj cieľ.

Druhá časť tejto knihy sa sústreďuje na to, ako pomáhať 
iným pri modlitbe za vyslobodenie3 a ako aplikovať princípy 
z prvej časti. Druhá časť bude užitočná aj pre čitateľov, ktorí 
majú zriedka príležitosť modliť sa za iných.

Tí, ktorí majú pastoračné dary a zodpovednosti, si môžu pre-
čítať najprv túto časť. Nájdite si čas, aby ste sa vrátili a v modlit-
be uvažovali o základe položenom v prvých deviatich kapito-
lách. Môžete tieto kapitoly považovať za cenný nástroj. Môžete 
ich používať ako prípravu pre tých, ktorí túžia po vyslobodení, 
a ako posilnenie pre tých, s ktorými ste sa nedávno modlili.

Veľmi túžim, aby v tejto knihe tí z vás, ktorí v minulos-
ti nedostali pomoc alebo neboli pochopení, našli nádej. Keď 
budete prosiť Pána, aby vám pomohol, nezabúdajte na pod-
statné veci: na bohoslužbu, modlitbu, pokánie, pôst, askézu 

3 Defi novanie termínov: 1) Keď používam termín vyslobodenie, hovo-
rím o vyslobodení spod vplyvu zlých duchov, a nie o širšom význame 
spásy. 2) To, čo poznáme ako „modlitbu za vyslobodenie“, v tech-
nickom zmysle slova nie je modlitba, čiže rozhovor s Bohom. Často 
o tom hovoríme ako o modlitbe, lebo všetko, čo sa deje, je v rámci 
modlitby. Prosíme, aby prišiel Ježiš Vysloboditeľ. 3) Napokon, keď 
hovorím o vyslobodení ako o službe, mám na myslí úkon služby, 
spoluprácu s Duchom Svätým, podiel na Ježišovej službe. Pre niekto-
rých kresťanov to stačí, aby sa angažovali v službe, ale pre väčšinu 
kresťanov sa služba môže ustanoviť len v rámci Cirkvi a prostredníc-
tvom primeranej autority.
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a duchovné poradenstvo, na kontakt s mocou Božieho slova, 
ktorá oslobodzuje zajatých. Vyslobodenie nie je zázračná pilul-
ka. Je to súčasť slávneho neustáleho pôsobenia Ducha Svätého, 
ktorý premieňa život ľudí pripodobňujúcich sa obrazu Syna 
(Rim 8, 29).

Nikto nie je imúnny voči vplyvu diabla. Chce pokúšať, pod-
vádzať, chytiť a zničiť Božie pôsobenie v našom živote. Táto 
kniha je o oslobodení spod jeho vplyvu, o oslobodení k nádeji. 
Toto oslobodenie nastane, keď sa naučíme spolupracovať s Bo-
žou milosťou, a dosiahneme víťazstvo, ktoré nám už dal.

LOZANO_Vyslobodeni.indd   17 14. 1. 2009   9:25:55



203

15.

VYSLOBODENIE AKO CESTA

„Premenenie nie je niečo, čo môžeme dosiahnuť; 
je to niečo, čo v nás môže uskutočniť len ten, 

kto je všemohúci.“ 
GERALD VANN

Rád by som uzavrel túto knihu dvomi prípadmi, v ktorých som 
použil princípy v nej uvedené. Mnohé príklady v tejto knihe sú 
jednoduché prípady vyslobodenia od zlých duchov. Tieto prí-
behy sú zložitejšie. Uvádzam ich z troch dôvodov. Po prvé, ilu-
strujú, ako sa princípy používajú vo veľmi odlišných situáciách 
(s fyzickými prejavmi alebo bez nich). Po druhé, ukazujú, ako 
môže vyslobodenie nastávať na čoraz hlbších úrovniach. Po 
tretie, ponúkajú posolstvo nádeje tým, ktorí sa veľmi trápia.

Kevinov príbeh

„Teploš, homoš, buzík...“ Kevin tieto slová počúval celé ro-
ky od základnej po strednú školu. Zraňovalo ho to a privádzalo 
do zmätku. Časom sa naučil oddeliť sa od svojich citov. Hoci 
mal kamarátky, cítil sa izolovaný od „chalanov“. Jeden dôvod 
spočíval v tom, že bol citlivejší a prejavoval emócie viac než 
jeho rovesníci. Hoci nebol zženštilý a dokonca bol talentovaný 
športovec, zraňoval ho posmech zo strany iných chlapcov. Jeho 
izolácia mala pôvod v niečom hlbšom, čo však musel objaviť.

LOZANO_Vyslobodeni.indd   203 14. 1. 2009   9:26:28



204

Kevin sa v lete pred nástupom na strednú školu v novinách 
dočítal o istej časti jeho mesta, vyhľadávanej gaymi pre sex. Zve-
davosť a potreba lásky ho viedla, aby zašiel do tej oblasti. Ne-
trvalo dlho a ocitol sa na záchode parkoviska s mužom okolo 
tridsiatky. Takto sa zoznámil s anonymným sexom. Od začiatku 
bol veľmi pasívny. Dovolil, aby mu to robili, a potom sa nechal 
viesť. Po tej prvej noci prišiel domov a cítil sa špinavý, ale tiež 
vzrušený. Tri roky sa vracal na to miesto. Niekedy to bolo trikrát 
alebo štyrikrát týždenne. Nikdy nepremýšľal o tom, že ho zne-
užívajú starší muži, lebo tam šiel na vlastný podnet. Kevin mal 
napriek týmto aktivitám túžbu oženiť sa a mať deti. Vo svojom 
deformovanom zmýšľaní uvažoval, že sex so ženou má byť až 
po svadbe a chcel čakať; dovtedy tu boli na sex muži.

Keď mal sedemnásť rokov, začal pomýšľať na vysokú školu 
a svoju budúcnosť. „Nikdy sa mi nepodarí presvedčiť ženu, aby 
sa za mňa vydala, ak budem naďalej takto žiť,“ myslel si. Prestal 
s tým. Na vysokej škole si našiel veľa kamarátov a nový život, 
ktorý sa odlišoval od jeho starých zvykov. Po vysokej škole, 
keď mal dvadsaťštyri rokov, sa stal oddaným kresťanom. Vtedy 
začal riešiť problémy a pravidelne chodil k poradcovi. Počas 
ďalších piatich rokov mal trikrát sexuálne kontakty. Vždy konal 
rýchlo pokánie, ale nebol slobodný.

Prelomenie útlaku

Keď mal Kevin tridsať rokov, oženil sa so Sarah, úžasnou že-
nou – kresťankou, ktorej povedal svoj príbeh. Spolu mali čeliť 
skúške Kevinovho nového záväzku. Po roku a pol, keď zápasil 
s internetovou pornografi ou a prežíval veľký stres, mal Kevin 
opäť homosexuálny sex, čím seba aj svoju manželku vystavil 
riziku nákazou HIV. Obaja boli zdrvení. Sarah odišla k matke. 
Kevin bol zhrozený, že bude sám a všetko, čo miloval, stratí. 
Manželka mu však odpustila a vrátila sa domov. Vtedy Kevin 
prvýkrát prišiel na modlitbu vyslobodenia. Všetko vyznal, všet-
kého sa zriekol, každému odpustil. Veľmi to chcel.

Po dvoch stretnutiach sa cítil slobodný. „Bolo to úžasné,“ 
povedal. „Rok a pol som sa nepozeral na mužov so žiadostivým 
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pohľadom. Nemasturboval som, nepozeral som porno. Mohol 
som hľadieť na obnažené mužské telo a nebol som žiadosti-
vý. Nastala vo mne radikálna zmena.“ Stratil sa aj jeho starý 
zlozvyk, keď si hrýzol peru, kým nekrvácala.

Ale počas ďalších osemnástich mesiacov sa dostal do špi-
rály, ktorá ho ťahala dole. Zápasil v modlitbách. Keď sa jeho 
rodina rozrastala, úzkosti sa vrátili. Nasledovala masturbácia. 
Potom pornografi a. To všetko sa vrátilo. A napokon sa vrátil aj 
jeho zlozvyk hrýzť si peru.

Ísť hlbšie

Kevin sa vrátil a žiadal o pomoc. Tentoraz šiel hlbšie vo 
svojom odpustení. Zvlášť odpustil svojmu otcovi. Len zopár 
ľudí má toľko obrazov pri modlitbe ako Kevin. Preňho pôsobia 
ako záznam toho, čo sa v ňom dialo, keď sa modlil. Ale nie je 
to nevyhnutné pre uzdravenie či vyslobodenie.

Kevin počas modlitby videl, ako stojí v spálni svojej matky. 
Sedela na posteli a držala jeho sestru. Keď videl, ako otec prichá-
dza do izby, uvidel niečo, čo vyzeralo ako kopije a dýky hnevu, 
ktoré vychádzali z jeho matky. Rozprestreli sa ako chvost páva 
a stáli medzi ním a jeho otcom. Chcel sa dostať k otcovi, ale 
nemohol. Ak by sa o to pokúsil, čepele by ho rozsekali. Keď sa 
Kevin modlil, aby Pán vstúpil do tejto scény so svojou pravdou, 
predstavil si, ako Ježiš vchádza do miestnosti a potom do otca 
a stáva sa s ním jedno. Čepele a kopije okamžite zmizli a Ke-
vin videl, ako beží do otcovho náručia. Kevin uvažoval o tom, 
že niečo v jeho matke ho oddeľuje od otca. Myslel si, že kdesi 
v hĺbke, keď bol veľmi mladý, urobil rozhodnutie. V tom čase to 
vnímal tak, že si vybral matku a musí sa strániť svojho otca.

„Príliš som sa bál, aby som si vybral otca,“ spomína. Aké je 
to smutné, že musel urobiť rozhodnutie! Nedávno mi povedal: 
„Od tej modlitby až dodnes si myslím, že nadväzujem vzťah 
k otcovi a ku všetkému, čo urobil... Teraz je moje srdce naplne-
né vďačnosťou voči nemu.“

To dalo Kevinovi dočasnú úľavu. Musel sa však dotknúť eš-
te niečoho hlbšieho. Prišiel deň, keď sa opäť ocitol v pokušení. 

LOZANO_Vyslobodeni.indd   205 14. 1. 2009   9:26:28


