
 

          Žilina 26. november 2021 

                       (predvečer Adventu) 

 

OTVORENÝ  LIST 

Vážený pán Heger! 

V mene Združenia pre ochranu rodiny si Vás dovoľujeme neosloviť titulom Pán premiér, 

nakoľko tento otvorený list sa týka úplne inej oblasti, ktorá síce veľmi úzko súvisí s Vašou 

terajšou funkciou, a mala by naozaj mimoriadnym spôsobom vplývať na jej bezprostredný 

výkon! 

Byť kresťanom, pán Heger, je vznešené vyvolenie a zároveň poslanie od samotného Boha! 

Sme presvedčení, že ako bývalému kresťanskému kazateľovi by Vám nemalo byť neznáme 

Božie slovo: „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi 

požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.  Veď v ňom si nás ešte pred stvorením 

sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;“ (Ef 1:3-4) a s ním 

súvisiace: „lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh.“ (Rim 13:1n) 

...so všetkými svojimi dôsledkami. 

Na počiatku, po vašom zvolení za poslanca NRSR a neskôr člena vlády SR až po súčasnú 

premiérsku funkciu, sme po  prečítaní Vášho životopisu a priznaniu sa ku kresťanstvu nadobudli 

aspoň iskierku nádeje, že Vaše kresťanstvo je skutočne živé a Váš vzťah s Ježišom Kristom je 

hlboko osobný, ako sme boli u charizmatických kresťanov obvykle zvyknutí! Nedá nám preto 

nepostaviť pred Vás niekoľko možno intímnych otázok, ktoré by Vás, ako skutočného 

charizmatika, majúceho skúsenosti s milosťami a darmi Ducha Svätého, mali charakterizovať! 

 zo skúsenosti vieme, že tí, ktorí prijali pomazanie Ducha Svätého a Jeho dary, nemôžu 

nehovoriť, ale najmä nesvedčiť o Ježišovi Kristovi! Nazdávate sa, že to je politicky 

korektné, ak tak teraz verejne nečiníte? 

 v roku 2016 ste v rozhovore pre denník Postoj uviedli: „Zistil som, že Boh mi 

načúva,“ *1. S touto Vašou osobnou skúsenosťou možno súhlasiť. Nezdá sa Vám 

však, že aby platili tieto Vaše slová, musia byť splnené isté podmienky? Tu totiž 

platí, že ja najskôr „načúvam“ svojmu Bohu (úplne presne Ježišovi Kristovi)? Za 

ďalšie: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.“? (1Pt5:5n) A tá 

najdôležitejšia je: „Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci 

zahyniete...“ (Lk 13:5) Takže tá otázka: Načúvate Vy sám Bohu a činíte dennodenné 

pokánie za Vaše rozhodnutia? 

 v uvedenom rozhovore ste povedali: „Začal som to brať (vstup do politiky pozn. 

autorov) už nielen ako výzvu, ale aj ako poslanie. „Riešili sme, či je moja výbava 

vhodná pre vstup do politiky. To, že títo ľudia mi povedali „si dobrý kandidát, choď 

do toho“, ma povzbudilo. Aj v kampani som to bral tak, že chcem byť vyslancom 

týchto ľudí a zastupovať ich.“ *1. Tu by sme Vám radi položili ďalšiu otázku: Konali 

ste najskôr Vy sám osobne, či spoločne s Vašim spoločenstvom, pokánie za Vaše 

hriechy a hľadali ste na modlitbách, či je to naozaj Božia vôľa? Povedal Vám aj 

Boh, že je to najmä Jeho vôľa? Tu by totiž tiež malo platiť: „Neslúžte iba naoko, 

ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia 

Božiu vôľu.“  (Ef 6:6) a následne: „A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý 

verný.“ (1Kor 4:2), a my dodávame: ale nie ľuďom...  

 veríme, že Vám nebude neznáme Božie slovo: „Ale pre toho, kto by pohoršil jedného 

z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň 

na krk a hodili ho do mora.“ Nazdávate sa, že Vaše posledné verejne prezentované 



rozhodnutia ohľadne vakcinácie, lockdownov, núdzových stavov a všetkých Vami 

osobne prijatých opatrení dopadajúcich na Jeho maličkých nenapĺňajú v plnosti 

uvedené slová? Ste si vedomý ich moci a najmä dôsledkov? Premodlili ste na 

kolenách pred Kristovým krížom tieto Vaše rozhodnutia? Majú oporu v Božom 

slove?  

 aj Vy ste sa nechali opantať slovami Bergoglia, že nechať sa vakcinovať je láska? 

Skutočná láska (agapé) je nerobiť druhým to, čo sami nechceme, aby robili nám. Vy 

nevnímate, že toto, čo sa deje je Božie dopustenie, lebo ľudia odmietajú vieru v  

Boha, ktorým je Ježiš Kristus a ako On sám hovorí: „Ja som cesta, pravda a život. 

Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“!? (Jn 14:6)  Aj Vy ste prijali kapitulačnú 

politiku kresťanských cirkví na Slovensku (najmä RKC), že jedine vakcinácia je 

riešenie? Nevnímate, že toto je hriech proti Duchu Svätému so všetkými budúcimi 

duchovnými dôsledkami!? Kde sú mnohé príklady z minulosti, keď pápeži, kardináli, 

biskupi, či svätí konali osobne verejné pokánie a odprosovania Boha za vlastné 

hriechy a hriechy ľudu!? Či nezasiahol Boh v celých dejinách ľudstva v prospech 

tých, čo tak konali? Nezdá sa Vám, že na súčasnú situáciu sa vzťahujú práve slová: 

„Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude 

nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa.“ 
(Jn 16:2-3) Skúste sa prosím v Pravde zamyslieť nad týmito slovami. 

 skutočné charizmatické kresťanstvo nie je len o „haleluja“, vymietaní démonov, 

uzdravovaní, či osobnej prosperite znásilňujúc pritom  Boha! Charizmatické 

kresťanstvo je najmä o pokání, Kristovej súcitnej láske k trpiacim a pokore! Iniciovali 

ste ako kresťan, charizmatik a kazateľ spoločné stretnutie všetkých kresťanských 

cirkví za jediným účelom: PADNIME NA KOLENÁ A ROBME SPOLOČNÉ 

POKÁNIE za všetky hriechy zrady a opustenia Boha, pokiaľ nás nevypočuje!? 

Vari nemáte vo Vašej terajšej funkcii na to moc? Alebo sa nebodaj hanbíte za svojho 

Spasiteľa? 

 

Vážený pán Heger, 

úplne na záver Vám kladieme bytostne osobnú otázku: Viete komu skutočne slúžite!? 

Chceme preto úprimne upriamiť Vašu pozornosť na tieto slová: „Potom sa zjaví ten zločinec, 

ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde 

pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do 

neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení.  A 

preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži“ (2Sol 2:8-11) Dôsledok? „Mnohí mi v onen 

deň povedia: »Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene 

zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?« Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás 

nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ (Mt 7:22-23). 

 Preto Vám na záver žehnáme spoločne so sv. Pavlom: „Nech vám Boh nášho Pána Ježiša 

Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho (dodávame skutočne) poznali.“ 

(Ef 1:16) 

 

V Kristovi a Márii        
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      Mgr. Richard Vašečka 

      médiá 

  

*1  zdroj: Denník Postoj; Charizmatik v parlamente: Patríme do politiky, 16. Marec 2016 


