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Varování před náboženským hnutím KS Milost
Toto varování píšeme proto, že během mnohaletých negativních zkušeností s hnutím Milost
se nám potvrzují obavy, že toho hnutí se současným vedoucím Jaroslavem Křížem nepracuje
pro Boží království, ale pro sebe, nebere ohled na jiné církve a systematicky vede své vedoucí i
členy k tomu, aby vyváděli věřící z jiných křesťanských společenství do své organizace.
Před více léty jsme navázali kontakt s velice dobrým sborem Víry v Budapešti, který přináší
velká požehnání všem, kteří tento sbor navštěvují a přijímají službu bratra Šándora Németha.
Můžeme s jistotou říci, že po více než 18-ti letech kontaktů s tímto sborem, tento sbor přináší
skutečné duchovní ovoce, popsané v Bibli (Gal. 5,22). Tam jsme se blíže seznámili s mnohými
dalšími věřícími, který tento sbor navštěvují. Mezi nimi i s Jaroslavem Křížem. Předpokládali
jsme, že když někdo navštěvuje takový dobrý sbor, že bude mít i podobné dobré duchovní
ovoce. Na základě této domněnky jsme pozvali do našeho křesťanského společenství Jaroslava
Kříže, aby nám posloužil, protože z jeho úst šla jen samá chvála na jejich vlastní společenství
KS Milost, jak jsou požehnaní, jak "rostou". Při jeho návštěvě v Havířově jsme zaznamenali
první nepochopení jeho služby, která neodpovídala jeho pověsti "apoštola a služebního daru", o
kterém jsou věřící v KS Milost naprosto přesvědčeni. Slyšeli jsme, že je to "apoštol pro
Slovensko". Zarazila nás jeho reakce po shromáždění.
Hned po shromáždění nás vybídl, abychom se přidali k nim - tedy ke sborům Milost. Když
jsem se zeptal proč? Tak mi odpověděl, že nestačí jen jezdit do Budapešti, že "Maďaři" nám
neřeknou všechno. Tím naznačil, že potřebujeme lepší duchovní stravu, než dostáváme přímo z
maďarského sboru HIT. Další reakce nás také překvapila, když řekl po shromáždění: "My
máme stejně lepší chvály". I kdyby měli, pokud je člověk aspoň trochu inteligentní a taktní, tak
se nikdy nebude chlubit před tím, kdo ho pozval, že má něco lepší. Je to stejné jako kdybych
přišel na návštěvu a svému hostiteli bych řekl, že mám stejně lépe zařízený obývací pokoj,
nebo že mám lepší auto než má on. Je to povýšenost, domýšlivost a pýcha, která není vlastností
biblických apoštolů. Po tomto shromáždění nám bylo jasné, že k nám nepřijel "apoštol a
služební dar", ale namyšlený a povýšený člověk. Bylo nám také jasné, že se k hnutí Milost
nepřidáme. Přesto jsme na toto hnutí nezanevřeli, protože pořádali akce s pozvanými
služebníky o kterých víme, že jsou opravdu Božími služebníky, a příležitostně jsme na tyto
akce přijeli. Pokaždé, když jsme na takovou akci přijeli, tak mnohokrát po shromáždění někdo
z členů KS Milost k nám přišel a přesvědčoval nás, abychom vstoupili do tohoto společenství.
Mně osobně jedna sestra vzkázala od jednoho z vedoucích KS Milost Petra Kuby, že můžu
klidně jezdit na pastorálky sboru Milost a pokud bych se rozhodl přidal se ke sborům milost,
mohl bych zůstat vedoucím společenství ve vlastním sboru. Ó jak "velkorysé a šlechetné",
nebyl bych vyhozen z vlastního sboru.
Někteří členové z našeho společenství tomuto přesvědčování KS Milost podlehli a začali
později na akce KS Milost jezdit. Důsledkem toho bylo, že pak začali uvažovat o odchodu z
našeho sboru. I když jsme pak přestali na akce KS Milost jezdit a přestali jsme i odebírat jejich
časopis "LOGOS", semínko nespokojenosti a nedůvěry vůči nám bylo zaseto. Pak začali
odcházet někteří věřící postupně. Když jsou mezi bratry a sestrami přátelské vztahy, nebo
rodinné vztahy, pak ten, kdo odejde, přesvědčí i svého přítele, aby to také zkusil někde jinde.
Tak jedna sestra se ani nerozloučila a jen z mailu jsem se dověděl, že chce "zkusit něco nového,
že už ji to u nás nenaplňovalo". Je zajímavé, že tatáž sestra před tím než byla takto získána pro
KS Milost, byla mnohokrát nadšená z našich shromáždění, prožívala mnohá osvobození i
uzdravení po dlouhá léta. Začali jsme se zajímat, jestli podobné problémy nemají i jiná
společenství. Zjistili jsme, že mají všude tam, kde KS Milost působí. Po celém Slovensku i v
Čechách. Tato svědectví jsou z více zdrojů. Respektujeme biblický příkaz, který říká ap. Pavel
1 Timoteovi 5:19 Stížnost proti starším nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří
svědků.
Těch svědectví je mnohem více. Z jednoho sboru na Slovensku systematicky odváděli členové
KS milost věřící do svého sboru. Když na to pastor tohoto sboru upozornil Jaroslava Kříže, že
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dělají nečistou práci, tak mu Jaroslav Kříž doporučil, aby se radši odstěhoval z města, že mu
budou lidé z jeho sboru stejně odcházet. To je opravdu postoj "apoštola"?!
Pravý apoštol sbory buduje a nerozebírá. Pokud má opravdu J. Kříž nějaké duchovní
obdarování, pak jeho hlavním "služebním darem" je přesvědčit nepevné duše k odchodu z
místních církví. Podle našich zkušeností hnutí Milost nemá milost pro ostatní církve.
Napadá nás otázka proč to dělají? Pokud by byli pod vládou pravého Ducha svatého, chovali by
se úplně jinak. Duch svatý nikoho nemanipuluje, nikoho nesvádí, nikoho nechce získat
nečistým způsobem - duchovní krádeží. Není také pravda, jak nám bylo naznačeno, že u nás je
méně pomazání Ducha svatého než ve sborech Milost a proto lidé odcházejí.
V nebeském království se stala duchovní vzpoura, kdy Lucifer (později satan) jeden z
archandělů narušil nebeský řád a popřel Boží svrchovanou autoritu. Chtěl se Bohu rovnat a
podařilo se mu oklamat třetinu andělů. Ukradl Boží majetek. Sám nic nestvořil, ale podařilo se
mu přesvědčit třetinu andělů, aby se oddělila od Všemohoucího Boha. Motivem byla pýcha,
domýšlivost, povýšenost. Takto pracuje satan, svedl a vyvedl anděly z Boží přítomnosti a
nadále svádí a vyvádí i lidi z Boží přítomnosti.
Převléká se za anděla světla.
Apoštol Pavel řešil podobné problémy ve své době. Kdy nějací lidé se prohlašovali za apoštoly,
aby svedli lidi od pravého Ducha svatého a nabídli jiného ducha.
2 Korintským 11:4 Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo
vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to
snášíte!
5 Mám však za to, že nejsem v ničem pozadu za těmi veleapoštoly!
2 Korintským 11:13 Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly
Kristovy.
14 A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;
15 není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky
spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!
Motivem bývají často peníze, (někteří vedoucí si myslí, že jsou tak "duchovní" , že nemusí
řádně pracovat a proto shánějí "ovce" kde se dá, aby měli na živobytí). Pak je tu touha po
zviditelnění se a touha po uznání a vyvýšení své vlastní organizace.
Povýšenost a pýcha je znakem ducha antikristova. Napodobuje všechno jako pravý Kristus.
Kopíruje službu pravých služebníků, používá biblický slovník, ale jedno mu schází - ovoce
Ducha svatého.
Před nedávnem založilo KS Milost pobočku v Havířově. Jejich první shromáždění pod
vedením Petra Kuby potvrdilo výlučnost a nadřazenost tohoto společenství nad ostatní církve.
Vybráno z facebooku KS Milost
„Naši otcové měli na poušti Stánek svědectví, jak nařídil Ten, který řekl Mojžíšovi, aby ho udělal podle vzoru, který viděl.
Tento stánek převzali naši otcové a s Jozuem jej vnesli na území pohanů....
Skutky 7:44-45 B21
Toto bylo ústřední slovo včerejšího shromáždení.
Boží plán je, aby v každém městě našeho národa byly pravidelné Bohoslužby, které otevřou nebe nad těmito místy.
Včera jsme začali v Havířově.

Takže podle vyjádření tohoto vedoucího KS Milost, v Havířově nejsou žádné pravidelné
bohoslužby, nejsou žádné církve, které vedou lidi k Pánu. Oni se povýšili na jedinou správnou
organizaci, která přišla otevřít nebe nad tímto místem. Přišli na území pohanů a přišli všem
ukázat jak se to dělá.
Myslíte si, že je to duch Kristův, který tady přišel? Nebo jiný duch?
Tato povýšenost velmi připomíná satanův charakter.
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Z čeho pramení tato povýšenost? Představitelé KS Milost jsou přesvědčeni, že mají právo
vyvádět věřící z jiných, podle nich "neduchovních církví", nebo méně duchovních církví měřeno jejich vlastní duchovností, do svých společenství. Mezi takové církve samozřejmě zde
patří i menší církve, které nedosáhly jejich velikosti. Tomu odpovídá i výrok Jaroslava Kříže,
který prohlásil při jedné příležitosti: "Nepozval bych k nám služebníka z malého společenství,
abych nedopadl jako on". Myšleno, aby se nezmenšil pak jejich počet po takové návštěvě. V
tomto případě by měl Ježíš Kristus se svými dvanácti učedníky smůlu. Nebyl by pozván do KS
Milost, protože neměl za sebou více lidí než současná KS Milost.
Když jsem Jaroslavu Křížovi oznámil po jeho návštěvě u nás, že jedna sestra s darem
rozlišování duchů (host z Argentiny) po vkládání jeho rukou na ní, rozpoznala, že za J. Křížem
stojí duch antikrista, tak mi řekl, že takové služebníky by nepustil ani do sboru. Velmi ho to
pobouřilo, co si to ta sestra vůbec dovolila vyslovit. Také mně překvapila jeho reakce, protože
v té době toto vyjádření dané sestry jsme nepovažovali za věrohodné, protože nám připadalo
absurdní, že by za takovým služebníkem mohl stát duch antikrista.
Lidé obdaření Božím duchem, za kterými nestojí nějaké společenství lidí, by zase měli u
KS Milost smůlu. Ani Boží prorok Eliáš Tišbejský by nebyl pozván do KS Milost, protože
zůstal sám u potoka Kerítu (1.Kr. 17.1-6). Neměl za sebou v té době žádné lidi, kteří by ho
podporovali. Z těchto výroků J. Kříže je jasné, že posuzuje ostatní služebníky podle sebe a
podle svého přesvědčení, ne podle toho zda za daným člověkem stojí Bůh nebo ne.
Apoštol Pavel vysvětluje:
2 Korintským 10:12 Neopovažujeme se zařadit mezi ty nebo srovnávat s těmi, kteří
doporučují sami sebe: tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí
soudnost.
Hlavní vizí a důraz v KS Milost je dáván na tzv. "růst". Je samozřejmě důležité, aby každé
křesťanské společenství usilovalo o získávání ztracených lidí ve světě pro Ježíše Krista. V KS
Milost to mají trochu popletené a tzv. "růst" je prováděn bezohledně vůči ostatním církvím a
místo toho, aby se zaměřili na lidi ze světa, tak se často zaměřují na věřící lidi z jiných církví,
aby je získali pro sebe. Bourají co nestavěli. Jejich nový bůh "RASTIEME" je specifický pro
jejich snažení. Během více jak 15ti let, co tuto situaci sledujeme, je to stále stejné. Když se
podíváte do jejich "nových společenství" u nás, pak zjistíte, že je tam spoustu věřících z jiných
církví, kteří tam v nedávné době přešli.
Jaké jsou principy oklamání a získání lidí pro KS Milost z jiných církví.
1. Vyvyšováním vlastního společenství nad ostatní společenství.
2. Vyvyšování vlastní duchovnosti nad ostatní. Máme větší "pomazání" než ostatní.
Máme lepší chvály. Lepší služebníky, mnoho aktivit, více hostů ze zahraničí.
3. Přesvědčování věřících z jiných společenství, že církev ve které jsou, nemá takovou
hodnotu, aby stálo za to tam zůstat a budovat ji. Navíc když takové společenství "nerastie",
tak je to pro vedoucí KS Milost jasný důkaz toho, že takové společenství nemá Boží
požehnání a proto mohou z tohoto společenství odvést lidi k sobě. Jsou to "bohové" na zemi,
kteří rozhodují kdo a kde má patřit.
4. Opírají se o službu skutečných Božích služebníků, ale vybírají si z jejich služby a učení jen
to, co se jim hodí. Aby náhodou někoho nenapadlo poslouchat přímo pravého Božího
služebníka, pak je tu přece Jaroslav Kříž, který jednotlivá témata přepracuje "přežvýká" a
podá tím "správným" způsobem lidem.
Navenek vystupují, že jsou navázáni na pravou Boží církev v Budapešti, ale svým jednáním
a chováním tuto službu popírají a potvrzují, že je to jen zástěrka, aby oklamali důvěřivé
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věřící, nebo nepevné věřící, kteří nemají možnost si mnohé věci ověřit.
Doporučují sami sebe a proto potřebují podporu a "krytí" duchovních autorit, aby byli
věrohodní před světem, že je v jejich středu apoštol a mají služební dary.
2 Korintským 10:18 Ne ten, kdo doporučuje sám sebe, je osvědčený, nýbrž ten, koho
doporučuje Pán.
5. Duchovní manipulace - čarodějství. Když je někdo dlouhodobě přesvědčován, že jedinou
pravou církví je KS Milost a navíc najde ve své vlastní církvi nějaké nedostatky, pak
podlehne této manipulaci a začne vidět negativně svoji původní církev a pozitivně KS
Milost. Tak se třeba stalo, že manželé, kteří k nám chodili dlouhá léta po nějaké době začali
vynechávat naše shromáždění a začali chodit do KS Milost, která působí v Ostravě. Když
jsem se snažil s těmi manžely navázat kontakt a dohodnout si schůzku (podzim 2015),
odmítli přijít a napsali dopis, že vystupují z našeho společenství a ani neuvedli
důvod odchodu. Nikdo neodchází bez důvodu. Tak jsem se snažil aspoň telefonicky zjistit
proč odchází. Bylo mi řečeno, že důvodem je větší pomazání "ducha" v KS Milost. Co je to
za "ducha", který nedovoluje lidem ani projednat danou situaci, ani se rozloučit a přitom
během více jak 10 let zažívala odcházející sestra nadpřirozené zázraky uzdravení z různých
nemocí v našem společenství a její manžel rovněž prožíval naplňování Duchem svatým.
Boží slovo nás vede abychom zkoumali duchy.
1 Janův 4:1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha;
neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.
Na základě duchovního rozsuzování a zkoumání duchů považujeme působení náboženského
hnutí KS Milost za negativní a nepřátelskou vůči křesťanským církvím v naší zemi. Tato
společenství nepracují pro Boží církev a Boží království, ale pro sebe a pro své vyvýšení.
Vedoucí Jaroslav Kříž se nechává nazývat "apoštolem a služebním darem." Pýcha (kterou
nechápou), nadřazenost, a povýšenost je "ovocem" služby některých vedoucích KS Milost. O
skutečné pokoře tito lidé nemají ani tušení. Jejich "Kristus" je arogantní pán, který ponižuje i
zesměšňuje druhé. Měli jsme možnost přímo se účastnit takového jednání a slyšeli jsme to i od
jiných o tomto ponižování druhých. (Zažili jsme např. při návštěvě Izraele, jak jeden ze
služebníků KS Milost - Martin Mazúch ponižoval staršího průvodce, který vysvětloval
účastníkům zájezdu historické události z pohledu židů. Kdykoliv to šlo, tak mu bral slovo a
upřesňoval jeho výklad a dokazoval před ostatními účastníky, jak je tento průvodce neznalý
Bible a že tomu vůbec nerozumí a on z tohoto pravého společenství KS Milost mu to teď
vysvětlí. Styděli jsme se za tohoto křesťana z KS Milost. Opět se prokázalo ovoce KS Milost nadutost, pýcha, povýšenost.
Jsme přesvědčeni, že v mnohých jednotlivých sborech KS Milost je mnoho upřímných a
Bohabojných vedoucích i věřících, kteří dokážou rozlišovat mezi pravdou a lží, dokážou
posoudit co je z Božího ducha a co z ďábla. Možná, že jim připadá, že něco není v pořádku, ale
nedokážou to pojmenovat.
Nebojujeme proti těmto lidem, které jsem vyjmenoval, ale proti démonům a zlým silám, které
za těmito lidmi stojí a používají je ať už o tom vědí, nebo nevědí.
Efezským 6:12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a
všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
Jsou to zejména tito duchové:
- duch antikrista
- duch pýchy
- duch povýšenosti
- duch nadřazenosti
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- duch duchovní manipulace,
- duch charismatického přehánění
- duch napodobujícího Ducha svatého
Toto naše vyjádření je na základě dlouholetých zkušeností s působením náboženské organizace
KS Milost. Doufáme, že tyto naše zkušenosti přivedou alespoň některé vedoucí a členy sborů
KS Milost k zamyšlení a povede je to k nápravě v jednání a chování ve svých sborech i vůči
jiným církvím.
V Havířově dne 12. 03. 2016
Za Křesťanský sbor víry Havířov

Karel Jureček - vedoucí sboru

Petr Slíž - starší sboru

Vilém Trojek - starší sboru

Dodatek
Na základě nezměněné situace v působení náboženského hnutí KS Milost během posledních let
potvrzujeme, že hnutí Milost pod vedením Jaroslava Kříže nadále působí destruktivně v naší
zemi. Jaroslava Kříže nepovažujeme za Božího služebníka. Považujeme ho za falešného
apoštola a duchovního podvodníka, který klame sám sebe i druhé. Hnutí KS Milost nic
pozitivního, ani dobrého do naší země nepřineslo.
Pro vedoucí církví, kteří ještě nejsou zasaženi hnutím KS Milost připomínáme slova apoštola
Pavla, který řekl:
Skutky apoštolské 20:28 Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý
ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.
29 Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.
30 I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na
svou stranu.
Když je pustíte mezi sebe, pak vaše křesťanské společenství "rozeberou a vykradou".
Nepřijeli do naší země jako přátelé někomu pomáhat, ale jako zloději duchovního majetku,
stávající církve zlikvidovat a vytvořit "VELKÉ HNUTÍ (NE)MILOST". To také Jaroslav Kříž
prohlašuje, že chtějí být velkým sborem. Neposlal je k nám ze Slovenska pravý Ježíš Kristus,
ale přišli sem o své vůli, jako svévolníci a nepraví Boží služebníci.
V Havířově dne 09. 09. 2019

