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...   Efatha!   ... 
Kresťanské noviny ohlasujúce evanjelium, Božie slovo a Božie pravdy zapísané v Biblii. 

Distribuované zdarma 

 

Drahí čitatelia! 
 

Dostávajú sa vám do rúk kresťanské noviny pod 

názvom  Efatha! 

Efatha! (ephphatha, aramejsky) znamená Otvor 

sa! 

Otvor sa pôsobeniu Ducha Svätého, aby si 

mohol pochopiť pravdy Božieho slova.  

Úlohou týchto novín je vám zvestovať 

Evanjelium, poukázať na Bibliu ako jedinú 

dostatočnú Božiu autoritu,  jedinú pravdu 

o Bohu, jediné meradlo všetkého, čo sa týka 

spásy, večnosti a dôležité pravdy Božieho slova.  

Určite máte doma niekde založenú Bibliu. Preto 

každý, kto ešte nečíta Bibliu, tak vážne by sa mal 

začať zaoberať jej čítaním, skúmaním, poznaním 

a pýtaním sa Ducha Svätého na zmysel toho, čo 

tam vnukol, lebo Boh ju dal ako jediný zdroj 

učenia a pravdy. 

Dnešná doba je veľmi zvláštna. Je tu plno 

nadprirodzených zjavení, posolstiev, ktoré mnohí 

ľudia s napätosťou študujú a očakávajú. 

Posolstvá ponúkajú rôzne cesty spásy, rôzne 

druhy modlitieb, ktoré sa treba pomodliť, aby sa 

človek spasil... Ponúkajú rýchlu cestu, ale kde? 

Aj o tom budú bývať tieto noviny. 

Na svete je plno cirkví, ktoré hovoria o sebe: my 

sme tí praví, my máme správne učenie, zjavenie, 

tradíciu, správnych učiteľov. A čo je najhoršie, 

ponúkajú nasledovať a veriť a byť verní svojej 

cirkvi a nie Bohu, Ježišovi Kristovi. Ak sa aj 

skladajú nejaké sľuby chudoby, čistoty, 

poslušnosti, vernosti, tak len svojim 

nadriadeným, teda ľuďom, ak sa ponúka vernosť, 

tak len konkrétnej cirkvi, ak sa ponúka 

nasledovanie, tak učenia cirkvi a nie Božieho! 

A Boh je mimo, úplne niekde inde. Božie slovo, 

Božie náuky, Božia cesta, Božie pravidlá sú 

niekde úplne mimo poznania, hľadania 

a nasledovania. Tieto noviny budú aj o ľudských 

náukách a nedostatočných zárukách ľudského 

učenia, ktorému sú ľudia viazaní veriť. 

 

Pre vysvetlenie: Biblia = Písmo = Božie slovo. 

Kto som a čomu verím 
 

Som Rasťo, a budem vás sprevádzať Biblickým učením a zmesou ľudského učenia, ktoré sa tvári ako 

Božie a ktoré sa vám v tomto prostredí predkladá a ponúka. 

Boh mi dal tú milosť, že ja hriešnik tak ako 

každý z vás, uveril som evanjeliu, Božiemu 

slovu. Mojou autoritou je Božie slovo a preto 

všetku náuku vám tu budem predkladať 

z Božieho slova a porovnávaním s Božím 

slovom.. 

Keďže Rímskokatolícka cirkev (ďalej už RKC) 

nemá v učení autoritu len Božie slovo, ale aj 

Tradíciu a všetko, čo určí Učiteľský úrad RKC, 

tak z poslušnosti Bohu, jeho slovu, a s ohľadom 

na moju spásu musel som vystúpiť z RKC. 

Mojou dávnou túžbou bolo poznať a pochopiť 

Boha, Božie slovo a žiť takú vieru, ako žili za 

čias Ježiša a apoštolov a prvých kresťanov. 

V minulosti určite viete, vydával som farský 

časopis PRAMEŇ. Vtedy, keď som ho vydával, 

predkladal som vám učenie o Bohu ako učí RKC, 

preto som vám podával náuky RKC a nie Božie 

slovo. Potom nasledovala dlhá cesta hľadania 

a pýtania sa na PRAVDU, ku ktorej som dospel 

až jedine tým že som uveril IBA Božiemu slovu 
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a všetkému čo Boh zjavil a dal spísať vo svojom 

slove.  

Nepatrím teda do žiadnej štátom uznávanej 

a podporovanej cirkvi, ale podľa Božieho slova 

keď som uveril evanjeliu stal som sa kresťanom. 

členom Kristovej Cirkvi, ktorej matriku vedie 

Duch Svätý. Členstvo je teda duchovné. Podľa 

vášho zatriedenia som protestant.  Pravý 

protestant je ten, ktorý verí iba Božiemu slovu, 

riadi sa iba Božím slovom, a iba Božie slovo je 

jeho autorita, iba Bohu vzdáva úctu, vďaku 

a slávu, iba Ježiš Kristus je jeho prostredník, 

orodovník, iba vierou je spasený... Protestant 

keďže pozná Božie učenie je ten, ktorý protestuje 

proti všetkému, čo učia rôzne náboženské 

organizácie a skupiny, čo ich vodcovia učia 

a zaväzujú veriť ľud všetkému čo nie je napísané 

v Božom slove.  Protestant je pravý Biblický 

kresťan, ten, ktorý neprijíma žiadne ľudské 

náuky, Tradície, ktorý sa drží iba učenia Písma.  

Určite mnohí z vás, keď budete čítať tieto noviny 

sa zarazíte, že som nejaký odvážny, že som 

nejaký múdry... Ale pravda, ak má byť skutočnou 

pravdou musí sa podať taká aká je. Ak sa cítite 

dobre a prídete do lekára na preventívnu 

prehliadku, zrazu sa lekár zhrozí a zistí vám 

smrteľnú chorobu. Čo by ste chceli v tej chvíli od 

lekára počuť: 

1. čistú pravdu o vašom skutočnom zdravotnom 

stave a nasadiť radikálnu liečbu,  

2. alebo chcete, aby vám lekár kadejakými 

okľukami, nepriamou rečou zatajil váš zdravotný 

stav a bude vás utešovať, že vám nič nie je? 

 Verím tomu, že každý z vás by sa rozhodol pre 

prvú voľbu. O tom budú bývať aj tieto noviny. 

Budem písať radikálne, priamo, nič nezatajovať, 

napíšem pravdu v skutočnosti takú, aká je. 

Pravdu o Božom slove, o viere, o histórii. 

O pravej Biblickej viere. O viere, akú od nás 

vyžaduje Boh. O viere, ktoré je zapísaná v Písme. 

O viere, ktorá sa históriou nemení, nevyvíja, ale 

ktorá trvá od čias Krista, od čias Nového zákona. 

Lebo Ježiš Kristus je ten istý včera dnes 

a naveky. 

Po stáročia táto viera je tu na Orave aj v našej 

dedine úplne mimo Biblickej, čiže Bohom danej 

cesty. Až na výnimky, keď tu boli protestanti. 

Preto ak si budete pri čítaní týchto novín  

myslieť, že na niekoho útočím, nie, neútočím. 

Chcem brániť to, čo  nám Boh zanechal pre 

našu spásu vo svojom slove. Chcem navrátiť 

do pôvodného stavu to, čo je zničené 

a poukazovať a dať Bohu Otcovi, 

Synovi, Duchu Svätému to, čo iba im patrí 

a nikomu inému.  

Tieto noviny sú aj pre tých, ktorí sa snažia 

popierať existenciu Boha, ktorí si myslia, že 

Boh neexistuje, alebo že sa o nás nestará. 

Ďalšou úlohou týchto novín bude poukazovať 

na znamenia čias zapísané v Biblii.  

Starý Zákon má vyše 300 proroctiev, ktoré sa 

doslova splnili na Ježišovi Kristovi. Okrem toho 

obsahuje aj niekoľko proroctiev na posledné 

časy. Jedným z nich je, že v posledných časoch 

sa rozšíri poznanie, vedomosť  Biblie (Dan 12,4) 

Tie časy sú už nejaké storočie tu.  

Nový zákon obsahuje veľa proroctiev 

o posledných časoch, ktoré už mnohé sú 

vyplnené. Ktoré sú to? Niekedy si ich tu postupne 

rozoberieme. Ale stačí sa začítať bez akejkoľvek 

predpojatosti do Nového zákona poprosiť Ducha 

Svätého o poznanie a pomaly sa vám odhalia aj 

splnené proroctvá dnešných čias. Musím vás 

dopredu upozorniť, že ak ste katolík, tak vás 

mnohé zamrazia. Ani mňa to neminulo a aj oni 

mi pomohli na ceste viery a urobiť tie správne 

rozhodnutia.  

Bibliu už má dnes doma takmer každá 

domácnosť. V minulosti, hlavne po vymyslení 

kníhtlače RKC Biblie pálila a ničila tlačiarne, 

ktoré ju tlačili. Ešte donedávna RKC zakazovala 

čítať Bibliu laikom. Preto vážte si to, že dnes 

máte doma Bibliu. A ak ju doma máte, tak máte 

doma všetko spísané v písomnej forme, čo Boh 

chcel, aby sme verili a konali, aby sme sa k nemu 

dostali. (Rim 1,19) Ak niekto učí a prikazuje viac 

ako Biblia káže, schádza z Božej cesty a tá cesta 

ho NEDOVEDIE do večného života.  

No viac ako na proroctvá sústreďte pozornosť 

na evanjelium – na všetko to, čo Ježiš vykonal 

a čomu máme uveriť, aby sme boli spasení. Lebo 

len cez Božie požiadavky a podmienky sa 

dostaneme do neba. Sústreďte pozornosť na to, 

čo píše Biblia a porovnávajte to s učením, ktorým 

ste od malička vedení. Rozlišujte Božie 

prikázania a ľudské prikázania a Tradície. Keď 

ich rozlíšite, tak sa chyťte len Božieho slova a len 

Boha - Božie slovo poslúchajte (Sk 4,19 a Sk 

5,27) Neposlúchajte náuky ľudí, to Boh od 

nikoho nežiada, ale sa mu to protiví. 

Neposlúchajte nikoho, kto vám zvestuje o Bohu 

niečo iné ako je zapísané v Božom slove! (Mt 

15,9;  Kol 2,18-23; Jer 29,8-9; Sof 3,4) 



Efatha! 
 

 
3 

 

Dôkazy Boha pre neveriacich 
 

Existuje päť vecí, ktoré Boh zjavuje všetkým 

ľuďom. Tie veci Boh priamo zjavuje do ľudskej 

duše. Intuitívne ich každý človek vníma od 

malička. Teda vníma ich každý človek aj 

neveriaci aj ateista: ( Rim 1 kapitola. Ján 1 

kapitola) (Šichula) 

1. Existuje mocný a Božský Stvoriteľ všetkého, 

čo existuje. 

2. Človek je morálne zodpovedný svojmu 

Stvoriteľovi. Existuje morálny zákon, ktorý nám 

hovorí čo je dobro a čo zlo. 

3.Treba hľadať Boha a pýtať sa po ňom. 

4. Raz bude súd, kde každý človek vydá počet 

Bohu. 

5. Smrť je spravodlivý trest za naše hriechy. 

Vzbura a rebélia človeka je v tom, že popiera 

týchto päť skutočností, napriek tomu, že ich má 

v sebe. Ako príklad si vezmite maličké dieťa 

ktoré už vie, kedy urobilo zle. Ďalším príkladom 

je aj to, že keď aj ateisti zhrešia, cítia, že urobili 

zle. Pocit viny za spáchaný hriech má v srdci 

každý človek.  

Ak neveríš v Boha, potláčaš pravdu o Bohu 

a rebeluješ voči nemu. Ako ju potláčaš? Tým, že 

si hovoríš, že Boh nie je, alebo nič nestvoril, 

spomínaš jeho meno nadarmo, alebo obviňuješ 

ho z prírodných katastrof, zo svojich sklamaní, 

neúspechov, smrti najbližších...  

 

 

Boh stvoril život, alebo vznikol život evolúcoiu? 

 

Zatiaľ podám len stručnú odpoveď na to, 

prečo nevznikol život vývojom, teda evolúciou. 

Najpodstatnejšie dva dôvody sú: 

1. Nejestvuje mechanizmus zmeny 

2. Chýbajú prechodné formy 

Neveriaci človek rozpoznáva Boha vonkajším 

spôsobom tak, že pozoruje stvorenstvo, vesmír 

a vidí, že toto nemôže existovať z náhody. Že 

svet a vesmír je plný dizajnu. Že musí existovať 

nejaký Stvoriteľ, ktorý každú vec a bytosť 

dokonale vytvoril a ktorý si za to zaslúži obdiv 

a chválu. (Šichula) 

Keď sa človek len pozrie na malé dieťa, alebo 

hocijakú živú bytosť, rastlinu, živočícha, nedá 

mu to, aby nevidel dokonalosť a dizajn živého 

stvorenstva. Nedá mu to, aby sa nezamýšľal, že 

musí niekto existovať, kto takúto dokonalosť 

vytvoril, že to nemohlo vzniknúť náhodou, alebo 

vývojom cez miliardy rokov. A práve neveriaci 

ľudia môžu takto spoznávať Boha a pýtať sa 

naňho a tak môžu dôjsť k tomu, aby nakoniec 

počuli slovo evanjelia uverili v neho.  

Žalm č. 14 hovorí: Blázon si v srdci hovorí: 

„Boha niet“. Pán pozerá z neba na synov 

ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá 

Boha... 

Na  stránke: 

 www.blog.solas.sk  

nájdete vedecké vysvetlenia, prečo zem nemohla 

vzniknúť Veľkým treskom, prečo nie je zem stará 

milióny rokov, prečo nevznikla zem vývojom, čiže  

evolúcoiu, DNA ako dôkaz stvorenia, nie vývoja. 

Táto web stránka je poriadna facka vede.  

Stránka je dôkazom, že viera a veda bez Boha sú 

dva protiklady. Že veda bez Boha ide stále mimo 

pravdy. Vedecké vysvetlenia na stránke sú 

dôkazom, že naozaj musí existovať inteligentný 

dizajnér, ktorý všetko vytvoril.  

Hlavný tvorca stránky je Peter Vajda zo 

Slovenskej Akadémie vied, ktorý spolupracuje so 

svetovými vedeckými odborníkmi.  

 

 

 

http://www.blog.solas.sk/
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Boh nám dal jeden meter, jedno meradlo učenia o ňom – Bibliu 
 

Jedným z celosvetových meradiel je meradlo 

času. Čiže ak v Austrálii, alebo v Indii, alebo v 

Amerike poviete, že hodina má šesťdesiat minút, 

nemôže si niekto v nejakom meste vymyslieť, že 

hodina bude mať sedemdesiat minút.  Čas je 

všade rovnako meraný. Existujú atómové hodiny, 

ktoré majú vždy presný čas a podľa nich sa 

nastavuje čas všade.  

Ak ľudia v Amerike, Afrike, Austrálii, Európe sa 

chcú niečo dozvedieť o Bohu, ak sa chcú niečo 

dozvedieť o večnom živote a ceste ako ho získať, 

majú tiež jediné meradlo. Obrovskou a chybou 

náboženských predstaviteľov je, že za to 

objektívne meradlo  považujú učenie svojich 

cirkví! Tak je na svete množstvo rôznych 

meradiel ciest k Bohu, ceste k spáse, ceste 

k viere. A to je chyba! 

Boh nám dal jediný meter, jediné meradlo, podľa 

ktorého sa máme dostať k nemu a dal to dokonca 

spísať na papieri, čierne na bielom. Biblia je to 

jediné meradlo. Biblia je pre nás ako atómové 

meradlo. Boh neustanovil žiadnu pozemskú 

inštitúciu, aby bola meradlom! Pre každého 

človeka, pre pápeža, pre teba, pre domorodca 

v Afrike, pre človeka v Južnej Amerike je 

jediným meradlom a jedinou cestou, ako sa 

dostať k Bohu, ako sa dostať do neba jedine 

BIBLIA.  

Ak nejaká cirkev predkladá veriť niečomu, čo 

nám Boh nezjavil v Biblii,  tak tomu nemáme 

veriť. Ak nejaká cirkev nám predkladá učenia, 

ktoré sú proti učeniu Biblie, NESMIEME im 

veriť, lebo je to pre našu záhubu a nie spásu.  

Mnoho ľudí si myslí, že Biblia sa dá vykladať 

rôzne. Základné pravdy Božieho slova sa nedajú 

vykladať rôzne. Biblia je písaná jedným 

Duchom, preto nemôžu existovať rôzne 

vysvetlenia základných právd, základného 

učenia. Rôzne sa dajú pochopiť iné, nevieroučné 

články, čiže to, čo na našej spáse nič neuberá 

a nepridáva. napríklad: Tisícročné kráľovstvo, 

vytrhnutie... To, že v Biblii sa tieto nevieroučné 

texty chápu rôzne, to je len ľudská nedokonalosť, 

alebo ešte nie sú Bohom odkryté tieto chápania.  

Boh nám neurčil žiadnu pozemskú inštitúciu  

s nejakým sídlom, skrze ktorú by sme mali byť 

spasení. Nespasí nás teda cez Rímsko – katolícku 

cirkev (ďalej už len RKC), ani cez žiadnu inú 

cirkev nebudete spasení, ale cez vieru, poznanie 

Biblie a toho, čo Ježiš Kristus za nás vykonal.  

Boh nezaložil žiadnu pozemskú inštitúciu, ktorá 

má mať sídlo v Ríme, Pensylvánii, Salt Lake 

City...  

Boh neustanovil nikoho z ľudí, aby ľudia za ním 

chodili a aby im sprostredkoval spásu. Neexistujú 

teda žiadny ľudskí prostredníci, živí či mŕtvi 

medzi Bohom a človekom. Je len jeden 

prostredník – Bohočlovek, Ježiš Kristus a iba cez 

neho máme ísť k Otcovi, iba On je jediná cesta 

spásy. V Novom zákone Ježiš Kristus bol 

posledný kňaz a Veľkňaz a všetci veriaci spasení 

sú kňazi Krista kráľa. Neexistuje žiadna 

špeciálna kasta, ktorá by nám mala Boha znášať 

z neba, cez ktorú by sme mali sprostredkované 

odpustenie hriechov a ktorá by si akýmikoľvek 

ceremóniami a obradmi nakláňala denne priazeň 

Boha, a ktorá by ho obeťami uzmierovala.  

Existuje jeden meter, jedna miera, ktorá je platná 

pre všetkých, ktorá bude použitá na Božom súde 

ako meradlo a tou mierou je Božie slovo a nič 

viac navyše.  

To znamená, že ak človek koná niečo pre svoju 

spásu a nie je to v Biblii zapísané, nebude Boh 

toto kritérium nikdy zohľadňovať. Preto všetko, 

čo človek robí navyše a nie je to spísané v Biblii 

je zbytočné mrhanie časom. Každý, kto chce 

stráviť večnosť s Bohom, musí poznať ako 

minimum základné pravdy z Božieho slova. Musí 

poznať, čo je to hriech, milosť, spása, 

ospravedlnenie, odčinenie, jediná dostatočná 

obeta a uveriť im... (musí poznať Božie - biblické 

významy týchto slov, nie katolícke, lebo tie sú 

úplne iné, ale o tom bude ďalšie číslo novín). 

Kto chce byť spasený, musí poslúchať Božiu 

náuku z Božieho slova. Nie náuky ľudí -  nie 

náuky Tradície, nie náuky Magistéria cirkvi, lebo 

tie nie sú v mnohom v súlade s Božím slovom.  

Božie slovo je teda jediné učenie, ktoré máme 

poslúchať, poznať a konať podľa neho.  

Jn 8:52»Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť 

naveky.« 

Jn 12:48 Kto mnou pohŕda a neprijíma moje 

slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som 

hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 

To znamená, že nie podľa množstva 

náboženských úkonov budeme súdení, nie podľa 

učenia Katolíckej cirkvi, ale podľa Božieho 

slova, ktoré čítame, počúvame.  
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Nasledujúci citát vystihuje, prečo tak  bránim 

a budem brániť náuku Božieho slova a prečo sa 

tak staviam voči náukám, ku ktorým som bol od 

malička vedený, a ktorými ste aj vy mnohí  

zväzovaní.  

Mk 8:38 Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje 

slová pred týmto cudzoložným a hriešnym 

pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn 

človeka, keď príde v sláve svojho Otca so 

svätými anjelmi.“ 

Apoštol Ján hovorí, že všetci praví kresťania 

majú posvätenie Ducha Svätého a preto nemajú 

nikoho slepo nasledovať. (1 Jn 2, 20-27), ale 

musia rozlišovať a skúmať čí im tí, ktorí ich 

učia, prekladajú iba biblické, čiže Božie učenie 

a to tým že sa nechajú viesť Duchom Svätým.  

Ak si niektorí myslia, že sa v nevedomosti 

niektorí dostanú do neba, sme ďaleko od 

kresťanstva, ďaleko od Božích právd. 

 

Ako začať čítať Bibliu? 
 

Bibliu začnite čítať Novým zákonom. Pred každým čítaním poproste Ducha Svätého, aby vám 

odhaľoval pravdy, ktoré Boh vložil do svojho slova. Až keď Nový Zákon budete mať niekoľko krát 

prečítaný a začnete chápať niektoré pravdy Biblie, potom sa môžete pustiť do Starého Zákona. 

Záväzný pre človeka je len Nový zákon, Starý zákon je pre lepšie pochopenie Nového Zákona. Lebo 

čo bolo v Starom zákone ako predobraz, to je v Novom zákone skutočnosť, naplnenie.  
 

Ako vysvetľovať, ako pochopiť Bibliu? 
 

V našom prostredí sme vedení k tomu, aby ak 

niečo nechápeme z pohľadu viery, zmyslu 

pozemského a večného života, máme sa spýtať 

nejakého náboženského predstaviteľa.  

Základné pravdy Biblie o večnosti, o živote tu na 

zemi, o ceste k Bohu, o spáse, milosti, hriechu, 

očistení, ospravedlnení, sú v Biblii Nového 

zákona spísané tak, aby ich pochopil aj ten 

najjednoduchší človek. Tí, ktorí k Biblii budú 

pristupovať z pohľadu nejakej cirkvi, nikdy ju 

nepochopia. K Biblii treba pristupovať 

nezaujato. Preto skôr pochopia biblické základné 

pravdy mýtnici a neviestky ako zbožní ľudia, 

teológovia a náboženskí vodcovia, nejakej cirkvi, 

lebo oni sú zaujatí jedným pohľadom jednej 

pravej neomylnej cirkvi, ktorej veria. 

Je základné pravidlo na výklad Biblie a to je: 

Biblia sa vykladá Bibliou. Najrýchlejšie ju 

pochopia tí, ktorí ju veľa čítajú a už sa vedia 

v nej dobre orientovať. Tí, čo ju veľa čítajú, sa  

posunú v poznaní míľovými krokmi dopredu, ak 

si v počítači nainštalujú biblický softvér 

TheWord. Ak niečomu nerozumiete, je dobré si 

pozrieť originálne preklady. Pre SZ Hebrejčinu, 

pre NZ gréčtinu. Samozrejme, akýmkoľvek 

spôsobom sa s Bibliou pracuje a číta, vždy je 

potrebné k Biblii pristupovať s prosbou 

o pochopenie Ducha Svätého.  

Jn 6:45 U prorokov je napísané: »Všetkých 

bude učiť sám Boh.« (nie cirkev, ale Boh) 

Príklad použitia programu TheWord: Ak nájdem 

v programe v Biblii nejaký verš o spasení, za 

veršom sú ďalšie odkazy na ďalšie verše, ktoré 

hovoria o spasení. Súhrn všetkých veršov 

o spasení nám dáva biblickú, čiže Božiu náuku 

o spasení. To znamená, že ak viera je spomenutá 

v Biblii vyše sto krát ako jediná podmienka 

spasenia, nemôže to byť potom podmienka 

spasenia krst, sviatosti, náboženské ceremónie, 

príslušnosť k nejakej pozemskej cirkvi...  

Ak na prvý pohľad nám nejaké verše nedávajú 

zmysel, alebo si naoko protirečia, treba pozrieť 

ďalšie verše čo hovoria, a čítať to s celým 

kontextom. Ak to správne človek s pomocou 

Ducha Svätého prečíta a pochopí, tak dvaja 

navzájom nezávislí čitatelia jeden v Európe, 

jeden v Amerike, ktorí majú jedného Ducha, 

pochopia ten istý verš rovnako.  

Sú v Písme aj zložité veci, na ktoré nestačí celý 

život, aby ich človek pochopil. Ale nebojte sa, tie 

nie sú predmetom viery, spásy. Vlastne po 

pochopení základných právd Biblie je vždy čo 

skúmať a vždy človek objaví niečo, čo predtým 

„nevidel“.  Odhaľuje sa to len tým, ktorí vytrvalo 

idú za pravdou, a nezaujato, bez ohľadu na 

učenie nejakej cirkvi to skúmajú. Preto každý, 

kto uveril Božiemu slovu, pre rýchlejšie 

pochopenie Písma, pre spoločenstvo, pre Pánovu 

Večeru, pre vzájomné zdieľanie má si nájsť 

nejaké biblické zhromaždenie, kde sa ohlasuje, 

študuje čisté biblické učenie, kde môže rásť 

v poznaní Boha a jeho slova.  
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Na čo slúži Boží návod Biblia? 
 

Jn 20:31 Ale toto je napísané nato, aby ste verili, 

že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac 

mali život v jeho mene. 

2Tim 3:15-17 Od detinstva znáš sväté písma, 

ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze 

vieru v Kristu Ježišovi. Každé písmo, vdýchnuté 

Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, 

naprávanie, na výchovné káznenie v 

spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku 

každému dobrému skutku pripravený. 

 

 

Božie slovo – jediný zdroj PRAVDY 

 

1Tim 2:3-6 Toto je dobré a milé pred Bohom, 

naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci 

ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je 

Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - 

človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého 

ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v 

pravom čase. 

Jn 17:17 Posväť ich pravdou; tvoje slovo je 

pravda. 

Jn 14:6 Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, 

pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo 

mňa. 

Božie slovo a Ježiš Kristus je jediná pravda, 

jediná náuka, jediná cesta ako sa dostať k Otcovi, 

ako sa dostať so neba.  

 

 

Prečo ľudstvo blúdi a nepozná pravdu? 
 

Mt 22:29 „Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo ani 

Božiu moc. 

To znamená, že mýli sa každý, kto nepozná 

Písmo a skrze Písmo aj moc Božiu. Blúdi každý, 

kto nepozná Písmo. Polož si otázku: Poznám 

Písmo? Poznám Božiu moc?  

Božie slovo, tajomstvá Božieho slova sú skryté 

pred múdrymi a rozumnými. Zjavené sú len 

tomu, kto sa spraví maličkým. Preto učenci 

a teológovia RKC ako rozmýšľajú, tak 

rozmýšľajú,  navymýšľajú toľko teologických 

komplikácií z Božieho slova, že sú ešte viac 

komplikovanejšie ako oni sami. To preto, lebo 

neveria Božiemu slovu ako jedinej autorite, 

a neberú ho ako skutočné Božie slovo. Preto ak 

sa začítate do náuky RKC, dokumentov koncilu, 

katechizmu, budete po ich prečítaní ešte viac 

v nevedomosti ešte viac vám skomplikujú 

chápanie Božieho slova, ba aj katolíckej náuky. 

Ja keď som chcel niečo z náuky RKC pochopiť, 

tak ako to chápu teológovia RKC, musel som 

svoju myseľ úplne prepnúť z logiky a 

jednoduchosti do nelogickej zložitosti. A čím 

viac som náuku RKC študoval, tým viac som 

nechápal učeniu RKC a tomu, či to má niečo 

spoločné s Božím slovom. Čím viac som čítal 

náuku RKC, tým viac som nechápal aj Božiemu 

slovu.  

Boh odkryje svoje tajomstvá vo svojom slove len 

tým, ktorí sa spravia maličkými, pokornými, ktorí 

prosia jeho Ducha o vysvetlenie a pochopenie 

jeho slova. Lebo Božie slovo sa nedá chápať cez 

ľudské zložité formulácie tuho rozmýšľajúcich 

a špekulujúcich teológov, ale pochopia ho len tí, 

ktorí ho chcú chápať IBA cez Božieho Ducha.   

Keď som začal vnímať rozdiely medzi náukou 

RKC a náukou Božieho slova, mnohokrát som 

k Bohu hlasno volal, napríklad: Bože daj mi 

pochopiť, čo je správne, či je náuka RKC od teba, 

či je správna alebo to, čo Božie slovo hovorí. Ja 

chcem chápať tvoje slovo, ukáž mi, čo je 

správne! 

Lk 10:21 „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i 

zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a 

rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, 

tebe sa tak páčilo. 

Jak 1:21 Preto odložte všetku nečistotu a 

akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate 

slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 
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Čo je najväčší hriech podľa Božieho slova? 
 

Ak sa spraví rozhovor s ľuďmi, čo pokladajú za 

najväčší zločin, mnohí odpovedia: vražda. Myslia 

telesne, odpovedajú telesne. Za najväčší zločin je 

podľa Biblie ale považovaný hriech. Sklamem 

vás: nie je to hriech cudzoložstva, smilstva, 

vraždy, atď.  

Najväčším hriechom je hriech neviery v Božieho 

syna, hriech neviery jeho slovu, jeho pravde, 

autorite jeho slova. Z toho hriechu potom môže 

vzniknúť hriech proti Duchu Svätému. 

Jn 16:9 Hriech je, že neveria vo mňa.  

Väčšieho hriechu vo vesmíre niet, pretože 

tento hriech spôsobuje to rozdelenie, od 

ktorého závisí, kde človek strávi večnosť – či 

v nebi, alebo pekle. 

 

Biblia je skutočné Božie slovo. 
 

Biblia je Theopneus čiže vydýchnuté (nie 

vdýchnuté, správny preklad je vydýchnuté) Božie 

slovo. Boh ho vydýchol. 

V Biblii je spísané všetko, čo Boh chcel, aby bolo 

spísané o ňom, o stvorení, o spasení, o 

posledných časoch, o večnom živote... Viac nám 

toho Boh nezanechal a preto čo zanechal dal nám 

to písomným spôsobom v dvoch zmluvách. Starý 

zákon je zmluva Boha s Izraelitami a Nový zákon 

je zmluva Boha s Izraelitami a ľuďmi mimo 

Izraela – pohanmi, čiže aj mnou, vami. Je to 

večná Božia zmluva. A keďže Boh chcel, aby ju 

poznal každý, preto všetko potrebné dal spísať 

pisateľom – ľuďom, ktorí chodili s Bohom. Svoje 

slovo im dal napísať do písomnej formy. Dnes je 

už Biblia preložená skoro vo všetkých svetových 

jazykoch a je dostupná všetkým ľuďom 

a národom. Už nikto sa pri poslednom súde 

nebude môcť vyhovoriť, že sa nemal o Bohu ako 

dopočuť, že nemal Boha ako poznať.  

Porovnanie dnešných prekladov Biblie 

s historickými zvitkami dokazuje, že to, čo bolo 

písané v prvom storočí sa zhoduje s dnešnými 

textami Biblie.  

A keďže je to Božie slovo, nemá nikto z ľudí 

právo povedať, alebo v mene Boha  vyhlasovať 

ďalšie náuky, pravidlá, tradície, ktoré má človek 

dodržiavať, aby sa dostal do neba. Autoritou je 

Biblia aj preto, lebo všetci ľudia sa budú pri 

poslednom súde zodpovedať za to ako žili vo 

svetle iba jej učenia.  

Čo Boh chcel v Biblii pre ľudí vyjadriť, to je tam 

v úplnosti zachytené. Preto každé slovo, ba 

dokonca každá čiarka je tam podstatná!  

Mt 5:18 Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie 

nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani 

jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. 

 

Boh dal spísať Bibliu, nevznikla z ľudských pohnútok 
 

Aj keď Bibliu písali ľudia a prejavili sa tam rôzne štýly, celé písanie bolo pod Božím dohľadom. Boh 

si našiel osoby, teda iniciatíva bola z Božej strany, aby to čo nám chce Boh o sebe zvestovať, zjaviť 

a odhaliť bolo tými osobami spísané. Pozrite si napríklad tieto miesta v Biblii, kde Boh je iniciátorom 

písania: ( Ex 24,4; 1Sam 10,25; Iz 8,1; Jer 25,13; Dan 12,4; Zjv 1,11...) Nový zákon písali priami 

svedkovia Ježiša Krista, svedkovia udalostí čias apoštolov a ten čo mu to Boh priamo zjavil – apoštol 

Pavol. (2Kor 12,2; Gal 1,11-12)   

 

Pridávať ku Biblii, sa nič nesmie 
 

Zjv 22:18 Ja dosvedčujem každému, kto počúva 

prorocké slová tejto knihy. Keby niekto k tomu 

niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto 

knihe. 

2Jn 1:9 Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v 

Kristovom učení, nemá Boha.   

Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna. 

To znamená, že ak niekto k Božiemu učeniu 

pridáva zväzujúce ľudské náuky - náuky 

magistéria a Tradície, nemá Boha. Tvrdé 

slová, ale Božie, pravdivé.  
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Biblia  - spísané Božie slovo je teda trvácne a nadčasové, neomylné 
Božie slovo trvá naveky, učenie sa nevyvíja, je 

stále rovnaké. (1Pt 1,25). To znamená, že čomu 

verili apoštoli, tomu máme veriť aj my. Nič 

navyše. (zatiaľ čo Katolícke učenie sa historicky 

stále pridáva, vyvíja) 

Biblia keď sa porovnáva s Koránom, Védami, 

alebo inými náboženskými spismi, tak Biblii sa 

nič nevyrovná. Žiadne náboženské spisy 

neobsahujú historické fakty, ktoré možno ľahko 

overiť, roky, časy panovania panovníkov. 

O kresťanoch píšu aj rôzni nezávislí nekresťanskí 

historici: Jozef Flavius; Plínius - korešpondencia 

s cisárom Trajánom z roku 111-113;  Publius -  

Spis Letopisy z roku 115-117; Talmud – rabínske 

dialógy, Maraban Sarapion -  Sýrsky stoik spis 

z roku 73. Teda aj tí, čo s kresťanstvom nemajú 

nič spoločné informujú pravdivo o kresťanoch, 

Ježišovi Kristovi.  

Ďalej o pravdivosti Biblie svedči Archeológia – 

nájdi si na webe Biblické archeologické noviny. 

Koľko kníh má Biblia? 
Biblia má 66 kníh. 39 kníh Starého zákona, 27 

kníh Nového zákona. Aj Židia majú tie isté knihy 

starého zákona ako aj všetky kresťanské cirkvi, 

okrem katolíckej. Už v druhom storočí bol pre 

kresťanov kánon Písem Biblie automaticky 

uzavretý, to znamená, že aj bez schválenia 

koncilom v Hippo A Kratágu už prví  kresťania 

nebrali ako Božie slovo iné listy a spisy údajných 

apoštolov.   

Samozrejme, že existujú aj iné Apokryfné knihy, 

ktoré nie sú v Biblii, a ktoré rôzne informačné 

média niekedy oznamujú, že našli svetový objav. 

Za apokryfy sa pokladajú knihy, ktoré nie sú 

v Biblickom kánone, teda nie sú v Biblii. Sú to 

napríklad: Evanjelium Petra, Tomášovo 

evanjelium, Skutky Petrove, Apokalypsa Petrova, 

Jakubovo protoevanjelium a iné. V tej dobe 

bývalo totiž zvykom že hocikto niečo napísal a 

podpísal sa menom nejakého dôležitého človeka. 

Preto napríklad apoštol Pavol podpisoval rovnako 

svoje listy, aby vedeli kresťania rozpoznať 

falzifikáty. (2 Sol 3,17; 1 Kor 16,21; Kol 4,18)  

Ak sa aj nájde nejaký spis, lebo útržok, alebo 

„Davinciho kód“, tak sú to len falzifikáty. A stačí 

ak sa spomenie čas jeho vzniku, ako napríklad to 

bolo naposledy, keď médiá roznášali správu 

o nájdenom útržku, ktorý datujú do štvrtého 

storočia. Už len čas vzniku je totálne mimo 

apoštolských čias, mimo toho, čo mali prví 

kresťania, mimo pravdy.  

Katolícka cirkev pridala do Biblie Starého 

zákona v roku 1546 ďalších šesť kníh do Biblie. 

Sú to Apokryfné knihy: Kniha Judita, kniha 

Tobiáš, kniha proroka Barucha, Kniha Sirachova, 

Kniha múdrosti, Prvá a Druhá kniha 

Machabejcov, dodatky knihy Daniel, Ester. 

Nepatria do Biblie a nemajú sa čítať ako Božie 

slovo. Čiže nie sú Božie slovo.  

Prečo? Je na to veľa dôvodov, spomeniem aspoň 

tri, jednoduché.  

- Tieto knihy si schválila a pridala iba Katolícka 

cirkev až v 16 storočí do svojej Biblie. Písmo, 

ako je v dnešnej podobe brali už kresťania -

druhého storočie za ukončené.  

- V Novom zákone sa vždy niekto odvoláva 

a cituje knihy Starého zákona. Tieto pridané 

apokryfné knihy nie sú nikde citované, teda sám 

Ježiš a apoštoli ich nepoužívali ako Božie slovo 

a neodvolávali sa na ne. Čiže Ježiš a apoštoli im 

nedali žiadnu dôležitosť.  

- Tieto Apokryfné knihy nepodávajú žiadnu 

náuku.  

Ak chceme Bibliu vysvetľovať Bibliou, tak je 

tam taká nádherná návesť, koľko kníh má mať 

Biblia: Prorok Izaiáš má 66 kapitol. 66 kapitol 

znamená 66 kníh Biblie. 39 kapitol ešte hovorí 

o Starom zákone. 27 kapitol o Novom.  Keď sa  

to prenesie na počet kníh Biblie, tak 40 kapitola 

Izaiáša sa začína Novým zákonom. 
 

Božie slovo je každodenným duchovným chlebom pre kresťana 

Boh má v živote kresťana prvé miesto. Poznať 

Boha, poznať Božie slovo, konať Božiu vôľu, 

ktorá je napísaná v Božom slove kresťan pokladá 

za najdôležitejšie v živote. Kresťan sa kŕmi 

Božím slovom a bez tohto pokrmu je hladný.  

Zomrieť bez poznania Boha, ktorý sa odhalil 

pre nás v písomnej forme v Biblii je ako 

zomrieť doma na hlad s bochníkom chleba na 

stole.  Hieronym, prekladateľ Biblie do Vulgáty 

povedal: Nepoznať Písmo znamená nepoznať 

Krista.
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Evanjelium – najdôležitejšia časť týchto novín 

Evanjelium – pohoršenie, alebo bláznovstvo ? 
 

Už ste niekedy počuli evanjelium? Každý katolík 

si teraz pomyslí na čítanie štyroch evanjelií – 

Mareka, Matúša, Lukáša a Jána. Áno sú to 

evanjeliá, ale nie je to evanjelium, ktoré vyslal 

Ježiš Kristus ohlasovať každého, kto mu uverí.  

Evanjelium je dobrá, radostná zvesť.  

Evanjelium je krátka správa a štyri evanjeliá nie 

sú krátke správy. Je to radostná správa, ktorá sa 

nedá udržať a musí sa ďalej šíriť. Je pre tých, 

ktorí ho prijmú s otvoreným srdcom. Evanjelium 

u niektorých vzbudí vieru, pre niektorých bude 

pohoršením, pre niektorých bláznovstvo.  

Teraz vám idem zvestovať pravé Božie 

evanjelium, ktoré u vás vyvolá vieru, alebo 

pohoršenie, alebo si poviete: to je bláznovstvo, 

a neuveríte mu.  

Väčšina z vás toto evanjelium bude počuť prvý 

krát. Je to Božia cesta záchrany, spásy človeka. 

Je to jediná cesta do neba a inej niet, inú Boh 

nedal! Počuť zvesť o evanjeliu je jediná cesta, 

ako môže človek získať dar milosti, viery, 

spasenia. Je to jediná cesta, ako sa môže človek 

stať kresťanom, čiže nasledovateľom Krista.  

Ak človek verí v Boha, Ježiša Krista, Ducha 

Svätého bez počutia správy evanjelia, verí potom 

iba ľudským náukám a žiadna ľudská náuka ešte 

nespôsobila biblickú vieru, žiadna ľudská náuka 

ešte neurobila z človeka kresťana podľa 

podmienok, ako chce a vyžaduje Boh, žiadna 

ľudská náuka ešte nikoho nepriviedla k milosti, 

spáse, čiže do neba. 

 

Tak teda tu je Biblické, Božie evanjelium: 

Boh skrze svoje zapísané slovo v Písme hovorí, 

že mzdou každého čiže aj toho najmenšieho 

hriechu je smrť. (Rim 6,23)(preto pred Bohom 

neexistuje ľahký, alebo ťažký hriech, to je len 

ľudská náuka. Každý hriech je smrteľný) 

Hriech jedného človeka  - Adama a Evy spôsobil, 

že smrť prešla na celé ľudstvo, teda keď sa 

narodíme, narodili sme sa už s týmto smrteľným 

hriechom. (Rim 5,12)(hriechom Adama a Evy 

sme nezdedili dedičný, malý hriech, ale 

smrteľný!) 

Ale aby človek mohol získať takú slávu, také 

spoločenstvo s Bohom, aké mali Adam a Eva 

v raji, kým ešte nezhrešili, Boh ponúka život, 

večný život skrze jedinú cestu spásy- skrze 

svojho syna Ježiša Krista. (Rim 6,23) (nie je to 

skrze členstvo v RKC, skrze  kňazov, skrze krst, 

skrze sviatosti, skrze spovede!) 

Prečo iba skrze Ježiša Krista? 

Lebo ten stav, v ktorom boli Adam a Eva pred 

hriechom nemôže človek  ničím navrátiť , aj keby 

konal od rána do večera dobré skutky. Lebo 

každý človek je hriešnik a aj ten najpočestnejší, 

najspravodlivejší človek zhreší za deň niekoľko 

krát! Akými skutkami si chce aj najspravodlivejší 

človek zaslúžiť nebo, ak iba jeden hriech za celý 

život spôsobuje smrť naveky, čiže peklo?  

Preto Boh nedal dobré ľudské skutky ako 

podmienku spasenia, lebo len jeden najmenší 

hriech za celý život ho odsúdi do večného 

zatratenia. Vlastne aj keby človek za celý život 

nezhrešil, Adamov zdedený hriech ho odsúdi do 

večného zatratenia.  

Preto Boh vymyslel jediné riešenie, ako k nemu 

prísť do neba a to tým, že svojho syna, ktorý je 

Bohom poslal na zem v ľudskom tele. Namiesto 

toho, aby sme my trpeli za hriech Adamov a za 

svoje hriechy večným zatratením, namiesto toho 

poslal svojho syna na svet a JEHO STRESTAL 

ZA NAŠE HRIECHY. Čiže za tie hriechy, ktoré 

sme spáchali, páchame a ešte spáchame sme my 

mali byť potrestaní peklom. No Boh nás tak 

miloval, že radšej strestal svojho Syna za všetky 

naše hriechy, len aby si nás adoptoval za svoje 

deti, aby nás nepotrestal (Iz 53,5; Rim 4,25; 1 

Kor 15,3; 1Pt 2,24) Boh to vyriešil jedinou 
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obeťou Ježiša Krista. (Nie každodennou obeťou 

kňazov, nie omšami!) 

To znamená, že ty, ak uveríš tejto dobrej, 

radostnej správe, SI SPASENÝ, zachránený, 

neexistuje už pre teba večné odsúdenie, 

zatratenie!!! 

Rim 3:21 – 24 Ale teraz sa zjavila Božia 

spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon 

i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v 

Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet 

rozdielu: veď všetci zhrešili a chýba im Božia 

sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho 

milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. 

Ef 2:8 – 9 Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; 

a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, 

aby sa nik nevystatoval. 

Rim 11:6 Ale ak z milosti, už nie zo skutkov, 

inak by milosť nebola milosťou. 

Rim 6:15-18 Čo teda? Budeme hrešiť, pretože 

nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? 

Vonkoncom nie! Neviete, že komu sa dávate za 

otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho 

poslúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti 

pre spravodlivosť? No vďaka Bohu, že hoci ste 

boli otrokmi hriechu, zo srdca ste sa podriadili 

tomu učeniu, do ktorého ste boli uvedení, a 

oslobodení od hriechu stali ste sa služobníkmi 

spravodlivosti. 

Uverením v evanjelium si sa stal Božím 

dieťaťom a členom Kristovej cirkvi, ktorej 

matriku vedie Duch Svätý. (NIE členom nejakej 

pozemskej cirkvi, ale členom Kristovej cirkvi) 

Uverením v evanjelium sa zmazali všetky tvoje 

hriechy: minulé, terajšie, aj tie, ktoré ešte len 

spáchaš. Boh sa na teba bude dívať už len skrze 

Ježišove zásluhy a smrť, nie tvoje! To znamená 

že pred Bohom skrze Ježišovu krv si a budeš 

stále svätý, čistý, spravodlivý. (o tom v ďalšom 

čísle novín) 

Jediná podmienka tvojej spásy je VIERA 

V TOTO BOŽIE RIEŠENIE, ŽIADNE 

SKUTKY pre získanie spásy. 

Skutky po uverení v evanjelium sú potom 

dôkazom tvojej viery v Boha a nie sú na 

prilepšenie si spásy, lebo si už spasený, ale aby si 

získal stupeň odmeny v nebeskom kráľovstve. 

Čím viac skutkov, tým vyššia odmena. Všimnite 

si keď budete čítať Písmo: Kde sa spomínajú 

skutky, súvisia vždy s odmenou v nebeskom 

kráľovstve.  

TOTO JE TÁ RADOSTNÁ SPRÁVA, TOTO 

JE EVANJELIUM! 

Je to bláznivé, však? Je to pohoršujúce, však? 

Však je to na neuverenie a niektorí sa ťukáte po 

čele, že píšem bláznovstvá.  Ale iné 

EVANJELIUM NIE JE! INÁ CESTA AKO 

SA DOSTAŤ DO NEBA NIE JE! Boh nám 

ponúkol iba takúto cestu záchrany! Jediná cesta 

pre celý svet! 

Tým chcem povedať, že krst nie je podmienkou 

spasenia, ale viera. Sviatosti nie sú nutné ku 

spáse, ale vytrvanie v tejto biblickej viere. Kňazi 

NIE SÚ potrební ku spáse, lebo ich Boh 

v Novom zákone nikto nikde neustanovil, ale 

Ježiš Kristus bol posledný kňaz a Veľkňaz! Ten, 

kto uverí správe evanjelia, je kráľovským 

kňazom, ktorý má ohlasovať slávne skutky toho, 

ktorý ho z temnoty povolal do svojho 

obdivuhodného svetla. (1Pt 2,9) Ten, kto uveril 

evanjeliu, má hlásať túto cestu spásy všetkým 

okolo seba alebo ísť do sveta a hlásať odpustenie, 

odčinenie hriechov jedine skrze uverenie 

evanjeliu. Ten má prinášať každý deň duchovné 

obete Bohu. (1Pt 2,9) 

Tým chcem povedať, že pre človeka existujú len 

dve cesty: pre toho čo neuverí evanjeliu - peklo a 

pre toho čo evanjeliu uverí nebo. Žiaden očistec 

neexistuje, je to len katolícka ľudská náuka ! 

Gal 1:7 -9 (Evanjelium) Ono ani nie je iné, 

ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú 

prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme 

vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné 

evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je 

prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova 

hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné 

evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je 

prekliaty! 

To znamená, že ak vám niekto hlása iné 

evanjelium, inú cestu do večného života je 

prekliaty. Prečo také tvrdé slová a hneď dvakrát? 

Lebo ten, kto hlása iné evanjelium – inú cestu 

spásy vedie ľudí do záhuby! Preto je prekliaty 

lebo sa nedrží Božieho učenia, zapísaného čierne 

na bielom v Písme, ale predkladá vám ľudské 

podanie a hovorí, že je to Božie učenie! Preto je 

tu hrozba prekliatia, aby mal kazateľ bázeň pred 

Bohom z toho čo hovorí, učí, káže ľuďom, aby 

zvažoval každé slovo, ktorým učí ľud! 

Boh, Ježiš Kristus už urobil všetko pre tvoju 

spásu a ty ak chceš byť spasený, ak chceš už tu 

na zemi vedieť, že si spasený, že si zbavený 



Efatha! 
 

 
11 

 

trestov za svoje hriechy, že tvoje hriechy sú už 

odčinené, musíš len uveriť tejto radostnej správe! 

Nič viac! 

STRUČNE POVEDANÉ EVANJELIUM: Si 

hriešnik, a tvoj údel je  už len za jediný hriech 

peklo. Ale Ježiš za teba zaplatil a odtrpel 

všetko, uver tomu a hlásaj to ďalej! 

Všetci tí, ktorí uverili tejto radostnej správe, Boh 

im otvoril oči ako emauzským učeníkom, začali 

chápať Písmam a Božie slovo sa im stalo 

jediným vodcom, jediným životom, jediným 

chlebom, ktorým sa živia každý deň.  

Správa evanjelia je taká úžasná, taká 

bombastická, že človek ktorý jej uveril, nedokáže 

o nej mlčať. Človek, ktorý uveril, dostal Ducha 

Svätého a ten spôsobí, že človek  toto v sebe 

nedokáže udržať a s radosťou a so zápalom toto 

ohlasuje ľuďom. Preto apoštoli smelo 

a nebojácne ohlasovali evanjelium. Preto sa zo 

strachopudov stali po prijatí Ducha Svätého 

zapálení ohlasovatelia bez ohľadu na to, čo si 

náboženskí predstavitelia o nich myslia.  

Preto vám v týchto novinách aj ja predkladám 

evanjelium, lebo toto sa nadá v sebe dusiť, preto 

smelo bez strachu ho hlásam bez ohľadu na to čo 

si kto o mne myslí, čo si o mne myslia 

náboženskí predstavitelia. Preto vám v týchto 

novinách odhaľujem Biblické pravdy 

a poukazujem na zvrátené ľudské učenie, ktoré 

vás nemôže spasiť, preto vám odhaľujem že to 

čomu som bol od malička vedený, čomu ste aj 

mnohí z vás vedení, že to nie je Božie cesta, ale 

ľudská a Boh sa k nej nepriznáva! 

2Jn 1:9 Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v 

Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho 

učení, ten má aj Otca, aj Syna. 

Perlička: 40% katolíkov Južnej Ameriky už uverilo 
evanjeliu. Stali sa z nich teda protestanti, alebo 
Biblicky povedané kresťania. Z toho dôvodu aj 
pápež absolvoval nedávno cestu do Južnej 
Ameriky, aby pod hlavičkou Kristovho zástupcu 
postrašil ostatných katolíkov, aby boli verní 
jemu, „jedinej, pravej katolíckej“ cirkvi a jej 
náuke.  

 

Tridentský koncil preklial Biblické evanjelium.  
 

V predošlom článku ste sa mohli dočítať, ako 

Božie slovo sa vyjadruje pre tých, čo zvestujú iné 

evanjelium, inú cestu spásy ako Biblia. Zosiela 

na nich prekliatie, lebo hlásaním iného evanjelia 

nevedú seba a ľud do neba, ale do pekla.  

Tridentský koncil (1545-1563) cirkevný snem 

Rímskokatolíckej cirkvi sa vyjadril okrem 

definovania katolíckej náuky, dogiem aj 

k Biblickému evanjeliu.  

Tridentský koncil preklial tých, ktorí veria 

Biblickému, Božiemu evanjeliu!  

Tridentský koncil spolu vyslovil 233 prekliatí na 

tých, ktorí neveria katolíckej náuke! Tridentský 

koncil pridal za každou definovanou náukou a 

dogmou  prekliatie. Čo to znamená pre každého 

katolíka? To znamená že každý jeden katolík 

MUSÍ veriť všetkým dogmám katolíckej cirkvi 

a jej hlavnému učeniu. Ja viem že mnohí z vás 

katolíkov  neveria všetkému definovanému 

učeniu RKC. Čo z toho vyplýva? Katolík, ktorý 

neverí čo i len jednej dogme a hlavnému článku 

učenia RKC je anathema, čiže prekliaty, čiže 

exkomunikovaný z Rímskokatolíckej cirkvi! 

Samotným aktom neviery v čo i len jedinú 

prekliatu náuku sa človek bez toho, že by mu to 

kňaz, alebo biskup povedal exkomunikoval 

z katolíckej cirkvi! To znamená že do kostola 

chodí množstvo ľudí, ktorí sú bez toho, že by to 

vedeli exkomunikovaní z Katolíckej cirkvi. Ak 

chcete ostať aj naďalej katolíkom, musíte sa 

z hriechu neviery v katolícke učenie vyspovedať. 

Požiadajte svojich kňazov, nech vám povedia o  

všetkých prekliatiach, učenia ktoré RKC 

vyslovila, aby ste v nevedomosti neboli 

exkomunikovaný a teda neplatne neprijímali 

sviatosti! Lenže poviem vám jednu skutočnosť: 

Mnoho starších dokumentov RKC sa neprekladá 

do rodných jazykov ľudí a teda ani kňazi 

nevedia, čo vlastne učia a čomu veria, lebo ich to 

v seminároch neučili buď schválne, aby nezačali 

rozmýšľať a neodišli zo seminára, alebo ani 

v seminároch nevedia, čo vlastne Rím kedy 

vyslovil.  Postupom času niektoré prekliatia 

zverejním v týchto novinách, aby ste neboli 

v nevedomosti, ale spoznali pravdu. 
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Prečo prekliatia Tridentského koncilu platia aj dnes? 
 

Pretože ešte doteraz neboli odvolané. Prečo 

neboli odvolané? Pretože by si tým RKC išla 

sama proti sebe. Pretože by tým padla pápežská 

neomylnosť a neomylnosť magistéria ohľadom 

učenia RKC! RKC za mnoho storočí neodvolala 

žiadne zo svojich definovaných učení, aj keď 

mnohé z nich sú proti Božiemu slovu, teda proti 

učeniu ktoré stanovil Boh! A čo spôsobili 

prekliatia Tridentského koncilu pre tých, čo 

neveria učeniu RKC? Najsilnejšiu vlnu Inkvizície 

na čele s Jezuitmi. To znamená že keby ste teraz 

neverili nejakému článku  učenia RKC,  

a Inkvizícia by ešte trvala, zanedlho by sa to 

vedenie RKC skrze nejakých bonzákov 

dozvedelo a vytĺklo by z vás úplnú vieru v učenie 

RKC, alebo by vás popravilo. Mnohí z vás si 

pamätajú komunistický režim, ako sa udávalo , 

bonzovalo  a mnohí trpeli aj za  každú maličkosť, 

ktorí nesedeli režimu. Presne o tom bola aj 

Invizícia, ale bolo to omnoho horšie, lebo  RKC 

to robila v mene Boha a ľudia bonzovali 

s vedomím, že si tým zabezpečia nebo a že tým 

slúžia Bohu! 

Jedna vec je istá – prekliatia stále platia a RKC 

ešte neodvolala učenia, ktoré sú proti Bohu a za 

ktoré zabíjala ľudí veriacich jedine Božiemu 

slovu. Pre tých, ktorí chcú naďalej zostať verní 

učeniu RKC odporúčam preštudovať si všetky 

prekliatia RKC, aby ste nevedomky nežili 

v exkomunikácii, aby ste neprijímali sviatosti 

svätokrádežne.  

Pre tých, ktorí chcú veriť Bohu, Božiemu slovu a 

veriť evanjeliu a Božiemu učeniu zapísanému 

v Písme, existuje len jedno východisko:  

2Kor 6:17-18 A preto vyjdite spomedzi nich, 

oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa 

nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším 

Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, 

hovorí všemohúci Pán.“  

alebo  

Zjv 18:4-5 „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste 

nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám 

nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú 

až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho 

neprávosti. 

 

PS: RKC odvolala nedávno  jedno prekliatie: 

v roku 1054 sa navzájom prekliali pravoslávni 

a katolíci, keď sa schizmou rozdelili na východ 

a západ. Nedávno obe strany tieto prekliatia 

vzájomne odvolali. Iné prekliatia, teda hrozby 

exkomunikácie pre tých, ktorí nechcú veriť čo 

i len jednému článku viery RKC NEBOLI 

odvolané! 

 

Kto a čo je Cirkev, kto je kňazom? 

 
Cirkev založená Ježišom Kristom nie je 

spoločenstvo pokrstených, a zapísaných vo 

farskej matrike.  

Cirkev založená Ježišom Kristom je zvláštnym 

(odlišným, oddeleným) ľudom, je to duchovné 

spoločenstvo spasených ľudí: 

 1Pt 2:9 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské 

kňazstvo, svätý národ, ľud určený na 

vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky 
toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho 

obdivuhodného svetla. 

Po storočiach cirkevných premien, od  cisára 

Konštantína v štvrtom storočí rímska hierarchia 

uchvátila pre seba výlučné právo robiť to, čo 

Kristus zamýšľal pre všetkých svojich učeníkov, 

alebo nasledovateľov, čiže pre všetkých 

veriacich. (Hunt) 

Každý človek, každý veriaci je kňazom Krista 

kráľa. Neexistuje v Novom zákone žiadne 

špeciálne kňazstvo, ale všeobecné, to znamená 

platné pre všetkých veriacich.  

Vo svojej výzve v Jánovi 17 kapitole Kristus 

opakovane poukazuje na skutočnosť, že jeho 

učeníci – i keď zostávajú ako svedkovia na zemi 

– z tohto sveta nie sú, ale boli z tohto sveta 

vybraní.  

Oddeliť sa neznamená žiť vo vlastných, 

oddelených spoločenstvách (komunite, kláštore, 

fare), alebo vyhýbanie sa druhým, ale je to život 

uprostred každodenného kontaktu so svetom.  

Kresťanský život nie je dodržiavanie pravidiel 

a predpisov ktorejkoľvek rehole, alebo cirkvi, ale 

je to život poslušnosti IBA Božiemu Slovu. 
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Náuka Rímskokatolíckej cirkvi 
 

Najväčší priestor v novinách bude venovaný 

rozdielom, ktoré ľudia počas stáročí vymysleli 

ako náuku a predkladajú ju veriacim RKC ako 

záväznú.  

Náuka RKC ktorému sú veriaci RKC zaväzovaní 

sa skladá z učenia Biblie, Tradície, výrokov 

magistéria cirkvi. Biblia a Tradícia sú si podľa 

učenia RKC rovné. Centrála učenia RKC 

a vedenia je v Ríme. Teda, čo vyhlási Rím ako 

náuku, to musia veriť katolíci po celom svete.  

(Centrála učenia kresťana je Biblia a sídlo nebo) 

Pre porovnanie:  

Učenie Jehovistov sa skladá z Biblie, ktorú si 

sami upravili, a z učenia Strážnej veže, čiže 

všetkého čo napíšu z Jehovistického centra 

v Pensylvánii. 

Učenie Mormónov sa skladá z Biblie a knihy 

Mormón, ktorá je rovná Biblii. Svoje stredisko 

majú v Salt Lake City v Utahu, odkiaľ pramení 

všetka náuka  a kde sa naďalej rozširuje kniha 

Mormón. Tam majú a aj svoj chrám na 

náboženské rituály.  

Čo majú tieto tri „cirkvi“ spoločné? To, že Bibliu 

dávajú na roveň s tradíciou, učením ľudí. 

A záväzné je predovšetkým to, čo vyrieknu 

hlavní predstavitelia týchto náboženstiev, nie to 

čo hovorí Biblia. Biblia je až druhoradá.  

Všetky pravé kresťanské cirkvi majú za svoje 

učenie IBA Božie slovo.  

Žijeme v prostredí, ktoré je silno katolícke, a keď 

niekto príde a začne hovoriť o Bohu a nie je 

kňaz, hneď sa berie s pohŕdaním. Všetko iné, 

okrem katolíckej náuky je v tomto prostredí 

považované za blud, sektárstvo. 

Čo je sekta? 

Za sektára všeobecne sa považuje ten, kto bez 

hľadania a rozmýšľania, overovania si prijíma 

všetko, čo náboženský vodca predkladá.  

Nepripomína vám to niečo? Skúsim dať 

pomocnú otázku: Ak ste niečo počuli od 

náboženských vodcov, overili ste si to 

a preskúmali, či je to naozaj tak,  alebo ste to len 

prijali také ako vám to povedali a veríte tomu? 

Ak ste niečo počuli od náboženských vodcov 

a nerozumeli ste tomu, alebo dávali ste si otázky: 

odkiaľ tento učí náboženské teórie, išli ste za ním 

a opýtali ste sa odkiaľ to má a nech vám to lepšie 

vysvetlí? Ak ste na kázňach počuli niečo, čo si 

myslíte, že nie je pravda, zdvihli ste ruku 

a opýtali ste sa, ako to kňaz myslí, a po kázni mu 

dohovorili, že to nie je pravda?  Ak ste na 

kázňach počuli náuku o Bohu, večnom živote, 

spýtali ste sa, kde v Biblii to máte hľadať? Pokiaľ 

viem, tak v kostole som zatiaľ nikoho nevidel so 

zdvihnutou rukou, aby sa opýtal niečo, čomu 

nerozumie, čo tuší že nie je v Biblii. Podobne to 

bolo aj so mnou. Opýtať sa na niečo na omši by 

bolo znesvätením omše. A tu je ten problém, 

človek slepo prijíma, na nič sa nepýta, nič 

neskúma, lebo dôveruje svojim vodcom. Toto je 

znak sektárstva a slepého nasledovania.  

Ľudia veriac svojim náboženským vodcom sa 

úplne na nich spoliehajú a preto veľmi málo 

katolíkov číta Bibliu. Takmer nikto! Lebo veria, 

že na to majú kňazov, biskupov, aby oni 

študovali, aby ich oni viedli, zatiaľ čo ľudia sú 

povinní iba plniť náboženské povinnosti. Pritom 

stačí si prečítať vyhlásenia, kázne niektorých 

kňazov, biskupov a ak skúmate, zistíte že niektorí  

hovoria aj proti náuke Katolíckej cirkvi.  

Ján Pavol II. prehlásil, že byť dobrým katolíkom 

znamená „nasledovať učenie nášho Pána 

vyjadrené skrze katolícku cirkev“. Úprimní 

katolíci sa nemôžu učiť priamo zo slov Krista z 

Biblie, ale musia prijať ich vysvetlenie od RKC. 

Je to stále to rovnaké popretie slobody svedomia 

a individuálnej morálnej autority voči Bohu, 

ktoré Rím praktikoval počas histórie. (Hunt) 

Podľa II. Vatikánskeho koncilu nikomu nie je 

dovolené ani polemizovať s rozhodnutím 

magisteria vo veciach viery a morálky. Iba 

hierarchia môže vykladať Bibliu a katolíci musia 

také vysvetlenie prijať ako vysvetlenie od Boha. 

Kde sme my ľudia boli, keď Boh tvoril nebesia? 

Kde boli svätí, kde boli pápeži, keď Boh stvoril 

svet a dával zákony? 

Rim 11:34 -36 Veď kto poznal Pánovo 

zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom?  A kto 

mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? 

Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. 

Jemu sláva naveky. Amen. 

Iz 40:14 U koho sa radil, aby mu vysvetlil a 

naučil ho ceste práva, (aby ho naučil vedomosti) 

a cestu múdrosti mu ukázal? 

Iz 40:18 Ku komuže prirovnáte Boha, akúže k 

nemu postavíte podobu? 
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Boh dal Izraelu zákon.  

Po určitom čase sa Izraelský ľud dal na 

modlárstvo. Vznikla skupina, nazvali sa farizeji, 

ktorí chceli očistiť Izraelské náboženstvo od 

modlárskych praktík, no prepadli pravému opaku. 

Namiesto toho, aby stáli za Božím zákonom 

a praktizovali ho, tak v snahe zapáčiť sa Bohu aj 

ľuďom vytvorili a pridali tradície – podanie 

starších. Vymysleli tradíciu a podávali si ju 

z generácie na generáciu aby ju dodržiavali a aby 

ich ľudia pokladali za horlivejších a potom tieto 

tradície sa snažili  učiť Izraelský ľud, aby ich 

zachovával. Ako Písmo hovorí  - kázali, ale 

nekonali tak. Neskôr, po Kristovi bola táto 

židovská tradícia spísaná aj s vysvetleniami 

zákona od rabínov v Talmude.  

Za Ježišových čias najvyššími predstaviteľmi 

náboženstva boli zákonníci, farizeji. Ako sa 

k nim Ježiš správa? Čo o nich hovorí? Má k nim 

úctu? NIE. Pretože úplne odbočili od Božieho 

slova, nekonajú čo Božie slovo hovorí, ale 

vymysleli si svoje náboženské pravidlá a tradíciu 

starších a tú kážu ľuďom zachovávať. Každé 

stretnutie Ježiša s najvyššími predstaviteľmi 

náboženstva bolo konfliktom. Ježiš mal pre nich  

vždy výstižné slovo POKRYTCI. Oni podľa 

Božieho slova skúmali, kedy príde Mesiáš, 

vedeli, čo bude konať. Napriek jeho skutkom, 

napriek tomu, že sa im sám ohlásil, napriek tomu 

ho nespoznali. A keď prišli s Mesiášom do 

kontaktu, chceli ho zabiť. Stačilo mať otvorené 

srdce pre Božie slovo a spoznali by ho. Nikodém 

bol jedným z farizejov, ktorý skúmal, hľadal 

a nebol zatvrdený, nebol slepý vodca 

a poslucháč. 

Či vám to nepripomína dnešnú dobu? Na dnešnú 

RKC by Ježiš použil tie isté slová ako na 

vtedajších predstaviteľov náboženstva: pretože už 

Ježiš pre spásu všetko vykonal, všetko Boh dal 

spísať do svojho slova a napriek tomu RKC stále 

tvrdí že pre spásu niečo treba konať, stále treba 

Ježiša na omšiach obetovať a vymýšľa nové 

učenia, ktorými zaväzuje svojich členov.   

Mt 23:13 Beda vám, zákonníci a farizeji, 

pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred 

ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo 

vchádzajú, vojsť nedovolíte. 

Dnešná RKC má Božie slovo, čierne na bielom 

a aj ho číta v kostoloch. Napriek tomu hlása a učí 

mnohokrát to, o čom nie je v Božom slove ani 

zmienka! Tradíciu, dogmy, povýšila nad Božie 

slovo a pod ťažkým hriechom prikazuje ľuďom 

veriť im a zachovávať ich. Myslí si že ma kľúče 

od nebeského kráľovstva, preto všetko, čo RKC 

vymyslela si myslí, že je od Boha.  

 

Je tradícia učenie Boha, alebo ľudí? Ako Kristus reagoval na tradíciu? 
 

Bol to práve Ježiš, ktorý tvrdo a bez 

kompromisov odsúdil farizejov a zákonníkov za 

to, že ľuďom predkladajú tradície, povyšujú ich 

nad Božie slovo. Jednoduchšie povedané – 

ľudské výmysly, ľudské chápanie, vysvetlenie 

zákona, ľudské príkazy, čiže výmysly, chápanie 

a príkazy náboženských vodcov povýšili nad 

Božie slovo. Povýšili nad to, čo mali písomne od 

Boha zaznačené v Mojžišových knihách, nad to, 

čo čítavali v synagógach. Ak aj niekedy sa Ježiš 

vyjadril voči náboženským vodcom Izraela, vždy 

ich tvrdo a nekompromisne karhal za to, že 

nekonajú podľa Božích nariadení, ale podľa 

Tradícií. (pozri si napríklad evanjelium podľa 

Matúša, celú 23 kapitolu) 

Súčasná doba je len opakovanie histórie. 

Náboženskí vodcovia sú len viac a viac závislí na 

Tradícii ako Biblii. Mnoho kňazov sa vám prizná, 

že nečíta Bibliu.  

Ktokoľvek sa chce držať aj učenia Biblie, aj 

učenia Tradície, aj toho, čo vyrieknu autority 

cirkvi ako záväzné učenie, neostáva v Božom 

učení a nemá Otca a Syna.  

 

Tradície RKC dnes. 
 

Božie slovo zapísané v Biblii dáva záruku, že ak 

budete sa držať iba Biblie, nikdy nezakolíšete, 

nebudete mimo správneho učenia. Čokoľvek čo 

sa pridá k učeniu Biblie ako náuka je už mimo 

Božieho učenia a mimo spásy.  

Učeniu Rímsko - katolíckej cirkvi ku ktorému 

som bol odmalička učený sa skladá z Učenia 

Biblie, Tradície a toho, čo magistérium RKC, 

čiže učiteľský úrad cirkvi(magistéria), na čele 

ktorého je pápež schvália za dogmu, za záväzné, 

aby tomu veriaci RKC povinne pod ťažkým 
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hriechom verili a dodržiavali. Rozdiel Tradície 

RKC oproti Izraelskej tradícii je v tom, že 

Tradícia RKC nikde nie je spísaná. Takže sa 

nikde nedozviete, ani si neprečítate čo je a kde je 

tradované učenie RKC. (Židovské tradované 

učenie si môžete prečítať v Talmude, 

Mormónsku tradíciu v knihe Mormón) 

Ježiš odsúdil Izraelskú tradíciu a RKC napriek 

tomu predkladá ľuďom veriť svojej Tradícii. Ale 

akej a ktorej, keď nikde nie je písomne spísaná 

a nikto z kňazov, biskupov, či pápeža nevie 

spísať Tradíciu, ktorej majú veriaci RKC veriť? 

Jeden konkrétny pápež z nedávnej minulosti 

odvážne vyhlásil : „Ja som Tradícia“. 

Boh nezanechal okrem Božieho slova nič iné, 

čoho by sa mal kresťan, čiže človek veriaci 

v Boha Biblie pridržiavať a zachovávať navyše. 

Napriek tomu učenie RKC nám zanechalo 

(väčšinou od roku 1000 po Kristovi) množstvo 

vymyslených ľudských náuk, doplnkov nariadení 

a príkazov náboženských vodcov. Učenie RKC 

pokladá dokonca Tradíciu za rovnú Božiemu 

Slovu. To znamená – Boh povedal slovo, človek 

povedal slovo a tieto slová – dokonalého Boha 

a nedokonalého človeka sú na rovnakej úrovni. 

Slová Stvoriteľa sú na rovnakej úrovni ako slová 

stvorenia. Prax ale ukazuje, že Tradícia je nad 

Božím slovom.  

Mk 7:13 (CZ) Rušíte Boží slovo svou tradicí, 

kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte 

spoustu." 

Lenže človek, ktorý číta a pozná Písmo hneď 

vybadá, že tu niečo nesedí, že ľudské slová, 

ľudské náuky a prikázania, ľudská Tradícia RKC 

sú viac ako Božie slovo! Príkazy, nariadenia 

človeka sú nad Božie príkazy a nariadenia.  

Farizej – ideál spoločnosti, svätosti, 

nasledovania. Robí všetko ďaleko viac, ako 

Písmo vyžaduje. 

Boh v Biblii Starého zákona prikazuje postiť sa 

jeden krát v roku – na deň zmierenia. Iba vtedy sa 

postilo. Postilo sa aj bez vody.  

Ale ako Písmo zaznamenáva, čo konal farizej 

a vravel farizej pri príchode do chrámu:  

Lk 18:12 Postím sa dva razy do týždňa, dávam 

desiatky zo všetkého, čo mám. 

To znamená, že farizeji učili ľud postiť sa 

viackrát ako jeden deň  v roku.  

Písmo prikazuje dávať desiatky zo základných 

vecí, no Farizej dáva zo všetkého (maty, kôpru 

rasce, jednoducho zo všetkého čo sa urodilo a tak 

učia ľud...) 

Vlastnosti kultu, sekty 

Kán. 752 CIC - Aj keď nie súhlas viery, predsa 

však nábožnú poslušnosť rozumu a vôle treba 

prejaviť náuke, ktorú buď Najvyšší veľkňaz, 

alebo kolégium biskupov hlása o viere alebo 

mravoch, keď vykonávajú hodnoverné 

magistérium, hoci túto náuku nezamýšľajú 

vyhlásiť definitívnym úkonom; veriaci sa teda 

majú starostlivo vyhýbať tomu, čo sa s ňou 

nezhoduje. 

Jednoducho povedané obyčajný človek má 

chodiť na omše, počúvať, mlčať, modliť sa. 

Nedajbože, keby si obyčajný človek pochopil 

veci z Písma inakšie, tak sa má vyhýbať tomu 

chápaniu a nábožne sa podriadiť sa chápaniu 

vedenia RKC. Alebo ak by ste chceli pochopiť 

biblické pravdy bez Tradície, alebo magistéria 

cirkvi, nemôžete, ba nesmiete.  

Tu máme jasné popretie individuálnej 

morálnej zodpovednosti, akú nachádzame 

v ktoromkoľvek kulte, či sekte! II. Vatikánsky 

koncil teda vzniesol požiadavku nemysliaceho 

podrobenia sa.  

Keď dôjdeme k viere, morálke a ceste spásy, 

katolíci musia nechať svoj rozum v šatni pred 

dverami a prijať čokoľvek, čo cirkev predkladá. 

Zrejme tento zákaz slobody svedomia je spojený 

s totálnym potlačením základných ľudských práv 

pre ľudstvo na celom svete, čo je stály cieľ od 

vzniku rímskeho katolicizmu v 11 storočí. (Hunt) 

CIC 749 Najvyšší veľkňaz je na základe svojho 

úradu neomylný v magistériu, keď ako najvyšší 

pastier a učiteľ všetkých veriacich, ktorý má za 

úlohu posilňovať svojich bratov vo viere, 

definitívnym úkonom vyhlasuje náuku o viere 

alebo mravoch za záväznú. (A pridáva prekliatia) 

Vyvstáva otázka, aký veľkňaz, keď Ježiš Kristus 

bol posledný kňaz a Veľkňaz a nikoho po sebe 

neustanovil? (Hebrejom 7-9 kapitola) 

Katolíci, ste viazaní katolíckou náukou. Viem, že 

mnohí neveríte mnohým dogmám a učeniam 

RKC. Ak chcete byť naďalej katolíci, to nestačí, 

že vás pokropili a ste v matrike, ale ste viazaní 

náukou RKC a máte jej veriť. 

Alebo máte druhú možnosť – uveriť Bohu a byť 

poslušní vierou iba Bohu, Božiemu slovu.  
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Dekréty, vďaka ktorým vzniklo učenie Tradície 
 

Ta požadovaná slepá viera vo výroky pápežov 

a magistéria sa zdá že dáva zmysel, pretože 

Rímska cirkev je najväčšia a najstaršia. Predsa sa 

nemohli tie miliardy náboženských ľudí mýliť po 

1000 rokov! Viera je taktiež povzbudzovaná 

uistením, že rímskokatolícka cirkev je ta jediná 

pravá cirkev - ta jediná, ktorá môže vystopovať 

svoj pôvod až k pôvodným apoštolom, a že 

pápežská autorita pochádza priamo od Krista 

skrze Petra a neprerušené poradie  apoštolskej 

postupnosti. Ako dôkaz cirkev predkladá zoznam 

pápežov dozadu až k Petrovi. (Hunt) 

Prvým z týchto drzých podvodov  biskupov Ríma 

spolčených so svetskou mocou bolo takzvané 

„Donation of Constantine“ (Konštantínove 

Donácie) Vznikli vraj v štvrtom storočí 

a zaručovali biskupovi Ríma a jeho nástupcom 

nadvládu nad Rímom, Rímskou ríšou, neskôr nad 

celým svetom, čo vlastne trvá dodnes. RKC 

uznala, že Donácie sú falzifikátom až v 19. 

storočí. Napriek tomu RKC nič nestratila za to, 

čo získala pomocou falošných dekrétov. Všetko 

čo im Donácie nariaďujú, zabezpečujú, to je 

v RKC dodnes! Ich vznik datujú do ôsmeho 

storočia. To znamená, že celý pápežský systém je 

založený na Donáciách, nie na Biblii! 

 „Isidorian Decretals“ (Izidorské dekréty) 
zahrnovali okolo stovky vymyslených dekrétov, 

údajne vyhlásených najranejšími „pápežmi“ 

zároveň s falšovanými dopismi od 

predpokladaných cirkevných autorít a synod. 

(Pápežmi v úvodzovkách, lebo pápežstvo až v 7,8  

storočí. A potom spätne pôvodných biskupov 

Ríma ktorí vládli nad Rímskym územím nazvali 

pápežmi), Tieto falzifikáty boli práve to, čo 

Mikuláš I. (858-67) potreboval, aby ospravedlnil 

svoje tvrdenie, že pápeži „zastupujú Boha na 

zemi“ s absolútnou autoritou nad kráľmi - 

dokonca i s právom nariadiť „masakry“ tých, 

ktorí im oponujú - to všetko v mene Krista. 

(Hunt) 

Pápež Pius IX.  ( pontifikát 1846-1878) sa 

spoliehal na tento podvod, ktorý bol už tri 

storočia odhalený a použil ho pre vybudovanie 

základne, ktorou by donútil biskupov, aby 

vyhlásili pápežskú neomylnosť ako oficiálnu 

dogmu cirkvi! Ale svedectvo histórie odmieta 

apoštolskú postupnosť, tak aj pápežskú 

neomylnosť. 

Tieto dva falšované dokumenty sa stali 

základňou pre väčšinu „tradícií“, o ktoré sa dnes 

opiera učenie RKC. To znamená že učenie RKC, 

tradícia a výroky Magistéria sú založené na 

dvoch hlavných podvodoch! 

Zbožní katolíci budú šokovaní, keď sa dozvedia, 

že veľká časť toho, čomu sa hovorí „Tradícia“, 

ktorá je postavená na rovnakú úroveň ako Biblia, 

je v skutočnosti úmyselný vedomý podvod ich 

„neomylných“ a svätých otcov. (Hunt) 

Doktríny zbudované z týchto falzifikátov 

„Donation of Constantine“ a „Isidorian 

Decretals“ sú tak silne vpletené do katolicizmu, 

že dokonca i potom, čo celý ten podvod bol 

odhalený, pápeži neboli ochotní urobiť nutné 

opravy. NEOMYLNÝ PAPEŽ ZA 

NEOMYLNÝM PAPEŽOM POTVRZOVALI 

FALZIFIKÁTY. (Hunt) 

Doktríny a listiny hierarchie a hlavne pápežov 

sú to, s čím katolícka cirkev stojí či padá! 

Priemerný katolík z toho neverí ani polovicu! V 

tom prípade by sa ale nemal volať katolíkom. 

Dogmy a doktríny postavili tých, ktorí im veria, 

pod moc Ríma a prinútili ich, aby hľadali u kňaza 

to, čo je určené pre každého  pravého učeníka, 

nasledovníka Ježiša Krista!  

- Väčšina dogiem je proti Biblickej pravde, teda 

ľudské slovo a nie je rovné, ale je povýšené nad 

Božie slovo.  

- Čo človek nariadil dodržiavať, to je viac ako čo 

Boh povedal. 

- Čo spôsobovalo najväčšie rozdelenia cirkvi? 

Všetky učenia a dogmy, ktoré nemajú v Písme 

žiaden základ. 

Rim 1:18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti 

každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí 

neprávosťou prekážajú pravde. 

Zopár výťahov učenia Tradície: 

Dogma Bohorodička.  – Piate storočie, prvé 

veľké rozdelenie cirkvi. Vznik Nestóriánskej 

cirkvi, ktorá je dodnes v Iráku, Iráne, Sýrii, Indii.  

Prečo nemôže byť dogma Bohorodička?: Mária 

nie je matkou Boha, ale človečenstva. Ježiš 

Kristus je od večnosti, Mária porodila len ľudské 

telo, preto nemôže byť matkou Boha.  
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Dogma o Nepoškvrnenom počatí – Svojvoľne 

si ju pápež 8. decembra bez koncilu v roku 1854 

vyhlásil. Dovtedy všetko schvaľoval koncil. Po 

vyhlásení dogmy nastal prudký spor o tom či to 

bol pápež oprávnený vyhlásiť. Preto pápež rýchlo 

zvolal Prvý vatikánsky koncil a tam si dal 

odsúhlasiť neomylnosť. Pred hlasovaním 

o neomylnosti odišlo 55 biskupov, ktorí hovorili 

a história pápežstva to dokazovala - pápež je tiež 

len človek, preto nie je neomylný. Mnoho 

z biskupov čo hlasovali bolo donútených schváliť 

neomylnosť pápeža. Tých 55 biskupov, čo odišli 

pred hlasovaním založilo potom Starokatolícku 

cirkev, ktorá dodnes početná po Európe – 

Holandsko, Poľsko, Nemecko, Švajčiarsko, 

Rakúsko, Chorvátsko, Česko... vo Filipínach má 

viac ako 2 milióny veriacich. Starokatolíci prijali 

mnoho z protestantskej reformácie – neuznávajú 

pápeža, odmietajú učenie o premieňaní, nemajú 

celibát, je tam zapojených veľa laikov vo vedení 

cirkvi...(Seberíny) 

(8. decembra je Nepoškvrnené počatie a je to 

prikázaný sviatok.  Musíte ísť do kostola pod 

hrozbou ťažkého hriechu a musíte veriť tej 

dogme. Čiže tradícia vás viaže nad poslušnosť 

Písmu!) 

Bezhriešnosť Márie, Mária navždy panna - 

Mária bola taktiež človekom a preto mala 

hriechy. (Všetci ľudia zhrešili) Aj Adamov 

hriech mala, teda o bezhriešnosti tu nemôže byť 

ani slovo. Ak by aj bola naozaj bezhriešna, 

musela by byť Bohom. Lk 1,47 dokazuje, že 

sama seba považovala za hriešnu, pretože každý 

hriešnik potrebuje Spasiteľa. Mária Biblie mala 

deti – okrem Ježiša štyroch synov a dve, alebo tri 

dcéry. (Mt 12,47; Mk 3,32; Lk 8,20;  Gal 1,19). 

Ježiš považuje každého za brata, matku kto 

počúva Božie slovo a zachováva ho. Tým dal na 

roveň každého s jeho matkou a bratmi, kto uveril 

Biblii a plní, to, čo Boh vyžaduje od neho. Mt 

13,55 – tam sú vymenovaní Ježišovi bratia. Júda 

Ježišov brat je ten koho list máme aj v Biblii. 

Sám sa v ňom nenazýva Ježišovým bratom, ale 

jeho služobníkom, lebo vie, že Ježiš nie je jeho 

pravý brat, pretože má iného Otca 

Vyhlásenie skutočnej prítomnosti tela a krvi 

duše, božstva Ježiša v chlebe a víne pri omši – 

Transubstanciácia. Rok 1215, štvrtý 

Lateránsky koncil. Apoštoli nikdy nič 

nepremieňali, nejedli živého Ježiša, vždy jedli 

chlieb a pili víno. Pozri si: 1Kor 11,18-30; Mt 

26,29; Mk 14,25; Lk 22,18; Jn 6,51. Aj historický 

záznam od Justína dosvedčuje, že kresťania jedli 

chlieb a pili víno, že sa nič nepremieňalo! Pozri 

si Katechizmus článok. 1345. Večera Pánova je 

teda duchovné spoločenstvo s Pánom, na ktorej 

mali podiel iba spasení ľudia. Večeru Pánovu 

nevysluhovala žiadna extra náboženská kasta, ale 

ktokoľvek z poverených skúsených kresťanov. 

Čo teda spôsobilo vyhlásenie RKC o skutočnej 

prítomnosti tela krvi, duše, božstva Ježiša Krista 

v chlebe a víne? INKVIZÍCIU.  

Za to, že ľudia verili Biblii, že pri omši sa nič 

nepremieňa, za to boli zabíjaní. Za to, že sa 

nechceli kresťania podriadiť diktátu Ríma, za to 

boli vraždení. Pod nariadeniami pápežov, pod 

rukami Dominikánov, Jezuitov, kňazov 

a biskupov bolo popravených podľa historikov 

okolo 100 miliónov kresťanov, ktorí verili 

Božiemu slovu a nie náuke Rímskokatolíckej 

cirkvi. To znamená, že RKC má na svedomí viac 

mŕtvych ako Stalin alebo Hitler! A to všetko pod 

hlavičkou že pápež je Kristov zástupca na zemi, 

tak sa v mene Krista vraždili všetkých, ktorí 

nesúhlasili s učením RKC. Robil by toto Kristus? 

Kázal Kristus vraždiť? Toto nemohli konať ľudia 

slúžiaci Bohu, ale Satanovi. (Zjv 16,6; Zjv 17,6) 

Zjv 21:8 Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, 

vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a 

všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom 

ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.“ 

1Jn 3:15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je 

vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe 

večný život. 

Jak 1:21 Preto odložte všetku nečistotu a 

akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate 

slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 

2Kor 6:17-18  A preto vyjdite spomedzi nich, 

oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa 

nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším 

Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, 

hovorí všemohúci Pán.“  

Zjv 18:4 A počul som iný hlas volať z neba: 

„Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť 

na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho 

rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh 

sa rozpamätal na jeho neprávosti.  

PREČO? Lebo: 

Zjv 18:24 Našla sa v ňom krv prorokov a 

svätých a všetkých zavraždených na zemi!“ 

Tí, ktorí chcete byť Božím ľudom, vyjdite z toho 

Babylonu a Boh vás prijme za svoje deti. Kto 

spoznal a uveril evanjeliu, pochopí. (Zjv 17 a 18 

kapitola)  
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Očistec: 
Tam podľa učenia RKC duše odpykávajú trest za 

svoje hriechy. Táto vymyslená ľudská doktrína 

priniesla do RKC najviac moci a peňazí.  
Písmo nepozná očistec, iba nebo a peklo. 

Očistec vznikol až v roku 1439! 

Hebr 9:27 A ako je ustanovené, že ľudia raz 

zomrú a potom bude súd 

Stav duší spasených je v prechodnom stave, kde 

ešte nezakusujú plnosť Božej slávy. 

Stav duší zatratených ešte nie je celkom v pekle, 

ale v prechodnom stave, kde ešte v plnosti 

neprežívajú pekelné muky. Až na konci sveta 

budú nespasení po poslednom súde uvrhnutí do 

pekla a spasení ľudia  strávia večnosť na novej 

zemi a novom nebi. Prvé nebo sa pominie, naša 

zem bude zničená a budú nahradené novým 

nebom a novou. Čiže večnosť strávime na novom 

nebi a novej zemi. (2Pt 3,10-13; Iz 65,17; Iz 

66,22; Zjv 21,1)  

Nanebovzatie Panny Márie  
neexistuje o tom žiaden dôkaz v Písme, celé je to 

založené len na domýšľaní. Keďže Mária bola 

človek, nebola Boh, musela zomrieť. Aj Kristus 

ako človek umrel! Eliáš bol vzatý do neba za živa 

a o tom sa Písmo zmieňuje! Všetci kresťania 

veria, že nanebovzatie Márie nemohlo byť, iba 

katolíci veria opak. Kto už bol v Izraeli vie, že je 

tam hrob Márie. Či už je pravý, alebo ľavý, nič 

nemení na Biblickej skutočnosti – Mária bola 

smrteľný, hriešny človek a preto musela zomrieť. 

(Rim 6,23; Rim 5,12) 

 

1. novembra: sviatok Všetkých svätých 
 

 

Zanedlho bude sviatok Všetkých svätých. Biblia 

nikde neučí, že tí, čo zomreli v stave svätosti, 

majú kontakt s ľuďmi na zemi. Svätí nie sú ani 

Bohom, teda k nim sa nesmie modliť. Svätí 

neorodujú za nikoho, lebo Boh im neumožňuje 

žiaden kontakt so zemou.  To znamená, že 

akokoľvek sa človek ku svätým modlí, nikto zo 

zomrelých ľudí, to je jedno ako dobre žili, 

nepočuje jeho modlitby. Nikde v Biblii sa nikto 

nemodlil k tým, čo už zosnuli, akokoľvek boli 

svätí. Nikde v Biblii sa nikto nemodlil 

k Mojžišovi, Dávidovi, lebo k nejakému 

z prorokov. Biblia hovorí, že jedine ku Kristovi a 

a k Bohu Otcovi sa máme modliť!  

Modliť sa máme k Stvoriteľovi a nie 

k stvoreniu!!! 

Boh zakazuje vo svojom druhom prikázaní 

desatora, ktoré katolíci zostručnili aj úctu 

a klaňanie sa obrazom, sochám: 

Dt 5:7-10 Nebudeš mať iných bohov okrem 

mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, 

čo je hore na nebi, ani toho, čo je dolu na zemi 

alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať 

ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som 

žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosť otcov na 

synoch až do tretieho a štvrtého pokolenia u 

tých, čo ma nenávidia, ale zmilúvam sa až nad 

tisícimi u tých, čo ma milujú a zachovávajú moje 

príkazy. 

Boh je tvorcom všetkého a akokoľvek svätý 

človek nemá nič, čo by nedostal od Boha. Preto 

ak človek vzdáva úctu stvoreniam a modlí sa 

k nim o pomoc, ochranu, spásu, bozkáva ich 

podoby, uctieva ich atď., koná podľa Biblie 

hriech modlárstva. Čiže modliť sa orodovať 

a venovať svoje prosby stvoreniam namiesto 

Stvoriteľa Boh považuje za modlárstvo, 

ohavnosť, duchovné smilstvo. 

 

Iz 42:8 „Ja som Jahve, to je moje meno a svoju 

slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. 

 
 

A na viacerých miestach Biblia varuje, že 

modlári nevojdú do Božieho kráľovstva. Preto 

Boh zakázal v druhom prikázaní urobiť si 

akúkoľvek podobizeň Boha, Krista, aj človeka 

cez ktorú by sa k nemu v duchovných veciach 

utiekal, ktorú by vystavil niekde na stenu, na 

podstavec, ktorú by vyrezal, vytesal, ulial.  

Biblia na všade v Novom zákone uvádza, že 

svätý je ten, kto uveril v Ježiša Krista, teda 

veriaci človek, spasený. Nie je to žiaden 

posmrtný titul, ale titul pre živých veriacich 

evanjeliu, pre spasených ľudí. Svätosť sa 

nezískava vlastnými zásluhami, svätým sa človek 

stáva tým že uveril že bolo zaňho zaplatené, že 

Ježiš Kristus už odtrpel trest za jeho hriechy 

jedinou obetou, že cez vieru v Ježiša Krista sa 

Boh pozerá na človek ako na svätého a 

spravodlivého. Sviatok Všetkých svätých je 

ľudský výmysel, nie Boží a preto nikto nemá 

tomu veriť a nikoho nezaväzuje! 
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2 novembra: Pamiatka zosnulých, odpustky, očistec 
2 

Stačí zájsť do stredoveku. V knihe, ktorú 

odporúčam na konci novín: „Žena jazdiaca na 

šelme“ je aj história o vzniku Očistca, odpustkov.  

Na sviatok všetkých svätých aj pamiatku 

zosnulých získavajú katolíci plnomocné odpustky 

pre seba a pre duše v očistci.  

Odpustky - stručne historicky pripomeniem: 

Vatikánska kasa bola prázdna od predošlého 

(zhýralého) pápeža a tak na zaplnenie kasy začala 

RKC predávať odpustky, čiže vstup do neba. 

Bohatí ľudia si vstup do neba kúpili a potom si 

hrešili naďalej. Každý hriech mal svoju cenu. 

Chudobní mali smolu, že nemali na kúpenie si 

neba peniaze, tak sa museli snažiť o dobrý život. 

Takmer celý Vatikán, tak ako ho dnes možno 

vidieť, takmer všetok ten honos bohatstva bol 

postavený z predaja odpustkov, teda predaja 

večného života! Proti tomu vystúpili Luher a iní 

reformátori.  

Žiaľ, história pokračuje ďalej, účel je ten istý – 

získavanie peňazí z odpustkov, len v inej forme.  

Odpustky znamenajú, že človek mnohými 

účastiami na omšiach, modlitbami a odriekaniami 

opakovaných modlitieb, peniazmi za omše, 

rôznymi darmi cirkvi, skracuje čas duší v očistci 

a takisto aj sebe zmierňuje budúci čas v očistci... 

Očistec: Žiaden očistec neexistuje, je to len 

výmysel RKC. Stačí si len spomenúť, koľko 

peňazí ste už utratili za to, aby bola za dušu 

vášho príbuzného odslúžená omša. Priemerný 

katolík dáva každý rok na omše za zosnulých 

v očistci. Ak má veľa zosnulých v rodine, dáva 

slúžiť aj niekoľko omší. Keď si to človek spočíta  

za celý život, vyjde z toho veľmi slušná suma, 

ktorú si môže každý prepočítať sám podľa toho, 

koľko dáva na omše za zosnulých. (Taká 

podmienka k získaniu večného života v Biblii 

nikde nie je. Vlastne Ježiš povedal bohatému 

mladíkovi z evanjelia: Rozdaj majetok 

CHUDOBNÝM, (nie náboženským 

predstaveným!!!) ale ani toto nie je pravá 

Biblická podmienka pre získanie večného  života. 

V iných štátoch zasa cirkev získala množstvo 

majetku a pozemkov vďaka tomu, že zabíjala 

počas Inkvizície mužov kresťanov, čo verili 

Biblii a celý majetok im skonfiškovala. Ženy 

s deťmi boli vyhnané na ulicu.  

Je mnoho svedectiev a zjavení,  ale iba 

v katolíckej cirkvi, kedy duše zosnulých prišli 

z očistca buď s prosbou o modlitby, alebo 

s poďakovaním za omše, modlitby, za 

vyslobodenie z očistca.... Zaujímavé, že začali 

chodiť len po vymýšľaní učenia o očistci!  

Ak veríte, že pápež má moc zväzovať 

a rozväzovať, tak je to práve ON, kto môže 

jedinou dogmatickou formuláciou dostať 

NARAZ všetky duše z očistca! Pápeži sú za 

výmyslom očistca, oni ho môžu aj zrušiť! Ale 

oni to nikdy nespravia, pretože tým prestanú 

prúdiť peniaze, dary do RKC a RKC stratí 

moc! 

Kto už bol zapletený v špiritizme, vie, že duše 

zosnulých sa dajú vyvolať. Vie, že satan sa 

preoblieka ako anjel svetla a dokáže sa zjaviť 

a napodobniť všetko. Sú svedectvá obrátených 

satanistov, ktorí boli na najvyšších priečkach 

zasvätenia satanovi a potom sa obrátili k Bohu. 

Oni dosvedčujú že démoni dokážu napodobniť 

všetko po ľuďoch, ktorí sú zomrelí, aj živí – hlas, 

mimiku, pohyby, gestikuláciu... Kto má záujem 

môžem mu poskytnúť napríklad svedectvo 

bývalej satanovej kňažky, ktorá bola jeho 

pozemskou nevestou a neskôr s veľkými 

ťažkosťami a prenasledovaniami satanistov 

a Satana sa stala kresťankou. Pre kresťana, ktorý 

verí Božiemu slovu ako jedinému meradlu 

pravdy a jedinej autorite o tom čo nám Boh zjavil 

stačí, že Biblia zakazuje akýkoľvek kontakt, 

modlitby k mŕtvym, pretože mŕtvi vás nepočujú, 

lebo nemôžu mať žiaden kontakt so žijúcimi. 

Mŕtvi sú mŕtvi v našom pozemskom ponímaní, 

ale vo večnosti žijú. Mŕtvi sú mŕtvi  aj v tom 

zmysle, že nemajú schopnosť a silu nič urobiť 

pre nás, čiže pre nás bude kontakt s príbuznými 

a zosnulými alebo „katolíckymi svätými“ ak sú v 

nebi až po našej smrti. O tom, že kontakt so 

zemou nemôže nikto zosnulý mať svedčí aj 

skutočný príbeh z Biblie o Boháčovi a Lazárovi. 

Kto si chce pripomenúť pamiatku príbuzných 

zosnulých, stačí mu iba tichá spomienka 

a poďakovanie Bohu za to, že ich stvoril, že 

sme skrze nich na svete a za to, čo sme spolu 

s nimi prežili.  

O tom, kde človek strávi večnosť musí už vedieť 

tu na zemi. O tom sa nerozhoduje po smrti. Už 

teraz musíš vedieť či si spasený, alebo nie. Tretia 

možnosť – očistec neexistuje. Preto by si mal 

robiť všetko preto, aby si hľadal a  uveril v Ježiša 

Krista Biblie. Nie Ježiša Krista katolíkov, lebo 

katolícky Ježiš Kristus nie je Biblický Ježiš 

Kristus. (O tom v ďalšom čísle) Ak uveríš 

v takého Ježiša Krista, akého Boh zjavil v Biblii, 

Boh ti zadarmo dá dar spásy a utvrdí ťa 
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v spasení. Dá ti zadarmo istotu, že pôjdeš do neba 

už tu na zemi. Duch Svätý ti otvorí oči pre 

pochopenie Písma tak ako Emauzským učeníkom  

a na každej strane Biblie budeš nielen vedieť, ale 

aj vidieť to utvrdenie o svojej spáse a Boh sa ti dá 

skrze Bibliu spoznávať do takej miery, ako mu 

dovolíš. Ako Adam a Eva mali poznanie Boha 

v raji, no hriechom ho stratili, tak sa ti bude 

odhaľovať Boh, Božia sláva cez jeho slovo.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vezmite všetci, ktorým sa dostanú tieto noviny do rúk Bibliu a čítajte a proste sa Ducha Svätého, aby 

vám otvoril oči ako Emauzským učeníkom, aby ste pochopili Písmo a horeli vám srdcia zakaždým, 

keď budete čítať a počúvať Božie slovo. Božie slovo je jediná, absolútna pravda. Iba podľa Božieho 

slova budete súdení. Iba Božie slovo máte poslúchať. Iba Božie slovo bude jediné meradlo na 

poslednom súde, pre všetky národy, či už človek žije v Európe, alebo na konci sveta. Dnešný človek 

už nebude mať výhovorky pred Bohom, že nemal tú česť spoznať to čo nám o sebe Boh zjavil 

a písomne zanechal. Uverte teda Božiemu slovu, Božiemu plánu spásy, uverte Ježišovej jedinej 

dokonalej a dostatočnej obeti. Vyjdite z Babylonu. Nájdite si svoje miesto v najbližšom kresťanskom 

spoločenstve, ktoré učí, hlása Božie slovo, ktorému je Božie slovo jedinou a dostatočnou autoritou.  
 

Odporúčaná literatúra 
Rôzne kresťanské knihy, ktoré sa dajú zadarmo stiahnuť zo stránky. www.nkz.reformace.cz , z ktorej 

sa dá vypočuť aj obrovské množstvo mp3 Biblických kázní, vyučovaní.  

Vysvetlenie ťažkých, alebo protirečiacich si textov Biblie: Dave Hunt, Obrana víry 

Vysvetlenie Apokalypsy, história RKC, učenie RKC vo svetle Biblie: Dave Hunt: Žena jedoucí na 

šelmě  

Vysvetlenie rôznych katolíckych pojmov, učenia vo svetle katolíckeho učenia a Božieho slova: Dušan 

Seberíny: Dialóg o ekuménii (môžem zapožičať niekoľko kníh) 
 

Odporúčam si stiahnuť Biblický program TheWord 
Stiahnutie a inštalácia je popísaná na mojej web stránke v sekcii „Skôr ako začneš čítať túto stránku“. 

Do programu si môžete stiahnuť rôzne slovenské, české a grécke, hebrejské a celosvetové preklady. 

V základnom programe je aj Anglická verzia King James Version  (KJV)- najlepší historický preklad. 

Zo slovenských prekladov je najlepší a najdôveryhodnejší a najviac podobný originálu Roháčkov 

preklad. Z českých Bible kralická.  

Pre skúsenejších - Anglická verzia prekladu KJV obsahuje pri plnej inštalácii programu TheWord 

Strongov slovník. To znamená, že ku každému slovu v Biblii je priradené číslo. Po prejdení si na číslo 

sa vám zobrazí tvar slova v pôvodnom jazyku, ako sa píše, vyslovuje. Potom nasleduje určenie 

slovného tvaru, u podstatného mena aký pád, pri slovese aký rod bol použitý v origináli... Potom 

obsahuje aj rôzne významy originálneho slova. Ak budete vedieť používať Strongov slovník, tak vás 

potom nebude môcť nikto v učení o Bohu, o Biblickom učení vodiť za nos! 
 

Biblie Nového zákona zdarma 
Každý, kto chce, alebo  potrebuje Bibliu Nového zákona – ponúkam malé vreckové Biblie zdarma. 

Prajem si totiž, aby každý človek vlastnil svoju Bibliu a aby si do nej prípadne mohol robiť poznámky, 

podčiarkovať si, čo ho oslovilo. Biblická spoločnosť The International Gideons distribuuje tieto malé 

vreckové vydania zdarma po celom svete, bežne sa s nimi dá prísť do kontaktu na hoteloch.    
 

Pozvanie na Biblické zhromaždenie 
Srdečne pozývam všetkých na Biblické zhromaždenie. Zatiaľ sa koná každú druhú nedeľu, no ak Boh 

dá, bude každú nedeľu. Čas, miesto a termín sa dozviete včas na mojej web stránke, na titulnej strane. 

Na web stránke si môžete okrem iného prečítať moje svedectvo a učenie Biblie verzus učenie RKC: 

www.obratenykatolik.sk 

http://www.nkz.reformace.cz/
http://www.obratenykatolik.sk/

