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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 noviny EFATHA. Efatha
v preklade znamená „Otvor sa“ (Mk 7,34) .

- jedinú cestu danú Bohom, aby sme sa k nemu
dostali do večného života a dôležité pravdy
Božieho slova. Poukázať na Bibliu ako jedinú
dostatočnú, večnú Božiu autoritu, jedinú pravdu
o Bohu, jediné meradlo všetkého, čo sa týka
učenia o spáse a večnom živote...

Otvor sa pôsobeniu Božieho Ducha, aby si mohol
pochopiť pravdy Božieho slova. Otvor svoje oči, aby
uvideli Božie pravdy a Božiu cestu záchrany
hriešnika zapísanú v Božom slove.

Pre vysvetlenie: Biblia = Písmo = Božie slovo.

Úlohou týchto novín je vám zvestovať evanjelium

Kto sme a kto nie sme
využívame ako jednu z možností tieto noviny, ktoré
dostali názov „Efatha“ k ohlasovaniu evanjelia.

Kto sme: Sme kresťania.
Kto nie sme: Nie sme Svedkovia Jehovovi – tí

Niektorí z vás sa už určite stretli s ľuďmi, ktorí
vedeli pekne rozprávať o Bohu, no potom ste zistili,
že vás vedú za nejakým prorokom, alebo
„neomylným“ vodcom, do „neomylnej“ cirkvi, alebo
za ľuďmi, bez ktorých vraj nemáte šancu dostať sa
do večného života, pretože oni vám vyslúžia tie
správne náboženské úkony, aby vás dostali do neba.

neohlasujú evanjelium. Nepatríme pod nejaké
veľkocirkvi, alebo pod nasledovníkov nejakých
prorokov, učencov, ktorých učenie vzniklo v čase
dávno po Kristovi: Svedkovia Jehovovi, vznik 70-80
roky
19.storočia,
Adventisti
vznik
1863,
Branhamisti, vznik 20.storočie, Mormóni, vznik
1830, Rímskokatolíci, ich oficiálny vznik je od roku
1054, neoficiálny od štvrtého storočia a drvivá
väčšina ich základnej náuky vznikla až po roku
1054.

To nie sú praví kresťania, ktorí vás nútia, aby ste
nasledovali nejakých ľudí, aby vám tí ľudia
vysluhovali a nejaké presné ceremónie, náboženské
úkony. My vám ponúkame jedine to, čo hovorí Boh
vo svojom slove. Zvestujeme vám cestu spásy takú,
akú ju Boh dal zapísať do svojho slova. Zvestujeme
vám slovo Božie, nie slovo ľudské. Veríme tomu, že
mnohí z vás majú doma Bibliu. Preto všetko, čo sa
dozviete z týchto novín - vyzývam vás, overte si
v Biblii, či je to naozaj tak, či je to tam naozaj tak
zapísané a či naozaj takúto cestu záchrany
hriešnikov Boh pripravil od prvého pádu do hriechu
prvých ľudí- Adama a Evy.

Jednoducho sme kresťania. Takí kresťania, akí sú tu
stále v malom počte 2000 rokov od čias Ježiša
Krista. Uverili sme Božiemu slovu, berieme Božie
slovo ako najvyššiu autoritu. Božie slovo je pre nás
celé učenie, čo pre nás Boh zanechal písomne čierne
na bielom v Biblii, aby sme zachovávajúc ho
a poslúchajúc dosiahli večný život. Nemáme
žiadneho proroka či vodcu, lebo veríme, vidíme a
poznávame z našich životov, že všetci tí, čo uverili
evanjeliu sú vedení Duchom Svätým. Snažíme sa
teda žiť, učiť sa a konať tak, ako Ježiš Kristus a ako
nás
k tomu
vedie
Biblia.
No
a keďže
samozrejmosťou každého jedného kresťana je
ohlasovať evanjelium akýmkoľvek spôsobom,

Je dôležité pripomenúť, že tá cesta spasenia je
v celej Biblii rovnaká – od knihy Genezis až po
Zjavenie apoštola Jána je to stále jedna a tá istá
cesta, ako sa dostať do neba. A tá cesta sa nikdy
nemení a nezmení.
1

Volám sa Rasťo, som kresťan z Podbiela a budem vás sprevádzať týmito
novinami.
Od malička som bol vychovávaný ako
Rímskokatolík. Počas chodenia do Základnej školy
som miništroval, viedol som väčšinou horlivý život
katolíka, chodil som na púte, na katolícke
evanjelizačné a biblické semináre, krátky čas som
viedol Biblické vyučovania v katolíckom duchu.
Teraz je moderné chodiť na púte do Medžugoria, tak
pre informáciu ja som tam bol osem krát. Lenže...

a večného života nakoniec som našiel to, čo som
hľadal. No aj zistil som, že ak niekto neverí tejto
Božej ceste spásy a záchrany hriešneho človeka
zapísanej v Biblii, nevojde do večného života. Toto
nie je môj výmysel, ale Božia podmienka, ako sa
k nemu dostať.
Sám Boh hľadá to, čo sa stratilo. Hľadá hriešnika
a ja som jeden z mnohých hriešnikov, ktorých si
Boh nedávno našiel a priviedol k sebe, ktorého si
adoptoval za svojho syna, za ktorého poslal na smrť
svojho jediného Syna, Ježiša Krista, aby ma skrze
jeho obeť na kríži zmieril s Bohom a priviedol
k nemu.

Mojou dávnou túžbou, ktorú som mal v srdci bolo,
aby som pochopil a spoznal pravdy Božieho Slova,
aby som ich mohol ľuďom oznámiť, aby mohli za
Bohom ísť a uveriť v neho. Preto som aj vstúpil do
rehole Redemptoristov (misijná rehoľa, koná ľudové
misie po dedinách na Slovensku, niektorí ste s nimi
prišli určite do kontaktu). Dva roky som študoval za
rehoľného kňaza. No videl som, že tam, v seminári,
na teologickej fakulte sa len hovorí o Božom slove,
ale Božie slovo sa tam nevyučuje. Že sa tam vyučujú
len ľudské náuky, filozofie a teórie rôznych
teológov... tak som po dvoch rokoch odišiel z rehole.
V srdci som mal stále túžbu pochopiť Božie slovo.
A keďže Boh vo svojom Slove hovorí, že sa dá
spoznať tým čo ho hľadajú, nakoniec sa aj mne dal
spoznať a dal mi poznať pravdy svojho slova. Tak sa
mi dal spoznať, ako ho poznajú všetci kresťania
celého sveta, ktorí uverili iba evanjeliu, iba jeho
Slovu.

Keďže som bol Rímskokatolík a keďže väčšina
obyvateľstva na Slovensku je Rímskokatolíckej
viery, obraciam sa týmito novinami predovšetkým
na Rímskokatolíkov. Ohlasujem týmito novinami
predovšetkým Rímskokatolíkom evanjelium, pretože
uveriť alebo neuveriť evanjeliu je jediná Božia cesta
záchrany hriešnika pred večným zatratením, pred
peklom. Pretože v Rímskokatolíckej cirkvi sa
evanjelium neohlasuje a neverí sa evanjeliu, neverí
sa Božej ceste záchrany človeka. Poviem to na
rovinu – Rímskokatolíkom sa predkladá ľudská
cesta spásy, nie Božia. Predkladá sa im ľudská cesta
spásy cez krst, sviatosti, omše spovede, obety,
utrpenie, očistec... ale Boh nedal takúto cestu do
neba a ani v Biblii ju nikde nenájdete.

Ďalšou z mojich túžob bolo, že chcem žiť taký,
život, také kresťanstvo, aké si žiada Boh vo svojom
Slove. A tak som zistil, že naozaj jediná cesta, jediná
pravda a jediný spôsob, ako sa dostať k Bohu do
večného života je jedine Ježiš Kristus Biblie (nie
Ježiš Kristus RKC, lebo ten je úplne iný), Boží Syn,
pravý Boh a pravý človek, ktorý prišiel na svet
preto, aby zástupne zomrel za tých, ktorí v neho
uveria. A tak po dlhom hľadaní cesty, pravdy

Pozývam vás teda k zoznámeniu sa s Božou cestou
spásy – s evanjeliom, tak, ako nám ho Boh zjavil
v Biblii. Súčasne vám budem podávať moje
svedectvo, ako som aj ja veril ľudskej ceste
záchrany a spásy, ktorej som bol od malička vedený
a ktorá by ma nikdy nepriviedla do večného života.

Božia cesta spásy a záchrany hriešneho človeka je EVANJELIUM
Tu je najprv potrebné rozlíšiť rozdiely medzi
Evanjeliami a Evanjeliom. Evanjeliá sú štyri –
Marek, Matúš, Lukáš, Ján. Evanjelium je len jedno.
Evanjelium je dobrá zvesť je to krátka správa
o záchrane hriešneho človeka. Túto dobrú zvesť boli
vyslaní hlásať apoštoli a učeníci do celého sveta.

Evanjelium je večné (Zjv 14,6). Evanjelium je len
jedno :
Gal 1:7 Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo
vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium.
V Starom zákone, po páde človeka je dobrá zvesť
zameraná na príchod Spasiteľa, Vykupiteľa,
Mesiáša, ktorý vykúpi, zaplatí, odčiní Bohu trest za
hriechy ľudu. V Novom zákone vidíme v štyroch

Kto pozorne číta Bibliu, tak tá dobrá zvesť je od
Genezis po Zjavenie apoštola Jána stále rovnaká,
nemenná a stále sa opakuje v rôznych spôsoboch.
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evanjeliách, ako Spasiteľ, Vykupiteľ a Mesiáš prišiel
na svet, jeho život tu na zemi, ako zaplatil, vykúpil
a odčinil hriechy ľudu, ktorí v neho uveria. Po
Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní, nanebovstúpení,
po zoslaní Ducha Svätého, keď sa naplnili všetky
proroctvá o ňom, vtedy apoštoli vo svojich listoch
jasne a zrozumiteľne definujú náuku a vysvetľujú
dielo Ježiša Krista. Ako za nás naplnil celý Zákon,
ako sa na ňom všetko predpovedané zo Starého

zákona splnilo do bodky, ako jedinou dostatočnou
a dokonalou obetou, ktorá bola prorokovaná celý
Starý zákon počnúc knihou Genezis, zástupne za
človeka naplnil zákon, zástupne za hriechy ľudí trpel
a tým, že vstal zmŕtvych, zvíťazil nad diablom, nad
smrťou, nad hriechom. Že všetko dielo ktoré
vykonal je jediné a dostatočné pre toho, kto v neho
uverí a kto chce k nemu prísť do neba.

Podľa Písem
Neustály plán Satana od stvorenia sveta, je
prekrúcať Božie slovo, pridávať k Božiemu slovu
ľudské náuky a ustanovenia, Tradíciu, zmenšovať
autoritu Božieho slova, spochybňovať ju, alebo
odvrhovať.

Evanjelium je správa z Písem a podľa Písem.
Lebo to, ako Boh chcel človeka zachrániť
a priviesť k sebe, dal najprv spísať v Starom
zákone.
A tak Kristus naplnil starozákonné proroctvá
Písma. Kristus zomrel podľa Písem. (1Kor 15, 311) Kristus vstal zmŕtvych podľa Písem. Podľa
Písma vystúpil do neba a sedí po pravici Otca.
A podľa Písma zjaví sa už len raz vo svojom tele
na spásu tým, čo ho očakávajú.

Preto: Nepominie sa nebo a zem, kým sa všetko, čo
je v Písme zapísané nestane. Nebo a zem sa pominú,
ľudské náuky rôznych cirkví sa pominú, lebo neboli
od Boha, ale Božie slovo sa zostane naveky.
Mt 24:35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa
nepominú.

Čiže všetko potrebné pre poznanie Boha, Jeho
Syna Ježiša Krista a jeho diela je zapísané
v Písme. Inú náuku Boh nedal a dokonca varuje
Boh tých, ktorí pridajú k jeho slovám Biblie iné
náuky, prikázania, tradície, proroctvá, teórie,
zjavenia a tak učia ľudí:

Náuka, ktorá je opísaná
v Biblii sa stala jedinou
Božou, definitívnou,
nemennou, večnou náukou
pre všetky pokolenia od
počiatku sveta až do konca
sveta a pre večnosť.

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. A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej
knihy, tomu Boh odníme podiel zo stromu života i
zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto
knihe.
Písmo je nadčasové, čiže platné pre všetky ľudské
pokolenia. Písmo bude trvať naveky. Boh bude na
poslednom súde súdiť podľa Písma. Tak ako je
v našom štáte Ústava Slovenskej republiky
meradlom na súdoch, tak na konci sveta pri
poslednom súde bude učenie Písma meradlom pre
každého človeka. (nebudú to cirkevné náuky, nie
cirkevné
prikázania,
nie
náuky
rôznych
náboženstiev, prorokov)

Preto vznikli aj tieto noviny. Aby ste boli varovaní
pred prázdnymi náukami a ľudskými prikázaniami,
ktoré sa tu za tisícročie nakopili a stále pribúdajú.
Pre lepšie pochopenie pôvodu Písma, o Božom
vplyve na tých, čo písali Písmo vám odporúčam
prečítať si na webe www.obratenykatolik.sk
predošlé, prvé číslo EFATHY.
Možno sa teraz každý čitateľ zamýšľa a povie si
v duchu: ja už mám svoju vieru. Aj keď sa zvestuje
evanjelium katolíkom, tak každý z nich dodá:

Zapamätajte si:
Písmo oproti
Ústave štátu oproti náboženským
náukám je NEMENNÉ, večné.

„Ja mám svoju vieru“
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„ Ja mám svoju vieru“
Keď to stručne zhrniem, tak 99% katolíkov nepozná
katolícku náuku, nepreštudovalo si katechizmus,
dokumenty koncilov, históriu cirkvi, nehľadá Boha.
Čiže 99% katolíkov nemá ani potuchu, o čom
katolícka náuka vôbec je. A tak zostáva otázka: ako
môže niekto tvrdiť, že je katolíkom, keď nevie
o čom je Rímskokatolícka náuka? Pre porovnanie:
ako môže byť niekto v nejakej politickej strane, ak
nevie, o čom je jej program? Ako môže niekto
o sebe povedať, že je právnikom, ak nepozná
zákony? Atď.

No aby sa katolík začítal do Katechizmu, alebo
Vatikánskych dokumentov, alebo do histórie, tak v
tomto smere je veľmi ťažké presvedčiť aj to 1%
katolíkov.

Viera mňa ako katolíka bola a viera katolíkov
všeobecne je viera v úkony kňazov, biskupov,
pápeža a v obrady, ktoré majú pre katolíkov
„magickú“ moc – vyslobodzovať duše z očistca,
kropenie domov svätenou vodou, ktoré má moc
vyháňať zlé sily z domu, písanie na dvere
posvätenou kriedou na Troch kráľov, krst batoľaťa,
slávnosti prijímania, birmovky, svadba, pohreb...
Toto si nevie žiaden katolík predstaviť bez kostola,
bez kňaza, bez zvláštnych úkonov, bez ceremónií,
okiadzania, presných formuliek...

A tak každý katolík verí čo mu vyhovuje. V mysli
má vytvoreného svojho boha, s malým „b“, ktorý
nemá nič spoločné s katolíckou náukou a tobôž nie
s Bibliou.

A tak každý katolík si verí čomu chce, každý má
svoju vieru. Každý katolík má svoju vieru, ktorú
si vyskladal v mysli, aby vyhovovala jeho dnešnej
životnej situácii, aby ňou ospravedlňoval svoje
hriechy a svoju nečinnosť ohľadom poznania
Písma, skúmania a hľadania pravdy.

Každý katolík má svojho boha a každý je relatívne
spokojný s vnímaním a vierou v svojho boha. Ja už
len potvrdím, naozaj existuje boh v ktorého si každý
vytvoril v svojej mysli. No neprajem ani
najväčšiemu nepriateľovi, aby sa s tým jeho bohom,
ktorého si v mysli vytvoril - stretol vo večnosti, aby
s tým jeho bohom zdieľal celú večnosť.

No každý jeden katolík, keďže nevie o čom je
Rímskokatolícke učenie, má svoju vieru, svoje
chápanie Boha, Božieho milosrdenstva, a svoj názor
na Rímskokatolícku cirkev, jej učenie, a jej
predstaviteľov... A predstavitelia katolíckej cirkvi sú
spokojní, lebo kostol (aspoň tu na Orave) majú vždy
plný. Nezáleží im na tom, kto čomu verí, pre nich je
podstatné, že ľudia chodia do kostola.

Existuje len JEDEN BOH,
ktorý dal ľudstvu JEDNO
UČENIE, a to dal spísať
v JEDNEJ KNIHE – Biblii.

A tak chodenie do kostola sa u katolíkov považuje
za znak toho, že dotyčný človek má vieru. Je jedno
akú má vieru, je jedno akého Boha má v predstavách
svojej mysle, je jedno, čo vie a myslí si o Bohu, je
jedno, čo si myslí o kňazoch a katolíckej cirkvi,
podstatné je že chodí do kostola. Je jedno, či kradne
celý život, je jedno, či smilní celý život, je jedno, či
sa na smrť hnevá so susedmi, či inými ľuďmi,
podstatné je, že chodí do kostola.

Verím tomu že tú knihu má väčšina z vás doma –
BIBLIU – Božie slovo – Sväté Písmo. Tam dal Boh
o sebe písomne zaznačiť čierne na bielom aký je,
aké má charakteristiky a akú cestu do neba, do
večného života k sebe určil človekovi, aby mohol
po nej prísť k nemu.

Existuje len jedna VIERA, ktorá vedie k Bohu
Ak túto vieru človek nemá, potom má len „svoju
vieru“. Ak túto vieru človek má, dostáva za túto
vieru od Boha ako dar večný život. Túto vieru majú
rovnakú všetci kresťania, ktorí uverili evanjeliu,
ktorí nenasledujú žiadnu pozemskú inštitúciu,
organizáciu, žiadneho proroka. Túto vieru kresťanov
a Božiu cestu spásy vám idem teraz predstaviť.
Keďže Božie slovo je jediná autorita a jediné učenie,

ktoré nám tu Boh zanechal, keďže Božie slovo bude
trvať naveky, budem citovať Božie slovo.
Božie slovo hovorí:

Rim 10:17 Tak teda viera z počutia a
počutie skrze slovo Božie.
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evanjelium, nemôže mu teda ani uveriť, nemôže
mať vieru, akú žiada Boh. Až ten, kto pozná
evanjelium a uverí mu, až ten má vieru.

Viera sa skladá z troch zložiek:
1. z poznania Božích právd Biblie
cirkevných,
nie
náboženských,
Rímskokatolíckych)
2. presvedčenia o nich
3. dôvery a istoty v Božie pravdy.

(nie
nie

Božie slovo nám teda hovorí, že viera je z počutia
Božieho slova, Božej cesty záchrany hriešnika –

VIERA JE Z POČUTIA EVANJELIA.

Poznanie: Rim 10:14 Ale ako budú vzývať toho, v
ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom
nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?

To znamená, že ak máš „svoju vieru“ veríš v svojho
boha vytvoreného v svojej mysli. Ale ak si počul
Biblickú zvesť evanjelia a uveril si jej, TO je tá viera
v pravého Boha, v jeho cestu záchrany, to je tá viera
v Boha, ktorý stvoril nebo a zem a ktorý ti bol
v evanjeliu predstavený. To je tá viera, akú mali
proroci, apoštoli a akú majú kresťania dodnes.

Aby si niečomu uveril, potrebuješ o tom počuť,
alebo v tomto prípade, keď čítaš noviny tak dočítať
sa.
Miera poznania Božích právd evanjelia pre vieru
ktorú vyžaduje Boh je NUTNÁ! Kto nepozná

Božie EVANJELIUM
Ohlasovanie evanjelia spásy sa začína hriechom
prvého človeka. Boh mal od počiatku s človekom
plán. No tento plán Adam a Eva porušili svojím
hriechom. Boh dal totiž Adamovi a Eve všetko –
nádherný raj, nemali žiadne starosti, nevedeli čo je
to ťažko pracovať pre svoju obživu. Mali všetko. No
oni zvedení diablom zhrešili voči Bohu, od ktorého
mali všetko a ich hriech bol nekonečnou urážkou
Boha. Boh za to potrestal nielen Adama a Evu
vyhnaním z raja, ale aj skrze nich celé ich
potomstvo, čiže aj nás. (tu je pre každého čitateľa
dôležité si uvedomiť, akú závažnosť pre Boha má už
len jeden jediný hriech! Čiže každý náš spáchaný
hriech, aj ten najmenší je závažný, smrteľný!)
Vďaka prvým rodičom vieme, čo je to smrť, bolesť,
čo je to v pote tváre pracovať na chlieb, na
živobytie... No Adam a Eva stratili hlavne
spoločenstvo s Bohom. Vďaka ich hriechu sme
všetci hriešnici a čaká nás smrť, večná smrť v
pekle...

Rim 5:12 Preto ako skrze jedného človeka vstúpil
do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj
smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.
Rim 3:23 Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a
postrádajú slávy Božej
Hebr 9:27 A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú
a potom bude súd
Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar
je večný život 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.
Jn 5:24 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje
slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a
nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.
Jn 3:36 Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie
je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale
hnev Boží zostáva na ňom.
Celé Písmo nám predkladá ako jedinú cestu
k Bohu VIERU v jeho evanjelium, čiže v Boží
plán spásy - vieru v dielo Jeho Syna, ktorý plán
spásy vykonal, vieru jeho Slovu – Biblii. Za úlohu sa
začítaj do Nového zákona a sám na vlastné oči
uvidíš, čo je cesta spásy. Pozri si napríklad tieto
odvolávky: Jn 1,12; Jn 3,15-16; Jn 3,18; Jn 3,36; Jn
5,24; Jn 6,29; Jn 6,35; Jn 6,40; Jn 6, 47; Jn 8,31; Jn
8,46; Jn 11,25-26; Jn 12,44; Jn 12,46;Sk 10,43;Sk
13,39; Sk 17,4; Rim 1,16; Rim 3,26; Rim 4,5...
V Novom zákone je VIERA vyše 100x oznámená
Bohom, že to je jediná cesta, podmienka
získanie večného života. Inú cestu spásy v Písme
nenájdete, lebo inú cestu Boh neurčil.

No Boh dal hneď po prvom hriechu aj prísľub
Mesiáša, ktorý navráti svojím životom, svojou
smrťou a svojím vzkriesením naspäť spoločenstvo
človeka s Bohom. Ktorý zvíťazí nad hriechom a
smrťou a skrze
ktorého jedinú, dokonalú
a dostatočnú obetu, skrze ktorého preliatu krv
každý, kto v neho verí môže prísť k Bohu. Každý,
kto v neho verí môže už tu na zemi zdieľať
spoločenstvo s Bohom a mať skrze vieru v neho
večný život.
Božie slovo to stručne vyjadruje takto:
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Rímskokatolícka cesta spásy
Rímskokatolícka náuka hovorí: „Krst je nutný ku
spáse“ „Sviatosti sú nevyhnutné potrebné ku spáse“
Sviatosti = krst, birmovanie, sviatosť oltárna,
pokánie... Skúste teda nájsť v Biblii čo i len jediný
odkaz, kde Boh káže mať a konať sviatosti, aby
človek mohol dosiahnuť spásu! Nenájdete.

v ktorom budete nevediac aký dlhý čas sa dostanete
do večného života...
Ako katolík som chcel svoju spásu dosiahnuť
modlitbami, pôstmi, ružencami, deviatnikmi,
púťami, charitou, sebazapreniami, obeťami, omšami,
častými prijímaniami... No čím viac som toho konal,
tým menej som mal istotu, že či raz budem za to
spasený. Skús nájsť v Božom slove jednu z týchto
ciest ako cestu k Bohu a do večného života. Ja som
ju tam nenašiel. Preto som uveril, že treba len
VERIŤ tomu, čo Boh zjavil vo svojom slove.
Uveril som tej náuke, ktorá je spísaná čierne na
bielom Biblii a ktorá je nemenná, večná a ktorú žijú
kresťania už 2000 rokov.

Teda Boh dáva podmienku spásy VIERU,
Rímskokatolícka cirkev dáva podmienku spásy
SVIATOSTI. Z veršov Biblie, čo som v predošlom
článku uviedol za domácu úlohu ste mohli vyčítať,
že Boh uisťuje človeka, ktorý verí Jemu, Jeho
Synovi, že má život večný. Katolícka cirkev vám
NIKDY nezaručí večný život, prinajlepšom vám
povie, že ak sa dostanete do očistca, tak po očistci

Uver Božej ceste spásy, uver v Ježiša Krista Biblie a dostaneš ako dar
od Boha večný život (dar je zadarmo)
Boh svojím Slovom - Novou zmluvou a krvou
svojho Syna zaručuje tomu, kto verí jeho ceste spásy
večný život. Tu je vidno obrovskú priepasť medzi
zárukami Rímskokatolíckej cirkvi, ktorá nikdy
nikomu ešte nezaručila večný život.

Jn 3:16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v
neho verí, ale aby mal večný život.

Veriť v Ježiša Rímskokatolíckej cirkvi nie je to isté
ako veriť v Ježiša Krista Biblie
Nie je Ježiš ako Ježiš. Aj moslimovia veria v Ježiša,
ale to nie je viera v Ježiša zjaveného v Písme,
pretože oni veria v Ježiša ako proroka, nie ako
Božieho syna. A teda to nie je Ježiš, ktorého poslal
Boh na tento svet. To je moslimský Ježiš, Ježiš
z Koránu, ktorý nemá s Božím Synom Ježišom nič
do činenia, nič spoločné.

pochovaný a na tretí deň vstal zmŕtvych. Veriť v toto
je všetko správne. No veril som že ten Ježiš je teraz
v bohostánku v každom kostole, že kňazi ho
„sťahujú“ na každej omši z neba na oltár a potom ho
prijímam, potom ho zavrú do tej malej skrinky na
oltári. Veril som, že je tam prítomný a preto som
vždy, keď som išiel do kostola, pokľakol som pred
ním, keď som išiel okolo kostola, prežehnal som sa.
Tiež som mal túžbu toho Ježiša Krista viac spoznať,
viac milovať, tiež som mal túžbu byť jeho kňazom,
sťahovať ho z neba na oltár, hovoriť o ňom tým,
ktorí ho nepoznajú a preto som v roku 2001-2003
vstúpil do rehole Redemptoristov, kde som študoval
za kňaza. Táto rehoľa je tu na Orave všeobecne
známa, pretože takmer v každej dedine robili, alebo
budú robiť Redemptoristi ľudové misie. Dva roky
som študoval v tej reholi. Spoznal som, čomu verí
katolícka cirkev. Po dvoch rokoch štúdia
v Bratislave moja Rímskokatolícka viera ochladla
a nakoniec som zistil, že ja takýmto spôsobom
života nedokážem žiť, že nedokážem prijať mnohé

Mnohí ateisti tiež veria, že nejaký Ježiš existoval,
ale neveria, že vstal zmŕtvych, alebo neveria, že bol
Bohom, alebo neveria, že konal zázraky, alebo
neveria, že bol niečím výnimočným, jednoducho
veria, že bol kedysi na tomto svete nejaký Ježiš. Ale
to je Ježiš ich predstáv, ktorý vyhovuje ich mysleniu
a konaniu. Ale to tiež nie je ten Ježiš, v ktorého treba
uveriť, to nebol ten Ježiš, ktorý prišiel na tento svet
ako Boží Syn.
Ako katolík som si myslel, že verím v toho pravého
Ježiša Krista. Veril som, že bol Božím Synom, že
prišiel na tento svet, že zomrel za hriechy ľudí, bol
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podstatné názory, ktoré mi boli o Katolíckom Bohu
a Ježišovi Kristovi, o Písme počas štúdia vtláčané do
mysle. Nechcel som uveriť tomu, čo učili na
teologickej fakulte, pretože to boli ľudské náuky
a priečili sa mi s tým, čo som čítal v Božom slove.

Napriek tomu, že som spoznal Rímskokatolícku
cirkev zvnútra, veril som jej, lebo som bol vedený,
že ona je jediná správna a najpravšia. Že jedine
Rímskokatolícka cirkev má plnosť poznania
a pravdy. Že ostatní vlastnia len pravdu čiastočne.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No túžba po poznaní Boha a jeho syna Ježiša Krista
vo mne zostala a za niekoľko rokov sa znova
obnovila. Prišiel na mňa veľký hlad po poznaní
Boha, po poznaní a pochopení Písma. Zúčastňoval
som sa katolíckych Biblických vyučovaní, nakúpil
som si knihy vysvetľujúce Písmo. A keďže
katolíckej literatúry vysvetľujúcej Písmo je veľmi
málo a aj katolíci, ktorí vyučujú Písmo, čerpajú
prevažne z protestantskej literatúry, tak som si
nakúpil rôzne knihy vysvetľujúce Písmo. Teraz už
viem prečo Rímskokatolícka cirkev veľa Písmo
neučí, lebo ho veľa nepozná. Preto ani o ňom moc
nepíše a preto ma nemohli aj správne učiť na
teologickej fakulte o Bohu. Na teologickej fakulte sa
učí Rímskokatolícka náuka, učí sa tam o Písme
podľa Rímskokatolíckej náuky, ale nie Písmo také
aké je bez ľudských prídavkov, Tradícií.

volal: Bože daj sa mi spoznať, daj mi pochopiť
zmysel tvojho slova. A prosil som Ducha Svätého
o pravé poznanie toho, čo tam Boh do Písma cez
neho vdýchol.
Mnoho vecí ma pri štúdiu Písma a výkladov Písma
zarazilo a nedalo mi spávať. Nemal som pokoja,
kým som ich správne nepochopil. Kým mi veci
v Písme nezačali byť také jasné, že som sa len
čudoval, že som bol taký slepý a aj keď som Písmo
čítaval, dovtedy som to tam nevidel. A čo je
podstatné, uveril som konečne v toho pravého Ježiša
Krista, ktorého Boh poslal na túto zem. V takého
Ježiša Krista, ktorý je popísaný v Božom slove –
Písme. Takého Ježiša Krista, ktorého som iba raz
prijal a je vo mne navždy. Takého Ježiša Krista,
ktorý mi dal večný život a uistenie o tom, že po
svojej pozemskej púti prídem naozaj k nemu. Uveril
som v takého Ježiša Krista, ktorý zomrel za moje
hriechy a teda ja už nebudem nikdy za svoje hriechy
potrestaný ani v pekle ani v neexistujúcom očistci.

Postupne počas štúdia kníh mi začali veci v Písme
zapadať ako puzzle a začal som rozumieť mnohým
miestam Písma. Mnohokrát som k Bohu hlasne
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Takého Ježiša Krista, ktorý mi pri uverení jeho slovu
zmazal všetky hriechy. Takého Ježiša Krista, že keď
zhreším, hneď ako sa uvedomím, vykonám pokánie,
oľutujem a je mi na mieste odpustené. Takého
Ježiša, akého veria kresťania po celom svete, ktorí
veria IBA Biblii.

vzýval v kostole Ducha Svätého, alebo v súkromí,
pri deviatnikoch, aby prišiel z neba. Atď.
To nebol Ježiš Kristus Písma v ktorého som veril.
To nebol Boh z Písma v ktorého som veril. To nebol
Duch Svätý z Písma, ktorého som veril. Bol to INÝ
Ježiš Kristus, INÝ Boh, INÝ Duch Svätý. Bol to
Ježiš Kristus, Boh, a Duch Svätý, ktorému počas
dvetisícročnej histórie ľudia neznajúci Písmo, ľudia
bažiaci po majetku a moci a uznaní, ľudia, ktorí
stáročia zabíjali tých, ktorí verili Písmu a tí ľudia
pripísali Bohu, Ježišovi Kristovi a Duchu Svätému
vlastnosti ktoré nikdy nemali. Boli to ľudia, ktorí si
počas histórie vymysleli množstvo obradov, sviatostí
a presných úkonov na to, aby mali moc nad ľuďmi
neznajúcimi Písmo, neznajúcimi históriu, aby ich
ovládali, manipulovali a tak hromadili svoje majetky
bohatstvo a moc nad kráľmi zeme. (Zjv 17,18) Bol
to Rímskokatolícky Ježiš Kristus, Boh, Duch Svätý.

Uveril som v takého Boha, ktorý si ma v momente
uverenia adoptoval za svoje dieťa a už sa ma nikdy
nevzdá. Už nikdy nestratím spoločenstvo s ním.
Uveril som v Boha a on svoje deti denno-denne
uisťuje o tom, že mu patria, že sú jeho a dáva sa im
čím ďalej tým viac spoznávať. Dostal som milosťou
– zadarmo, tak ako každý kresťan, ktorý verí iba
Biblii, bez akýchkoľvek zásluh večný život, ktorý
žijem už tu na zemi. Moja fyzická smrť bude už len
prechodom do večnej blaženosti.
Mnohí si teraz pomyslíte, že blúznim. Aj ja keby mi
to niekto v minulosti ako katolíkovi niečo takéto
takto povedal, myslel by som si, že mu preplo.
A oprel by som sa doňho: to ako môžeš niečo takéto
povedať, veď nikto nevie, či pôjde do pekla, či do
neba, či do očistca. Ty si musíš večný život zaslúžiť,
Ty musíš konať veľa dobrých skutkov, aby si mohol
prísť do neba. A aj tak potom nikdy nebudeš mať
istotu, či do neba vôbec pôjdeš a ak áno, tak budeš
musieť trpieť najprv v očistci...

Príklad
Predstavte si, že niekto vám niekto pravdivo
vymenuje 99% charakteristík nášho slovenského
prezidenta. Že je v dôchodkovom veku, že je fúzatý,
že nosí okuliare, že rád chodí na poľovačky, že rád
má rýchle autá... Všetky tieto pravdivé
charakteristiky
budú
tvoriť
99%
pravdy
o prezidentovi. Dajme tomu, že to 1% bude
charakteristika že prezident je černoch... Je to náš
prezident? Veď všetko až na to že je černoch sedí.
No ak uveríš, že náš prezident je černoch, veríš
v iného prezidenta, akého Slovensko nemá. Presne
tak isto je to aj s Ježišom Kristom a evanjeliom.
Mnohí veria v Ježiša Krista, ale drvivá väčšina verí
v také evanjelium a takého Ježiša Krista, ktorý
niekedy aj na veľa % sedí s Písmom, ale ostatné
charakteristiky osoby a diela Ježiša Krista sú úplne
iné. Preto ten Ježiš Kristus, v ktorého veria ani
neexistoval, ani ich nemôže zachrániť, nech ho
akokoľvek vzývajú, nech konajú neviem aké
ceremónie a obrady.

Jedna vec je istá – ako katolík som tiež neveril
v toho Ježiša Krista, ktorého Boh poslal na tento
svet.
Veril som, že trpel za moje hriechy, no zároveň
som veril, že za svoje hriechy budem trpieť ja
v očistci, alebo nedajbože v pekle.
Veril som, že existuje jeden Boh, ktorému podľa
prvého prikázania desatora patrí všetka úcta, moc
a sláva, ktorý môže všetko a bez ktorého nik nemôže
nič, a uctieval som iných bohov - ľudí -pápeža,
svätých, Máriu, sochy, kamene škapuliare a prosil
ich o pomoc, orodovanie, príhovor, aby som bol
spasený.

Preto je potrebné pre večnú
spásu, spoznať celé evanjelium
a Biblické charakteristiky
Ježiša Krista.

Veril som, že prijatím Ježiša Krista vo
svätom prijímaní prijímam život, no nechápal
som prečo ten večný život nemám, prečo nikdy
nemám istotu, že napriek množstvám prijímaní
neviem, kde po smrti pôjdem.
Veril som že Boh je všade prítomný, že Duch Svätý
je tu na zemi naveky , že som dostal Ducha Svätého
pri krste a birmovke a napriek tomu som neustále

A ak niekto chce spoznať a spozná pravdy Božieho
slova a všetky charakteristiky Ježiša Krista Biblie,
musí opustiť všetko učenie, ktoré doteraz veril.
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Základné charakteristiky Ježiša Krista Biblie a Ježiša Krista
Rímskokatolíkov
Ježiš Kristus Biblie zomrel za hriechy tých, ktorí
v neho uveria, ktorí uveria jeho dielu. Jediná obeť na
kríži bola dostatočná za hriechy celého sveta. No
jeho krv bola vyliata iba za tých, ktorí uveria tejto
jedinej a dostatočnej obeti. To znamená, že
kresťania majú pri uverení odpustené hriechy
prítomné, minulé a budúce. Ak aj kresťan aj napriek
tomu zhreší, vyznáva hriechy jedine, priamo Bohu
a je v momente vyznania znova pred Bohom čistý.

Ježiš Kristus Rímskokatolíkov: Pokropením
batoľaťa vodou sa človek stáva Rímskokatolíkom a
zároveň Božím dieťaťom. No ak katolík za život
ťažko zhreší, stráca Božie synovstvo, už nie je
Božím dieťaťom a ide do pekla. Potom si katolík
musí nájsť kňaza, vyspovedať sa mu z ťažkých
hriechov a znova nadobúda titul Božie dieťa. Ak
500x za život ťažko zhreší, tak sa musí 500x
vyspovedať kňazovi. A tak tí čo majú ťažké hriechy
nie sú Božími deťmi, nemôžu pristupovať
k prijímaniu. V bežnú nedeľu podľa počtu
prijímajúcich sa dá skonštatovať, že približne 15%
prijímajúcich sú Božie deti a 85% čo nejdú na
prijímanie sú deti diabla, odsúdené do pekla. Podľa
toho, že Rímskokatolíci sa nehrnú hneď po zhrešení
na spoveď, aby získali naspäť Božie synovstvo,
podľa toho sa dá skonštatovať, že sa cítia dobre
v tom, v čom žijú, podstatné, je, že chodia do
kostola a možno sa pred smrťou stihnú vyspovedať
a tak znova získať Božie synovstvo.

Ježiš Kristus Rímskokatolíkov sa musí denne
nekrvavo obetovať na státisícoch oltároch sveta.
Jeho obeť musí byť stále sprítomňovaná a stále musí
akože trpieť. Tento Ježiš Kristus je slabý,
nedokonalý, nedostatočný, pretože denne musí trpieť
za hriechy ľudí, ktoré sa stihli napáchať. Denne trpí
za hriechy duší v očistci. Je nedostatočný, pretože to,
čo Ježiš Kristus RKC dokázal, dokázal aj Páter Pio
a množstvo zbožných ľudí počas histórie RKC. To
znamená, že obeť Bohočloveka Ježiša Krista
nestačila pokryť hriechy celého sveta, musia k tomu
pomáhať aj ľudia.

Dám vám otázku: Keď si adoptujete dieťa, a ono
niečo zlé vyvedie, aj vy by ste sa ho 500x za život
oficiálne zriekli a potom po polepšení si ho znova
500x oficiálne adoptovali? Verím tomu, že by ste
tak neurobili . Preto ani Boh nie je taký otec, akého
ho predstavuje Rímskokatolícka náuka.

Ježiš Kristus Biblie: Skrze vieru v evanjelium
Ježiša Krista Biblie sa všetci ktorí pochopili
evanjelium stávajú Božími deťmi. V momente
uverenia vojde do nich Boží Duch a zostane v nich
ako pečať naveky. Božie synovstvo nestráca žiaden
zapečatený kresťan.

Častý argument katolíkov, keď pochopia správu evanjelia:
Keď niektorí katolíci pochopia, o čom je evanjelium,
dôvodia častým argumentom: keď už mám dopredu
odpustené hriechy a večný život zaistený, to si už
môžem hrešiť a robiť čo chcem! A tak povedia si
tento argument a odmietnu VIERU v evanjelium ako
Božiu cestu spásy.

Nová zmluva je spečatená Ježišovou Krvou. Je to
zmluva ktorej iniciátorom a autorom je Boh, kde
Boh uzatvára zmluvu s hriešnym človekom.
A výzvou tejto zmluvy je, aby hriešny človek uveril
evanjeliu. Boh mu v tej zmluve zaručuje, že
VIEROU v prostredníka zmluvy Ježiša Krista, ktorý
zaplatil za jej ručenie svojou krvou, zmažú sa mu
všetky hriechy prítomné, minulé a budúce. Boh si
hriešnika na základe viery v evanjelium adoptuje za
svoje dieťa a NIKDY sa ho nevzdá!!! Boh do
človeka, ktorý uveril evanjeliu vkladá svojho Ducha
a Boží Duch zapečaťuje tohto človeka na deň
vykúpenia tela.

Príklad: Si veľký dlžník a ani za sto životov, keď
budeš od rána do večera pracovať, nedokážeš splatiť
veriteľovi svoj dlh(hriech). No príde jedna OSOBA
(Ježiš Kristus) , podpíše ti svojou krvou šek, kde je
suma dopredu už za všetko zaplatená. Ak uveríš tej
osobe a tomu šeku a prijmeš ten šek (evanjelium),
tvoj dlh bude naozaj zmazaný. Ak ten šek odmietneš
a budeš sa naďalej snažiť svojou snahou - omšami,
skutkami, obeťami, prijímaniami si zaslúžiť večný
život, je tu pre teba len jedno riešenie. Ten dlh budeš
splácať sám a celá večnosť ti nebude stačiť na
splatenie, lebo to bude v pekle.

To znamená, že Boží Duch v kresťanovi spôsobuje,
že sa mu hnusí hrešiť, hnusí sa mu konať proti Bohu.
Ak niekto kradol, po uverení evanjeliu sa mu hnusí
kradnúť. Ak niekto smilnil, po uverení evanjeliu sa
mu hnusí smilniť. A tak ďalej. Kresťan svoje
9
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hriechy neospravedlňuje, ako je to bežné
u katolíkov: „Ale veď to robí každý“ „Kto nekradne
okráda rodinu“...

To ale neznamená, že kresťan nikdy nezhreší. Ak aj
zhreší, Boží Duch v kresťanovi spôsobí, že z hriechu
nemá pôžitok, ale hnus a hneď na mieste hriech
vyznáva Bohu, koná pokánie a má odpustené.

A čo očistec???
Rímskokatolíci, každý či chce, či nechce, musí si za
svoje hriechy trpieť v očistci. Tí dokonalejší len
krátko, tí nedokonalí aj do konca sveta.

zaplatil za ich hriechy, tak za ktoré hriechy bude
musieť veriaci človek ešte trpieť a platiť v očistci???
Za ktoré hriechy budú naši príbuzní ešte po našej
smrti platiť kňazovi, aby mohol za ne slúžiť omše?
Ktoré hriechy Ježiš potom odtrpel a ktoré nie???

Položím teda otázku: Ak veria, že Ježiš Kristus
naozaj zomrel za ich hriechy, trpel za ich hriechy,

Historické skutočnosti:
Pre informáciu podám historické skutočnosti.
Vyzývam týmto všetkých, ktorí toto čítajú, aby si
tieto skutočnosti overili v histórii.

nenájdete a nič také nebolo až do roku 1215. Ježiš
Kristus nekázal vyznávať hriechy kňazom. Písmo
nám hovorí, že hriechy človeka prítomné, minulé aj
budúce boli pre toho, kto uverí správe evanjelia
potrestané pred 2000 rokmi na kríži. Tam Ježiš
Kristus zástupne zomrel za tých, čo v neho uveria.
Teda moje hriechy boli pred 2000 rokmi pribité na
kríž a tam bol vykonaný zástupne za mňa súd za
moje hriechy. Ten súd a ten trest za mňa už bol
vykonaný na osobe Ježiša Krista. Teraz ak niekedy
zhreším, tak tam, kde sa nachádzam vyznám svoj
hriech priamo Bohu a som znova čistý. Nemusím
hľadať nejakého kňaza.

Verím tomu, že takmer každý z vás má doma Písmo
– Bibliu. Preto aj vyzývam všetkých aby si tieto
skutočnosti overili v Písme:
Celibát vznikol v roku 1079, Omša a spoveď vznikli
v roku 1215, uctievanie hostie 1220, očistec vznikol
v roku 1271, neomylnosť pápeža 1870...
Napriek tomu, že som bol učený, že Ježiš Kristus
ustanovil Eucharistiu pri poslednej večeri, že vtedy
prikázal premieňať a obetovať, história dokazuje, že
táto Katolícka eucharistia, čiže premieňanie
a obetovanie vzniklo až v roku 1215. Písmo nám
hovorí, že príkaz Ježiša Krista bol: „vezmite
a jedzte“ a nie „obetujte a premieňajte“. Príkaz
Ježišov bol pre všetkých veriacich.

Teda v situáciách, kedy som potreboval v minulosti
kňaza, teraz všetko mám v Bohu skrze Ježiša Krista.
A keďže som prijal Ježiša Krista raz a navždy, Duch
Boží je vo mne raz a navždy, všetko riešim s Bohom
priamo tam, kde sa nachádzam. Jednoduchšie to už
Boh nemohol ani vymyslieť.

Napriek tomu, že som bol vedený chodiť vyznávať
hriechy skrze kňaza Bohu, nič také v Písme

Kto je ten Ježiš Kristus Biblie? Kto je ten Ježiš Kristus evanjelia,
v ktorého máme veriť, aby sme boli spasení?
Predstavíme si teda Ježiša Krista ako nám ho opisuje
Biblia. Ježiša Krista, v ktorého veria všetci
kresťania, ktorí poznajú Písmo a v ktorých prebýva
Kristus svojím Duchom naveky. Tu sú jeho základné

charakteristiky, ktorým treba uveriť, ak chceš
každodenne na vlastnej koži zažívať jeho pôsobenie,
ak sa chceš dostať k nemu do večného života:

Prostredník
Jediný prostredník, skrze ktorého môže človek
pristupovať pred Boha je Ježiš Kristus.

A j Rímskokatolícka náuka
potvrdzuje a zároveň popiera.
konajú pápeži, biskupi a kňazi,
o tom, že Ježiš Kristus nie je
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A tak prosby k Bohu o orodovanie, príhovor,
modlitby sú katolíkmi vysielané cez kňazov, cez
rôznych mŕtvych svätých, cez Pannu Máriu.

Dt 5:6 -9 »Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol
z egyptskej krajiny, z domu otroctva. 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...

Iný prostredník ako Ježiš Kristus neexistuje. Nie je
to ani Panna Mária, ani kňazi, biskupi, pápež, ani
duchovný vodca. Oni nám od Boha nemôžu nič
sprostredkovať. Prečo?
Pretože ak niekto má byť prostredníkom medzi
človekom a Bohom, musí to byť niekto, kto bol
človekom už prežil ľudský život a pozná
z ľudskej stránky ľudský život.

Takže je tu otázne: ja pohŕdam ľuďmi, ľudskými
príkazmi a náukami, Rímskokatolíci Bohom Ježišom
Kristom a jeho príkazmi a náukou.
Kto má
z Božieho pohľadu hriech?

A musí to byť niekto, kto je Bohom, kto pozná
Božie zmýšľanie, kto žije život Boha, kto je ním
od večnosti.

Sk 5:29 Boha treba viac poslúchať ako ľudí.
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.

Preto je jedine Ježiš Kristus prostredníkom medzi
Bohom a človekom. Jedine ON vyhovuje týmto
dvom podmienkam na prostredníka. Jedine jeho Boh
v Biblii ustanovil za prostredníka. Vkladanie iného
prostredníka medzi Boha a človeka, modliť sa,
prosiť o príhovory, o orodovanie je opovrhnúť
Kristovou jedinečnosťou a na jeho miesto dosadiť
stvorenie - človeka. Je to opovrhnutie Bohom
a dôverou v Boha v to, čo On ustanovil. Je to
degradovanie autority Boha a dosadzovanie autority
ľudskej a ľudských výmyslov a príkazov. Je to aj
dávanie Božích atribútov zomrelým ľuďom –
svätým, Márii.

Božie atribúty sú: všadeprítomnosť, všemohúcnosť,
Boh je vševediaci... V Katechizme sme sa ako deti
učili: Boh je na nebi, na zemi a na každom mieste.
To znamená, že ak ľudia po celom svete vzývajú
Máriu a svätých, potom musia byť aj Mária a svätí
všadeprítomní, aby mohli počúvať všetky prosby
všetkých ľudí, čo k nim volajú. Teda týmto robia
katolíci z Márie a svätých bohov, lebo im dávajú
božské atribúty.

Teda prosenie Márie o niečo, modlenie sa k Márii
a k svätým je dávanie Márie a svätých na roveň
Ježiša Krista, teda na roveň Bohu.

A teda týmto hrubo porušujú prvé a druhé
prikázanie Desatora.

Už ma mnohí katolíci zahriakli, že opovrhujem
Máriou, svätými, kňazmi, katolíckou cirkvou.
Pravda je ale taká, že katolíci hrubo porušujú Božie
prikázania, hlavne prvé a druhé prikázanie desatora:

Ospravedlnenie:
Na to, aby človek mohol pred Boha predstúpiť
s čistým štítom, musí vedieť, že jeho hriech bol
zmazaný a že je pred Bohom ospravedlnený, alebo
aj
inak
povedané
ospravodlivený,
čiže
SPRAVODLIVÝ.
Byť ospravedlnený alebo
ospravodlivený pred Bohom znamená, že neexistuje
už žiaden hriech, žiadna vina, žiadny trest za hriech
ani žiadne odčiňovanie hriechov. Znamená to, že
Boh na neho stále pozerá ako na spravodlivého, ako
keby nikdy nemal žiaden hriech, ako keby nikdy
nezhrešil.

Čím sa človek stane ospravedlnený, spravodlivý
pred Bohom?
Katolícka náuka hovorí, že ospravedlnenie sa
získava počas celého života postupne skrze systém
sviatostí, náboženských skutkov... Skrze množstvo
milostí, čiže niečo za niečo a napokon cez očistec.
Písmo hovorí, že ospravedlnenie sa získava raz
počas života a veriaci človek ho získava raz a
navždy.
Je to dar zadarmo, z milosti, bez
akejkoľvek činnosti, skutku človeka. Jediná
podmienka je veriť evanjeliu a Božiemu dielu spásy.
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Ospravedlnenie je súčasť milosti, ktorú Boh dáva
tým, ktorí uverili zvesti evanjelia, Kristovmu dielu.
Tým, ktorí uverili, že už Ježiš Kristus za nich
zomrel, odtrpel za nich trest na kríži. A Ježišovo
zmŕtvychvstanie je dôkazom toho ospravedlnenia:.

rovnako najväčší lotor, ktorý za sebou nemá žiadne
dobré skutky, iba zločiny (viď lotra na kríži)
a rovnako ospravedlnený môže byť aj najnábožnejší
človek na planéte, ale tiež to nebude na základe jeho
dovtedajších skutkov. Ak človek verí evanjeliu, Boh
ospravedlňuje. A samozrejme keďže ospravedlnenie
je Boží dar zadarmo, Boh dáva človekovi istotu, že
je naozaj spravodlivý pred Bohom, ako keby nikdy
nezhrešil. Dáva ju skrze svojho Ducha, ktorého
dostal človek pri uverení evanjeliu. A potvrdzuje ju
aj svojim slovom – Božie slovo je plné slov
spravodlivý, ospravedlnil, ospravedlnený... Verše
v písme, ktoré o tom hovoria: Rim 3,20; Sk 13,39;
Rim 1,17; Rim 3,26; Rim 4,6; Rim 6,18; Rim 8,10;
Rim 9,30; Rim 10, 3-4; 1Kor 1,30; 2 Kor 5,21; Ef
4,24... Až do konca Písma sa stále píše
o spravodlivosti, ktorá je ZADARMO pre tých,
ktorí veria.

Rim 5:17-19 Lebo ak previnením jedného skrze
jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného,
Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo
dostávajú
hojnosť
milosti
a
darovanej
spravodlivosti. Teda ako previnenie jedného
prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak
spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom
ospravedlnenie a život. Lebo ako sa
neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali
hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa
mnohí stanú spravodlivými.
Rim 4:24 -25 Bude sa to počítať aj nám, čo veríme
v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána,
vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše
ospravedlnenie.

Ako kontrast k tomu je Katolícka náuka
o ospravedlnení, ktorá ospravedlnenie pokladá za
celoživotný proces snaženia sa, konania nábožných
skutkov, omší....

Spravodlivosť sa každému človekovi počíta z viery
v Ježiša Krista. Nie je to spravodlivosť zaslúžená
omšami, skutkami, charitou, utrpením, obetami, ale
je to z VIERY a ZADARMO. To znamená že
ospravedlnený pred Bohom môže byť v okamihu

Boh dáva ospravedlnenie za VIERU hneď ako
uveríš
evanjeliu.
Katolícka
náuka
dáva
ospravedlnenie za skutky a na zemi ju určite
nezískaš. Je na tebe, koho ospravedlnenie chceš
prijať.

Božia spravodlivosť.
hriech. Aj ten najmenší hriech je veľkou urážkou
Boha, od ktorého máme všetko a bez ktorého
nemáme nič a bez ktorého nie sme ničím. Boh
skutočne potresce aj ten najmenší hriech. Lebo je
spravodlivý.

Božie slovo hovorí, že do neba sa dostanú iba
spravodliví. (Mt 25,31-46)
1Kor 6:9 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi
Božieho kráľovstva?

Hebr 10:31 Je hrozné padnúť do rúk živého Boha.

Skúste sa zamyslieť, či poznáte človeka, ktorý je
spravodlivý. Ktorý nikdy nespáchal žiadnu
nespravodlivosť. Ktorý nikdy nikomu neukrivdil.
A tak vidíme, že nikto na svete nie je spravodlivý
a teda nikto nevôjde do večného života.

Skús si predstaviť, že nemáš nič. Niekto ti dá
zadarmo obrovské dary: drahé auto, drahý dom
a všetko, čo potrebuješ. No ty namiesto vďaky
začneš naňho nadávať, keď pôjdeš okolo neho,
schválne sa otočíš na druhú stranu, aby si ho
nevidel, nepozdravil sa... Keď ti zatelefonuje,
odmietneš rozhovor s ním, alebo mu nikdy
nezdvihneš telefón. Divné správanie, však?

Určite niekde v kútiku duše veríš aj v Božiu
spravodlivosť. Určite niekde v kútiku duše veríš, že
Boh potrestá tú nespravodlivosť, ktorú denne
zažívame v tomto svete. Koľkokrát by sme chceli,
aby Boh potrestal spravodlivo tie krivdy, ktoré sú
okolo nás, ktoré vidíme v televízii, počujeme
v rozhlase. A porekadlo: „Božie mlyny melú pomaly
ale isto“, tiež možno poznáš.

Rovnako sa správa každý človek k Bohu. A Boh,
keďže je dobrý a spravodlivý a dal človekovi
všetko, tak každý, aj ten najmenší hriech proti nemu
je ako veľká vzbura, nevďačnosť.

Písmo nás ubezpečuje, že Boh naozaj potrestá každú
nespravodlivosť. Boh potrestá naozaj každý jeden
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sme sa stali spravodlivými a tak vošli do nebeského
kráľovstva. Alebo inak povedané: VIEROU človek
sa stal Božím dieťaťom, Kristovým telom a tak žije
navždy v Kristovi a Boh sa pozerá na človeka
V KRISTOVI ako na spravodlivého. Pretože
Kristus je spravodlivý, a teda aj ten, čo v neho
verí, čiže ten, kto je jeho telom, kto je jeho údom
je v Kristovi spravodlivý a ospravedlnený.

Boh je tak čistý a tak dokonalý, tak spravodlivý
a tak nenávidí hriech, že neobstojí pri ňom
žiaden hriešnik a keďže sme všetci hriešni,
neobstojí pred ním žiaden človek.
Ani
s najmenším hriechom. Boh naozaj potresce každý,
aj ten najmenší hriech.
Ani spoveď nerieši Božiu spravodlivosť, lebo
nerieši trest za hriechy. Každý jeden hriech musí
byť potrestaný. Ľútosť nad hriechom a vyznanie
hriechu kňazovi nerieši požiadavku Božej
spravodlivosti, teda netrestá každý jeden, aj ten
najmenší hriech.

A tak má človek na výber –
Prijať Božie riešenie spravodlivosti . Uveriť mu že
naše hriechy už boli pred 2000 rokmi potrestané
Bohom na Kristovi a tak získať Kristovu
spravodlivosť.

A keďže Boh musí potrestať každý jeden hriech, sú
dva spôsoby, ako ich potrestať. A znova si
zopakujeme:

Alebo zaslúžiť si svojimi skutkami spravodlivosť
a tak sa postaviť pred spravodlivého Boha. No
keďže konanie skutkov nerieši trest za hriechy, taký
človek si trest za svoje hriechy bude odpykávať
v pekle.

Prvý spôsob riešenia Božej spravodlivosti je ako
hovorí Rímskokatolícka náuka: spravodlivosť,
alebo ospravodlivenie, alebo ospravedlnenie sa
získava postupne skutkami, omšami, zásluhami,
obeťami...

Kto nechce prijať vierou Kristovu zástupnú smrť za
svoje hriechy, bude musieť trpieť sám za svoje
hriechy.

Ale tu je jeden háčik: pretože aj ten človek, čo koná
od rána do večera dobré skutky aj ten človek, čo sa
ide zodrať v charite aj ten človek je hriešnik tak ako
ostatní a preto ani tie jeho skutky nedokážu prikryť
čo i len jeden jeho najmenší hriech. Pretože už len
jeden hriech spáchaný za života je najväčšou
urážkou Boha, od ktorého máme všetko a teda už len
za jeden hriech si človek zasluhuje trest - večnú
smrť – peklo. Taká je požiadavka Božej
spravodlivosti.

A na tom istom princípe je založená aj svätosť
človeka.
V Rímskokatolíckom učení sa svätosť získava až
niekoľko rokov po smrti človeka, kedy kanonizuje
pápež konkrétneho človeka. Čiže svätosť získava len
páru jedincov po smrti – je to titul „In memoriam“.
Boh ponúka ale inú svätosť . V Pavlových listoch
mnohokrát čítame ako Pavol oslovuje tých, ktorým
píše „svätí“. Napríklad:

Nesmieme si teda hriech zľahčovať. Za každý jeden
hriech si zasluhuje každý, aj ten najzbožnejší človek
smrť. A teda dovolávať sa Božej spravodlivosti
znamená dovolávať sa večnej smrti, čiže pekla pre
konkrétneho
človeka.
A zároveň
človek
dovolávajúci sa Božej spravodlivosti dovoláva sa
tým aj spravodlivosti pre seba, dovoláva sa trestu pre
seba, pretože je pred Bohom rovnaký hriešnik ako
každý iný.

2Kor 1:1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša,
a brat Timotej Božej cirkvi v Korinte aj všetkým
svätým v celom Achájsku
Ef 1:1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša,
svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi
V Biblii titul svätý patrí živým ľuďom, tým ktorí
uverili evanjeliu. Čiže každý kresťan nie je sám
o sebe svätý, ale tým, že je veriaci evanjeliu je skrze
vieru v Kristovi Ježišovi svätý. Čiže Boh sa pozerá
na človeka, ktorý je v Kristovi a vidí svätého
človeka.

Druhý spôsob riešenia Božej spravodlivosti je
Božie riešenie z Biblie:
Rim 6:23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar
je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
Boh poslal na svet svojho Syna a ten trpel za nás za
všetky naše hriechy na kríži, zomrel za nás a vstal
zmŕtvych. To znamená, že Kristus už vytrpel za nás
trest za naše hriechy. A VIERA v toto zastúpenie
Ježiša Krista za nás je to, čo je potrebné k tomu, aby

Na tom istom princípe je v Biblii založená aj čistota
človeka. V Rímskokatolíckom učení sa človek stáva
čistým až po spovedi a nečistým, čiže hriešnym
hneď ako zhreší. Za život je to x-krát.
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Podľa učenia Biblie je človek stále hriešny, až kým
neuverí v zástupnú obeť Ježiša Krista za jeho
hriechy na kríži. Čiže znova VIEROU v Ježišovo
dielo sa človek stáva údom Kristovho tela a skrze
Krista a v Kristovi Boh vidí človeka stále čistého.

Keďže Rímskokatolícka cirkev nie je vlastníkom
neba, ani jeden meter štvorcový v nebi nevlastní, tak
nemôže nikdy svojím veriacim zabezpečiť ani za
života, ani po smrti večný život.
Boh je Pán neba a zeme Pán vesmíru a všetkého
stvoreného, Bohu všetko patrí. Preto Boh dal
spísať svoje večné slovo na papier v Biblii a krv
svojho Syna dal ako záruku, že každý kto uverí
Božiemu riešeniu záchrany hriešneho človeka,
má život večný.

A na podobnom princípe Boh v Biblii vidí človeka
ako dokonalého.
V Rímskokatolíckom učení sa dokonalým stáva
človek celý život – skutkami zásluhami, obetami,
omšami, sviatosťami, utrpením a nikdy dokonalosť
počas života nezíska.

Boh záchranu hriešnika vyriešil skrze Ježiša
Krista:

V Biblickom učení sa človek stáva dokonalým
VIEROU v Ježiša Krista, ktorý jediný nikdy
nezhrešil a tak sa pred Boha postavil ako jediný
človek dokonalý za všetkých ľudí. Čiže v Kristovi
je pred Bohom človek dokonalý.

jedinou krvavou obeťou (RKC rieši záchranu
človeka v pracovný deň 418 000 obeťami – toľko je
kňazov RKC na svete)
jedinou dokonalou obeťou (RKC rieši záchranu
človeka stále opakujúcimi sa obeťami a teda tie
obete nikdy nebudú dokonalé)

Súhrn:
Rímskokatolícke
učenie
predkladá
cestu spravodlivosti, svätosti, čistoty, dokonalosti
skrze omše, spovede, sviatosti, skutky, obete,
sebazaprenia... No nikdy človek túto spravodlivosť,
svätosť, čistotu a dokonalosť nezíska svojimi silami,
pretože je iba hriešny človek.

jedinou dostatočnou obeťou (v RKC nebude až do
konca sveta dostatok obetí)
Boh záchranu človeka vyriešil skrze svojho Syna
Ježiša Krista, v RKC sa zachraňuje človek skrze
kňazov , ktorí denne nekrvavo „obetujú“ Ježiša
Krista.

Božie - Biblické riešenie spravodlivosti, svätosti,
čistoty, dokonalosti je VIEROU v spravodlivého,
svätého čistého a dokonalého Ježiša Krista. Vierou
v jeho dielo sa človek stáva údom Kristovho tela
a tak skrze Krista a v Kristovi vidí Boh každého
človeka ako spravodlivého, svätého, čistého
a dokonalého.

A tak človek má na výber: alebo prijme
Rímskokatolícke učenie, ktoré mu nikdy nezaručí
večný život, alebo Božie učenie v Božom slove,
ktoré zaručuje večný život.

ODČINENIE HRIECHOV
Ďalej nám Písmo hovorí, že ten, kto uverí evanjeliu
a obsiahne Božiu milosť, tomu sú tresty za
hriechy aj ODČINENÉ.

Iz 40:2 Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že
sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina, že
dostal z Pánovej ruky dvojmo za každý svoj
hriech.

A zasa je tu rozpor s Rímskokatolíckym učením,
ktoré tvrdí, že tresty za hriechy si človek, ktorý ide
do večného života odčiní tu na zemi obeťami,
omšami, utrpením a po smrti ešte aj v očistci.

Hebr 2:17 Preto sa vo všetkom musel pripodobniť
bratom, aby sa stal milosrdným a verným
veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu.

Aj Ruženec z Krakowa k Božiemu milosrdenstvu
vraj kázal modliť sa Ježiš, aby sa odčiňovali
modlením sa ruženca hriechy naše a celého sveta.

Znova máš na výber:
Veriť náuke RKC
a odčiňovať si hriechy modlitbami, skutkami a po
smrti v nejestvujúcom očistci.
Alebo veriť Božiemu slovu. Pre toho kto verí
evanjeliu boli hriechy odčinené pred 2000 rokmi.

Božie slovo hovorí, že Kristus hriechy aj odčinil:
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Náuka o očistci je čisto ľudský výmysel podporený
falošnými zjaveniami, aby človeka odpútali od
uverenia evanjeliu a tým aj od večného života. Je to
diablova taktika, aby sa človek nespoliehal na Boha,
ale na kňazov, omše, svätých, Pannu Máriu,
zjavenia, vlastné obety, vlastné skutky.

A keďže Biblia nepozná očistec, ale iba nebo
a peklo, tak zostávajú každému len dve možnosti:
Uveriť evanjeliu, uveriť, že Boh spravodlivo na
Kristovi potrestal a odčinil každý jeho hriech, alebo
uveriť náuke RKC a trpieť spravodlivo naveky za
svoje hriechy a odčiňovať ich celú večnosť v pekle.

Máš na výber iba dve možnosti:
Božie slovo trvá naveky. Božie slovo nepominie
nikdy. Pre každého človeka sú iba dve možnosti:

Alebo bude veriť Božím zasľúbeniam v Božom
slove, Božiemu slovu ako jedinému zdroju učenia
a pravdy. Taký človek dostal Božieho Ducha, pri
uverení evanjeliu a má v sebe istotu večného života,
istotu Božích zasľúbení.

Buď bude veriť náuke Rímskoatolíckej cirkvi, bude
veriť kňazom, biskupom, pápežovi. Bude veriť
Božiemu slovu aj Tradícii, aj výrokom magistéria
cirkvi. Tým vyhlási Boha za klamára, Božie pravdy
Božieho slova za slová nepravdy a učenie Božieho
slova za nedostatočné učenie.

Stredná cesta neexistuje. Buď budeš nasledovať
ľudské náuky, ktoré nikoho nespasia, alebo Božie,
ktoré ešte nikoho nesklamali, z tých, čo im uverili.

Takýto človek nemá v sebe žiadnu istotu, lebo
nedostal Božieho Ducha a nedostal žiadnu istotu
večného života.

Buď budeš nasledovať veľké stádo hrnúce sa do
priepasti, alebo malé stádo verné Kristovi a jeho
slovu.

Čo mám robiť, aby som bol spasený?
Konaj pokánie a ver evanjeliu. Pokánie znamená
obrátenie sa o 180°. Ak si veril inej ceste záchrany
a spásy, odvráť sa od nej a ver Božej ceste spásy.

pretože by potom Kristova obeta nemala žiaden
význam.
Ježiš prišiel, aby sňal náš hriech troma spôsobmi:
aby odstránil tvoj trest za hriech, aby z teba
odstránil moc hrešiť a aby odstránil prítomnosť
hriechu v tvojom živote. (Spurgeon) Prvé dve sú
Božia práca, ktorú Boh vykoná v tebe. Odstránenie
prítomnosti hriechu je už od uverenia Ježišovmu
dielu tvoja práca, ku ktorej dostaneš Ducha Svätého,
aby to mohol v tebe a s tebou konať. Niektoré
hriechy už pri uverení evanjeliu sa náhle vytratia
z človeka,
no pri niektorých hriechoch je to
celoživotná spolupráca veriaceho človeka s Duchom
Svätým.

Si hriešnik? Práve to že si hriešnik a možno aj veľký
hriešnik, to je dôvod, aby si bol zachránený. Pretože
ak uznávaš že si hriešnik, práve pre takých Boh
pripravil milosť. Boh neprišiel hľadať spravodlivých
(lebo takí nie sú) ale hriešnikov.
Lk 19:10 Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť
to, čo bolo zahynulo.
Lk 5:32 Neprišiel som volať spravodlivých, ale
hriešnikov, aby sa kajali.“
Iz 1:18 Poďte, pravoťme sa! - hovorí Pán. Ak budú
vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak
sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna (biele).

Ježiš Kristus dobre vie, že nedokážeš sám zmeniť
svoje srdce ani sa očistiť od hriechov. Ale vie, že on
to urobiť v tebe môže. On môže spôsobiť, že sa
znovuzrodíš:

Boží trest za hriechy človeka veriaceho evanjeliu sa
vykonal na Golgote pred 2000 rokmi. Pre tých, ktorí
tomu uveria, sú odpustené všetky hriechy prítomné,
minulé a budúce. Ak tomu naozaj uveríš, už
nemôžeš prísť do pekla, pretože by Kristova obeta
za teba na kríži bola zbytočná. Nemôžeš predsa ísť
do pekla za niečo, čo už bolo potrestané a odčinené,

Ez 36:25-27 Potom budem na vás kropiť čistú
vodu, že sa očistíte; od všetkých vašich škvŕn a od
všetkých vašich modiel vás očistím. A dám vám
nové srdce a nového ducha vložím do vás;
odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám
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srdce z mäsa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra
a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich
nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.

Znovuzrodenie trvá naveky. Je to zrodenie sa do
večného života už tu na zemi.

Rim 11:29 Lebo Božie
povolanie sú neodvolateľné.

Všimnite si v tých veršoch, to všetko je Božia
práca: budem, očistím, dám, vložím, odstránim,
dám, vložím, spôsobím.

dary

a

Boh si neberie naspäť, čo už raz dal. Hľadaj ho
v Božom slove, pýtaj sa po ňom, volaj k nemu a
dovoľ mu, aby ťa znovuzrodil a budeš
znovuzrodený. Ľudské polepšenia sa netrvajú dlho,
ale keď dá Boh nové srdce a nového Ducha, budeš
ho mať navždy a bude ťa premieňať na Boží obraz.

Nie je tam žiadna ľudská snaha, všetko koná Boh
v človekovi, ktorý uverí jeho plánu spásy. A Boh
uskutoční to, čo si predsavzal, žiadne jeho slovo
nevyjde nazmar. Toto všetko uskutoční v človekovi,
ktorý sa mu poddá, odovzdá, ktorý chce prísť
k Bohu, ktorý hľadá Boha a chce plniť Božiu vôľu.

Boh nie je klamár. On to všetko učiní!
Uver evanjeliu, uver, že naozaj ťa Ježiš vykúpil a spasil.
Zmocni sa vierou tohto zasľúbenia!
Slová na záver
Písmo, Stará zmluva je zmluva Boha s Izraelom.

slova, istotu, že žije už tu na zemi večný život. Že
tomu, kto jej uverí, dá svojho Ducha, ktorý v ňom
spôsobí, že bude kráčať po Božích cestách a plniť
Božiu vôľu.

Nová zmluva je zmluva Boha s každým
človekom, s každým, kto jej uverí.
Boha táto zmluva stála KRV JEHO
VLASTNÉHO SYNA.

Boh nie je klamár. Skutočne ti dá večný život, ak
uveríš IBA jeho Slovu.
Boh nás v Písme varuje, aby sme nič neuberali a
nepridávali k jeho slovám. Aby sme nevymýšľali
ľudské učenia, aby sme nešli za klamnými
zjaveniami a falošnými učiteľmi.

Boh sa krvou svojho Syna zaviazal, že neporuší
svoju zmluvu. Že tomu, kto uverí, dá večný život, že
toho, koho ospravedlní, bude naozaj ospravedlnený.
Že tomu, kto uverí dá istotu o pravdivosti svojho

Pozvanie na Biblické zhromaždenia
Srdečne pozývame všetkých na kresťanské Biblické zhromaždenia. Zatiaľ sa konajú každú druhú nedeľu, no
ak Boh dá, budú každú nedeľu. Čas, miesto a termín sa dozviete včas na web stránke
www.obratenykatolik.sk , na titulnej strane. Na web stránke si môžete okrem iného prečítať aj rozdiely
učenia Biblie verzus učenie RKC:

www.obratenykatolik.sk
Tieto noviny ste dostali jednorazovo. Ak máte záujem o predošlé číslo, alebo ak vyjde v budúcnosti ďalšie
číslo, môžete si ho stiahnuť z hore uvedenej web stránky.
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