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Úvod 

Hlad po proroctvách 
Ľudia v zvedavosti, ale aj v túžbe poznať budúcnosť vyhľadávajú hocijaké proroctvá. Niektorí 

dokonca vyhľadávajú veštcov, jasnovidcov, aby sa dozvedeli niečo z budúcnosti. Hlavne po 

roku 1989 začali byť veštci a proroci tu na Slovensku veľmi populárni. Rodičia domov kúpili 

knižku Sybila a tak s dychtivosťou som ju čítal, či nenájdem tam niečo o budúcich 

udalostiach. Nostradamus je ďalší, kto predpovedal rôzne udalosti. Dnes je medzi ľuďmi 

populárna baba Vanga, medzi katolíkmi Valtorta, Emerichová, rôzne proroctvá zo zjavenia 

v Medžugorí, vo Fatime, Lurdoch, Garabandale, Guadalupe, ale hocikedy sa vyzdvihujú aj vízie 

katolíckych svätcov – napr. Don Bosko, Páter Pio, prípadne gréckych ortodoxných prorokov, 

ktorí predpovedali budúce udalosti.  

Poznanie proroctiev 
No ako je všeobecne známe, každý skúmateľ proroctiev budúcich čias prišiel na to, že 

každému „prorokovi“  sa len časť proroctiev sa splnila. A mnoho z nich sa splnilo len tak, že 

vykladači proroctiev videli v nich to, čo v nich nebolo. Teda prispôsobili si výklady, aby 

proroctvá vyzneli, že sa splnili. Alebo mnohé z nich hovoria vo všeobecných pojmoch a tak 

výklad sa dá prispôsobiť na niekoľko spôsobov. 

Napríklad zjavenia Panny Márie predpovedali určité udalosti a znamenia k spusteniu tých 

udalostí. Keďže som ich skúmal, niektoré z nich už mali po termíne vyplnenia a bol som preto 

sklamaný. Prečo sa nevyplnili? Prečo Panna Mária nedodržala slovo? Prečo niektorí vizionári 

umreli, keď za ich života sa mali proroctvá plniť? Prečo? 

Na to existuje jednoduchá odpoveď, ktorú som moc nechcel prijímať. Túto odpoveď takmer 

každé zjavenie Panny Márie, alebo tzv. Ježiša hovorí vo svojich posolstvách. Väčšinou je 

podstata tá istá. 

Odpoveď znie: Modlitbou a pôstom a pokáním a obeťami sa dajú zmeniť nielen vojny, 

ale aj predpovedané proroctvá.  

Čiže zjavenia môžu kadečo predpovedať, ale sa to nemusí vyplniť, lebo katolíci sa modlili veľa 

ružencov, postili sa, obetovali na úmysly Panny Márie.  

Už vtedy mi to pripadalo také čudné, pretože kedy sme premodlili nejaké katastrofy, alebo 

tresty, No ľudstvo, morálka, vojny, vraždy, teda situácia vo svete  aj tak bola z týždňa na 

týždeň len horšia a horšia...  
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Keď idú ľudia za vešticami, idú tam preto, aby sa ich túžby naplnili. Keď im veštica 

predpovedá lásku, bohatstvo, šťastie, nikto nebude odvracať túto veštbu ani zmeniť jej 

proroctvo. Preto klienti veštice radi očakávajú pozitívne veštby.  

Ale keď im veštica predpovedá smrť, chorobu, nešťastia, robia všetko preto, aby sa to mohlo 

odvrátiť a nenaplniť. 

Keďže nikto na 100% neverí všetkým veštbám a proroctvám, tak keď sa nevyplnia, nikto 

nestíha vešticu za falošné veštby. Každý si potom myslí, že dokázal zvrátiť osud a ovplyvniť 

beh dejín... 

A to isté vidíme v niektorých tzv. kresťanských cirkvách. Mnoho ich zakladateľov 

predpovedalo či viackrát konce sveta, či iné udalosti, či rôzne proroctvá či veľké obrátenia. No 

potom po ich nevyplnení museli vysvetľovať rôznymi okľukami, prečo sa nestali a zároveň si 

vymysleli rôzne ďalšie teórie, vďaka ktorým ich členovia tiež zhltli tieto ich reči aj s navijákom.  

Keby sa držali niektoré kresťanské cirkvi  (predovšetkým charizmatické) - iba Biblie, hneď by 

označili proroka za falošného a prestanú ho nasledovať. A tak by sa zachránili z rôznych 

bludov, aj odpadu.  

Boh totiž v Starom zákone prikazoval falošných prorokov zahubiť a nie ich nasledovať. 

Vieme, že Svedkovia Jehovovi nasledujú falošného proroka, Adventisti falošnú prorokyňu, 

Charizmatické hnutia, tiež vyriekavajú proroctvá na tony a neplnia sa, teda majú falošných 

prorokov. 

Boh keď dáva nejakého proroka, ktorý má hovoriť v jeho mene, hovorí toto: 

Dt 18:18 Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slová vložím do jeho 

úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. 

Dt 18:19 Kto však nebude počúvať na jeho slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, na 

tom sa ja pomstím. 

Dt 18:20 Prorok však, ktorý by sa opovážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal 

ohlasovať, alebo ktorý bude hovoriť v mene cudzích bohov, nech zomrie!« 

Dt 18:21 Ak sa v duchu opýtaš: »Akože môžem poznať slovo, ktoré nepovedal Pán?« 

Dt 18:22 - toto ti bude znamením: ak sa to, čo predpovie prorok v Pánovom mene, nesplní, 

to nehovoril Pán, lež prorok rozprával vo svojej pýche, preto pred ním nemaj strach! 

 

Dt 13:5 A taký prorok alebo snár musí zomrieť, lebo vám hovoril, aby vás odviedol od Pána, 

vášho Boha 

Čiže falošní proroci odvádzajú od Pána ba vedú svoje spoločenstvá aj do záhuby.  
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Biblia je prorocká kniha. 
Namiesto toho, aby ľudia poznali Boha, jeho večné a nemenné slovo, tak sa ľudia utiekajú 

v odpovediach o budúcnosť len k ľuďom pracujúcim v opozícii voči Bohu.  Alebo dokonca 

k mŕtvym.  Biblia je z 1/3 prorocká kniha. Je to jediná kniha, ktorej proroctvá dal spísať Boh 

a ktorej proroctvá sa vždy splnili a plnia na 100%. 

V Advente, či teraz na Vianoce či cez Pôst, či cez Veľkú noc sa v kostoloch čítajú Starozákonné 

proroctvá, ktoré dal Boh spísať do svojho slova. Napríklad starozákonní proroci predpovedali, 

že Mesiáš sa narodí v Betleheme, že sa narodí z panny, že vyrastie v Nazarete, že už ako 

maličké dieťa ho už budú chcieť zavraždiť (vraždenie neviniatok), že bude konať zázraky, aké 

doposiaľ nikto nekonal, že bude zradený z vlastných radov, že bude predaný za tridsať 

strieborných, že bude trpieť, že zomrie potupnou smrťou, že vlastný národ ho zabije, že tretí 

deň vstane zmŕtvych, že zošle Ducha Svätého, skrze ktorého budú (apoštoli) robiť divy.... 

Vidíme, že Boh tu hovoril priamo, zrozumiteľne, nie v hádankách.  

Vyše 300 proroctiev iba o budúcom Mesiášovi čítali Starozákonní ľudia. Je zaujímavé, že tieto 

proroctvá sa do bodky naplnili, čiže na 100%. Žiaden prorok, žiadna prorocká kniha nikdy 

nemala úspešnosť vyplnenia proroctiev na 100%. Dokonca ani na 50%.  

Gal 4:4 Ale keď prišla plnosť času, poslal Bôh svojho Syna, pošlého zo ženy, podrobeného pod zákon, 

 

Čiže v pravý čas Boh začne vždy vypĺňať svoje predpovede. Všetky proroctvá sa vyplnenia 

v správnom čase. 

Napriek tomu, že náboženskí predstavitelia Izraela čítavali Izraelitom v synagógach 

Starozákonné proroctvá a túžobne očakávali Mesiáša, nakoniec nespoznali Mesiáša keď 

prišiel, keď bol medzi nimi. Nespoznali ho medzi sebou, nespoznali keď konal skutky aké ešte 

nik nekonal... Nespoznali, keď sám Kristus im naznačoval, že sa na ňom proroctvá plnia (napr: 

„Duch Pánov je nado mnou“, „zbúrajte tento chrám“...) Iba niektorí ľudia v Kristovi spoznali 

Mesiáša a tí, čo ho spoznali, tí ho nasledovali. Žiaľ Izraelskí náboženskí predstavitelia, ktorí 

držali moc nad vysvetľovaním Písma, ktorí mali v rukách výklady Písma, žiaľ oni vôbec 

nespoznali Mesiáša a dokonca oni boli najväčší nepriatelia a opozícia voči Kristovi. Dokonca 

oni kuli proti nemu úklady a boli to oni, ktorí ho vydali na smrť. A boli to oni, ktorí aj po 

Ježišovom zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení podplatili stráže, aby klamali a oni potom robili 

najväčšie prieky kresťanom, nazvali ich sektou... 

Novozákonné proroctvá 
Aj Nový zákon v sebe obsahuje veľa proroctiev do budúcnosti.  

Nový zákon má predovšetkým hodne proroctiev o posledných časoch a o znameniach ich 

príchodu... Sám Ježiš Kristus ich vyslovil niekoľko a v evanjeliách aj v listoch apoštolov sú 

zaznamenané. Apokalypsa je celá kniha prorocká... 
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Dokonca v kostoloch Novozákonné proroctvá (okrem 17 a 18 kapitoly Zjavenia) stále 

katolíkom čítané. Ale je až priveľmi zaujímavé, že ani kňazi na omšiach, ani teológovia ani 

učenie RKC žiadne proroctvá nevysvetľujú a nepoukazujú podľa nich na dobu, v ktorej sa 

ľudstvo nachádza. 

Pretože neveria Písmu ako jedinému učeniu a robia presne to isté čo sekty – vytvoria si svoje 

učenie, svoje pravidlá, a aby to vypadalo „kresťansky“ vytiahnu z Písma páru veršov a vložia 

do svojho učenia.  

Tak ako za Ježišových čias, aj dnes sú to práve mnohí náboženskí vodcovia, ktorí prehliadajú 

Novozákonné proroctvá a namiesto toho, aby ich ľuďom odhaľovali, vysvetľovali a tak 

varovali ľud, namiesto toho žiaden náboženský predstaviteľ nevysvetľuje žiadne Biblické 

proroctvá. A práve tu vidno zrkadlový obraz náboenských predstaviteľov za Ježišových čias aj 

dnes.  Ani jedny predstavitelia nepoznajú, neodhaľujú, nevysvetľujú Biblické proroctvá a 

nespoznali Mesiáša. Počnúc pápežom, končiac kňazmi.  

Vtedy náboženskí predstavitelia nevideli príchod Mesiáša, aj to, keď bol medzi nimi a teraz 

nevidia náboženské predstavitelia to, po čo vlastne prišiel a jeho až veľmi blízky druhý 

príchod.  

Biblia je jediná náuka. 
Pretože je to Božie slovo. Slovo samotného Boha.  

Náboženskí predstavitelia nerozumejú Písmu, nepoznajú Písmo a preto ho spochybňujú 

(rovnako ako aj ateisti) a vymýšľajú rôzne výhovorky, ako svoju neznalosť Písma ospravedlniť. 

Napríklad: Bibliu písali rôzni ľudia rôznej doby rôznymi štýlmi a preto študujú už stáročia 

dobu, literárne štýly pisateľov, dobu a pokúšajú sa vymyslieť rôzne učenia zodpovedajúce ich 

vymysleným náboženským náukám a teóriám, ktoré nazývajú teológie a ktoré pasuje náuke 

ich vymyslených učení.   

Ale Biblia je sama o sebe dostatočná. Je to dostatočný zákon, dostatočné vieroučné učenie.  

Biblia sa vysvetľuje inou časťou Biblie a keď sa jedná o proroctvá, tak sa tiež čo je zjavné 

v iných častiach Biblie použije k vysvetleniu a v pravom čase dôjde aj ku konkrétnemu plneniu 

proroctva vo svete.  

No skôr, ako sa začnú proroctvá diať, skôr ako príde plnosť času Boh predpovedá znaky 

a znamenia blízkeho príchodu týchto časov. 

Všetko, čo Boh predpovedal má svoje preduskutočňovacie znaky a v pravom čase sa to stane.   

Boh je taký úžasný a taký férový, že všetky budúce udalosti  dal zaznačiť do Biblie 

a nepominie sa svet, pokiaľ sa všetky nevyplnia. 
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Možno teraz už vidíte ten rozdiel medzi ľudskými proroctvami a Biblickými. Ľudské proroctvá 

sa môžu zmeniť, anulovať, chod dejín sa môže vyvinúť inak, ako predpovedajú. Pretože sú 

predpovedané a vnuknuté démonmi, ktorí tiež sledujú dôkladne správanie sa ľudí, aj 

znamenia čias, aj znamenia Písma. Démoni sú veľmi inteligentné a prefíkané bytosti.  

No Božie proroctvá sa musia vždy na 100% vyplniť. Pretože len Boh pozná presný chod dejín 

a ľudstvo a démoni ani nikto nemá ani najmenšiu šancu, aby tieto dejiny ovplyvnil, zmenil, či 

udalosti riadil opačným smerom ako Boh predpovedal, prípadne, aby Božie proroctvo 

anuloval. 

Prečo je to tak? 

Pretože Boh je Boh. Vie všetko, riadi všetko, vidí všetko. Pretože Boh je voči ľudstvu férový 

a keby klamal, že sa niečo stane a nestane sa, bol by podvodník a klamár. A nedôveryhodný. 

A nikto by mu neveril.  

Pretože Boh chce, aby ľudia mu verili a vedeli to aj rozumovo zdôvodniť. Boh práveže vôbec 

nevyžaduje slepú vieru ako u katolíkov a iných náboženstiev, ale rozumovo a dôvodmi 

a dôkazmi podopretú vieru.  

Aby skrze vyplnenie proroctiev ktoré napríklad Katolíci čítajú v Advente, na Vianoce, či 

v Pôste, či na Veľkú noc uvideli, že čo Boh vraví, to sa skutočne plní.  

Aby sa každý s dôverou mohol obrátiť na Božie slovo a veriť mu ako 100% slovu Boha, ktoré 

nikdy nesklame... 

Je to ale predovšetkým preto, lebo Boh vo svojom slove dal jedinú, úzku cestu spásy. Ale 

predpovedal, že ľudia podľa svojich žiadostí budú nasledovať iné cesty spásy, budú 

nasledovať falošných prorokov, falošných stvoriteľov Krista.... 

Áno, dejiny ľudstva idú presne podľa Božieho plánu. Aj Novozákonné proroctvá sa do bodky 

vyplnia. 

Iz 42:8 „Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. 

Iz 42:9 Predošlé veci, hľa, prišli a ja oznamujem nové, dám vám ich počuť skôr než vyklíčia.“ 

 

Vidíme tu férovosť Boha? skôr ako niečo má prísť na svet, dá ich počuť. A na úvod sne čítali: 

Iz 45:19 Nehovorím niekde v úkryte, na tmavom mieste zeme; nepovedal som semenu 

Jakobovmu: Hľadajte ma na pustine! Ja Hospodin hovorím spravedlivosť, zvestujem to, čo je 

pravé. 

Iz 45:20 Shromaždite sa a poďte, priblížte sa spolu vy, ktorí ste unikli z pohanov! Nevedia 

ničoho tí, ktorí nosia drevo svojej rytiny a modlia sa bohu, ktorý nezachráni. 
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Iz 45:21 Oznámte a dajte sem, áno nech sa poradia spolu a povedia kto to ohlasoval od 

pradávna, oznamoval to od dávna? Či azda nie ja Hospodin? Lebo niet viacej nijakého Boha 

krome mňa, niet silného Boha spravedlivého a spasiteľa krome mňa! 

Iz 45:22 Obráťte zreteľ ku mne, aby ste boly spasené, všetky končiny zeme, lebo ja som silný 

Bôh, a niet viacej nikoho. 

 

Iz 46:10 Od začiatku oznamujem budúcnosť a odpradávna, čo sa ešte nestalo. Vravím: 

„Moje rozhodnutie platí a všetko, čo chcem, urobím.“ 

 

V tomto verši vidíme úplnú zvrchovanosť Božiu nad všetkými vecami.  

Ignorovať Božie proroctvá je ignorovať Boha, ignorovať 1/3 Písma a vyberať si z Písma, čo 

komu pasuje. A takto sa správajú sekty a nie cirkvi.  

Ak je Biblia ako celok Božie slovo, tak ten celok by sa mal aj tak brať.  

Zvedavosť apoštolov 
Samotní apoštoli boli zvedaví ako sa budú vyvíjať budúce udalosti a Ježiš im podrobne 

opisuje čo sa bude v budúcnosti diať. 

Mt 24:1 Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu 

chrámové stavby. 

Mt 24:2 On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň 

na kameni; všetko bude zborené.“ 

Mt 24:3 Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa 

ho: „Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“ 

 

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. 

 

O zrade Judáša:  

Jn 13:18 Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: 

»Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.« 

Jn 13:19 Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja 

Som. 

 

Boh hovorí skôr ako sa stane, aby ľudia uverili, keď sa to stane. Aby uverili, že Ježiš je Boh 

a že len Boh vie a pozná budúcnosť.  

 

Jn 14:29 A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. 

 

Jn 16:4 A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to 

hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami. 
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Apoštolské listy sú tiež plné varovaní a proroctiev doby, podľa ktorej máme rozoznať blízke 

udalosti vo svete pred druhým Kristovým príchodom a následne očakávať Kristov príchod: 

 

1Tim 4:1 Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí 

budú počúvať bludných duchov a učenia démonov, 

 

2Tim 3:1 Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy... 

 

2Pt 3:3 vediac najprv to, že v posledných dňoch prijdú posmievači, ktorí budú chodiť podľa 

svojich vlastných žiadostí 

 

Čiže proroctvá tam nie sú na srandu, ale aby skrze ne UVERILI v Boha, uverili v Ježiša ako 

Boha a uverili jeho obeti a dielu. Schopnosťou kresťana je aj poznať  prorocké udalosti 

posledných čias, porovnávať podľa nich čo sa deje v čase a priestore vo svete a podľa toho 

vedieť, že v akom čase sa kresťania nachádzajú a ako blízko je druhý Kristov príchod.  

Ten, kto vie kadečo vo svete rozpoznávať a nevie rozpoznať odohrávajúce sa udalosti vo 

svete, znamenia čias, toho Ježiš nazýva pokrytcom: 

Lk 12:56 Pokrytci, tvárnosť zeme a neba viete zkúmať a posúdiť, a jakože potom tohoto času 

nezkúmate? 

 

Ako je to možné, že ako katolík som nepočul, nikdy vysvetľovať znamenia čias, napriek tomu , 

že sa v kostoloch čítali? 

Boh dáva prisľúbenie, že skrze svojho Ducha naučí nás všetko a pripomenie nám všetko, čo 

nám povedal vo svojom slove. (Jn 14, 26). Všetko. Nielen niečo.  

Výklad proroctiev 

Proroctvá o posledných časoch sa dajú veľmi dobre vykladať len vtedy, keď vidíme, že 

nastávajú, plnia sa. Biblia aj poukazuje na niektoré udalosti, ktoré sa budú diať pred druhým 

príchodom Ježiša Krista a doplňuje: ak sa toto bude diať, „zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše 

vykúpenie“ (Lk 21,28). 

Takisto Boh nás vystríha, aby sme ako vrátnici bdeli a vystihli v ktorú hodinu príde Kristus, aby 

nás nenašiel nepripravených a neočakávajúcich jeho príchod! 

Mk 13:34 Syn človeka je ako človek, ktorý ďaleko odcestoval opustiac svoj dom a dajúc 

svojim sluhom splnomocnenie a určiac každému jeho prácu a vrátnemu prikázal, aby bdel. 

Mk 13:35 A tak bdejte, lebo neviete, kedy prijde pán domu, či večer či o polnoci, či keď 

spieva kohút a či ráno, 

Mk 13:36 aby prijdúc znenazdania nenašiel vás spať. 

Mk 13:37 A čo vám hovorím, všetkým hovorím - bdejte! 
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Čiže kresťania majú každý svoju prácu pre nebeské kráľovstvo a zbor a majú byť bdelí 

a očakávať príchod Krista.  

Katolíci druhý príchod Krista vôbec neočakávajú, lebo jeho príchod je na každej omši skrze 

ruky kňaza z neba do oplátky. 

Nechceme nikoho strašiť, ale ako vidíme všetky možné udalosti vo svete, už len samotní 

ateisti konštatujú, že ľudstvo zanedlho buď zle dopadne, alebo sa samo zničí. Samotní 

neveriaci vidia dopredu skazu ľudstva. A netreba im žiadne proroctvá, len triezvo hľadieť na 

vývoj vo svete. Akoto že veľkí náboženskí predstavitelia nevidia tieto udalosti 

a neoboznamujú podľa Biblie svojich veriacich, v akej fáze sa teraz ľudstvo nachádza? Pretože 

náboženskí predstavitelia majú zahalené videnie proroctiev, lebo sú sami ich aktérmi. 

Podobne Judáš podobne Peter mal predpovedané, napriek tomu jeden zradil, druhý zaprel.  

V seminároch sa učia filozofie a teológie – čo všetko kedy človek povedal a vymyslel. Žiaľ je 

to krutá pravda ako sa všeobecne hovorí: na filozofii stratia seminaristi rozum a na teológii 

stratia seminaristi aj tú malú vieru v Božie slovo čo si so sebou doniesli.  No Písmo je o tom, 

čo Boh povedal. A nielen proroctvá, ale aj samotné Písmo sa žiaľ v žiadnom seminári sa neučí.  

Čo Boh povedal sa v seminároch neučí. Učia sa len ľudské výplody myslí obhajujúce učenia 

svojich cirkví a prorokov a svätcov. Je to krutá realita. Písmo skrze apoštola Pavla nás varuje 

dopredu varuje pred prázdnou filozofiou: 

Kol 2:8 Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným 

na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi! 

 

Apoštol sám poznal, čo je filozofia, a tak varoval aby sme sa jej chránili. V seminároch 

zvádzajú študentov najprv skrze filozofiu... Vraj je potrebná, vraj bez filozofie nepochopia 

teológiu, vraj naučí seminaristov rozmýšľať... Prvé dni v seminári sú vždy vymývaním mozgu 

s tým ako je potrebná filozofia do štúdia... že až skrze filozofiu pochopíte teológiu. Zas len 

vidíme naplnenie Biblie. Nestavajú na Kristovi, ale na filozofii (aj teológia je filozofia – ľudské 

mudrovanie) učia ľudské obyčaje – čo nazývajú Tradícia.  

Čo nám ešte chcú povedať Biblické proroctvá 
Novozákonné Biblické proroctvá nás varujú predovšetkým pred falošnými učeniami, ktorých 

sa musíme v budúcnosti, kým nenastane koniec sveta vyvarovať.  

Ukazujú na rôzne znaky akými sa budú prejavovať. A podľa týchto znakov, keď ich 

identifikujeme na nejakej náboženskej organizácii, podľa týchto znakov ju musíme odmietnuť 

ako falošnú a tak sa aj voči nej správať.  

Potom nás varujú pred falošnými učiteľmi a ukazujú s akými vymyslenými náukami, budú 

ľuďom prezentovať Boha.   
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Preto keď čítame Písmo máme sa pri proroctvách pristaviť a rozmýšľať: dajú sa už a na koho 

sa dajú aplikovať tieto verše?  

Splnené Novozákonné proroctvá 
Novozákonné proroctvá sa už niektoré splnili alebo  sme v štádiu ich plnenia.  

Prečo Boh pozná budúcnosť a presne predpovedá budúcnosť 

Pre toho, kto neverí v zvrchovanosť Božiu nad všetkým môže stačiť takéto vysvetlenie: Lebo 

Boh je všadeprítomný, vševediaci a u Boha neexistuje čas, časopriestor.  

Boh je Boh. No ľudia vždy sa ho snažia umiestniť niekde do svojich ľudských vlastností, 

merítok a časopriestoru. Boh už dopredu vie ako všetko dopadne, ako sa každý človek 

napriek jeho výzvam zachová a ako dokončí život každý človek. Preto okrem Boha NIKTO 

nepozná budúcnosť. Preto okrem Boha a spísaného večného jeho slova – Biblie nik nikdy 

presne nič nebude prorokovať, ale iba hádať. A Boh okrem svojho slova nezjavil svoju 

budúcnosť NIKOMU. To preto, aby sme boli závislí jedine na ňom a jedine na jeho slove.  

Napríklad vidíme v Zjavení apoštola Jána, ako Boh už vidiac a vediac ako všetko skončí, tak to 

dáva Jánovi zapisovať.  A Apoštol Ján má možnosť sám vidieť odhalenú budúcnosť.  

 

Prečo teda Boh už nemôže zmeniť beh a udalosti predpovedaných proroctiev? Ako som už 

spomínal: Prorok aby bol prorokom, musí sa mu na 100% vyplniť všetky proroctvá. Ináč sú 

všetci falošní proroci, čo aj sú.  

 

Rim 3:4 Nech sa nestane! Ale Bôh nech je pravdivý, a každý človek lhár, ako je napísané: Aby 

si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil. 

 

Aby Boh každého, kto ho nenasleduje a napriek tomu hovorí v Božom mene mohli takého 

človeka vyhlásiť za klamára.  

 

Teraz možno mnohých napadne: To Boh naprogramoval dopredu každého človeka, každú 

situáciu v dejinách a všetci ideme len podľa vopred daného programu? 

 

Boh vie o každom človeku. Pozná počet vlasov na každého hlave, bez jeho vedomia 

nezostrelíme vzduchovkou vrabca. Vie čo ideme robiť a ako to zrobíme.  

Vie o množstve hriechov, ktoré sme napáchali aj v skrytosti, vie o každom hriechu každého 

človeka. Pozná naše pády a naše myslenie.  

Ježiš Kristus na kríži preto zomrel za každý hriech, trpel za každý konkrétny hriech, čo veriaci 

v neho spáchali a ešte len spáchajú. Preto bola Ježišova obeta dostatočná na vykúpenie 

každého veriaceho aj odčinenie jeho hriechov.  

Boh chce, aby každý človek nehrešil a aby každý bol spasený. Ale ľudia to nechcú. Ľudia 

odmietajú jeho evanjelium, ľuďom sa nepáči, keď počujú spásu zadarmo, ktorú Boh ponúka. 

 

Boh už všetko vie preto, lebo u neho dejiny a naše životy a koniec sveta už je uskutočnený. 
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Udalosti, proroctvá zapísané v Písme sú tam preto, lebo u Boha sa už stali. Boh vie kto bude 

spasený a zatratený, lebo už dopredu videl každého človeka, Božie pôsobenie na jeho 

obrátenie a odmietanie jeho milosti, jeho ponuky spásy.  

Keby nebolo jeho milosti, nikto z ľudí, ani my by sme neboli zachránený, lebo každý by Boha 

vo svojej hriešnosti, prirodzenosti a pýche Boha odmietol. 

 

Ef 1:4 Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou 

svätí a nepoškvrnení v láske;  

 

Ešte pred stvorením sveta vedel o všetkom, čo sa odohrá na svete, ako svet nakoniec skončí, 

ako skončím ja, ty, každý jednotlivec.  

 

Preto udalosti dejín a proroctvá Písma u Boha už nemôžu byť anulované, alebo zmenené 

ľudským správaním, lebo u neho už nastali. To len v našom pozemskom čase a priestore sa 

odohrávajú.   

 

Boh je Boh. Nezaraďujeme ho preto do ľudských myslení a kritérií.  

Preto Boh chce, aby sme mu na 100% vo všetkom verili. Jeho slovu, jeho znameniam čias,  

jeho proroctvám.  

 

No Satan, diabli, ale aj anjeli nie sú bohovia, nepoznajú budúcnosť a preto oni žijú a pôsobia 

v časopriestore.  

 

Prečo Potom Boh nezasiahne, keď sa deje krivda? Až vo večnosti uvidíme, čo všetko vtedy 

Boh robil ako prehováral do svedomia ľudí, ako ľudia namiesto poslúchnutia jeho hlasu 

otupili svoje svedomie hriechom, a ignorovali Božie upozornenia. 

 

Lk 13:2 On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní 

Galilejčania, keď tak trpeli? 

 

Jn 8:44 Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a 

nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži. 

 

Ľudia si zvolili sami za svojho otca diabla a tak nasledujú jeho pýchu – svetská sláva, moc 

peňazí, moc ovládania ľudstva, moc ovládať svoje životy a nie zveriť ich do rúk Boha.  

 

Každý na Božom súde si bude sám na svoju hlavu sypať popol, keď uvidí, koho poslúchal, 

koho nasledoval a vtedy už Bohu nebude adresovať žiadnu výčitku.  

Sami vieme, ako Božie slovo a napomínanie našich príbuzných a známich sa prejavuje v ich 

správaní. Pohŕdajú Božím slovom, nechcú sa odvrátiť od uctievania sôch, ľudských 

prostredníkov, nechcú prestať nasledovať katolíckych kňazov, neveria, že ich vedú do 

záhuby, vysmievajú sa nám a pohŕdajú nami.  

Uctievajú modly, čiže diabla, ale keď sa stane niečo, výčitky smerujú „nespravodlivému“ 

Bohu. 

Ateisti ignorujú Boha, ale bohorovne sa pýtajú keď sa stane katastrofa: kdeže je ten váš Boh? 
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Pamätajte: BOH VŽDY VARUJE ĽUDSTVO DOPREDU!  
Skôr ako Boh uskutoční nejaký veľký súd, skôr ako Boh zošle nejaký veľký trest na ľudí, 

najskôr Boh ako férový varuje človeka vopred. Napríklad: Vopred varoval Adama a Evu ak 

budú jesť zakázané ovocie. Vopred varoval svet skrze Noeho pred potopou. Ako to dopadlo? 

Poviem to v dnešnom slovníku: Nikto neveril, že by taký láskavý a dobrotivý Boh zahubil celé 

ľudstvo, veď všetci ľudia boli v podstate dobrí... a ako to dopadlo? Boh skutočne celý svet dal 

pod vodu. IBA 8 ľudí sa zachránilo... Prečo? Pretože Boh varoval, ľudia Noeho neposlúchli, 

neverili mu... ľudia nechcú poslúchať Boha a jeho skutočných prorokov.  

Dnešní proroci nie sú ľudia s novými poznaniami a predpoveďami, ale každý spasený kresťan 

vidiaci situáciu a rozpoznajúci ju v Božom slove a aplikujúci Božie slovo a varovania.  

Ale ľudia si radšej vytvoria svoju vieru a svoje náboženstvá, a idú za vodcami, ktorí im šteklia 

uši, ktorí im hovoria len príjemné veci. Vytvoria si takú „vieru“ kde Boh nie je taký spravodlivý 

voči hriechu a kde toleruje ich hriechy a kde sú voči Bohu stále ešte nejakí dobrí a teda 

vyhovujúci vstupu do neba.  

Starozákonné tragédie neposlušných ľudí sú pre nás výstrahou, že Boh skutočne trestá 

neposlušný ľud. Nový zákon je viac varovaní, ako povzbudení. Tam Boh tiež písomne zaznačil 

všetky varovania. Ak sa ich ľudia nebudú vystríhať tak zahynú. 

A vlastne aj preto je kázeň o Biblických proroctvách, aby aj poslucháči videli, že kto je Boh, a 

aký je Boh a tak mohli aj skrze proroctvá uveriť Bohu, uveriť jeho slovu, spoznať svoj hriešny 

stav a obrátiť sa.  

Nie je tajnosťou, že ja ale aj mnohí katolíci aj vďaka Biblickým proroctvám zanechali širokú 

cestu vedúcu do záhuby. Zanechali sme sviatosti, omše, zjavenia a uverili sme aj skrze 

proroctvá jeho slovu, spoľahli sme sa naň, spoznali úzku cestu spásy, spoznali sme svoj stav 

pred Bohom, a tak skrze spoľahnutiu sa Božie slovo ako jedinú autoritu a náuku a jediného 

kto môže všetko, volali k Bohu, vykonali pokánie a boli ním zachránení.  

Rozlišovanie u proroctiev 
U proroctiev Písma ešte treba vedieť rozlišovať: či sa prorokuje na Izrael, alebo na 

neveriacich, alebo spasených. A podľa toho ich aj vedieť vzťahovať na konkrétnu skupinu, 

alebo konkrétne náboženstvo.  

Dnes si zopakujeme niektoré Novozákonné proroctvá a ich identifikáciu vo svete skrze Písmo, 

históriu a činy.  

Jedno konkrétne Božie varovanie nás upozorňuje: 

 

1Tim 4:1 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa 

pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, 
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1Tim 4:2 zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; 

1Tim 4:3 zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky 

požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu. 

Máme tu Božie varovanie pred náboženstvom, kde zakazujú ženiť sa a jesť mäsité pokrmy a 

zároveň hovorí, že takíto nasledujú učenie démonov.  

 

Ako katolíci rozpoznávame že toto sedí na RKC. Oni zakazujú ženiť sa svojim vodcom, 

(celibát) a jesť mäsité svojim veriacim.  (piatok, Veľký piatok)? 

Tu to sedí najviac na RKC! Na nikoho iného sa to nedá aplikovať.  

 

Všetci vieme, že celibát je len Rímsky výmysel a za jedenia mäsa v piatky donedávna bol 

ťažký hriech – za ktorý bol človek odsúdený do pekla... Zaujímavé – podľa náuky RKC ľudia 

jediaci mäso do zrušenia príkazu ak zomreli s týmto ťažkým hriechom tak sú v pekle a teraz 

ak zomrú po zjedení mäsa v piatok už nebudú...  

Celibát je učenie démonov, pretože Boh stvoril človeka ako muža a ženu a prvé prikázanie, 

ktoré zaznelo v Genezis bolo: 

 

Gn 1:22 A Bôh ich požehnal a riekol: Ploďte sa a množte sa. 

 

Boh manželstvo požehnal, démoni s ním opovrhujú. Nejedná sa tu o jednotlivcov konajúcich 

celibát, ale o náboženskú organizáciu prikazujúcu všetkým tzv. zasväteným osobám celibát.  

1Kor 10:31 A tak tedy buď jete buď pijete buď čokoľvek robíte, robte všetko na slávu Božiu. 

 

Za každý pokrm máme ďakovať Bohu a tak ho požívať. No démoni vymysleli piatky a Veľké 

piatky a vraj kvôli Ježišovi – kvôli Bohu zaväzujú ľudí na nesprávne chápanie Boha 

a nesprávne konanie. Vraj v piatky kedy umrel Kristus a na Veľký Piatok jedením mäsa 

znevažujeme smrť Kristovu.  

Varovanie pred charizmatizmom 

 

Mk 13:22-23 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a 

zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Vy sa však majte na pozore! Všetko som 

vám povedal vopred. 

 

Kto pozná charizmatizmus, už možno pozná, o čom tieto verše hovoria. Boh varuje vopred, 

aby sa ľudia stránili takýchto náboženských prejavov a takýchto zázračných liečiteľov, či 

vodcov, či prorokov. Pretože takíto vodcovia nakoniec skončia v pekle. Aj to Boh vopred 

ukazuje: 

 

Mt 7:22 Mnohí mi v onen deň povedia: »Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? 

Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?« 
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Mt 7:23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate 

neprávosť! 

 

Vysvetlenie: V Ježišovom mene uzdravujú charizmatickí vodcovia, prorokujú v jeho mene... 

No Ježiš im povie na konci sveta: Nikdy som vás nepoznal ... páchatelia neprávosti. Pretože 

nesplnenými proroctvami z Boha robia klamára a neuzdravenými ľuďmi z Boha robia 

neschopného a nemožného. 

 

Konajú metódou – pokus – omyl. Ak majú dary od Boha, ich proroctvá by sa na 100% splnili 

a ich uzdravovanie by bolo ako u Ježiša a apoštolov 100%. 

Dokonca vkladaním rúk presúvajú falošného ducha, falošný dar jazykov a falošné prejavy 

ktoré sa navonok podobajú na telesné a duševné postihnutie a ktoré Biblia nepozná.   

Boha takto prezentujú ako klamára a šaška. Reakcie neveriacich na takéto videá sú 

pochopiteľne vysmievajúce sa Bohu, a kresťanstvu.  

Z inteligentného Boha robia boha psychopata.   

 

 

Výklad Zjavenia apoštola Jána 17 a 18 
kapitola 

 

Zjavenie apoštola Jána je celá kniha prorocká.  

V celom zjavení tu vystupuje Kristova cirkev, židovský národ, ale aj nejaké obrovské 

náboženstvo s identifikovaním konkrétneho mesta, konkrétneho náboženstva, ktoré sa dá 

identifikovať podľa konkrétnych činov.  

Jeruzalem a to druhé mesto sú hlavnými mestami apokalypsy, kde sa odohrajú dejiny 

a posledné časy.  

Tomu mestu a tomu náboženstvu Boh dokonca venoval celé dve kapitoly Zjavenia. Budem 

postupne čítať verš za veršom  a detailne rozoberať. Dnes sa dostaneme ale len k prvému 

veršu.  

Zjv 17:1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: 

„Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 

 

Sedem anjelov so siedmimi čašami – vysvetlenie vidíme v 15 kapitole: 

Zjv 15:1 Videl som na nebi iné znamenie, veľké a obdivuhodné: sedem anjelov, ktorí mali 

sedem posledných rán, lebo nimi sa dovŕšil Boží hnev. 

 

Zjv 15:5 Potom som videl: V nebi sa otvoril chrám stánku svedectva 
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Zjv 15:6 a z chrámu vyšli siedmi anjeli, čo mali sedem rán. Boli oblečení do čistého skvúceho 

ľanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatým pásom. 

Zjv 15:7 Jedna zo štyroch bytostí podala siedmim anjelom sedem zlatých čiaš, plných hnevu 

Boha, žijúceho na veky vekov. 

Zjv 15:8 A chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci a nik nemohol vojsť do chrámu, 

kým sa nedovŕši sedem rán siedmich anjelov. 

 

Boh svoju slávu a moc prezentuje nielen skrze svoje stvoriteľské dielo, skrze svoje slávne 

skutky, ale aj ako tu vidíme aj skrze svoj spravodlivý hnev.  

Sedem značí aj plnosť – plnosť Božieho hnevu ktorý bude skrze siedmich anjelov so siedmimi 

čašami na zem vyliata.  

Čaše sú plné Božieho hnevu a každý anjel drží konkrétnu katastrofu v čaši, ktorou bude Boží 

hnev na zemi vykonaný.  

„a prihovoril sa mi“ 

Anjel s jednou čašou sa prihovára Jánovi a ukazujem mu odsúdenie veľkej neviestky.  

Keďže je to sedem posledných rán, odsúdenie veľkej neviestky je Bohom ponechané na záver 

konca dejín. Na odsúdení veľkej neviestky bude nakoniec dovŕšený Boží hnev.  

Kristova cirkev je NEVESTA.  

 

Toto hádam nemusím rozoberať skrze verše Biblie, toto je každému jasné.  

 

Je tu ale niekto kto je neviestka. Neviestka je opak nevesty. Nevesta je Kristova cirkev. 

Nevesta, to sú ľudia nasledujúci jedine Krista, jedine jemu veriaci, jedine o jeho príhovory 

žiadajúci, jedine na jeho jedinú dostatočnú, dokonalú a dokončenú obetu sa spoliehajúci. 

Nevesta je zasnúbená so ženíchom – Kristom.  

 

Keď sa tu na zemi ženíme, alebo vydávame, keď si máme brať za manželku nejakú devu, 

máme na to hodne mesiacov, aby sme ju spoznali, aby aj ona spoznala nás. 

Aby svadba bola už len zavŕšením našej známosti a poznania druhej osoby. Čiže berieme si 

osobu, ktorú už dôverne poznáme, ktorej poznáme nielen zdravotný stav, ale aj psychický... 

vieme koho si berieme a preto si ho berieme do manželstva a preto s týmto človekom 

chceme stráviť nielen dobré, ale aj zlé chvíle, nielen keď je zdravý, ale aj keď je chorý... 

 

Kristova cirkev – Nevesta je každý kresťan, ktorý pozná Krista.  

Pozor – nie je to ten, kto vyhlasuje o sebe, že ja poznám Krista, 

Ale ten, kto dôverne a osobne a správne pozná Krista, svojho ženícha a Kristus zároveň 

pozná jeho .  

Kresťan pozná kto je Kristus, pozná, čo zaňho urobil a preto sa spolieha vo všetkom len 

naňho.  

 



Výklad Zjavenia apoštola Jána 17 a 18 kapitola 

kázané v Kresťanskom zbore Podbiel v Januári – Apríli 2016 

 

~ 15 ~ 
 

Aj naša manželka sa vo všetkom spolieha len na manžela. Nemá jedno dieťa so svojím 

manželom, na ktorého sa spoliehala, a druhé s iným mužom, na ktorého sa tiež spoliehala.  

Nezdôveruje sa niekedy svojmu mužovi a niekedy iným mužom.  

 

My sme pre naše manželky jediní a oni sú pre nás jediné blízke osoby.  

 

Kristus je pre kresťana jediná blízka osoba a kresťan je pre Krista tiež jediný blízky priateľ, za 

ktorého šiel tak ďaleko, že zaňho položil svoj život, aby on mohol byť jeho priateľom.  

 

Neviestka je niekto, kto sa navonok vyzerá ako Nevesta. Je to niekto, kto sa hrá na Kristovu 

cirkev, kto navonok sa hrá, že je jediná pravá cirkev no všetky indície o nej vyjavujú, že to 

tak nie je.  

 

Neviestka to je tá žena, ktorá je v posteli raz s jedným mužom, raz s druhým. Jej je jedno, na 

koho sa spolieha, komu dáva svoje city, dôveru, tá chce byť v priazni každého muža, lebo je 

to ona, ktorá dáva málo a berie veľa. Neviestka  - inak povedané prostitútka hľadí len sama 

na seba, svoj zisk, svoj prospech a ráta peniaze zo svojich smilstiev. Je schopná ísť do postele 

aj so smradľavým, opitým, nadrogovaným, aj ženatým chlapom. Je to skorumpovaná žena. 

Pretože jej ide len o jedno – mať sa tu na zemi dobre a nehľadieť na to, že ničí niekomu 

manželstvo, alebo že robí chlapov závislých na nej ako prostitútke.  

Neviestka je vždy nádherne oblečená, jej parfém cítiť na kilometer a keď okolo nej idú chlapi, 

tak mnohí z nich si v mysli predstavujú ako s ňou smilnia. Neviestka je neodolateľná pre tých, 

pre ktorých morálka a manželstvo so svojou ženou nič nehovorí, alebo jej sila osobnosti je 

taká ohromná, že v tej chvíli aj ženatí muži stratia zábrany a skončia s ňou v posteli 

a rozvrátia tak svoje manželstvo.  

 

Pre skutočných kresťanov ale Neviestka len z veľmi veľkej diaľky vyzerá ako nádherná žena, 

ako nevesta.  Ale čím bližšie ide človek ku nej, tým viac a viac rozpoznáva v nej prostitútku 

a pach jej smilstva.  

Kresťan je ňou odpudzovaný ale nepravý nekresťan je ku nej priťahovaný a túži sa s ňou 

spojiť.  

 

Neviestka v zjavení sa navonok tvári, že verí v Boha, že privádza ľudí k Bohu, že zastupuje 

Boha, že zastupuje Krista. 

Aj svojím vzhľadom neviestka vyzerá ako keby ona skutočne bola Kristova nevesta.   

No v skutočnosti robí neviestka presný OPAK – Nie je vôbec verná tomu, za koho sa vydáva.  

A preto nežije len s Kristom, ale smilní s každým, z koho má prospech. Aj pozemskými 

vladármi. Pre peniaze a moc a obdiv a  urobí všetko a neštíti sa ani najfalošnejších podrazov 

a najkrutejších spôsobov.  

 

Ukážem ti – Boh najprv dopredu ukazuje, varuje a to jasne rozpoznateľnými znakmi.  

Odsúdenie – večnú záhubu  
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Neviestka Božie učenie prezentuje v opačnom svetle, odvádza ľudí od Boha a ľudí vedie 

namiesto k Bohu rovno do pekla. Táto neviestka sedí na mnohých vodách. Vody ako čítame 

nižšie v 15 verši sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. Čo ukazuje že Neviestka sedí na celom 

svete. Že sedí znamená že panuje, že sa správa ako vlastník sveta, že má hlavný vplyv na 

mocných sveta, finančníkov, vlády a vladárov nad svetom, na politiku mnohých národov 

sveta.  

Kto je tou neviestkou? Kto je tým náboženstvom? 

Bez poznania a oboznámenia sa s históriou, ťažko dôjdeme k správnemu záveru. Teda 

budem aplikovať historické náboženské činy niekoho, kto sa navonok hrá a navonok 

pripomína Kristovu cirkev... 

 

2 kázeň 

 

Dan 7:15 A môj, Danielov, duch sa zhrozil v mojich vnútrobách, a videnia mojej hlavy ma 

predesily. 

Dan 7:16 A vtedy som sa priblížil k jednému z tých, ktorí tam stáli, a pýtal som sa ho na 

istotu všetkého toho. A povedal mi a oznámil mi výklad vecí. 

Dan 7:17 Tie veľké zvieratá, ktoré sú štyri, sú štyria kráľovia, ktorí povstanú zo zeme. 

Dan 7:18 Ale kráľovstvo dostanú svätí Najvyšších, a držať budú kráľovstvo až na veky a až na 

veky vekov. 

Dan 7:19 Vtedy som chcel vedieť istotu o tom štvrtom zvierati, ktoré bolo rozdielne od nich 

od všetkých, strašné náramne, ktoré malo zuby zo železa a pazúry z medi, ktoré žralo a 

krúšilo a ostatok šliapalo svojimi nohami, 

Dan 7:20 jako aj o desiatich rohoch, ktoré boly na jeho hlave, a o tom inom, ktorý bol 

vystúpil, a padly pred ním tri, o tom rohu, ktorý to mal oči a ústa, ktoré vravely veľké veci, a 

bol na pohľad väčší ako jeho druhovia. 

Dan 7:21 A hľadiac videl som, že ten roh viedol vojnu so svätými a premáhal ich, 

Dan 7:22 až prišiel Starodávny dňov, a daný bol súd svätým Najvyšších, a prišiel čas, a 

kráľovstvo prevzali svätí. 

Dan 7:23 Takto povedal: Štvrtým zvieraťom bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude 

rozdielne od všetkých kráľovstiev a požerie celú zem a pomláti ju a rozdrtí ju. 

Dan 7:24 A desať rohov znamená, že z toho kráľovstva povstane desať kráľov, a po nich 

povstane iný, ktorý bude rozdielny od predošlých a poníži troch kráľov. 

Dan 7:25 A bude vravieť slová proti Najvyššiemu a unaví svätých Najvyšších a bude 

pomýšľať na to, že premení časy a zákon. A budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do 

polovice času. 

Dan 7:26 Ale potom zasadne súd, a odnímu jeho panstvo, aby ho vyplienili a zahubili až do 

konca. 

Dan 7:27 A kráľovstvo, panstvo a veličenstvo kráľovstiev pod všetkými nebesami bude dané 

ľudu svätých Najvyšších; jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom, a všetky panstvá budú jemu 

slúžiť a poslúchať ho. 
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Dan 7:28 Až potiaľto koniec veci. Mňa, Daniela, veľmi desily moje myšlienky, a zmenilo sa 

jasné vzozrenie mojej tvári, avšak som zachoval vec vo svojom srdci. 

 

Čítali sme Daniela druhú polovicu zo siedmej kapitoly. Aj druhá kapitola proroka Daniela nám 

opisuje rovnaké proroctvo ako siedma. 

Zjavenie apoštola Jána zasa nadväzuje na Danielove proroctvo a opisuje v 17 a 18 kapitole 

pád tohto štvrtého kráľovstva.   

Najprv proroctvá v Danielovi hovoria o štyroch zvieratách. Prvé zviera bol lev s krídlami orla. 

Druhé zviera bol medveď, tretie zviera bol leopard s štyrmi vtáčími krídlami, a štvrté zviera 

bolo strašné, hrozné a veľmi silné železno hlinené s desiatimi rohmi. 

Daniel vysvetľuje, že tieto zvieratá sú štyria králi. Títo králi predstavujú štyri kráľovstvá, ktoré 

tu budú od Daniela.  

Dan 7:17 Tie veľké zvieratá, ktoré sú štyri, sú štyria kráľovia, ktorí povstanú zo zeme. 

 

Prvý kráľ, prvé kráľovstvo predstavuje Babylonské, druhé Médsko Perzské, tretie ríšu 

Alexandra Veľkého. Tieto ríše majú trvať iba na čas a po týchto troch ríšach príde ešte jedna 

ríša – jeden kráľ a ten predstavuje štvrtú ríšu, ktorá má byť až do druhého Kristovho príchodu.  

Táto štvrtá ríša je Rímske kráľovstvo, rímska ríša a v tomto vysvetlení sa zhodujú či 

protestanti, či Rímskokatolíci.  

Napríklad stačí si pozrieť do katolíckeho Písma vydaného Spolkom Svätého Vojtecha do 

vysvetliviek ku Danielovi  7,7. 

Pred druhým Kristovým príchodom má táto Rímska ríša podľa Daniela 7,26 byť vyplienená 

Dan 7:26 Ale potom zasadne súd, a odnímu jeho panstvo, aby ho vyplienili a zahubili až do 

konca. 

Dan 7:11 Vtedy som pozrel a hľadel som pre hlas velikej reči, ktorú hovoril roh, a hľadel som, 

až bolo zviera zabité a jeho telo zahubené a dané, aby ho spálil oheň. 

 

Čiže Daniel zaznamenáva, že táto Rímska Ríša má byť vyplienená, zahubená a spálená 

ohňom.  

A po tejto ríši príde kráľovstvo ľudu svätých Najvyšších a to bude večné kráľovstvo: 

 

Dan 7:18 Ale kráľovstvo dostanú svätí Najvyšších, a držať budú kráľovstvo až na veky a až na 

veky vekov. 
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Dan 7:27 A kráľovstvo, panstvo a veličenstvo kráľovstiev pod všetkými nebesami bude dané 

ľudu svätých Najvyšších; jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom, a všetky panstvá budú 

jemu slúžiť a poslúchať ho. 

 

Keď tieto veci dáme do súvisu s Novým zákonom, so Zjavením apoštola Jána, tak toto 

kráľovstvo svätých vidíme jasnejšie opísané. Tam sa hovorí o Tisícročnom kráľovstve, kde 

budú kraľovať s Kristom svätí, čiže všetci spasení kresťania. Budú to živí kresťania, ktorí si 

prejdú súžením a dožijú sa druhého Kristovho príchodu. Vo vytrhnutí dostanú nové, večné 

telá a vrátia sa na zem. Spolu s nimi a budú kraľovať aj všetci spravodliví svätí, ktorých telá 

budú vzkriesené, a ich vzkriesené telá už budú tiež neporušené, večné. Títo svätí budú súdiť 

svet. Ako Daniel píše, všetky panstvá budú slúžiť a poslúchať toto kráľovstvo. A po 

Tisícročnom kráľovstve bude nasledovať nové nebo a Nová zem, kde už budú len svätí.  

 

Dan 7:22 až prišiel Starodávny dňov, a daný bol súd svätým Najvyšších, a prišiel čas, a 

kráľovstvo prevzali svätí. 

 

Štvrté kráľovstvo – Rímske kráľovstvo má podľa Daniela byť oproti predošlým trom trom 

rozdielne, hrozivejšie a desivejšie. Bude požierať zem, mlátiť ju a drviť ju. Prvé tri tu vidíme 

z histórie, že pominuli. No štvrté tu má byť do druhého Kristovho príchodu. 

A podľa Danielových proroctiev má byť pred začatím vládnutia svätých toto zviera zabité 

(Dan 7,11), toto kráľotvo, táto ríša má byť zahubená, vyplienená a spálená ohňom. 

Za čias Ježiša bol Izrael pod útlakom Ríma. Teda vidíme, že Rímska ríša už vtedy bola na 

scéne. Na scéne už bolo štvrté zviera z Danielových videní. Izraeliti za čias Ježiša veľmi dobre 

poznali  proroctvo Písma o zničení Rímskej ríše. Preto keď Ježiš Kristus prišiel  v ľudskom tele 

na túto zem, ľudia očakávali, že ak je skutočný Mesiáš tak vyženie Rím z Izraela a zasadne na 

Dávidov trón a bude Izraelitom večne kraľovať. A bude doba pokoja a mieru a lev s 

baránkom sa bude pásť a do diera hada vloží ruku batoľa a nič sa mu nestane...   

Nerozlíšili podľa proroctiev, že ešte jeho kráľovstvo nemá vtedy nastať, pretože najprv má 

byť umučený, má zaplatiť za hriechy tých, ktorí v neho a jemu verili, veria a budú veriť.  

Mesiáš prišiel v plnosti času, kedy všetka politická a náboženská moc v Izraeli bola presne 

nastavená na vyplnenie starozákonných proroctiev o ňom.  

Rímska ríša ale nezanikla, pretože Rímska ríša musí existovať do druhého Kristovho príchodu. 

Rímska ríša existuje dodnes. Ale viac si povieme zanedlho.   

Teraz sa ale vrátim k vysvetľovaniu zjavenia apoštola Jána 

 

Táto kniha bola písaná v roku cca 90 – 93 po Kristovi. 
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Prvý verš knihy Zjavenia začína slovami:  

Zjv 1:1 Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má 

onedlho stať, a po svojom anjelovi ho poslal a naznačil svojmu služobníkovi Jánovi. 

 

To znamená, že všetko, čo tam je zapísané, je zapísané pre ľudí do budúcnosti. Čo sa má 

zanedlho stať... Nie čo sa už stalo, pretože to by nebolo potom proroctvo.  

My ideme pokračovať dnes v identifikovaní neviestky zo 17 a 18 kapitoly.  

Zjv 17:1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: 

„Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 

 

Už minule som začal opisovať neviestku, čiže prostitútku a jej vlastnosti. Dnes v tomto budem 

pokračovať.  

 

Kristova cirkev je nevesta. Zjavenie hovorí o neviestke, prostitútke, ktorá navonok vyzerá ako 

Kristova nevesta,ale v skutočnosti je to neviestka, čiže prostitútka, smilnica. Je to veľká 

neviestka a sedí na mnohých vodách, to znamená, že exituje smilní takmer v celom svete.    

Kto je tá neviestka, čo sedí na mnohých vodách?  

Nejdem to dlho napínať, ale odpoveď  poviem hneď a potom následne dám množstvo 

dôkazov potvrdzujúcich túto identifikáciu.  

Odpoveď nájdeme aj vo vysvetlivkách Biblie, ktorú používajú aj Rímskokatolíci. Použijem ich, 

pretože identifikácia v týchto vysvetlivkách je správna.  

Rímskokatolícky preklad Písma vydaný Spolkom Svätého Vojtecha, ktorý má Imprimatur, 

hovorí, vo vysvetlivkách ku 17 kapitole že: 

Veľká neviestka čiže modloslužobnica je Rím, nový Babylon. Zapamätajme si – Rím je nový 

Babylon. Prvá ríša z Daniela bola Babylonská. Rím je posledná ríša, posledný Babylon.  

Aby to bolo ešte jasnejšie, vysvetlivky v katolíckom preklade Písma pod Zjavením 14,8 hovoria 

toto:  

„Pre prorokov Starého zákona bol Babylon symbolom tých vlád, ktoré boli proti Bohu a jeho 

ľudu. Tu označuje pohanský Rím.“ 

Samotní katolíci nazvali Rím – pohanský Rím. Nový, Babylon, posledný Babylon, ktorý tu má 

byť do Kristovho príchodu.  

Vo vysvetlivkách Katolíckeho prekladu je to jedno z mála svetlých miest, kde vysvetlivky 

hovoria pravdu. 

Rovnako je zaujímavé že aj protestanti jednako vykladajú túto štvrtú ríši ako Rímsku ríšu.   
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Rovnako náš zbor  jednoznačne vidíme túto štvrtú ríšu ako Rímsku ríšu, vidíme túto 

prostitútku ako Rím. Skutočne táto prostitútka je pohanský Rím, Babylon.  

 

Sám Boh identifikácii tejto neviestky venuje dve celé kapitoly Zjavenia, čo je dosť vážne, aby 

každý kresťanský zbor sa venoval patrične rozobratiu a identifikácii neviesky s patričným 

časom. 

Nedá sa stále len kázať o láske, o podobenstvách, o milosti a vôbec si nevšímať proroctvá 

Biblie. Keďže takmer 1/3 Biblie je prorocká, tak aj kázanie o proroctvách má mať svoju 

patričnú dĺžku času.  

Teda máme okrem iných miest Písma až dve kapitoly venujúce sa identifikácii neviestky. To 

preto Boh tak zaznačil,  aby ľudia skúmajúci proroctvá mali množstvo indící a aby pri 

identifikácii neviestky nebolo najmenších pochybností.  

 

Pokúsim sa verš po verši podať toľko dôkazov, že ak si niekto prečíta, alebo vypočuje túto 

kázeň, aby ani na chvíľu nepochyboval o jasných Božích proroctvách a jednako aby videl, že 

Boh nie je klamár, že Boh nás dopredu varuje pred niečím, čo nesmieme nasledovať.  

A zároveň aby každý po nezvratných dôkazoch sa pozeral na túto prostitútku rovnako ako 

Boh – teda odvrátil sa od nej, a uveril jedine Bohu a jeho slovu.  

 

Je zbytočné predkladať a identifikovať neviestku ako niekoho, kto sa dá vypátrať len po 

hlbokom a detailnom skúmaní. Koho odhalí len páru jednotlivcov. Neviestka musí byť 

všeobecne známa prostitútka, s ktorou každý – veriaci či neveriaci prichádza priamo, či 

nepriamo do kontaktu, alebo keď ide po celom svete, všade musí vidieť jej verejné domy 

prostitúcie, jej výšiny, kde pod lipami má svoje modly... 

Keď sa prostitútka postaví na diaľnici, každý, kto tade chodí, časom spozná, alebo sa dozvie, 

aká prostitútka tam stojí a aké služby môže ponúkať. Prostitútka je širokej verejnosti známa 

osoba.  

 

Prostitútka je identifikovaná ako Rím. Rímska ríša. Pohanský Rím. Nový Babylon. 

 

Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 

 

Anjel s čašou Božieho hnevu ukazuje Jánovi odsúdenie veľkej prostitútky, ktorá sedí na 

mnohých vodách. 

Podľa Daniela vidíme, že Rímska ríša tu má byť do Ježišovho príchodu a koniec Rímskej ríše 

je zánik, vyplienenie, zničenie, spálenie. Pretože táto Rímska ríša, táto neviestka požierala 

zem, ničila ju a drvila ju.  Po vyplienení, zničení a spálení tejto Rímskej ríše nastupuje 

kráľovstvo svätých. 

Táto prostitútka požierala zem. Takmer celú zem. Nie len nejaký úsek krajiny.. Celú zem, 

pretože sedí na mnohých vodách.  

 

Táto prostitútka, ničí drví, požiera zem, ale napriek tomu si spokojne sedí na šelme. 

Rím. Rímska ríša drví, ničí, požiera zem a pokojne si vládne a kraľuje vo svete bez toho, aby 

jej činy niekto súdil, aby niekto súdil jej vladárov a predstaviteľov, pretože ona je nad nimi.  
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Kristova cirkev je nevesta. Kristova cirkev tu je od Kristovho prvého príchodu v tele až naveky. 

 

Neviestka je opak Kristovej cirkvi. Navonok vyzerá ako nevesta, no v skutočnosti je to 

neviestka, prostitútka.  

 

Rím, Rímska ríša je táto neviestka, prostitútka, ktorá o sebe tvrdí, že je Kristova nevesta 

a tvrdí o sebe, že tu bude stále, že ju pekelné brány nepremôžu. Rím je táto neviestka, ktorá 

sa hrá na Kristovu cirkev , ale je to pohanstvo Babylon.  

 

Zjv 17:2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ 

 

Neviestka smilnila, alebo pre dnešok, keďže ešte nenastáva zničenie neviestky, táto neviestka 

smilní stále s kráľmi zeme. 

Dave Hunt popisuje v knihe „Žena jedoucí na šelmě“ množstvo historických dôkazov pre 

identifikovanie veľkej prostitútky.  

Keď som túto knihu čítal pred svojím obrátením, stačilo mi páru strán, aby som sa zhrozila a 

veľmi čudoval. Keby som nebol v reholi a na teologickej fakulte, po hociktorej prečítanej 

strane by som sa ako katolík zhnusil nad tým, čo tá kniha popisuje a neveril by som týmto 

dôkazom ani slovíčko a Dave Hunta by som označil ako veľkého nenávistníka nenávidiaceho 

jedinú, pravú, neomylnú, cirkev. 

 

150 strán historických dôkazov, 150 strán popisujúcich prostitútku. Ako je to možné, že 

história  je taká zatajená a že sa o nej na verejnosti nehovorí a dokonca aj politici a vlády 

mlčia o jej histórii a dnešku a napriek tomu spolu s neviestkou kujú plány? 

 

Neviestka, prostitútka smilní s kráľmi zeme. Ako ja to možné, že štáty poznajú svoju históriu, 

a napriek tomu táto história nie je ľuďom prezentovaná? Dokonca nielen história, ale aj 

každodenné udalosti sú ľuďom úplne naopak prezentované? 

Moc peňazí, korupcie, zločinov politikov, štátov, či neviestky je taká obrovská, že sa navzájom 

kryjú.  

Podobne to vidíme v politických stranách. Nemusíme ísť ďaleko. Stačí nám Slovensko. Strany 

vedia navzájom o sebe, o svojich zločinoch, korupcii.  A každá strana má v rukáve veľa 

dôkazov na inú stranu. Ale nevyjdú s nimi na povrch, lebo všetci sú namočení v podobných 

špinavostiach a poukázanie na jednu stranu by znamenalo zánik všetkých strán.  

 

Ruka ruku myje.  

 

Z teologickej fakulty sme boli ako študenti fakulty na exkurzii v atómovej elektrárni 

v Jaslovských Bohuniciach.  

Na začiatku sme mali poučenie a príhovor. Riaditeľ sa priznal, že nevedel, aký význam môže 

mať exkurzia pre študentov teologickej fakulty v Atómovej elektrárni. Po čo tu len idú? 

Potom ho ale napadla spásonosná myšlienka a keď nám to hovoril, bol taký šťastný, že má 

študentov teologickej fakulty na exkurzii. 
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Povedal: Vy ste ovplyvnitelia verejnej mienky. S takou vášňou nás zasväcoval do atómového 

procesu, ako keby sme my mali spasiť svet. V tom čase totiž Rakúsko veľa štrajkovalo proti 

atómovým elektrárňam v čechách a na Slovensku.  

Každý si počas exkurzie pripol merač rádioaktivity a počas prechodu celou atómkou sme 

videli, aká je bezpečná atómová energia. Každý mal možnosť postaviť sa priamo na vrch 

reaktora v ktorom prebiehala štiepna reakcia a videli sme na meračoch, že tam je oproti iným 

častiam atómky najnižšia hladina rádioaktivity.   

Po celej atómke bola hladina rádioaktivity hlboko pod normou.  

 

My sme ovplyvnitelia verejnej mienky. A tu je pes zakopaný. Preto Konštantín v štvrtom 

storočí zastavil ničenie kresťanov lebo ich už bolo veľa a namiesto zničenia len pribúdali 

a pribúdali. Pre pokoj vo svojej ríši sa spojil s kresťanstvom. Politici sa s neviestkou spolčujú 

pre pokoj vo svojom štáte. Nechceli by si pohnevať niekoho, kto ovplyvňuje mienku 70% 

občanov. Keby aj 20%, aj tak sa oplatí či neviestke, či politikom spolu kuť. Náboženská 

sloboda sa za Konštantína stala kresťanstvu osudnou – kresťanstvo sa zmiešalo 

s pohanstvom a štátnou mocou. Napriek tomu že Konštantín konal pohanské obrady RKC ho 

uznáva ako veľkého a pravoslávni ho dokonca tohto veľkého modlára svätorečili.  

 

Od Konštantína po zhruba rok tisíc, boli to cisári, ktorí zvolávali koncily a vládli nad 

náboženstvami vo svojich ríšach. No po schizme – po rozdelení ríše na Konštantinopol a Rím 

nastáva konečne znova nadvláda Rímskej Ríše. Od schizmy je znova Rím ten, ktorý prikazuje, 

ovláda panovníkov, ustanovuje panovníkov, korunuje kráľov, cisárov. Neviestka sedí na 

mnohých vodách. Rímska ríša vládne celému svetu. 

Vládu Rímskej ríše prevzala do svojich rúk Rímskokatolícka organizácia.  

Panovníci zo strachu pred exkomunikáciou a hrozbami pekla sa od vtedy podriaďovali 

samotným pápežom a ich biskupom.  

Teda pápeži sú tí králi, teda konrétne pápežstvo je ten kráľ,  ktorí vedie Rímsku ríšu a panuje 

nad celým svetom.  

Pápežstvo ale nie je tu od Ježiša Krista. Ale vzniklo v 5-6 storočí, keď sa z biskupa Ríma stal 

biskup nad celým svetom.  

Ani neomylnosť pápežov ani náuky pápeži nevyhlasujú od čias Ježiša Krista. Do roku 1000 sú 

to panovníci, ktorí zvolávajú koncily a koncil je ten, kto určuje náuku, nie pápež.  Až po 

schizme pápežstvo nadobúda svoju moc, ktorá si nárokuje na panstvo celej zeme. 

 

Čiže ako katolíci sme boli pokrytecky klamaní, že Peter bol prvý pápež, že postupnosť 

pápežov je tu od Petra... A práve na pápežovi stojí Rímska náuka. Odmietnutím pápeža padá 

aj celá Rímska náuka, ktorá na pápežstve teraz stojí.  

 

Dave Hunt podáva obrovské množstvo informácií a historických dôkazov o prostitúcii Ríma. 

Každý má možnosť prečítať si tú knihu. Preto ja budem teraz z inej stránky rozberať 

a pripomínať skutočnosti z dnešnej doby.  

 

Keď si spomenieme na nejaké historické filmy: vidíme ako konkrétna náboženská organizácia 

vystupovala v nich ako cirkev, ktorá s panovníkmi zeme hodovala a kula pikle neobvyklé. Vo 

filmoch sme videli ako katolícki predstavení vždy sedávali s panovníkmi za plnými stolmi 
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jedla, za pokladnicami plnými peňazí, s panovníkmi zeme sa radili ako koho zničiť, ovládnuť, 

kde ešte nahrabať peniaze a moc. 

Ale pozrime sa na dnešok. 

Ktorá náboženská organizácia má svoj štát, ktorý diktuje a presadzuje skrze vlády štátov 

svoje záujmy po svete?  

Ktorá cirkev sa striedala počas histórie v panovaní a vládnutí s cisármi, kráľmi a panovníkmi?  

 

Ktorá „cirkev“ pretláča svoje zmluvy nad zmluvy štátu? Aká zmluva akého štátu je nad 

štátnym zákonom? Je to Vatikánska zmluva, ktorá je nad zákonom Slovenského štátu. 

Zanedlho si povieme, ako sa prejavuje u nás na slovensku.  

Je to Vatikán, ktorý sa nachádza v Ríme a kto panuje nad panovníkmi zeme.   

Je to Rímskokatolícka organizácia, ktorá sedí na šelme, ktorá je prostitútkou z Daniela 

a Zajvenia apoštola Jána. 

Túto prostitútku, túto smilnicu ale sa nevolá Vatikánska cirkev, ale Rím - skokatolícka cirkev. 

 

Poďme na dôkazy: 

 

Manželstvo 

 

Charakteristikou prostitútky je to, že neznáša manželstvo.  

Môžeme RKC považovať za tú, ktorá neznáša manželstvo? Na prvý pohľad by to nik 

nepovedal. Veď chráni rodinu, bojuje za potraty, káže aby mali katolíci veľa detí... 

Predstavitelia tejto organizácie ale majú zakázané ženiť sa. Minule sme hovorili, že učenie 

o zákaze ženiť sa je znak učenia démonov.  

Všimnime, si že ak kňazi zahýbajú za ženami, ak kňazi sú homosexuáli, ak kňazi znásilňujú 

miništrantova a deti, tak toto smilstvo Rím toleruje, a zatajuje ako sa dá.  Takýto kňaz je 

preložený do inej farnosti a môže aj naďalej pôsobiť a premieňať a vysluhovať sviatosti. Keď 

to tak vezmeme, smilniť, znásilňovať, zvádzať - toto nie je hriechom pre prostitútku. 

Najväčším hriechom prostitútky je manželstvo. Vtedy už nemôže smilniť, vtedy už nemôže 

zvádzať, už musí byť verná jednému mužovi.  

V prenesenom duchovnom zmysle – Rímska cirkev nedokáže byť verná jednému 

prostredníkovi, nedokáže sa modliť k jednému Bohu, nedokáže ľudí upútať na jedného Boha, 

ale prostredníkov vždy má veľa, modlí sa k veľa príhovorcom a upútava pozornosť na seba, 

bez ktorej nie je už pre katolíkov iná spása.  

 

Kňazi sa nemôžu ženiť. Niektorí majú deti, ale to treba držať v tajnosti a zapierať. Chúďatko 

dieťa potom trpí, lebo nemá otca, nepozná otca. Hlavne že Rím bojuje za rodiny. Je to čisté 

pokrytectvo.  

 

Ak sa chce kňaz stoj čo stoj oženiť, dva roky čaká z Ríma na povolenie.  Počas tých dvoch 

rokov je posielaný na kadejaké duchovné cvičenia, pohovory a je premiestňovaný z miesta na 

miesto, len aby si to ešte rozmyslel... 
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Ak si to nerozmyslí, po dvoch rokoch dostane z Ríma papier, vďaka ktorému stráca moc 

konať najohavnejšie smilstvo – vysluhovať omše, premieňať Krista, vysluhovať sviatosti. Stáva 

sa obyčajným človekom.  

Predstavitelia Ríma môžu smilniť, môžu miništrantov znásilňovať, môžu byť homosexuálmi, 

ale nemôžu sa ženiť. Jedine manželstvo je pre nich podradné, vďaka ktorému prichádzajú 

o svoju moc.  

Spolužiačkin brat zo susednej dediny šiel za kňaza. Počas kňazskej služby sa zaľúbil a splodil 

jedno, alebo stihol ešte aj druhé dieťa, neviem presne. Naproti Rímskym pravidlám sa voči 

tomu postavil zodpovedne. Odišiel z kňazstva, oženil sa a poctivo sa stará o svoje deti. Deti 

majú svojho otca. Do rozhovoru v novinách vyhlásil niečo v zmysle: Kňaz bez ženy je iba 

polovičný človek.  

 

Ďalšou vlastnosťou neviestky je, že keď sa keď sa jej na niečo príde tak len treba zapierať 

a zapierať a zamiesť pod koberec, zničiť dôkazy.  

Ak niekto udá kňaza, že niečo vykonal, Rím musí zapierať a zapierať a z toho, čo poukázal na 

hriech urobí Rím vinníka a potresce nie skutočného vinníka, ale toho, kto to nahlásil. Dostane 

prísne napomenutie s vyhrážkami. Toto je tisícročná prax panovania Ríma, ktorá sa ani dnes 

nemení.  

Poznáme z novín prípad ako dvaja zamestnanci Vatikánu dali na verejnosť škandál 

s peniazmi vo Vatikáne. Hneď boli Františkom pokarhaní.   

Keď som bol v reholi, s jedným pátrom som chodil rozdávať prijímanie do nemocnice. On mi 

rozprával že raz pristihol iného pátra ako so ženou koketujú a chodí za ženou. Keď to nahlásil 

predstavenému do rehole, ten s hrôzou sa naňho oboril: To už aj ty to vieš? A namiesto 

vinníka preložil toho, čo to nahlásil. A vinník zostal pôsobiť ďalej na známom na pútnickom 

mieste a naďalej vykonával svoju činnosť – okrem toho chodil po ľudových misiách... 

 

Prostitútka nenávidí manželstvo, Ak sa niekto ožení, už nemôže vykonávať najväčšiu 

prostitúciu. V minulosti sa takíto ľudia, ktorí sa ženili,  brali ako zradcovia.  

 

1Tim 3:2 Tedy biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného 

chovania, pohostinný, schopný učiť, 

 

Biskup to je v kresťanstve niečo ako u katolíkov kňaz vo farnosti. To len zlé vysvetlenia 

a pochopenia spravili z biskupov panovníkov nad kňazstvom, či farármi v RKC aj iných 

cirkvách.  

Podobná situácia je u rehoľníčok. Počas šiestich rokov, kým ešte nemajú večné sľuby im do 

hláv vtĺkajú, že sa majú stať nevestami Krista. Pri večných sľuboch im to pripomínajú že sa 

stali nevestami Krista. Takéto ženy sú potom citovo naviazané na ženícha, ktorého ale vôbec 

nepoznajú a nevedia o ňom nič. Absolútne nemajú znalosti z Písma. Teda ich ženíchom nie je 

Kristus a vernosť jemu, ale Rímska náuka a vernosť jej predstaviteľom. Ak toto robia, sú 

nevestami Krista. Rehoľníčky sú také zmanipulované sa boja odísť z kláštora ak aj vidia, že do 

čoho vstúpili, boja sa odísť z rehole, pretože kto by sa už chcel rozviesť s Kristom, keď je už 

jeho nevestou naveky?  
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U mužov bývajú odchody z kňazstva alebo rehole vo veľkom nepomere voči ženám, ktoré sú 

ľahko zmanipulované do nesprávneho vydaja.  

 

A čo obyčajní ľudia? 

Rady čo a ako majú robiť v manželstve sú od polovičných ľudí ktorí nemajú s manželstvom 

nič spoločné iba výsmechom.  Tieto ich rady vyplývajú z nepoznania Písma, nepoznania 

Božieho pohľadu na manželstvo a sú pre nás iba dôkazom ovládania a manipulovania 

s nevedomými ľuďmi.  

 

O manželstve sa v katolicizme hovorí, že manželstvo je jediná sviatosť, ktorú si mladí 

vysluhujú sami. Mnohým mladým ani viac netreba hovoriť – tajne si povedia „áno“ a žijú si 

sexuálne až kým nebude sobáš v kostole a nebudú to mať na papieri.   

Manželstvo si teda manželia podľa Rímskej náuky uzatvárajú sami. Ako je to možné, že 

jedine Rím potom môže anulovať manželstvo, keď on ho neuzatvoril, keď on bol iba ako 

svedok? Ako je to možné, že prostitútka má moc povedať, že konkrétne manželstvo vôbec 

neexistovalo? 

Anulácia znamená že niečo čo existovalo, v skutočnosti neexistovalo.  

Rozvod štátu znamená, že manželstvo existovalo, no anulácia prostitútky popiera, že 

manželstvo existovalo.  

Jeden Rímsky predstaviteľ vyhlásil: neexistuje manželstvo, ktoré by sa nedalo anulovať. 

Donedávna sa museli manželia brať dvakrát – najprv na úrade a potom v kostole. No 

prostitúcia s panovníkmi spôsobila, že ak si pred Rímom povedia áno, platí to aj pred štátom.  

Kňaz, ktorému som ako malý miništroval až zúril, keď sa nejaký katolík sobášil iba civilne 

a nechcel sa už v kostole. Nepripustil takého katolíka ku sviatostiam, ani jeho deti ku krstu. 

Všimnime si ďalšiu zvláštnosť, kto je tu pánom: 

Štát uznáva manželstvo uzatvorené v Rímskom kostole, ale Rím neuznáva manželstvo 

uzatvorené pred štátom! 

 

Naposledy sme to mali možnosť vidieť u svadby Švajdu s  Puškárovou. Švajda bol rozvedený 

a mal deti. Keď sa ho novinár pýtal, či to nebola prekážka povedal: cirkev – teda rímska – 

neuznáva civilné manželstvá. Čiže ak je niekto katolík a je iba civilne zosobášený – podľa 

Ríma žije v hriechu smilstva.  

V Ríme je všetko naopak sveta, lebo vládne nad panovníkmi zeme.  

Napriek tomu, že Rím tvrdí, že manželia si uzatvárajú sami manželstvo, Rím to neuzná, ak to 

nebolo pred ním. A ak manželstvo bolo uzatvorené pred očami Ríma,  vždy Rím vyžaduje 

podmienku, aby ich deti boli pokrstené a vedené v Rímskej náuke.  

 

Keď som bol v reholi, práve vtedy sa ženil v Bratislave  v kostole hokejista Ľubomír Višňovský. 

Keď som odišiel z rehole, zrazu v novinách čítam, že Višňovský sa znova v kostole oženil. 

Takže museli jeho manželstvo anulovať, aby znova v kostole musel zosobášiť. Jeho prvé 

manželstvo neexistovalo, napriek tomu, že bolo uzatvorené pred Rímom.  

Rím nemá moc uzatvoriť manželstvo, iba ho potvrdzuje a napriek tomu si nárokuje na 

anulovanie a manipuláciu manželstva uzatvoreného pred ich očami. Manželstvo obyčajných 

ľudí je pre nich len prostriedok na vládnutie a manipulovanie a držanie ľudí nakrátko. Rím sa 

voči manželstvu správa horšie ako štát.  
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Zjv 17:1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: 

„Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 

Zjv 17:2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ 

 

Rímsky majetok 

 

Ona sedí  - teda spokojne vládne nad ľuďmi, zástupmi jazykmi, národmi. Táto neviestka je po 

celej zemi rovnako ako Kristova cirkev  je po celej zemi. Sedí na mnohých vodách.  

 

Kresťania od začatia Inkvizície videli a jasne rozlišovali túto neviestku ako Rímsku cirkev 

Nemôže predsa Kristova nevesta ničiť ľudí, ktorí veria iba Kristovi. Nie je to potom Kristova 

cirkev, ale Antikristova. Pápeža nevedie Duch Krista, ale Antikrista.  

Ako Rím v roku 1215 vytvoril omšu, vytvoril spovede, uzákonil očistec, boli praví kresťania 

kruto prenasledovaní Rímom.   

 

Ako je to možné, že množstvo kresťanov vie, že sa v týchto proroctvách Daniela a Jána 

hovorí o Ríme,  rozpoznajú tam Rím, ale nevidia už túto neviestku v RKC, ale ich výklady 

hovoria úplne o niečom inom? 

 

Jeden z dôvodov myslím si je ten, že protestanti v severských krajinách, v Švajčiarsku, ale aj 

v Amerike sa tiež spolčovali s kráľmi zeme, alebo sami boli vo vysokých pozíciách týchto 

štátov. Vidíme napríklad Švédsku štátnu cirkev, Kalvín vo Švajčiarsku tiež politickonábožensky 

presadzoval vôľu celému ľudu. V Amerike protestanti prispeli k ústave a Amerika vznikla na 

kresťanských koreňoch... Aj tu na Orave, keď prišla reformácia, tak podľa toho aký panovník 

bol na Oravskom hrade, podľa toho veriaci po dedinách mali vieru. Preto aj tu v Podbieli 

jedným časom boli kresťania, ale ťažko povedať, či skutoční, keď ich viera bola nanútená 

panovníkmi zeme spojenými s náboženskou mocou. Po zmene panovníka na hornej Orave 

nezostali kresťania verní kresťanstvu, ale presedlali na Rímsky katolicizmus... 

 

Možno sa vykladačom spojenými so štátnou mocou pri vysvetľovaní 17 a 18 kapitoly 

Zjavenia ozývalo svedomie, aby sa aj oni nespolčovanie s politikou a kráľmi zeme, no nedalo 

sa od toho ustúpiť. Tak preto dnes mnohé západné protestantské výklady o neviestke vôbec 

neurčujú 17 a 18 kapitolu ako Rímsku cirkev ako neviestku, ale ponúkajú rôzne iné výklady 

obchádzajúce politickonáboženskú moc, ktorá je v Písme odsudzovaná. Len škoda, že tieto 

výklady potom prevzali zo západu aj cirkvi na Slovensku. Dôsledkom toho je potom 

u mnohých spolčovanie sa s touto neviestkou a smilnenie spolu s ňou. Opustili nevestu – 

Kristovu cirkev a smilnia s prostitútkou. Rímskokatolíkov ako objekt evanjelizácie považujú za 

bratov a sestry.  

Áno, už sú spolu bratia a sestry ale pod vedením prostitútky a nie ženícha.  

Neviestka sedí na mnohých vodách. Rím sedí na mnohých vodách. Má všade svojich ľudí po 

celom svete. A nielen ľudí. Keď sa pozriete na Katastrálnom úrade každej dediny, na polia, 

lesy, budovy – čo vidíme? Vidíme ako majitelia lesov, polí,  nehnuteľností v každej dedine 
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začínajú na tri písmená – Rím. Rímskokatolícka cirkev. Majetok Rím – skokatolíckej cirkvi. 

Neviestka sedí na mnohých vodách. Jej majetky, polia, lesy sú v každej dedine pod názvom 

Rím.  

Patria Rímu. Rímskemu kráľovstvu. Rímskej ríši, ktorá sedí na mnohých vodách.  

Nepatria „Vatikánu“, ale Rímu. RKC sa nevolá Vatikánska, ale Rím - skokatolícka.  

Možno keby sa urobil sumár všetkých lesov, polí, nehnuteľností Ríma, po celom svete, 

vznikol by jeden obrovský kontinent, iba s Rímskym majetkom. Nehnuteľnosti Ríma nie sú 

obyčajné domy, ale predovšetkým veľké, mohutné budovy, komplexy. 

Každý katolícka farnosť je pod názvom Rím – skokatolícka farnosť. Každý katolík nepatrí 

svojej farnosti. To znamená, že neexistuje podbielanská farnosť a podbielanský katolík,  ale 

Rímskokatolícka farnosť Podbiel a Podbielan je nazvaný Rímskokatolík z Podbiela. 

  

Tu na Orave je zlatá baňa a bašta Rím skeho katolicizmu. Po páde komunizmu sa takmer 

v každej dedine postavila nová fara, alebo kostol. Niekde nič, niekde oboje.  

Veriaci sa s radosťou v našej dedine pustili do stavby novej fary. S radosťou dávali peniaze 

na novú faru a tak za páru miliónov tu vznikla obrovská fara. Každá fara na Orave bola po 

prevrate postavená obrovská, pretože sa takmer v každej farnosti rátalo v projektoch že to 

bude také pastoračné stredisko a budú sa tam stretávať deti, mládež, starí ľudia  a že sa tam 

budú organizovať farské akcie....  

No s odstupom času vidno, že toto bolo len na papieri. Takmer žiadna obrovská fara sa 

nepoužíva na to, na čo bola projektovaná ako obrovská budova, kvôli čomu boli od veriacich 

pýtané milióny na jej výstavbu.  

A tak v obrovských farách býva jeden bezdetný slobodný človek.  

Na oko vznikli vo farnostiach niekoľkočlenné farské rady, pastoračné rady.  

 

Farníci mysliac si, že oni budú rozhodovať čo a ako s farou, čo sa bude vo farnosti diať, čo 

bude na fare boli zanedlho uzemnení. Stačí si prečítať stanovy týchto rád. Hlas niekoľkých 

farníkov  oproti jednému hlasu Rímskeho farára bol ja je v týchto radách podľa stanov len 

poradný, ja dodám – podradný, nič neznamenajúci.  A tak tieto rady z katolíckeho ľudu boli 

a sú len na oko. Aby mali obyčajní katolíci pocit, že oni o niečom môžu akože rozhodovať. 

A ja doplním že pre týchto ľudí to bola len päsť na oko od Rím – skokatolíckej organizácie.  

Nikto si neuvedomuje,  že fara, do ktorej dali svoje milióny, , že kostol do ktorého dávajú 

svoje milióny, že cirkevné budovy do ktorých dávajú katolíci svoje nemalé peniaze v každej 

dedine nepatria ich farnosti v dedine, ale priamo Rímu. Že vlastne prispievajú a budujú 

a množia majetok Ríma, s ktorým nemôžu vôbec rozhodovať. Že oni sú len na dojenie pre 

Rím, na budovanie Rímskej ríše.  

 

Takmer všetky obrovské fary tu na Orave sú teraz iba dočasným domovom Rím – skeho 

farára.  

Dokonca Rím – ski farári aby sa citovo neviazali k farníkom a Rímskemu majetku vo farnosti 

sú preto raz za čas presúvaní do ďalšej a ďalšej farnosti. Povedal by som, že sú v Rímskych 

apartmánoch a užívajú si pôžitky, ktoré by bez Ríma nemali.  

 

Farári akože majú podstatné slovo pri rozhodovaní o Rímskom majetku, ale stále rozhodujú 

len o majetku Ríma. 
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Keďže tu na Orave e aj o mnohých dobre postarané a energie si neplatia zo svojich peňazí. 

Peniaze, ktoré dostávajú na výplatu od štátu a za kostolné služby potom niektorí investujú 

napríklad do nehnuteľností, ktoré patria len im a nie Rímu. Napríklad niekto si postaví na 

dom, aby mal kde na starobu ísť bývať. Ale sú to skôr výnimky. Niektorí kňazi ako náš bývalý 

využil svoje výplaty aspoň pre seba – cestoval 2 - 3x za rok po celom svete. 

Po páde komunizmu veľmi veľa miliónov korún sa v každej Oravskej dedine vyzbieralo práve 

od tých najjednoduchších ľudí a preinvestovalo do bohatstva Rím – skych nehnuteľnosti.  

 

Po mojej svadbe som býval dva roky v inej Oravskej dedine. Za dva roky 1300 obyvateľová 

dedina sa vyzbierala dva milióny korún na opravy a pozlátenia oltára, sôch... čiže do modiel 

išli dva milióny. A to ešte potom alebo predtým sa robila medená strecha kostola...  

 

Na výplatných páskach štátu figurujú štátni zamestnanci – úradníci, učitelia, lekári, služby, ale 

aj všetci Rím – ski predstavitelia. Čiže štát nielenže prispieva veľké peniaze na opravy Rím – 

skych majetkov, ale aj platí z daní ateistov a inovercov Rím – skokatolíckych predstavených.  

Rehoľné sestry tiež sú platené štátom. Na rozdiel od kňazov ale aj niečo – ale na to množstvo 

ozaj iba niečo konajú pre ľudí – napr.  charita, opatrovanie pacientov. Okrem toho aj 

dostávajú štátne peniaze za učenie náboženstva. Väčšinou sa starajú ako správkyne 

Mariánskych svätýň, ako pomocné sily kňazom, alebo na biskupských úradoch... 

 

Katolícka charita nie  je podporovaná z peňazí, čo už raz Rím obdržal. Osobitne sa robia po 

kostoloch zbierky na charitu a z toho je financovaná.  

Rím sa nepustí do ničoho pre obyčajných veriacich z čoho by on sám musel už 

z vyzbieraných peňazí financovať. Rím sa nepustí do ničoho, z čoho by on nemal prospech, či 

zisk či nových ľudí, z ktorých môže vyberať ďalšie peniaze. Rím nezaujíma, aby človek patril 

Kristovi, Rím zaujíma iba to, aby človek patril Rímu.  

Hospice? O starkých je postarané a starí ľudia v posledných chvíľach života, keď vidia tú 

láskavosť s ktorou je o nich postarané aj o ich dušu, radi prepisujú svoje majetky Rímu aby aj 

po smrti ich duša málo trpela v očistci a aby po smrti bolo za nich slúžené množstvo omší.   

Prostitútka vedie ľudí do pekla a jej veriaci sú jej za to nesmierne vďační.  

 

Rím sa chváli, že keby nie jeho, tak svet nemá toľké univerzity...  

Čiastočne je to pravda. Ale tieto školy neboli postavené väčšinou z majetku a peňazí Ríma, 

ale z darov bohatých väčšinou starých ľudí. Na tých školách sa učili len ľudia verní Rímu.  

 

Kde vládol Rím, tam medzi obyčajným ľudom bola len chudoba. Tam medzi bohatými 

a chudobnými ľuďmi bola a je veľká priepasť. Tam bohatí boli len panovníci a Rímske 

inštitúcie. Vezmime si štáty, či územia nad, ktorými mal Rím úplnú moc:  Španielsko, 

Portugalsko, ale aj Taliansko, a celá Južná Amerika. Aká chudoba je v Južnej amerike – 

rovnako ako v modlárskej Indii.  Priepasť medzi bohatými a chudobnými je tam obrovská. 

Teraz ich porovnajme so štátmi, kde protestanti boli väčšina a uplatňovali Biblické princípy: 

napríklad Švajčiarsko, Británia, Švédsko, Holandsko – to sú štáty na vysokej úrovni, kde 

obyčajný človek  aj dnes si žije na vysokej úrovni. No vidno v nich teraz veľký odpad od viery 

a jasne na nich vidno, čo sa stane s človekom či štátom, ktorý opustí Biblické princípy.   
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AK chce niekto vedieť, kto je zodpovedný za chudobu vo svete – tak sú to ľudia bez viery 

v pravého Boha, ktorí neuplatňujú Biblické princípy. A kto môže za chudobu vo svete – 

predsa ten, kto najviac kričí na Vianoce, Nový rok, či Veľkú noc z Rímskeho balkóna. Lebo aj 

sám Boh hovorí, že vládne nad panovníkmi zeme.  

 

Aj dnes štát na Slovensku podporuje a platí aj Rímske semináre, fakulty, ich profesorov, 

učiteľov... 

 

Reštitúcie  
 

RKC vlastne žiada majetky, ktoré sama nakradla, alebo ktoré získala, podvodmi a vraždami – 

čiže najpodlejším spôsobom. Napríklad za moc udeľovať odpustky. Moc vyslobodzovať duše 

z očistca, moc rozhodovať kto ide do neba, kto nie... Mnoho majetku Rím skonfiškoval pri 

Inkvizícii.   

Dave Hunt spomína praktiky Inkvizície. Napríklad Rím kresťanov, ale aj obyčajných ľudí, ktorí 

sa Rímu nechceli podriadiť, alebo v kom videli bosoráctvo pri Inkvizícii popravil. Keď popravil 

muža, tak po poprave odobral Rím všetok majetok ostatnej rodine a tak žena s deťmi 

skončila na ulici. Dokonca keď vedeli, že keď niekto má majetky, neváhala Inkvizícia aj 

mŕtveho exhumovať, mŕtveho postaviť pred Inkvizičný súd a tak odobrať dedičom majetky. 

Majetky Ríma sú všetky získané nekalým spôsobom. Lebo Rím je prostitútka.  

Aj teraz každý občan Slovenska, aj my kresťania napokon prispievame vďaka zákonu štátu 

s ktorým Rím smilní na chod tohto zvodu a chod tejto Antikristovskej organizácie.  

Ja zo svojich peňazí šírim evanjelium,  ale cez štát prispievam aj na falošné evanjelium.  

Ale keďže máme dávať štátu, čo mu patrí, tak musíme túto nespravodlivosť nejako 

prehltnúť, pretože Boh tu chce mať Rímsku cirkev dovtedy, pokiaľ na ňu sám nevyleje svoj 

spravodlivý hnev.  

 

Neviestka sedí na mnohých vodách. Napriek tomu že jej majetky a bohatstvo sú 

nespočítateľné a obrovské, napriek tomu vždy je ako žobrák s nastrčeným roztrhaným 

klobúkom ukazujúc veriacim, aká je chudobná a ošarpaná.  

Z internetu poznáme videá, kde zdraví ľudia, ktorým sa nechce poctivo nadobúdať majetok, 

v túžbe po rýchlom zárobku sa prezlečú za otrhaných invalidov a žobrú tak na ulici. Čím viac 

citovejšie zapôsobia, tým viac vytiahnu od ľudí peňazí.  

 

 

Namiesto toho, aby Rím prispel svojim veriacim pri rôznych príležitostiach – napríklad 

mladomanželom, alebo rodičom novorodenca, ktorí to v tom čase najviac potrebujú, 

namiesto toho stále nastrkuje prázdne ruky. 
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Jeden ateista povedal že keď sa v kostole robila zbierka na pohrebe, veľmi štedro prispel, 

pretože si myslel, že je to zbierka pre pozostalých, aby sa im nejako kompenzovali vysoké 

pohrebné výdaje.  Aký bol sklamaný keď sa dozvedel, že je to naopak.  

 

Pohreby, krsty, svadby, všetka zbierka kľudne môže ísť na odľahčenie rodinných výdavkov, 

pretože sú to veľmi vysoké výdavky, ktoré veľmi vyčerpajú finančné rozpočty rodín, dokonca 

si ľudia kvôli tomu aj berú nekresťanské pôžičky z nebankoviek, pretože ich príjem nestačí 

pre normálnu banku na menší úver. No Rím aj v takýchto prípadoch myslí len na seba. 

Prostitútka hrabe len pre seba.  

U nás v urbári má Rím tiež majetok. Ale namiesto toho, aby Rím dal svojim chudobným 

veriacim alebo starým ľuďom drevo na zimu zo svojich majetkov, namiesto toho dostáva Rím 

finančný podiel zo svojho majetku a drevo na zimu Rím – skokatolíckej fare je darované 

Urbárom všetkými podielnikmi – teda aj ateistami a inovercami. 

Obecný úrad tiež páru tisíc eur ročne zo svojho rozpočtu dáva na osvietenie kostola, údržbu 

okolo kostola, a Rímskeho majetku. VPPčkári za štátne upratujú, udržujú Rímsky majetok, 

odmetajú sneh okolo kostola.  

 

Rím v každej dedine má aj pozemky. Má veľa možností, ako svojím majetkom prispieť pre 

svojich veriacich. Napríklad svojim veriacim, mladým Rím – skokatolíkom môže darovať, 

alebo za lacný peniaz  predať stavebné pozemky, alebo im ich aspoň predať za prijateľné 

ceny. Nič také ale od Ríma nečakajte.  

 

Rím má len nastrčenú ruku. Rím nie je ten, kto dáva, ale ten ktorého majetky len a len 

pribúdajú.  

Z Rím – skeho výmyslu – očistca prúdia tiež nonstop už tisíc rokov peniaze do Rím – skej 

kasy. 

Ľudia plačú od dojatia, keď pápež na starej fiatke sa vozí po meste Rím. Plačú od dojatia keď 

obeduje medzi bezdomovcami. Kamery všetko znesú.  

Pápež len robí obraz Ríma pre svet prijateľnejší. Ale nie je tým, kto z majetku Ríma rozdáva. 

To, čo pápež rozdáva, na to má špeciálny fond. A tak rozdáva len omrvinky, zatiaľ čo na účte 

Ríma pribúdajú non stop miliardy.   

No nerobili by sme to aj my, keby sme investovali do svojej slávy jedno euro zatiaľ čo by sa 

nám to vrátilo stonásobne?  

 

A práve pápež je ten, kto má moc rozhodnúť: Predávame majetky kvôli chudobným. Ale 

neurobí to. Lebo je rovnaký ako všetci pápeži. Šaška na kamere vie robiť aj malé dieťa.  

Všetko je to len hra pre svet, ale Rím – ska organizácia zostáva nezmenená.  

Neviestka je po celom svete a hodnota jej majetkov len dňom za dňom rastú a rastú a rastú. 

 

Neviestka sedí na mnohých vodách. A králi zeme s ňou smilnia.  

Daniel hovorí, že táto ríša žerie zem, dupe ju a drví ju.  
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Táto neviestka tu musí byť do Kristovho príchodu, ale nie preto, lebo ju pekelné brány 

nepremôžu, ale preto, aby sa na nej splnili Biblické proroctvá, aby z Boha sme nemohli urobiť 

klamára.  

 

Táto Rímska Ríša bude podľa proroctiev vyplienená zahubená a spálená ohňom 

 

3 kázeň 

 

Dnes budeme pokračovať v 17 kapitole Zjavenia apoštola Jána a budem predkladať ďalšie 

dôkazy k identifikácii neviestky, čiže prostitútky, smilnice, podľa výkladu v katolíckom 

preklade Písma - pohanského Ríma, nového Babylonu.  

 

Zjv 17:1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: 

„Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 

Zjv 17:2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ 

 

Anjel s čašou Božieho hnevu ukazuje apoštolovi Jánovi budúce udalosti ktoré nastanú tesne 

pred druhým Kristovým príchodom. Ján vidí budúcnosť, spoznáva charakteristiky neviestky .  

 

Neviestka je opak Kristovej nevesty.  

Kristova cirkev je nevesta. Oficiálna Kristova manželka. Ktorú si sám Kristus vyvolil, vybral a 

vykúpil svojou krvou. Vykúpil ju sám osobne poslednou dokonalou, dokončenou 

a dostatočnou obeťou na kríži. Sám osobne bol posledným kňazom, veľkňazom aj 

poslednou obeťou za hriechy. Vierou na neho a jeho dielo sa upieral do predu starozákonný 

Boží ľud a vierou na neho a jeho dielo sa upiera do zadu Novozákonný Boží ľud.  

 

Kristova cirkev – je cirkev vytvorená Kristom, stojí na Kristovom učení.  a na učení zjavenom 

apoštolom a prorokom. 

Neviestka je Rímska ríša. Rím. Rím sa navonok prezentuje, že je Kristova nevesta, že robí, čo 

jej Kristus prikázal. V skutočnosti Rím je Antikristova ríša, ktorá po menšom odhalení koná 

všetky veci úplne naopak ako Kristus prikázal.  

Nevesta, Kristova cirkev poukazuje jedine na svojho ženícha – na Krista.  Ženíchovo 

evanjelium je vytvorené tak, aby každý, kto chce byť súčasťou ženíchovej nevesty, tak sa 

musí spoliehať len na zakladateľa, hlavu, učiteľa, posledného kňaza, veľkňaza a pravého 

ženícha.  

 

Neviestka ale poukazuje iba na seba, svoje učenie a svoje uctievanie. Poukazuje na svoju 

hlavu, svoj učiteľský úrad, svoj základ ktorý vytvorený predovšetkým po schizme. Neviestka 

poukazuje na svojich kňazov, na ich zázračné ruky, ich zázračné ceremónie, ktoré im 

vytvárajú iného Krista, ktorý sa musí denne nekrvavo obetovať, sprítomňovať.  
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Kristova nevesta má svojho ženícha Krista v nebesiach kde sedí po pravici Otca. Že sedí to 

znamená, že všetko, čo mal vykonať už vykonal a teraz čaká, kým mu jeho nepriatelia, čiže 

všetci neveriaci jeho dielu budú ako podnožka jeho nôh položení pre neho. 

Kristus neviestky je stvorený každodenne rukami neviestkiných kňazov.  

 

Nevesta má odpustenie hriechov v Kristovi.  

Neviestka dáva sama odpustenie hriechov. Kňazi neviestky sú Alter christus – druhý Kristus. 

Katolícka encyklopédia hovorí: Boh sám sa musí podriadiť súdu svojich kňazov a odpustiť, 

alebo neodpustiť podľa toho ako dávajú rozhrešenie.  

Počas histórie sa pápeži a vodcovia Rímskokatolíkov spoliehali na Boha ako svojho sluhu. 

Všetko, čo konali alebo vymysleli, alebo dali do náuky s istotou predkladajú svojmu ľudu ako 

Božiu náuku, pretože Boh sa musí podriaďovať ich výmyslom, a tolerovať ich skutky vraj 

konané v Božom mene a Boh ich musí rešpektovať a prijať za svoje.  

 

Nevesta je verná jednému, pravému ženíchovi a jeho mocnému slovu, ktoré je spísané 

v Písme.  

Neviestka od Konštantína si berie do vydaja všetky možné pohanské praktiky celého sveta 

a pridala do svojho učenia rôzna pohanské praktiky prisvojac si ich a pokrstiac ich na 

Rímskokatolícke. Pohanské sviatky a modly premenila na svoje sviatky a modly. Pohanské 

bohyne s dieťaťom premenila na svoju bohyňu s dieťaťom. 

Lenže skutočné kresťanstvo nemá žiadne bohyne. Žiadne sochy, žiadne sviatky, žiadne 

ceremónie, žiadne obete.  

V Ríme v chráme sv. Petra majú sochu boha Jupitera, ktorú neviestka prekrstila na sochu 

Petra a ľudia v domnení, že ide o apoštola Petra už zodrali bohovi Jupiterovi od bozkávania 

jeho prsty na nohách. 

Rímska organizácia je skutočne pohanský Rím. Nový Babylon.  

 

Neviestka Rím sedí na mnohých vodách a panuje nad kráľmi zeme.  

Keď prechádzame v noci cez Slovensko, vidíme aj v noci, kto je pánom Slovenska. Okrem 

starých hradov, ktoré sú historické pamiatky a ktoré možno vidieť každých 50km, vidno 

v každej dedine vysvietené dominanty panstva Ríma, ktoré vládne týmto dedinám, tomuto 

národu.  Neviestkine verejné domy prostitúcie sú vysvietené a viditeľné široko – ďaleko.  

Rím, ktorý kraľoval v minulosti, aj dnes má vplyv na najvyšších svetských predstaviteľov.  Na 

minulom vyučovaní sme počuli, ako tu na Slovensku je neviestka v dokonalom spojení 

smilstva so štátom. Ako žerie zem, ako vycuciava štát, aj ľud. Štát ju živí, štát ju udržuje, štát 

ju poslúcha a platí ju za prostitúcie s ňou. Neviestka sa nikomu nezodpovedá, nie je nikým 

kontrolovaná. Je nad všetkým. 

 

Nie je pomaly dňa, kedy by chýbal na slovenských internetových spravodajských serveroch 

najvyšší viditeľný vodca neviestky.  

 

Pápež ako najvyšší predstaviteľ Rímskej organizácie sa stretáva s mocnými sveta a kuje s nimi 

plány.  
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VIDEODOKUMENTY. 

 

Na internete  sú voľne dostupné katolícke dokumenty približujúce túto organizáciu. 

Jeden sa volá „Vatikán“ (dve časti) 

A druhý „Za zdmi Vatikánu“ (2 časti) 

Odporúčam vidieť ich, ako Neviestka prezentuje svoje bohatstvo a moc nad ľuďmi a zídu sa 

pri vysvetľovaní neskôr, kde budeme rozoberať, s čím všetkým Rím kupčí. 

Obidva dokumenty boli vyrobené ešte za pápeža Benedikta. V jednom sa stretáva s Putinom, 

v druhom s Obamom.  

Americký spravodajca v dokumente priznáva, že s Vatikánom má zmysel spolupracovať, 

pretože on na rozdiel od Ameriky má svojich ľudí po celom svete.  

Keďže je už veľmi blízko Pánov príchod, neviestka v dnešných časoch už okato dáva navonok 

kto to je, kým, je a čo je jej poslanie. Jej postoje a jej vyjadrovanie je už ako postoje 

a vyjadrovanie sa ostatných politických elít.  

 

Už jeho predošlí pápeži – Benedikt 16 a Ján Pavol II sa vyjadrovali v príhovoroch priamo aj 

nepriamo k prijatiu Nového svetového poriadku.  

Kedysi som z oficiálnych katolíckych stánok zbieral tieto odkazy, kde hovoria o Novom 

svetovom poriadku, ale potom mi zlyhal starý počítač a tak už som sa tým nezaoberal. Dnes 

by sa mi prišli vhod tieto dôkazy podopreté odkazmi na príhovory pápežov. Pápež Benedikt 

napr. v jednom Novoročnom príhovore priamo vyzýval k otvoreniu sa Novému svetovému 

poriadku.  

Nový svetový poriadok sa bez neviestky to nevytvorí, pretože má byť založený na jednom 

globálnom náboženstve a jednej globálnej politike.  

Ekuména je predchodcom tohto svetového poriadku, pretože vymazáva rozdiely, ktoré medzi 

náboženstvami existovali a tento postoj New age už prezentujú aj v každom veľkom 

slovenskom meste na spoločných ekumenických modlitbách.  

Františkova encyklika je ďalší dôkaz pre dnešok. Tam pozorný človek rozoznáva, že František 

v nej používa reč mocných sveta. Reč globalizácie, reč mocných sveta.  

Aj čo sa týka homosexuality, Františkova reč je ako reč mocných sveta. čo sa týka všetkých 

náboženstiev – všetky sú dobré a ak koná človek dobro, bude spasený. 
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Včera bola v médiách správa, že v Taliansku demonštrovalo proti zavedeniu Homosexuality 

do zákona 2 milióny ľudí. Všetky takéto a podobné pochody ale robia horliví katolícki laici 

a Rímskych predstaviteľov aj tu na Slovensku ťažko zohnať, aby prišli aj oni demonštrovať.  

Ak aj sa robí nejaká dobročinnosť v RKC, tak to robia len tvrdohlaví kňazi a na vlastnú päsť, 

a narážajú na veľký odpor katolíckych autorít. Napr. Kuffa, Srholec... Srholec do smrti bol na 

nože s biskupmi...  

V decembri minulého roku Rím vyhlásil, že židov netreba obracať na kresťanstvo. 

Spása je ale jedine v Ježišovi Kristovi. 

Aj židia budú spasení len ak uveria jedine v Ježiša Krista. 

2Kor 3:15 A tak až do dnešného dňa leží na ich srdci závoj, keď čítajú Mojžiša. 

2Kor 3:16 Keď sa však obráti k Pánovi, závoj spadne. 

Jedine skrze spoznanie Ježiša Krista budú židia spasení. Ak ho odmietejú, nemôžu byť 

spasení.  

 

Pápež teda nehovorí slová Krista, ale proti Kristovi. Slová antikrista. 

 

Pápeži vyriekavajú za Boha kto bude spasený. Nepoznajú Božiu cestu záchrany nepoznajú 

Božie podmienky spásy a tak si myslia, že ich reči otvárajú nebo kadejakým náboženstvám 

a dobrým ľuďom. Myslia si že čo na zemi povedia, v nebi urobia.  Že zväzujú a rozväzujú. Že 

Boh sa prispôsobuje ich výrokom.  

Ľudstvu predkladajú vyjadrenia, že aj moslimovia aj budhsti aj vyznávači démonov budú 

spasení ako konajú dobro. Nehovoria slová Krista.  

Kristus si svoju nevestu vyvolil a draho ju z hriechu vykúpil. Kristus pozná svoju nevestu 

a rovnako nevesta pozná svojho ženícha. Kristova nevesta teda hovorí len Kristove slová. 

Antikristova neviestka hovorí slová svojho boha. Absolútne nepripadá do úvahy, že by si 

Kristus vzal ľudí, ktorí jeho nechcú poznať, ktorí jeho nepoznajú, ktorí sa mu rúhajú, ktorí 

vyznávajú aj Krista aj sochy, aj ľudí aj mŕtvych, ktorí vyznávajú démonov, ktorí pohŕdajú 

Kristovou jedinou obeťou. A Kristom ako jediným kňazom.  

Boh nám hovorí o jedinej ceste k nemu a tou je duchovné spoločenstvo jedine s Ježišom 

Kristom, ktoré sa zavŕši jeho svadbou s jeho vyvolenou nevestou. 

Kristus si zoberie len toho, koho si on sám vyvolil. Žiadne Marfuše, Dory, ale iba tú nevestu, 

ktorú on sám chce, ktorej dal on sám život, ktorú si sám vykúpil z hriechu. 

A Kristus si zoberie do neba len toho, kto ho hľadal a našiel a poslúchal.  
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Na prvý pohľad vyzerá, že Rím sa drží Božieho slova, no v skutočnosti Rím prekrúca naopak 

celé Božie slovo. 

 

 

Dnes vidíme, ako privatizáciou sa globalizuje majetok pod páru ľudí na planéte.  

Dnes vidíme že mocní zeme nastoľujú chaos s utečencami, s vojnami po zvyšnom svete, ktorí 

ešte nemajú podriadení pod ich mocou.  Ich cieľom je zanedlho  z tohto chaosu vytvoriť 

globálny Nový svetový poriadok. Ako si to vytlačili pri zakladaní dolára mocní sveta na 

jednodolárovú bankovku. „Z chaosu vytvoriť poriadok“  Ich poriadok, jednu centrálnu politiku 

sveta, jedno náboženstvo s jediným vodcom, ktorý bude mať vplyv aj na politiku aj na 

náboženstvo. 

Možno to oni vedia, ale jednoduchý ľud to netuší, že takto pripravujú pôdu na príchod 

Antikrista, ktorý má byť globálnym, posledným politickonáboženským vodcom.  Ktorý už 

možno po chaose ktorý nastane od moslimov prinesie dobu pokoja a mieru na zem.  

Mocní sveta potrebujú vplyvného náboženského predstaviteľa a náboženský predstaviteľ ich. 

Preto sa politici sveta sa často stretávajú s pápežom, pápež vystupuje za veľkého aplauzu 

v nadnárodných korporáciách ako napr. OSN, Nato, a podobne.  

 

Rímska organizácia sa snaží svojim veriacim a svetu vtlačiť myšlienku, že islam, a iné 

náboženstvá sú tiež cesta k Bohu.  

Začalo to už Jánom Pavlom II. Fotografie a video, kedy bozkáva korán a rovnako jeho výroky 

o jednom Bohu katolíkov a moslimov už pripravovali miliardu katolíkov za jeho pontifikátu na 

prijatie moslimov ako bratov.  Jeho výroky a gestá pripravovali srdcia katolíkov, ale aj sveta na 

dnešnú inváziu moslimov do európy. Pápeži dopredu vytvorili nielen veľkú náboženskú, ale aj 

politickú pôdu na prijatie moslimov.  

A pápež František to dorazil výrokom o prijatí do každej farnosti jednej rodiny moslimov.  

Takže to, čo sa teraz deje pripravovali už skôr pápeži s mocnými sveta.   

Neviestka používa rovnaký jazyk ako mocní sveta. Pravda vždy musí byť zatajovaná 

a popieraná.  

Keď padli v New Yorku dvojičky, všetky štáty hovorili o terore Al kaidy. Vyjadrenie mocných 

sveta aj Vatikánu boli a sú vždy proti teroristickým skupinám.   Pritom mocní sveta vedia, kde 

je pravda, obyčajný ľud to vie, kde je pravda, ale každý sa tvári, že to všetko urobil niekto iný.  

Najväčší teroristi a vrahovia sa navzájom kryjú. Či Obama, či Putin či Vatikán, všetci hrajú 

celosvetovú jednu hru na obyčajných ľudí. 
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V Moskve otvorili v septembri 2015 najväčšiu mešitu v Rusku. Na jej otvorení bol Putin aj 

Vatikánsky veľvyslanec...  

Veľmi veľa hovoriaca správa pre ľudí sledujúcich znamenia čias, že všetko je to len jedna hra. 

Hra, ktorá nie je Rusko proti Amerike, ale hra mocných, ktorú hrajú navonok pred obyčajnými 

ľuďmi. Hra, ktorá zjednotí náboženstvo a politiku pred príchodom Antikrista.  

 

Rím s mocnými sveta v dnešnej dobe až moc okato preukazuje svoj vplyv a moc na celom 

svete.  

Dokonca niektorí tvrdia, že historicky je Rím ten, kto vytvoril Islam. Neskúmal som podrobne 

tieto tvrdenia, ale zo spoločných náboženských prvkov je vidno, že Islam a Rímske 

náboženstvo majú až priveľa znakov spoločných. Na stránke www.prokrestany.cz sú 

spomenuté spoločné  prvky Islamu a Rímskeho učenia.   

 

Poslední pápeži sa až píliš často vyjadrujú k udalostiam vo svete a k chudobe vo svete.   

Pápeži odsudzujú nespravodlivé rozloženie chudoby a bohatstva na svete. Pritom oni ako 

organizácia vlastnia najväčšie pozemky po svete, najviac nehnuteľností a vo svojich budovách 

tisíce ton zlata, diamantov, rôznych zlatých predmetov ozdobených diamantami, perlami, 

smaragdmi, a inými drahokamami. Dokonca svoje mŕtvoly ozdobujú týmito drahokamami. 

Priložím fotky bežne dostupné na webe. 

Ich poklady, zlato, ich bohatstvo je väčšinou ukryté pred svetom. Ich bohatstvo – pozemky, 

majetky, zlato a drahokamy, peniaze len pribúdajú.  

Keď som chodil na púte do Krakowa, tam sú celé bočné steny kostola zaplnené zlatom 

a drahokamami darovanými obyčajnými ľuďmi za vďaky aj v nádeji, že im zjavenie v Krakove 

vyslyší ich prosby. Keďže už pred desiatimi rokmi boli vitríny zaplnené, potom zlato a klenoty 

hromadia v nejakom sklade. 

Všade po svete majú hlavne po pútnych miestach, ale aj v biskupských sídlach majú toto 

zlato a drahokamy stovky rokov uschované, kde sa len hromadia a hromadia. Nepoužívajú sa 

vôbec na nič, iba na hromadenie bohatstva. Čo tam po tom, že katolícky ľud je chudobný 

a mnohí ani z výplaty nevyžijú.  

 

V jednom z dokumentov o Vatikáne odznelo, že platy duchovní Ríma investujú do akcií. Čiže 

ich bohatstvo plodí ešte väčšie bohatstvo. V Ríme je plat vysokých duchovných cez 4 tisíc 

euro. Keďže je o nich postarané po mnohých stránkach, ich peniaze po ich smrti zostávajú 

v bankách a plodia ďalšie peniaze.  

Vatikán ale nevlastní len jednu banku. Z dostupných info sa dá vypátrať, aké banky ešte Rím 

vlastní a kde má akcie. (v nbuádúcich vyučovaniach) 

Ak treba na niečo peniaze, nepoužijú sa peniaze z akcií Ríma, ale ďalšia zbierka sa urobí od 

obyčajných ľudí.  

Preto aj Rím uzákonil celibát – aby majetok Ríma nemohli dediť manželky a deti po kňazoch.  

Rovnako v Americkom dokumente o Vatikáne odznelo, že Rím sa svojho majetku nezbavuje.  

V Taliansku ale aj po svete hodne akcií bohatých firiem patrí Vatikánu.  

Pred páru rokmi sme mali možnosť v médiách sa dozvedieť, že v Nemecku investovali 

katolícki predstavení peniaze do akcií pornopriemyslu. Keď svojich predstaviteľov upozornili 
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katolícki veriaci, lebo ich to pohoršilo, biskupi ich neposlúchli. Až kým to ich veriaci nedali do 

médií.  

 

Rím bol ten, kto za druhej svetovej vojny bol veľkým podporovateľom fašizmu a nacizmu.  

Dokonca Rím po skončení druhej svetovej vojny bol ten, kto najväčších vojnových zločincov 

a vrahov ktorí mali byť odsúdení tajne ukrýval vo svojich kláštoroch a tajne ich previedol do 

Južnej Ameriky. (Intermariam – morská cesta) Okolo 10 000 zločincov z Ukrajiny, Juhoslávie, 

Nemecka, Talianska, Rakúska a celej európy. K týmto ľuďom patrili aj kňazi, biskupi 

kolaborujúci s týmito režimami počas vojny. USA aj Európski politickí predstavitelia o tomto 

presune veľmi dobre vedeli. Namiesto nastolenia spravodlivosti a postavenia zločincov pred 

súd, Rím urobil len to, čo počas svojej histórie – kryl zločiny, a zločincov, aby sa nepostavili 

pred spravodlivý súd. Lebo boli takmer všetci Rímskokatolíci. 

 

Izrael potom bez vedomia Ríma a sveta na vlastnú päsť doviedol z južnej ameriky Eichmana 

a súdil ho za vojnové zločiny.  

 

Boh vo svojom slove predpovedal, že v posledných časoch sa Izrael navráti do svojej zeme. Aj 

sa tak robí. V roku 1948 vznikol štát Izrael.  

Ak je pápež zástupca Boha na zemi, tak jeho radosť zo štátu Izrael by mala byť veľká. 

Vatikánu to ale trvalo až 46 rokov, aby uznal štát Izrael.  

Organizáciu za oslobodenie Palestíny, ktorá je moslimská, tak túto Vatikán ako štát uznal 

ihneď, ako ju väčšia časť OSN v roku 2012 schválila.  

Pritom moslimská Palestína si ako svoje hlavné mesto nárokuje južnú časť Jeruzalema. Všetky 

médiá v roku 2012 písali o sklamaní Izraela z postoja Vatikánu.  

 

Počas Inkvizície bol to práve Rím, ktorý prenasledoval a likvidoval židov, lebo ukrižovali 

Krista. Sám Hitler do smrti rímskokatolík sa priznal, že koná, a chce dokončiť len to, čo Rím 

nedokázal počas storočí.   

 

Králi zeme sa tisíc rokov báli Ríma. Pretože Rím mal moc nad ich hriechmi, nad ich 

odsúdením do pekla, alebo posielaním do neba.  Teraz je spolupráca kráľov a Ríma kvôli 

jednému cieľu – príchod Antikrista. 

 

Zjv 17:2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ 

 

Vínom je smilstva – prostitúcie táto prostitútka opíjala obyvateľov zeme. Učenie Ríma je 

vytvorené tak, aby nevedomý človek keď si ho prečíta bol z neho unesený. 

 

Tak ako Božie slovo má moc a Ducha, rovnako učenie Ríma má svoju moc a svojho ducha.  

Je tak duchovne mocné, že zlákalo k zapretiu Krista mnohých, ktorí kedysi verili iba Kristovi.  

Spoločná zmluva katolíkov a evanjelikov o krste a ospravodlivení je vytvorená tak, aby moc 

vytvorených slov duchovne oslepila evanjelikom oči a zmysly a aby vďaka tejto zmluve 

evanjelici zradili Krista a napľuli mu do tváre a prijali Antikrista. 
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Úcta k oplátke, úcta k svätým, úcta k mŕtvolám, úcta k sochám a obrazom je tak 

skoncipovaná, že opíja zmysly nevedomých katolíkov a oni v tomto opilstve veľmi radi 

konajú to čo im neviestka predložila k úcte. 

 

Katolíci si myslia si že uctievajú a klaňajú sa Bohu, no v skutočnosti konajú voči Bohu 

modlárstvo najväčšieho charakteru. Modlárstvo Boh nazýva ohavnosťou.  

Keď ich upozorníme na toto modlárstvo, tak duch modlárstva vyvolá silnú opozíciu 

a namiesto pohrdnutia modlami pohrdnú nami a Božím slovom a napomenutím podľa 

Božieho slova.  

 

Knihy, životopisy, ktoré vytvorili Rímsko katolícki pisatelia, či učitelia Ríma ku úcte svätých, či 

úcte k Panne Márii či posolstvá zjavení majú tiež mocného ducha. Napríklad kniha k úcte 

k Panne Márii od Grigniona, či úcta zakladateľa redemptoristov Alfonza de Liguori je tak 

spracovaná, že väčšina katolíkov, ktorý si prečítajú ich knižky a spôsoby úcty už nedokážu 

takejto úcte povedať nie.  

Na misiách redemptoristi vo štvrtok dávajú do pozornosti obraz Matky ustavičnej pomoci. 

Taký silný je duch tejto úcty, tak opijú redemptoristi Rímskych veriacich vínom svojho 

smilstva, že v každej katolíckej rodine tento obraz visí na stene. Pretože táto Panna Mária, 

ktorá ustavične pomáha a neodmietne nikoho, kto jej volá o pomoc a príhovor. 

 

Učenie RKC, omše, stovky rôznych modlitieb, ktoré zaručujú určité veci, ak sa ich presný 

počet katolík pomodlí a presný počet a presne podľa pravidiel (okult) úcty k sochám, 

obrazom a mŕtvym svätým, k ich pozostatkom a stovky litánií a pobožností a deviatnikov 

a neviemčoho sú Rímskym vínom, ktorým opíja obyvateľov zeme. Ja by som toto víno nazval 

ľudovo čučo, japčák, burčiak,  pretože veľmi rýchlo a hlavne v dnešnej dobe dokáže udrieť 

do hlavy a otupiť zmysly nielen katolíkov, ale aj evanjelikov, Baptistov, Bratskej cirkvi, 

Adventistov, charizmatikov... 

 

Za Pápežom Františkom je taký silný duch Antikrista, pôsobí tak charizmaticky, že vďaka 

nemu sa aj ateisti na Rím pozerajú cez ružové okuliare.  

 

Vínom jej smilstva sa opíjajú obyvatelia zeme.  

 

Toto víno jej smilstva je také silné, že nastala jednota Ríma s mnohými protestantami, ktorí sa 

s radosťou a vďakou podriaďujú  Rímu a pápežovi. 

Mnohé protestantské cirkvi vytvorili a deklarovali tak jednotu s Rímom.  

Neviestka skrze stretnutie v Assisi navonok ukázala svetu svoje spojenie s démonskými 

náboženstvami a nazvala svojho otca otcom aj týchto náboženstiev.  

Neviestka svetu v Assisi ukázala telesne, navonok svoje duchovné  spojenie s démonmi. 

A teraz do tohto spojenia s démonmi prilákala aj evanjelikov a protestantov, ktorí donedávna 

vyznávali Krista.  

Aby sme lepšie pochopili toto spojenie prenesiem to na ľudské spojenie:  
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Je to to isté ako keď prostitútka, ktorá je už sama nakazená tak ide do pohlavného styku 

s nosičom Hiv, kvapavky, sifilisu a iných pohlavných chorôb. A po tomto pohlavnom styku 

zlákala do pohlavného styku zdravého človeka. 

Toto je dnešná ekuména. Toto je odpad, o ktorom Písmo hovorí, že príde pred koncom.  

 

Tým, že neviestka smilnila so zdravými ľuďmi, smrteľne a nevyliečiteľne ich nakazila. 

Evanjelici, Baptisti Adventisti, cirkev bratská, charizmatici s takouto prostitútkou sa spájajú 

nielen raz, ale každoročne v mestách pred slovenským ľudom,  oficiálne pod dozorom štátu, 

navonok pred očami všetkého ľudu deklarujú skrze spoločné modlitby na námestiach 

a v kostoloch toto smrteľné spojenie sa.  

 

Oni všetci sa z toho tešia, ale nám z toho ide des a hrôza.   

 

Zjv 17:3 V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so 

siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien. 

 

Jeruzalem je podľa Biblie večné mesto, sväté mesto, mesto v ktorom bol v Starom zákone 

jediný Boží chrám a v ktorom bude kraľovať Kristus so svojimi svätými.  

Rím si prisvojil Božie pomenovania Jeruzalema. Rúha sa.  

Večné mesto, sväté mesto, v ktorom kraľujú zástupcovia Krista – teda ľudia vykonávajúci  vraj 

Božiu moc, vraj Božiu spravodlivosť, vraj Božie učenie a vraj Božiu vôľu.  

Prisvojenie si niečoho, čo je opozícou voči Bohu, je rúhanie.  

Kristus je kráľ kráľov. Aj pápeži si prisvojili tento titul – kráľ kráľov. Pápež Bonifác v bule Una 

Sanctum píše: ja a Boh sme jednej prirodzenosti. Rúhanie. 

Pontifex maximus – prevzali Rimania z Babyonu a teraz Rím ho používa na pápeža.  

Na Pápežskej čiapke pripomínajúcej otvorenú tlamu krokodíla je napísané: Vicarius Filii dei – 

Zástupca Syna Božieho. 

Lev 13: my na tomto mieste zaujímame miesto Boha samotného.  

Všetky biblické tituly titulujúce Krista si pápeži prisvojili a seba nimi nazývali. A potom aj ako 

Boh rozhodovali o žití, či nežití ostaných.  

Neviestka je plná rúhavých mien. 

Panne Márii porisúdili všetky tituly, ktoré patria iba Kristovi: prostrednica, orodovnica, 

záchrankyňa, bezhriešna, kráľovná, nanebovzatá, hviezda ranná, spoluvykupiteľka..... Toto sú 

rúhavé mená.  
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Pápež je zástupca Krista. Pápež je tu na zemi namiesto Krista. Anti znamená namiesto. 

Namiesto Krista. Anti - krist.  

Nie je to ale ešte konkrétny antikrist. 

1Jn 2:18 Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz 

vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina. 

 

Všetci Rímski predstavitelia od pápeža po kňazov konajú namiesto Krista, čiže sú všeobecne 

antikristi. Mnohí antikristi. Konajú namiesto Krista.  

No skutočný Antikrist ako konkrétna osoba ešte len príde. Po nastolení chaosu keď nastane 

doba pokoja. Môžú byť aj moslimovia týmto chaosom, alebo možno príde ešte väčší a potom 

príde antikrist a nastolí pokoj.  

Zjavenie apoštola Jána nám dokola hovorí o dvoch mestách – priamo o Jeruzaleme 

a nepriamo Ríme. O Ríme je to vždy len v negatívnom zmysle.  

Kto predstavuje sedem hláv a desať rohov? 
 

Zjv 12:3 A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať 

rohov a na hlavách sedem diadémov; 

Zjv 12:9 a A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol 

zvrhnutý;  

 

Čiže drak, šelma so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi na ktorom žena sedí je drak, Satan.  

Smilnica koná len jeho vôľu a rovnako politici a štáty a králi zeme s ňou spojené slúžia 

drakovi – Satanovi.  

 

ROH: Zjv 17:3 A zaniesol ma v duchu na púšť. A videl som ženu, ktorá sedela na 

šarlátovej šelme, ktorá bola plná rúhavých mien a mala sedem hláv a desať rohov. 

 

Púšť v Biblii vzhľadom na kontext predstavuje viacero možností. V tomto prípade 

znázorňuje miesto hriechu, miesto kde je koncentrácia démonov, kde sídlia démoni.  

Lv 16:21 A Áron vzloží obe svoje ruky na hlavu živého kozla a bude vyznávať nad ním všetky 

neprávosti synov Izraelových a všetky ich prestúpenia čo do všetkých ich hriechov a dá ich na 

hlavu kozla a vyženie ho človekom, ustanoveným na to, na púšť. 

Lv 16:22 A kozol ponesie na sebe všetky ich neprávosti do neschodnej zeme. A tedy vyženie 

kozla na púšť. 

 

Púšť tu je vzhľadom na verš a kontext miesto hriechu, miesto, kde sídlia démoni. Čiže sídlo 

neviestky je Rím. Neviestka je na púšti – na mieste kde je sídlo démonov. 

Rím je miesto hriechu, démonov, Rím je centrála, z Ríma ovláda mocných zeme, Rím je púšť.  
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Aby to nevyznelo len tak jednostranne, katolícky exorcista Amorth ale aj mnohí katolícki 

predstavitelia, ale aj náš bývalý farár sa vyjadril, že Vatikán ovládajú démoni, aj 

slobodomurári. Len škoda, že tí, ktorí toto vyslovujú sú stále podriadení Rímu.   

 

Rím vo svojich kostoloch má svojho boha, uschováva svojho boha. Mocného boha, ale nie 

mocnejšieho ako pravý Boh.  

Ako deťom vždy nám farár prízvukoval: keď idete okolo kostola, prežehnajte sa, lebo tam je 

prítomný boh. Keď idete okolo, a kostol je otvorený, nenechávajte boha samotného v kostole, 

ale choďte sa s ním porozprávať, aby mu nebolo smutno.  

Bývam blízko kostola. Ešte teraz keď idem okolo kostola, mám z minulosti keď som sa 

automatiky prežehnával pri kostole ešte také tiky zdvihnúť ruku a prežehnať sa. To miesto 

prostitúcie má svoju silu.  

 

Čiže púšť je miesto kde Rím má, kde Rím koná svoju moc, silu. Kostol v každej dedine je také 

miesto, kde Rím svojho boha tvorí, kde svojho boha uschováva. Púšť nie je len kostol, ale 

každé miesto uctievania a niekoho iného ako pravého Boha. Kostol je miesto verejnej 

prostitúcie. Každý kostol je teda pre Boha púšťou, miestom démonov, miestom prostitúcie.  

 

Pohanské chrámy boli miesto démonov. Katolícky príbuzný, ktorý bol v číne na služobke 

a navštívil Budhistický chrám, konštatoval: to je miesto démonov.   

 

Kostoly sú plné sôch – modiel. Čím viac sôch, čím viac modiel, tým viac ľudia sa utiekajú 

k sochám - démonom. Čím viac kostí mŕtvych zabudovaných v oltári, tým démonickejšie, 

okultnejšie miesto.  

Kostoly, kaplnky, pútne miesta – Levoča, Marianka, Staré hory, Šaštín a podobne, kríže pri 

cestách, sochy pri cestách, pod košatými stromami sú púšťou – miesto démonov.  Mocné 

duchovné miesto. Majú úžasnú silu a moc ako prostitútka pritiahnuť človeka ku smilstvu. Ku 

úcte k modlám, k rozhovoru so sochou – modlou, ku prosbám a príhovorom u týchto modiel 

– démonov.  

Dokonca aj neveriacich som videl na týchto miestach, niekedy zastavia a posťažujú si 

Rímskym bohom. 

Mt 24:24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a 

zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 

Mt 24:25 Hľa, hovorím vám to vopred. 

Mt 24:26 Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v 

dome,« neverte. 

 

Po Kristovi majú prísť falošní mesiáši a proroci. Okrem toho keby nám povedali, že Mesiáš, že 

Kristus je na púšti nevychádzajte. Nechoďte za ním.  

Rím vytvára, premieňa z oplátky Krista. Falošného Krista. Falošného Mesiáša, ktorého 

nazývajú skutočným Kristom. 

Z tisícich oplátok dokáže Rím stvoriť tisíc kristov.  
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Ten, kto vie vyrobiť, stvoriť takéhoto Krista musí byť Rímskym kňazom. 

Kto nemá kňaza, nemá prístup ku Kristovi – nemá prístup k životu, ktorú čerpajú z oplátky, 

nemá prístup k odpusteniu hriechov... 

V Krakowe keď som bol na spovedi, tam poliaci majú vo zvyku po spovedi z vďačnosti 

z odpustenia hriechov pobozkať štólu, ktorú má kňaz okolo krku.  

Keď niekto navštívi pápeža, to je jedno, či je to prezident, alebo iný predstaviteľ, vzdávajú mu 

úctu tým, že sa pred ním sklonia a pobozkajú mu prsteň čo má na ruke. A niektorí aj ruky.  

Prsteň Arabely má svoju moc.   

Naposledy to bol Leonard di Caprio, ktorého nám priniesli tento týždeň správy, ako mu 

bozkal prsteň, v ktorom je moc pápežstva.  

Štóla, prsteň, znak  moci. Prečo bozkávajú materiálnu vec, a nie zástupcu, krista, prípadne 

kňaza? Štóla a prsteň sú viac ako oni? To je okult.  

 

Rím je púšť. Všetky Rímske miesta úctievania sôch a ľudí sú púšť. Sú miestom démonov. 

Rímske kostoly sú najväčšia púšť.  

Mt 24:26 Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v 

dome,« neverte. 

 

Keby vám povedali, že je Kristus je pod košatou lipou na kríži, keby vám povedali že je 

v kostole, nevychádzajte za ním tam. Keby vám povedali, že skrýva sa v dome malý domček 

(skrýšach, tajnom mieste) čiže v bohostánku  NEVERTE!  

Všetky náboženské inštitúcie, kostoly kde skrývajú oplátky sú púšťou. Nie je tam Kristus. Je to 

miesto démonov.  

Je to silné okultné miesto, a neveriaci keď tam vôjdu sú opití vznešenosťou kultového 

podujatia.  

Bývalého protestanta Paula Newmana opili obrady v kostole a odpadol od evanjeliového 

učenia.  

Dokonca tí, ktorí sa nazývajú praví kresťania, ktorí hovoria o sebe, že sú spasení  nemajú 

problém ísť do kostola napríklad na pohreb a kľakať pred oplátkou, kľakať spolu s davom 

k úcte démonov... A nevidia v tom nič zlé.  

Chyba je skôr u tých zborov, ktoré neučia a nevarujú svojich veriacich pred najväčšími zvodmi 

ktoré ich obklopujú.  

Neviestka potom aj takýchto kresťanov dokáže opiť.  

Kristus kráľ je so svojim telom v nebi.  

Rímsky Kristus kráľ je v bohostánku. 

Na sviatok Krista kráľa po celej Rímskej ríši spievajú Rímskokatolíci svojmu kráľovi: Ježišu 

kráľu neba i zeme....  
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...ukrývaš svoju tvár vo sviatosti...preto my bohu vo svätostánku vzdávame úctu a poklonu. 

Kristus kráľ Rimanov je úplne iný ako Kristus kráľ kresťanov, ktorý sedí po pravici Otca... 

Pútne miesta sú púšťou. Miestom, kde je veľká duchovná sila démonov. Miesto kde neviestka 

opíja nevedomých, nepoučených, ľahostajných ľudí.  

Prvý krát keď som bol v Medžugorí, bol som na izbe s jedným vekovo podobným 

rovesníkom. Tri dni sa správal nervózne a stále ľutoval, že tam prišiel. Na štvrtý deň bol 

z neho úplne iný človek. Zmena prišla zo dňa na deň. Šťastnejšieho človeka z nášho autobusu 

nebolo. Keď bol čas odchodu, nechcel odtiaľ odísť.  

V Medžugorí Pán Mário má veľkú duchovnú silu, ktorú cítia nielen katolíci, ale aj nekatolíci.  

Najväčšie zázraky pre satana nie sú, ktoré sa udejú, keď sa niekto na pútnom mieste, alebo 

po modlitbe Rímskeho človeka uzdraví z telesnej choroby. Najväčší zázrak a znamenie je, keď 

je niekto zvedený ku zapretiu skutočného Krista a jeho diela a keď  uzná falošného Krista 

a jeho dielo. Vtedy sa pekelné mocnosti radujú. 

Rovnako u kresťanov – najväčší zázrak, alebo znamenie nie je keď niekto sa telesne uzdraví. 

(Napriek tomu ľudia toto vyhľadávajú, a j takéto zbory) Ale keď niekto sa obráti ku 

Kristovi, uverí iba jeho slovu, spoľahne sa naňho ako posledného kňaza a Veľkňaza bude iba 

jeho poslúchať a bude mu verný a vďačný až do smrti.. Pri skutočne obrátenom človeku sa 

celé nebo raduje z jeho obrátenia, z nového člena nebies.   

4 kázeň 

Rôzne teórie vykladajúce posledné časy 

Katolícke 
 

Z katolíckeho prostredia vieme, že nikto apokalypsu nám v kostoloch nevykladal, ani v učení 

Ríma nikde nevidno vyloženú apokalypsu. 

Čo sa ja pamätám, tak kňaz na omšiach nám vykladal len rôzne teórie rôznych zjavení 

svätých, či Ježiša, no predovšetkým mariánskych zjavení, ktoré spomínali posledné časy.  

My tu v Podbieli sme predovšetkým mali byť pripravení na tri dni temna, ktoré prídu na túto 

zem. To znamená, že sme mali mať vždy pripravenú hromničku, ktorá jediná bude svietiť  

v tých dňoch temna. Teda stále sme mali v pohotovosti posvätenú sviecu kňazom v presný 

jeden určitý deň roka – na Hromnice. Iné sviece by nesvietili, ani keby sa posvätili deň pred, 
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alebo deň po Hromniciach. (pripomína nám to teraz okultizmus, ktorý je založený na 

presných postupoch, a pravidlách)  Boli sme varovaní, aby sme v dňoch temna nepozerali do 

okien, aby okná boli zastreté a neotvárali sme v žiadnom prípade okná, lebo v tých dňoch 

budú pekelné mocnosti riadiť na zemi. 

Až do svojho obrátenia som mal stále hromničku v pohotovosti. No rozmýšľal som už vtedy: 

keď jedine hromnička bude v tých dňoch temna svietiť, ako ju zapálim? To by ešte 

potrebovalo konkrétne zapaľovače, alebo zápalky posvätiť niekedy v konkrétny deň a čas, 

aby sa dala hromnička zapáliť.  

Katolíci sa držia predovšetkým výstrah zo zjavení, hlavne z mariánskych, v žiadnom prípade 

nie z Písma. 

Vykladači skrze fatimské zjavenie vidia svet v piatej pečati, komunizmus vidia ako červeného 

draka: 

Zjv 12:3 A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa, veľký drak červený, ktorý mal sedem hláv a 

desať rohov a na svojich hlavách mal sedem diadémov, 

 

Vzhľadom na kontext o komunizme ani chýru. Je tu reč o Izraeli, nie o komunizme.  

 

Teraz sa pozrieme na ďalší veľký zvod. Zatiaľ čo vo svete je veľký odpad, je jedna cirkev, ktorá 

na dnešnú dobu len počtom rastie a rastie: Pozrieme sa stručne na výklady apokalypsy 

a posledných čias na ktoré každý či chce, či nechce natrafí na internete.  

Cirkev Adventistov siedmeho dňa (CASD) 
 

Ľudia, ktorí vidia, že svet speje do záhuby, v túžbe vedieť odpovede odpovede čo sa to 

vlastne vo svete deje a kam to všetko smeruje, natrafia na internete na Adventistické výklady 

posledných čias. Ich je na internete mnoho a drvivá väčšina a perfektne sú technicky aj 

obrazovo spracované. Preto hľadajúci ľudia, ktorí chcú rozumieť Písmovým výkladom chytajú 

sa týchto výkladov a tak skĺznu do Adventistického množstva nebiblického učenia a soboty. 

Pre mnohých terajších kresťanov Adventistické videá boli ako prvé, čo ich pred obrátením 

zaujalo a mnohí by skončili v Adventizme, keby nedostali správneho vysvetlenia 

predovšetkým sobotného dňa.  

Adventistické výklady posledných čias vyzerajú síce navonok ako Biblické, ale v skutočnosti sú 

mimobiblické. Sú od jedného zdroja – od ktorého je celé učenie Adventizmu – od falošnej 

prorokyne Eleny Whiteovej. Žena im dala učenie.  

Ja Adventistov obrazne charakterizujem ako protestantských Rímskokatolíkov.  
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U Rímskokatolíkov je to neviestka na šelme , v Adventizme je to žena Elena idúca na šelme.  

Výklad Adventistov je taký, že oni vykladajú takmer všetko, teda aj proroctvá podľa ich 

prorokyne Whiteovej (jej meno vždy pri výklade proroctiev spomenú ) Čiže celé ich učenie 

nevykladá Písmo, ale vykladá výklady Whiteovej. Tak ako katolíci pozerajú na Písmo skrze 

Rímske výklady.  

Skrze Whiteovej proroctvo určujú dnešné udalosti vo svete. 

Tieto atraktívne výklady posledných čias navonok vyzerajúce ako Biblické sú len ďalším 

zvodom, ktorý nevyučených a neutvrdených ľudí zvedie do Adventizmu alebo do uctievania 

soboty a držania sa niektorých starozákonných nariadení. Čo zároveň mnohých vylučuje zo 

spásy. 

Kresťanstvo ale už nie je závislé ani na sobote. To je vec Izraela, Starého zákona, nie 

kresťanstva.  

... 

Keď Adventisti vykladajú 1260 dní oni to premieňajú na roky. A vychádza im presne od 

prvého pápeža  - čiže 538 – po Napoleona – 1798 – kedy Napoleon zasadil ranu pápežstvu 

a prehlásil koniec pápežstva.  

Lenže ak to bolo 1260 dní – 3a pol roka, potom do siedmych rokov ešte chýba ďalčích 1260 

dní, čiže podľa nich rokov. Čiže Kristus by musel prísť : 1798+ 1260 = 3058 roku. Čo vlastne 

nedomyslela prorokyňa Whiteová . 

V jednom dokumente vykladajú proroctvá o krvavých riekach, o úhyne zvierat a o tom že to 

sa už napĺňa. Že Kristus je až priveľmi blízko.  

Zaujímavé vo video dokumente bolo, že mávali tabuľami desatora no v pozadí mali na stene 

zavesený obraz Ježiša... Ukázali na verejnosti všetkým sledovateľom videa aj svojim veriacim 

prestúpenie druhého prikázania desatora.  

My tu pozorne sledujeme aj Adventistické výklady. Pretože sú dobré, ale len na dve veci: Vidia 

pápežstvo ako šelmu, ako Antikristovský systém ( ale zároveň s ním ekumenizujú). A druhá 

vec je, že je tam hodne video správ z dneška, ktorými vidíme po svete udalosti, ktoré sa inde 

nedajú len tak dozvedieť.  

Prečo nie sú dnešné rôzne iné kresťanské výklady apokalypsy 

správne? 
 

To je ako s Windowsom. Treba ho stále aktualizovať na základe ďalších nových chýb, ktorých sa 

dopustili autori v minulosti, alebo pri vývoji.  
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V Danielovi Boh dáva zapečatiť proroctvo s tým, že až pred príchodom Krista sa rozšíri 

poznanie proroctva a len tí, ktorí hľadajú, skúmajú a dopytujú sa, len tým sa Boh proroctvo 

odhalí. 

Rímu Boh proroctvá neodhalí, lebo Rím nezaujíma druhý príchod Ježiša Krista, lebo im 

každodenne na povel kňaza prichádza aj v tele na zem. 

Adventistom neodhalí, lebo oni nesledujú Písmo, ale takmer 200 ročné proroctvá Whiteovej 

Mnohým iným kresťanom neodhalí, lebo im stačia päťdesiat, sto – dvesto ročné výklady 

a nechcú sa z nich pohnúť ďalej a neprijímajú žiadne nové informácie a znamenia čias.  

Kto sleduje správy a udalosti vo svete, deň za dňom vidí v správach ako udalosti konca zo 

dňa na deň rýchlo napredujú. 

Keď mnohým kresťanom sa spomenie Svetový poriadok, New Age, alebo slobodomurári, tak 

kyslo pozrú na nás a neviem, čo si o nás myslia.  

Ale bez aktualizácií a dopytovania sa a sledovania udalostí posledných čias sa nikto nedozvie 

nič nové ani zo sveta, ani z Biblie. 

Tohoto týždňová novinka: 

Šimon Perez  
 

Bývalý Izraelský prezident Šimon Perez tento týždeň navrhol pápežovi, aby založili 

organizáciu spojených náboženstiev, v ktorej by bol František predsedajúcim. ďalšie 

znamenie pre dnešné časy. 

Ďalšia novinka  je varovanie Ruska aby sa amerika nepúšťala do pozemných bojov v Sýrii- 

konflikt sa zostruje. Z Micheáša  5, 5-6 sa dá dozvedieť, že Armagedon príde hlavne zo Sýrie. 

Ale ešte je Armagedon ďaleko. 

Na druhej strane zasa mnohí ľudia už nepoznajúc dobre Písmo ale len tipujúc podľa udalostí 

vo svete dávajú dnešnú dobu za napĺňanie apokalyptických proroctiev  

2Sol 2:1 Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho 

zhromaždenia k nemu, 

2Sol 2:2 aby ste sa nedali hneď zviklať od umu ani sa strašiť ani duchom ani slovom ani 

listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov. 

2Sol 2:3 Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv 

neprijde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, 

2Sol 2:4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Bôh, alebo čomu sa dáva božská 

česť, takže sa posadí do chrámu Božieho jako Bôh a bude sa vydávať za Boha. 
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Deň Kristov teda súdny deň, konkrétny deň kedy sa Pán zjaví a uvidí ho každé oko nenastane 

skôr, kým nepríde priamo človek hriechu, syn zatratenia, ktorý bude priamo Antikrist.   

Všetky udalosti čo sa odohrávajú, ktoré apokalypsa spomína, ktoré zanedlho stručne 

spomeniem nenastanú skôr, kým sa nezjaví Antikrist. Teda nikto nech sa nedá zviesť nijakým 

spôsobom, akoby sa už apokalaptické tresty odohrávali a už Kristus a jeho súd bol predo 

dvermi...  

V sedemnástej kapitole zjavenia apoštola Jána máme anjela, ktorý je pripravený vyliať sedem 

čiaš na zem. Čiže zničenie Ríma príde až tesne pred druhým Kristovým príchodom. Pred 

siedmimi čašami príde sedem poľníc a pred siedmimi poľnicami príde 7 pečatí. 

Zjavenie apoštola Jána  čiže Apokalypsa  (odhalenie, prezradenie) sa skladá zo štyroch častí: 

Z predslovu – to je prvá kapitola.  

Druhá časť sú listy vtedajším cirkvám, čiže prítomnosť v čase apoštola Jána: 2 a 3 kapitola.  

tretia časť  sú veci popisujúce nebeský stav a  

štvrtá časť to sú posledné časy pred súdnym dňom, pred Pánovým príchodom, ktoré sa stanú 

v budúcnosti. Čiže od 6 kapitoly po koniec sú posledné, budúce veci.  

Deň Pánov.  
 

Zjv 1:10 Bol som v duchu v deň Pánov a počul som za sebou veľký hlas ako hlas trúby, 

 

Deň Pánov je tu v Zjavení pomenovaná nedeľa, ktorú prvotní kresťania tak nazývali. Deň 

Pánov je deň Pánovho zmŕtvychvstania a aj Ježiš sa zjavoval učeníkom predovšetkým v prvý 

deň týždňa a lámal s nimi chlieb. A Nový zákon na tomto jedinom mieste nazýva prvý deň 

týždňa: deň Pánov.  

 

Schválne to rozoberám, lebo niektorí sobotisti popierajú, že nikde nie je v Písme nedeľa ako 

deň Pánov, že je to výmysel až neskôr Rímskej cirkvi. Že deň Pánov zo Zjavenia je deň 

Pánovho hnevu – súdny deň.  

Alebo, že nedeľu vymyslel na konci druhého storočia nejaký Klement z Alexandrie. 

Neviem, aké zdroje majú, ale mýlia sa. Spomeniem preto citácie z niektorých ranných 

kresťanských spisov do konca 2 storočia pretože sobota je dňom, ktorý odvádza ľudí skôr od 
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poslušnosti Novej zmluvy k poslušnosti starej zmluve. Sobota je kameňom úrazu 

začiatočníkov, ale aj nevyučených ľudí hlbokým pravdám evanjelia, ktorí sú už roky kresťanmi.   

Niektorí sobotisti dokonca začali dodržiavať židovské sviatky, nariadenia...  

Barnabáš (okolo roku 70 po Kr.): „A preto dodržujeme ôsmy deň s radosťou, deň, v ktorom 

Ježíš vstal z mŕtvych.“ 

Ignatius (107 po Kr.): „Nech každý priateľ Kristov dodržuje Pánov deň ako slávnosť, deň 

vzkriesenia, kráľovnú a hlavný zo všetkých dní.“ 

Mučeník Justín (okolo 145 po Kr.): „V Pánov deň sa všetci kresťania, či už v mestách alebo na 

dedinách, zhromažďujú, pretože to je deň Pánovho vzkriesenia.“ …  

Ireneus (okolo 177 po Kr.): „Tajomstvo Pánovho vzkriesenia nemožno oslavovať v žiadny iný 

deň než Pánov deň…“ 

Áno, deň Pána znamená v celej Biblii deň Božieho hnevu a druhého Kristovho príchodu až na 

toto jediné miesto v Zjavení. Tu je deň Pána prvý deň v týždni, čiže nedeľa.  

Kontext okolo verša a daný výklad dejov v kapitole vôbec nepotvrdzujú, že Ján bol v deň 

Pánovho hnevu vo vytržení. Pretože nasledujúce zjavenie, nesledujúci verš je určený siedmim 

cirkvám v tej súčasnosti a nie udalostiam budúcnosti.  

Na tomto jedinom mieste Písma aj gréčtina nepoužíva podstatné meno – deň Pánov ako 

súdny deň, ale prídavné meno.  

Takže kontext ani gréčtina nepodporujú výklady sobotistov. Udalosti sa neodohrávajú v jeden 

deň, v deň Pánovho príchodu, čiže v deň súdu v deň Pánovho hnevu.  

Prečo ešte nenastávajú apokalyptické tresty? 
 

Pretože podľa 2 listu Solúnčanom 2 kapitoly ešte sa nezjavil človek hriechu, syn zatratenia. 

Jedno je už isté, je veľký odpad. Čiže prvá časť je splnená a druhá časť verša čaká na zjavenie 

Antikrista.  

Teda konkrétne sa čaká na jedného politickonáboženského celosvetového vodcu, ktorý po 

nejakom chaose vo svete nastolí pokoj a mier.  

Nastúpenie Antikrista je pri otvorení prvej pečate Zjv 6, 1-2, teda prvá pečať je začiatok 

konca. Tento začiatok kresťania by mali v čase nástupu Antikrista vedieť rozlíšiť a vtedy 

vyvinúť (aj teraz) maximálne úsilie o šírenie evanjelia, lebo doba milosti už dlho nebude.  
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Zjv 6:2 A videl som a hľa, biely kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, mal lučište, a dala sa mu 

koruna, a vyšiel víťaziac, aj aby zvíťazil. 

 

Keď sa otvára druhá pečať až tá spúšťa sériu apokalyptických trestov, ktoré nasledujú až do 

Kristovho príchodu. Čiže po dobe pokoja a mieru Antikrist prejaví svoju pravú tvár – otvára sa 

druhá pečať. Je odňatý pokoj zo zeme. Po odňatí pokoja nasleduje hladomor, potom zahynie 

¼ ľudstva, potom sú prenasledovaní praví kresťania pre Božie slovo, potom nastáva 

zemetrasenie, vrchy sa pohnú zo svojich miest, potom sú označení kresťania a potom je 

označených 144 000 Izraelitov. A siedma pečať otvára sedem poľníc a sedem čiaš. 

Poľnice otvárajú v poradí tieto tresty: 1/3 zeme je spálená, 1/3 morských tvorov  a lodí na 

mori zahynie a potopí sa, zhorknú vody, že sa nebudú dať piť, 1/3 nebeských je udrená a deň 

a noc sa skráti o 1/3, potom 5 poľnica – vtedy nastáva priama démonická invázia a šelma sa 

až teraz zázračne uzdraví až teraz je vytvorený obraz šelme až teraz sú ľudia označený na čele 

a na pravej ruke konkrétnym znamením a klaňajú sa obrazu šelmy, ktorý má moc aj hovoriť a 

pôsobiť. Čiže 666 nastáva až po týchto trestoch. žiadne čiarové kódy, žiadne dnešné čipy ešte 

nepredstavujú označenie 666.  Po označení neveriacich znakom na čele alebo ruke 1/3 ľudí 

zomiera a otvára sa sedem čiaš. 

Čiže najprv sú Bohom označení kresťania a vyvolení židia až ďalej neskôr si šelma označí 

svojich ľudí.  

Až teraz nastupuje 17 a 18 kapitola – zničenie Babylona, Ríma. Tesne pred Kristovým 

príchodom.  

Ako nastáva prvá čaša – vyhádžu sa vredy označených ľudí číslom šelmy 666. Potom nastáva 

smrť všetkých morských tvorov, more sa mení na krv. Všetko more. Až potom všetky rieky sa 

menia na krv.  

Čiže Adventistické výklady sú úplne mimo. Všetky rieky a všetko more sa premení na krv, 

nielen trochu riek a všetky morské tvory zahynú. Nie sme podľa Adventistov až tu, pretože 

žiadna katastrofa ešte nenastala z pečatí, ani z poľníc. 

Rovnako pripomeniem – dôležitý Adventistický verš, ktorým sa oháňajú na nedeľu ako 

znamenie šelmy –  

Dan 7:25 A bude vravieť slová proti Najvyššiemu a unaví svätých Najvyšších a bude 

pomýšľať na to, že premení časy a zákon. A budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do 

polovice času. 

 

Antikrist bude pomýšľať: nie že tak niekedy urobí, ale bude iba pomýšľať. 3 a pol roka pred 

Pánovým príchodom Antikrist, označí svojich ľudí a bude pomýšľať, že zmení časy a zákon. 
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Žiadna nedeľa tu nefiguruje. Nevieme čo to môže byť. Ak to niečo bude, bude to len 

v pomýšľaní, nie konkrétnom uskutočnení a naplnení toho.  

Prorokyňa  Whiteová je falošný prorok, ktorý mal byť už po prvom klamnom predpovedaní 

konca sveta zavrhnutá. No Adventisti namiesto zavrhnutia si ju dali do článku viery.  

Kto má Pánovho Ducha, nech vyjde z Adventizmu.  

Po premene riek a morí na krv nastanú horúčavy, temnota, Armagedon a potom príde Pán. 

Temnota je tu spomenutá v kráľovstve šelmy. Žiadne tri dni sa nespomínajú ako je zjavené 

katolíkom. Čiže katolíci čo môžu zažiť temnotu, lebo patria kráľovstvu šelmy. Ani hromničky 

im v temnote nepomôžu.  

Na Pánov deň, kedy to bude odkazuje Zachariáš: 

Zach 14:6 V ten deň nebude svetlo, ale zima a ľad. 

Zach 14:7 Bude to jeden deň, známy Pánovi, nie deň a noc. Ale vo večernom čase bude 

svetlo. (pre kresťanov) 

 

Toto je stručný súhrn diania budúcich vecí, ktorým predchádza nástup doby pokoja a mieru – 

Antikrista – Bieleho koňa.   

Pokračovanie v 17 kapitole Zjavenia 

Zjv 17:1 A prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí to mali tých sedem čiaš, a prehovoril so 

mnou a riekol mi: Poď, ukážem ti odsúdenie tej veľkej smilnice, ktorá sedí na mnohých 

vodách, 

Zjv 17:2 s ktorou smilnili kráľovia zeme, a spili sa vínom jej smilstva obyvatelia zeme. 

Zjv 17:3 A zaniesol ma v duchu na púšť. A videl som ženu, ktorá sedela na šarlátovej šelme, 

ktorá bola plná rúhavých mien a mala sedem hláv a desať rohov. 

 

Žena – neviestka („cirkev“) sedí na šarlátovej šelme. V preklade: Rím, učenie Ríma sedí na 

šelme, na Satanovi na jeho zvode.  

 

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). 

Purpur a šarlát sú rúcha kráľov a mocnárov zeme.  

 

Tu máme samotný šarlát. Šarlát v tomto prípade predstavuje hriech.  

Boh je ten, kto nás chce zbaviť hriechu, zbaviť hriešnika šarlátu. 

Rím je ten, kto sa doňho oblieka, kto je ním presiaknutý. 
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Rím je ten, kto aj sedí na šarlátovej šelme -  na drakovi, na Satanovi, vezie sa na pôvodcovi 

hriechu a všetkého zla, na vládcovi, tohto sveta. Pápežstvo je tou viditeľnou podobou. 

A preto vykonáva Satanovu vôľu a nie Kristovu. Všetko čo Rím koná je v očiach Boha hriech, 

šarlát.  

Satan nesie neviestku na svojom chrbte. Každý kto je Rím – skokatolík teda slúži a vzdáva 

úctu a poslúcha Satana v osobe pápeža. Učenie Ríma definované od roku 1215 na 4 

Lateránskom koncile je iné učenie, ako dovtedy vo svete bolo. Omše, spovede, očistec, to je 

Satanov výmysel. Po tomto výmysle nasledovalo satanské prenasledovanie každého, kto 

omše a pápežstvo nechcel prijať a podriadiť sa mu. Satan už dávno predtým ale si zobral 

u predstaviteľov Ríma svoju úctu skrze úctu k Panne Márii. Mária je Ježišova matka. Panna 

Mária je ale niekto iný, je to prezlečený Satan. Úcta k svätým a úcta k Panne Márii, úcta 

k pápežom, k sochám, k relikviám, aj ku krížu s korpusom je u Boha modlárstvo, ohavnosť 

a je to vlastne úcta kniežaťu zla, kniežaťu tohto sveta- Satanovi.  

 

Satan nesie neviestku, ktorá vládne nad kráľmi zeme. Ktorá diktuje zemi a panovníkom zeme 

svoju vôľu. Politickonáboženská moc je to, čomu neviestka velí.  

 

Minulý týždeň boli správy ako Arcibiskup Zvolenský, ako Rímski predstavitelia pred každými 

voľbami chodia po politických stranách a tam presadzuje svoju vôľu. 

Jedna strana, ktorá chce oddelenie cirkvi od štátu sa vyjadrila, že Vatikánska zmluva 

oddelenie nezakazuje. Čiže aj tí, ktorí chcú oddelenie cirkvi od štátu sa odvolávajú najprv 

k Vatikánskej zmluve a keďže to zmluva nezatrhuje, je možné oddelenie previesť a preto že 

je to možné, dali si to do programu.  

To, čo diabol sám vždy plánoval od počiatku sveta sa mu skrze neviestku konečne dokonale 

podarilo: Byť pánom sveta, Byť uctievaný ako Boh, (videá z návštev pápeža ukazujú obrovské 

šťastie a aplauzy ľudu a výkriky ľudu ktoré dokazujú, že pápežstvo je najväčšia hviezda (ale 

padlá) na zemi.  

Skrze neviestku Satan vytvoril dokonalý systém, navonok vyzerajúci ako Boží.  Skrze 

neviestku zvádza zem, zvádza ľud neznajúci Boha a jeho slovo, neposlúchajúci iba jeho slovo. 

A tak tento systém dostáva úctu nielen od Rím – skokatolíkov, ale aj od sveta, od kráľov...  

 

Kto predstavuje tých desiatich kráľov?  
 

Najprv si rozoberieme desiatich kráľov, lebo na to máme najjednoduchšiu odpoveď:  

Zjv 17:12 A desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstva, ale 

moc ako kráľovia dostanú jednej hodiny spolu so šelmou. 

Zjv 17:13 Tí majú jednu myseľ a svoju moc a svoje právo dajú šelme. 

 

Desať kráľov bude mať už v dobe pokoja a mieru na čele s  Antikristom vládu vo svete. Sú 

jednej mysle a celú vládu dajú a podriadia sa Antikristovi.  
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Netreba tu hádať historickú minulosť, ani súčasnosť, pretože ešte nie sme tam. Je to ešte len 

budúcnosť.  

1Jn 2:18 Deti, je posledná hodina, a ako ste počuli, že prijde antikrist, i teraz už povstali 

mnohí antikristovia, odkiaľ známe, že je posledná hodina. 

 

Posledná hodina je hodina od začiatku kresťanstva, konkrétna posledná hodina v dejinách je 

hodina nástupu Antikrista s desiatimi kráľmi.  

Keď nastúpia, uvidíme, kto to bude. Teraz to nevyriešime.  

Kto predstavuje sedem hláv? 
 

Rímskokatolícki pápeži sú označovaní ako hlava Rímskokatolíkov. Na hlavách majú čapky  - 

mitry – ako nosili pohanskí kňazi a na čapkách majú napísané rúhavé mená – Vicarius Filii dei. 

Zástupca Syna Božieho.  

Ďalej minule sme si povedali ďalšie rúhavé mená, ktoré si pápeži prisvojujú. Hlavná modla 

Rímskokatolíkov – Panna Mária si tiež v zjaveniach prisvojuje Kristove tituly a katolíci ju tiež 

titulujú menami, ktoré patria jedine Kristovi. 

Ďalej ďalšie rúhavé meno je „svätý“ ktoré pápeži dávajú takmer všetky iba zasväteným 

osobám Rímu, a tieto osoby po smrti spravia dva zázraky. Okultizmu a démonizmu dávajú 

názvy, ktoré patria jedine osobám očisteným Kristovou krvou, teda spaseným. Kristovi svätí 

veria Kristovi ako poslednému kňazovi, ktorý po sebe už nikoho neustanovil, poslednému 

veľkňazovi, čiže žiadnemu pápežovi. A veria Kristovej jedinej, dokonalej, dostatočnej 

a dokončenej obeti a jeho dielu a sú jedine Kristovi poslušný, nie falošným prorokom. 

Sedem hláv 

Sedem hláv ako nižšie vysvetlené vidíme je sedem vrchov na ktorých žena, (alebo inak 

povedané smilnica, neviestka) má svoj príbytok.  

Zjv 17:9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena 

sedí; aj kráľov je sedem: 

 

Ako je to v 9 verši vysvetlené - sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých smilnica sedí. To je 

prvá časť verša. vidíme že na siedmich vrchoch na ktorých žena sedí, (alebo inak povedané 

smilnica, neviestka, prostitútka) že na nich neviestka má svoje sídlo. 

Rím je púšť, Rím je miesto démonov.  Rím je štvrtá ríša, ktorá má existovať do konca sveta. 

Jedine Rím je to mesto ktoré sedí na siedmich vrchoch. Žiadne iné mesto ovládajúce 

náboženstvo, ovládajúce celú zem, neleží na siedmich vrchoch, okrem Ríma. Rím je 

náboženskopolitická mocnosť. Predstavuje v očiach celého sveta kresťanstvo. Ak sa povie 
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slovo kresťan, kresťanský vodca, kresťanská cirkev, automaticky každému vo svete blikne: 

Pápež, Rímsky katolicizmus. Pápež predstavuje zástupcu Krista a jeho hlavu na zemi.  

 

Nikto pri slove kresťania ale nepomyslí, na skutočných kresťanov. Ľudia nemajú ani šajnu, že 

ešte existujú skutoční aj kresťania, ktorí s touto organizáciou nemajú nič spoločné a ktorí sú 

praví ctitelia Boha a praví nasledovatelia Krista.  

Skutoční kresťania sú preto svetom pomeriavaní podľa Ríma. Ak svetu, alebo 

Rímskokatolíkovi poviete, že ste kresťan ale nie Rímskokatolík, okamžite vás pomerajú podľa 

Ríma a zaradia ako sektára. Videnie a zmýšľanie sveta je opačné. V antikristovom systéme 

Rímavidia kresťanstvo, v pravom kresťanstve svet vidí zvádzajúcu sektu.  

 

V pápežskej hymne Rímskokatolíci spievajú: „ V sedmobrežnom kruhu Ríma...“ 

Boh v pápežskej hymne dáva katolíkom čo čítajú Písmo do pozornosti: Rozlišujte.  

Áno Rím sedí na siedmich vrchoch a Vatikán je dokonca majiteľom, pozemským vlastníkom 

týchto siedmich vrchov. Vatikán vlastní dokonca až 1/3 nehnuteľností Ríma. Teda pápež je 

najvyšší hlavný správca tohto majetku Ríma. Aj Rímskeho po celom svete.  

Čiže Rímska organizácia nie je len vlastníkom Vatikánu, ale aj siedmich kopcov a pozemkov 

a nehnuteľností Ríma. 

 

Je až zaujímavo hrozivé, že Rímskokatolícki prekladači Písma tiež vložili do vysvetliviek 

v katolíckom Písme, že Rím je toto mesto na siedmich vrchoch!!! Sami to priznávajú, no ďalej 

už nevidia, alebo im Boh zahmlil videnie Písma. Katolíci tu majú ďalšie rozlišovacie znamenie, 

keď čítajú Písmo. Boh to nadarmo v hymne a v katolíckom Písme nadarmo nenaznačil. Boh je 

zvrchovaný a preto aj cez svojich nepriateľov môže naznačovať svoju vôľu.  

Niektorým je ťažko uveriť, že Rím má toľko majetku a bohatstva a pozemkov. Aj mne to bolo 

zo začiatku nepochopiteľné.  

 

Na porovnanie: V roku 2015 som bol v Nitre. Celý nitriansky kopec, kde bol Nitriansky hrad je 

vo vlastníctve Rímskej organizácie. Po celom kopci sú kláštory a nehnuteľnosti patriace Rímu. 

A rovnako po Nitre má Rím veľa nehnuteľností. Rovnako na Zobore vlastní rozsiahle územia, 

lesy...  

Aj vďaka tomuto som si ľahšie predstavil a pochopil, že v Ríme je vlastníctvom pápeža 1/3 

nehnuteľností, kopcov a pozemkov. 

 

V Novom svete – Južnej a Severnej Amerike si hneď po „objavení“ Kolombusom Rím urobil 

nárok na celú objavenú zem a rozdával jemu poslušným kráľom európy, územie nového 

sveta podľa pápežovej vôle. Hunt píše podľa historika:  v Mexiku 1/3 pozemkov Mexika teraz 

ešte stále patrí RKC a ½ majetku hlavného mesta Mexiko City tiež.  

Kto teda môže za chudobu v Mexiku? Aj v celej Južnej Amerike? Rím. Čiže pápež ako hlavný 

správca.  

 

Tiež Hunt uvádza, že v Mexiku Rím z predaja sošiek, medailí, ružencov, omší mal taký veľký 

zisk z tejto chudobnej krajiny ako bol v tom roku americký rozpočet na vojny a obranu.  

To len pre predstavu, ako Rím – Vatikán pomáha chudobným.  
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Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých smilnica sedí. To je prvá časť. Mesto na siedmich 

vrchoch máme vyriešené.  

 

Teraz nám nasleduje vyriešiť: aj kráľov je sedem 

niektorí vykladači myslia na kráľov zeme a na celý verš so siedmimi vrchmi aj siedmimi kráľmi 

povedia, že celosvetový systém falošného náboženstva zahrňuje aj Rím.  

Niektorí vykladači sedem kráľov určujú ako predstaviteľov siedmich veľkých Biblických 

svetových ríší – Egypt, Asýria, Babylon, Médsko perzská, Grécka, a Rímska. (Dan 2, 37 – 45) 

Čiže Rímska Ríša má byť tým posledným kráľom.  

Ale nie je to tak. 

Mesto je na siedmich vrchoch. Rím.   

A tých sedem hláv, sedem kráľov je sedem posledných panovníkov nad kráľmi zeme – čiže 

pápežov. 

Ale tu sú udalosti posledných čias, tesne pred príchodom Krista, nie historické udalosti spred 

Krista.  

Daniel nám hovorí o štvrtom zvierati, ktoré má desať rohov, a keďže to zviera je Rímska ríša, 

z nej ide desať rohov, čiže je to desať posledných pápežov.   

Dan 7:20 jako aj o desiatich rohoch, ktoré boly na jeho hlave, a o tom inom, ktorý bol 

vystúpil, a padly pred ním tri, o tom rohu, ktorý to mal oči a ústa, ktoré vravely veľké veci, a 

bol na pohľad väčší ako jeho druhovia. 

Dan 7:21 A hľadiac videl som, že ten roh viedol vojnu so svätými a premáhal ich, 

 

Dan 7:24 A desať rohov znamená, že z toho kráľovstva (Ríma) povstane desať kráľov, a po 

nich povstane iný, ktorý bude rozdielny od predošlých a poníži troch kráľov. 

Dan 7:25 A bude vravieť slová proti Najvyššiemu a unaví svätých Najvyšších a bude 

pomýšľať na to, že premení časy a zákon. A budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do 

polovice času. 

 

Dan 7:8 Pozoroval som jeho rohy, a hľa, iný roh malý vystúpil medzi nimi, a tri z prvých rohov 

boly vyvrátené pred ním od koreňa a hľa, oči boly na tom rohu jako oči človeka a ústa, ktoré 

vravely veľké veci. 

 

Danielove štvrté zviera, čiže štvrté kráľovstvo, štvrtá ríša, Rímska ríša. Desať rohov - z tohto 

štvrtého zvieraťa, z tejto Rímskej ríše povstane desať kráľov. A po nich povstane 

jedenásty kráľ, ktorý bude rozdielny a poníži troch kráľov.  

Desať kráľov sa vzťahuje na Rímskych posledných po sebe nasledujúcich pápežov a jedenásty 

z nich bude antikrist.  

Zjavenie nám hovorí o siedmich kráľoch, po ktorom príde ôsmy, Antikrist: 

Zjv 17:9 Tu je zmysel, ktorý má múdrosť: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých sedí žena. 
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Zjv 17:10 A je sedem kráľov. Päť ich padlo, a jeden je, ten druhý ešte neprišiel. A keď prijde, 

musí trochu potrvať. 

Zjv 17:11 A šelma, ktorá bola a nie je, aj ona sama je ôsmym, a je z tých siedmich a ide do 

zatratenia. 

 

Dan 7:11 Pozeral som sa pri zvuku veľkých rečí, ktoré hovoril roh; pozeral som sa kým bolo 

zviera zabité, jeho telo zničené a hodené do blčiaceho ohňa. 

 

Ako to dať dokopy? 

Daniel píše, že po desiatich povstane iný kráľ a ten bude na pohľad väščí ako jeho druhovia, 

čiže ako najväčší poslední pápeži pred príchodom 11 kráľa. No Antikrist bude z ich kráľovstva, 

ale rozdielny od nich.  A pôjde do zatratenia, do blčiceho ohňa.  

Poníži, zvrhne, zosadí, znamená to, že bude väčší ako jeho poslední traja druhovia. Keď tak 

len teraz špekulujem – Ján Pavol II, Benedikt, František sú traja pápeži, ktorí zožali najväčšiu 

slávu, ktorí na New age  - jedno celosvetové náboženstvo ktoré má byť predchodcom pre 

vládu Antikrista. A zožali si od chodenia a ľudí po celom svete najviac aplauzu. Tiež vyzerá, že 

všetci traja patrili ku slobodomurárom, ktorých dovtedajší pápeži vždy odsudzovali. Žeby to 

boli oni? Žeby po nich už prišiel Antikrist? Nevieme, uvidíme. A je aj možnosť, že oni sú prví 

z tých pápežov, nie poslední. 

Z Ríma má podľa Daniela povstať desať kráľov, desať pápežov v poslednom čase. Po nich 

povstane iný, ktorý poníži troch kráľov. 

To že ich poníži, môže znamenať, že ich aj zosmiešni, potupí, degraduje, ich pápežstvo môže 

považovať za nelegitímne a podobne. Napríklad jedna z možností je, že odhalí nejaké nekalé 

praktiky pri voľbe, alebo ich poníži tým spôsobom že poukáže na ich slobodomurárske 

zasvätenie sa diablovi. Uvidíme. Povedal by som že Ján Pavol II, Benedikt, František sa hrajú 

na ľudomilov a súcitiacich s chudobnými, tak Antikrist môže odhaliť finančné bohatstvo Ríma,  

peňažné toky, peňažné aféry a popudí ľudí k rabovaniu Rímskeho majetku alebo môže začať 

rozdávať rímsky majetok: 

Zjv 17:16 A desať rohov, ktoré si videl, i šelma, tí budú nenávidieť smilnicu a spustošia ju a 

obnažia a budú jesť jej mäsá a ju spália ohňom. 

 

Ak troch posledných kráľov – pápežov z Daniela nerátame tak nám počty kráľov sedia 

z Apokalypsou: 

Daniel: 10-3=7. + 1 antikrist 

Zjavenie – 7 hláv bude z Ríma a ôsma bude buď z Ríma, alebo z celosvetového náboženstva, 

ktoré je pod hlavičkou Ríma. 
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Čiže z toho, kto vládne nad kráľmi zeme  - z Ríma, alebo z New Age  vytvoreného Rímom- 

z jedného celosvetového náboženstva povstane náboženskopolitický vodca - povstane 

antikrist, ktorý bude v poslednej hodine, po priamom nástupe Antikrista panovať s a nad 

desiatimi panovníkmi sveta, ktorí budú mať s ním spolu jednu myseľ a budú mu podriadení.  

  

5 kázeň 

Zjv 17:1 A prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí to mali tých sedem čiaš, a prehovoril so 

mnou a riekol mi: Poď, ukážem ti odsúdenie tej veľkej smilnice, ktorá sedí na mnohých 

vodách, 

Zjv 17:2 s ktorou smilnili kráľovia zeme, a spili sa vínom jej smilstva obyvatelia zeme. 

Zjv 17:3 A zaniesol ma v duchu na púšť. A videl som ženu, ktorá sedela na šarlátovej šelme, 

ktorá bola plná rúhavých mien a mala sedem hláv a desať rohov. 

 

Takže už vieme, že desať rohov je desať kráľov a títo budú vládnuť až za Antikrista, budú 

jednej mysle a budú mu podriadení. 

 

Zjv 17:12 A desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstva, ale 

moc ako kráľovia dostanú jednej hodiny spolu so šelmou. 

Zjv 17:13 Tí majú jednu myseľ a svoju moc a svoje právo dajú šelme. 

 

Vieme, že Antikrist,  podľa Daniela siedmej kapitoly vzíde zo štvrtej ríše, z Rímskej ríše 

A podľa Zjavenia Antikrist vzíde z politickonáboženskej moci, teda z konkrétneho mesta -

 Ríma: Sedem hláv teda pochádza z Ríma: 

Zjv 17:9 Tu je zmysel, ktorý má múdrosť: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých sedí žena. 

Zjv 17:10 A je sedem kráľov. Päť ich padlo, a jeden je, ten druhý ešte neprišiel. A keď prijde, 

musí trochu potrvať. 

Zjv 17:11 A šelma, ktorá bola a nie je, aj ona sama je ôsmym, a je z tých siedmich a ide do 

zatratenia. 

 

Keďže desať rohov je na hlavách siedmich kráľov, rohy sú menej ako hlavy.  

Keďže Rím panuje nad panovníkmi, nad kráľmi zeme, nevychádza tu nič iné dosadiť za sedem 

kráľov ako pápežov. Samotné učenie RKC nazýva pápežov hlavou.  

Padnuté hlavy, králi - čiže pápeži:  
Sedem hláv. Sedem značí plnosť, keby to bola symbolika, tak vyjadruje že počet pápežov je 

naplnený. 
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Ale máme vo vysvetleniach, že päť hláv, päť kráľov padlo 

Ten verš: päť padlo, jeden je, druhý ešte neprišiel a keď prijde znamenajú v prvom rade 

poslední pápeži v dejinách ľudstva pred nástupom Antikrista a druhým príchodom Ježiša 

Krista. 

Päť padlo, jeden je, myslím si pre tento čas, že znamená taký prorocký návod, kedy majú 

kresťania zbystriť pozornosť: Pozor, toto sú znamenia blízkeho nástupu Antikrista na scénu.  

Ak berieme do úvahy slovo „padnúť“ ako „byť zabitý“, alebo „nezomrieť prirodzene“, tak by 

sme mali zamerať pozornosť, ktorá hlava Rímskej cirkvi zomrela neprirodzenou smrťou.   

Takže ja sa teraz, pre dnešok, pre tento čas pokúsim predostrieť verziu o padnutí hláv.  

Zanedlho po nejakom čase uvidíme, či tieto úvahy boli správne.  

Padnuté hlavy 
 

Pre celý svet je známe, že život predchodcu pápeža Jána Pavla II – čiže pápeža Jána Pavla 

I bol neprirodzene ukončený po 33 dňoch jeho pôsobenia v pápežskom úrade. (číslo 33 je v 

slobodomurárskej symbolike dôležité číslo), JP I Bol zvolený v roku 1978. Napriek tomu, že 

nikdy netrpel na srdcové choroby, do úmrtného listu mal napísané, že zomrel na infarkt. 

Ihneď ho zabalzamovali, aby ho nedali na pitvu.  

Lekári nepodpísali jeho úmrtný list. 

Okolnosti jeho smrti sú viac než isté, že bol zabitý. Teda Ján Pavol I padol. Teraz máme 

záchytný bod o padnutí hláv, ktorý môžeme sledovať, či je a bude správny. A či budú 

padať ďalšie hlavy. 

Po ňom nastúpil pápež Ján Pavol II. Aj on padol?  

O Benediktovi sa dá tiež povedať, že padol aj keď ešte žije, pretože bol donútený nejakým 

tlakom, nejakými okolnosťami odstúpiť z pápežského úradu.  

Aj keď sa povie, že vláda padla, neznamená to, že ju niekto usmrtil. Čiže Benediktova hlava 

tiež padla. 

Oficiálny argument odstupu bol jeho zdravotný stav. Iné známe dôvody sú finančným 

machinácie Vatikánskej banky a kauzy pedofílie, ktoré neboli riešené... 

Určite bol naňho vyvíjaný nátlak so strany slobodomurárov, alebo im nesedel do počtu, lebo 

bol „konzervatívny“. Ako je známe, slobodomurári v súčasnosti majú veľké zastúpenie 

v biskupoch, kardináloch (fotky na webe, zoznam slobodomurárov vo Vatikáne...) Vieme tiež 
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že František patril v Buenos Aires do klubu Rotariánov a po jeho zvolení za pápeža mu 

Rotariáni z celého sveta ako prví blahoželali. Táto správa o blahoželaní Rotariánov bola vtedy 

vo svetských správach.  

Benedikt padol. Nezomrel, ale hlava hlavného Rímskeho úradu padla.  

Dá sa o Jánovi Pavlovi II povedať, že padol? Okolnosti jeho smrti nás tiež k tomu vedú.  

Napríklad:  Ján Pavol II ustanovil sviatok Božieho milosrdenstva v prvú nedeľu po Veľkej noci. 

V Poľsku v Krakowe mala v tridsiatych rokoch minulého storočia rehoľná sestra Faustína 

zjavenie Milosrdného Ježiša. Ježiš sa jej zjavil, prikázal jej namaľovať jeho obraz a dať ho 

k uctievaniu. Jeho oči sú namaľované tak, aby budili dojem milosrdenstva. Kto sa k nemu 

utieka, a modlí sa ruženec Božieho milosrdenstva, ten obsiahne milosrdenstvo hodine smrti 

pre iné duše aj pre seba... Zjavenie Ježiša tiež chcelo, aby úcta k tomuto milosrdenstvu 

a obrazu bola po celom svete a prialo si do Rímskej organizácie ustanoviť v prvú nedeľu po 

Veľkej noci tento sviatok pre celý svet.  

Ján Pavol II, Poliak, v roku 2000 svätorečil Faustínu a ustanovil tento sviatok aj 

s pobožnosťami aj s milosťami s tým súvisiacimi pre celý Rímsky svet. Bola vtedy veľká 

slávnosť v Krakowe, ale aj v Ríme a celom katolíckom svete. Ja som bol vtedy v Krakowe 

osobne. Keďže pápež nemohol osobne byť v Krakowe, bol s Krakovom spojený cez veľkú 

obrazovku.  

My kresťania ale vieme, že kto verí v Ježiša Krista a jeho obeť na kríži nielenže je už spasený 

a zachránený, ale aj už obsiahol milosrdenstvo (Rim 11, 30-31) aj každý veriaci v Ježiša Krista 

má odčinené hriechy (Hebr 2, 17 RKC preklad) 

Tento Rímskokatolícky sviatok Božieho milosrdenstva je ďalšie rúhavé meno neviestky. Ďalší 

hriech tohto uctievania sviatku je obraz, ktorý falošný Kristus prikázal namaľovať a dať 

k uctievaniu. Je to hriech proti druhému prikázaniu Desatora.  

Keby sme si z Biblie vyťahovali  ako Adventisti nehľadiac na postupnosť udalostí a iné 

Biblické znamenia a okolnosti Pánovho príchodu, –dalo by sa k obrazu milosrdného Ježiša 

povedať, že obraz Božieho milosrdenstva je obraz šelmy z 13 kapitoly Zjavenia. Spĺňa takmer 

všetky predpoklady k obrazu šelmy – bohatí, chudobní sa mu klaňajú, ktorí majú aj vypálené 

znamenie: 

1Tim 4:1 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa 

pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, 

1Tim 4:2 zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; 

1Tim 4:3 zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky 

požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu. 
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Pod obrazom Milosrdného Ježiša sa dejú zázraky, ľudia pri ňom kadečo pociťujú a žiari 

z neho láska a milosrdenstvo.   

Okrem toho vyrezávajú sa aj sochy milosrdného Ježiša.  

Jeden rezbár z našej dediny, ktorý je neveriaci, dostáva na sochy Milosrdného Ježiša zákazky. 

Má talent na vystihnutie podstaty. Raz ho zavolali na inštalovanie sochy v jednom Oravskom 

kostole. Keď odhalili sochu – vravel mi – mnohí ľudia začali v kostole revať (plakať hlasno), 

tak vystihovala milosrdného (ale falošného) Ježiša.  

Zaujímavé – neveriaci vyrezáva pre katolíkov posvätné veci a vie vystihnúť podstatu. 

Či obraz, či socha, je do nich vložený duch (ako aj v iných sochách a obrazoch) 

Obraz milosrdného Ježiša je síce obraz falošného Krista, čiže Antikrista, ale tento obraz 

a socha nemôže byť ešte Antikristova podoba popísaná v Zjavení. Kvôli časom a udalostiam, 

ktoré sa ešte nestali.  

No a čuduj sa svete Ján Pavol II zomrel v predvečer tohto sviatku, ktorý ustanovil po celom 

Rímskom svete.  

Zomrieť v predvečer nejakého sviatku znamená zomrieť priamo v ten sviatok.  

Pretože už aj večerné sobotné omše sú z nedeľnou platnosťou. Vigília sviatku je so všetkou 

platnosťou ako sviatok. Katolíci sviatky a nedele rátajú ako dni u židov. Od večera predošlého 

dňa.  

Je to zázračné znamenie pre katolíkov, keď niekto zomrie vo sviatok. Zvlášť zázračné, keď JPII 

zomrel vo sviatok, ktorý ustanovil.  

Takže nemôže to byť žiadna náhoda, že práve JPII zomrel v tento sviatok. Je to veľmi malá 

pravdepodobnosť, aby sa tak mohlo stať. Pre získanie pozornosti ovečiek a sveta mu mohlo 

byť dopomôžené k smrti. O tom svedčí aj to, že ho rýchlo blahoslavili a nepočkali na 

predpísaný čas. To je taký prvý znak, že nezomrel prirodzene. 

Druhý znak je to, že podľa dvoch lekárov odmietol tri dni pred smrťou intenzívnu liečbu 

a hospitalizáciu v nemocnici, ktorá by jeho život predĺžila. Pre Taliansky denník to vtedy 

povedal kardinál Javier Lozano Barragán, ktorý zastával úrad Vatikánskeho ministra 

zdravotníctva. Neposkytnutie lekárskej asistencie umierajúcemu sa nazýva pasívna 

eutanázia.  Tak to nazvali aj dvaja talianski lekári. Jeden z nich bol členom tímu, ktorý sa 

posledné dni staral o pápeža. No potom už nemohol byť pri ňom v posledných dňoch smrti. 

(zasa lekárov dali bokom) 
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Rímskokatolícke učenie odmieta pasívnu eutanáziu. Teda umrel proti svojmu učeniu, ktoré 

pred Rímskym svetom zastával a obhajoval. Teda zomrel už len skrze pasívnu eutanáziu 

neprirodzene aj vzhľadom na lekársku vedu. 

Takže aj JPII padol. Máme teda už troch pápežov za sebou, čo padli.  

Samozrejme nepredkladám to ako oficiálnu verziu, alebo proroctvo, že práve títo traja sú 

padnutí pápeži a už len dvaja z piatich padnú... Uvidíme, ku čomu nás budúce časy posunú. 

Hlavne zbystrime pozornosť. 

Aj František sa vyjadril, že ak nebude vládať, odstúpi. Ak to urobí, padne jeho hlava, pretože 

to bude neprirodzený odchod a zasa na scéne bude viac pápežov... 

Kto je jedenásty roh Daniela, alebo ôsmy kráľ zo Zjavenia? 
 

Ten jedenásty roh podľa Daniela, ktorý vzíde z Rímskej ríše, alebo podľa Zjavenia ôsmy kráľ 

ktorý vzíde z Ríma teda môže byť aj niekto konkrétny, kto vzíde z politickonáboženského 

systému Ríma.  

Zjv 17:11 A šelma, ktorá bola a nie je, aj ona sama je ôsmym, a je z tých siedmich a ide do 

zatratenia. 

 

Teda nebude to konkrétny pápež v tej dobe bude to niekto, kto vzíde z Rímskej štruktúry, 

spod pápežského poverenia, alebo predstavenia konkrétneho človeka Rímom ako najlepšieho 

politickonáboženského vodcu.  

Čiže na konci vekov bude na scéne aj pápež, aj Antikrist. Vzíde z Ríma a môže to byť aj žid, 

pretože potom  po trojročnom období súženia zasadne v Jeruzaleme do chrámu. Sú 

domnienky, že Antikrist by mal byť žid, ale Biblicky sa to nedá podoprieť. Pretože židia 

nedovolia nežidovi ísť do chrámu. Z histórie ale vieme, že Antiochus Epifanes si nepýtal od 

židov povolenie, ani sa nedal obrezať a vošiel do chrámu a zneuctil chrám.  

V správach 9. Februára 2016 bolo vyhlásenie pápeža Františka: Putin je „jediný muž“ ktorý 

môže zachrániť kresťanstvo na celom svete.  

Kto je potom pápež keď kresťanstvo nedokáže zachrániť? To nám zvestujú jeho iné výroky: 

18.2.2016 v Talianskom denníku Curiera de la sera sa Pápež vyjadril: 

„Európa je ako Sára, neplodná žena Abraháma, ktorú uprchlíci oplodnia. Uprchlíci vrátia 

Európu do pôvodnej demografie a času plodnosti. Európa sa najskôr zdesí z tejto situácie, ale 

v skrytosti bude rada, že je tehotná...“ 
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Takže Putin je záchranca kresťanstva, vyhlásil pontifik a on je zástanca oplodňovania Európy.  

Na dnešnú dobu František chrlí množstvo výrokov, ktoré svetu svedčia kto je, za kým stojí 

a kým je vedený.  

Vieme, že Putina ako vládcu zavrhuje veľa „demokratických“ štátov. Ale keď Vatikán zavelí 

svet prijme Putina.  

To je len predobraz pre dnešok budúceho mierotvorcu, toho, kto ešte príde – že ho Rím 

napriek celému svetu predstaví, uvedie ako celosvetového zmieriteľa, vodcu.  

Sledujme, uvidíme, čas nám odpovie.  

Stručné predstavenie pápežov od zavedenia Pápežskej neomylnosti:  
 

Uvediem výťahy hlavne z Wikipédie, kde je pápežstvo Rímskou cirkvou opísané a 

predstavené tak, aby nevyznelo v očiach sveta negatívne. A doplním ich inými skutočnosťami. 

Posledných 12 pápežov: 

 – 1878 Pius IX. – neomylnosť 

 

8. decembra 1854 vyhlásil dogmu o 

Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. (Rúhavé meno) Zvolal Prvý vatikánsky koncil (1869 – 

1870), ktorý vyhlásil, že nariadenia pápeža vo veci viery a morálky sú neomylné.  

 

 – 1903 Lev XIII. Humanum genus – encyklika o slobodomurároch, vládcoch 

sveta. pápež v tejto encyklike odsúdil SLOBODOMURÁRSTVO 

začal sa angažovať za obnovenie priateľských vzťahov medzi katolicizmom a súčasnou 

kultúrou. Jeho najväčšou vášňou boli najrozličnejšie obchodné operácie a hra na vysokú 

diplomaciu. Za jeho pontifikátu sa Vatikán stal bankovou inštitúciou; pápež totiž rád 

obchodoval na burze. Z jeho iniciatívy bola v roku 1880 založená vatikánska Banco di 

Roma, ktorá existuje dodnes (čiže tu už vidíme, že nielen z Vatiánskej banky má Vatikán 

prospech)  

Bolo o ňom známe, že na audienciách u pápeža boli veriaci povinní čakať na hlavu katolíckej 

cirkvi kolenačky.  

 

 – 1914 Pius X.  

Ako kardinál Benátok pri administratívnych voľbách odporúčal a dosiahol zvolenie 

katolíckych kandidátov a vytlačil tým slobodomurársku vládu z Benátok.  

 

 – 1922 Benedikt XV.  Vedie Rím cez prvú svetovú vojnu. Všemožne sa snažil 

nakloniť sebe obidve bojujúce strany. Zakázal katolíkom v Taliansku účasť v politike, ktorý po 

vojne odvolal a povolil založenie kresťansko demokratickej ľudovej strany. Sympatizoval 

s nemeckom počas vojny. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pius_IX.
https://sk.wikipedia.org/wiki/8._december
https://sk.wikipedia.org/wiki/1854
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_%28matka_Je%C5%BEi%C5%A1a%29#Nepo.C5.A1kvrnen.C3.A9_po.C4.8Datie_Panny_M.C3.A1rie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%BD_vatik%C3%A1nsky_koncil
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lev_XIII.
https://sk.wikipedia.org/wiki/1880
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pius_X.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XV.
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 – 1939 Pius XI. Vydal encykliku proti nacizmu. Mortalium animos (paradox Pius 

XII ktorý kul s nacistami) - Velmi kriticky sa stavia k ekumenickým snahám, varuje před názory, 

které se snaží vytvářet jakousi „všekřesťanskou“ jednotu, zakazuje katolíkům účastnit se 

ekumenických setkání. Nekatolické křesťany („zbloudilé dítky“) též encyklika vybízí k návratu k 

pravé víře a pravé církvi, v ktorej podľa jeho slov „není a nezůstává nikdo, kdo se poslušně 

nepodrobuje autoritě Petrově a jeho právoplatných nástupců a neuznává takto jejich 

moc“.  

Odmietal, keď chceli vyjednávať iné cirkvi s Rímskou ako rovný s rovným.  

 

Pred smrťou opakovaně odsoudil totalitní režimy vzkvétající v nacistickém Německu a 

Sovětském svazu (zejména v encyklikách z roku 1937 Mit brennender Sorge a Divini 

redemptoris) 

Antisemitismus je neslučitelný se vznešenou myšlenkou, kterou toto vyjadřuje. Je to hnutí, v 

němž katolík nemá co dělat. (donedávna židov oni sami utláčali a zabíjali - paradox) 

 

 – 1958 Pius XII. ktorého výsledkom bolo uzavretie konkordátu medzi Svätou 

stolicou a Nemeckom čiže s nacistami. Navštívil Argentínu (kde potom tajne odvliekli 

nacistických zločincov) V španielskej občianskej vojne sa postavil na stranu fašizmu.  

Odsúdil Hitlerov útok na Sovietsky zväz. (navonok)Komunisti vraj boli väčší zločinci ako fašisti 

a nacisti. Obhajoval činy nacistických zločincov. (V Juhoslávii sa odohral najväčší posledný 

Inkvizičný zločin . obracanie pravoslávnych a iných ľudí násilne na katolicizmus, alebo ak nie – 

smrť. ) (Avro Manhattan – Vatikánsky holocaust – kniha na internete s dokumentovaná 

menami, dátumami, miestami, fotkami s priamimi svedectvami.  Rímska inkvizícia tu má na 

svedomí  700 000 obetí brutálne zavraždených) 

Pri Medžugorí v Širokom Brijegu majú v kostole pamätník asi 30 františkánom (nevriem 

presne, dávnejšie som bol, zabudol som) ktorí počas II svetovej vojny padli za obeť. Jozo 

Zovko to zakaždým pripomínal akú obeť RKVC priniesla. Ale zabudol na 700 000 ľudí, ktoré 

RKC má v Juhoslávii, predovšetkým Františkáni na svedomí.  

 – 1963 Ján XXIII.  Jeho zásluhou sa zažehnal nukleárny konflikt medzi USA 

a ZSSR.  

(vládne nad kráľmi zeme) 

zvolal II Vat, koncil. Otvoril RKC svetu – je to ekumenický koncil. Ako sme počuli, čo 

odsudzoval v encyklike nedávno Pius XI, on robí úplný opak. (ďalší paradox) Otvoril RKC 

oficiálne ekuméne. (dovtedy bola spása len cez RKC, rozdelenie RKC. časť RKC zostala pri 

starom latinskom obrade – starokatolíci (mlčí sa o tom a jedni druhých obviňujú z odpadu), 

starokatolíci omše slúžia v latinskom obrade. Toto sú aj teraz veľkí bojovníci proti terajšej RKC 

a neuznávajú ju. Vidia v nej satanské prvky, zvod, odpad, vďaka ekuméne a II koncilu.  

„Za takmer päť rokov na čele rímskokatolíckej cirkvi Ján XXIII. zmenil cirkev viac ako 

všetci jeho predchodcovia za posledné polstoročie.“ 

Svojím humanizmom a prínosom k mierovému riešeniu globálnych problémov si získal 

prirodzený rešpekt a uznanie svetovej verejnosti. 

Významnou encyklikou, adresovanou nielen duchovným a katolíckym veriacim bola encyklika 

Pacem in Terris (Mier na zemi), ktorá je pokladaná za životný odkaz pápeža Jána XXIII. 

Možno poznajú starší pacem in terris – hnutie, v ktorom boli RKC kňazi, ktorí spolupracovali 

s režimom. Čiže za komunizmu bola RKC rozdelená u nás na dvoje. Jedni boli kňazi 

s režimom, druhí ich považovali za zradcov. Kňaz, ktorému som od mala miništroval veľmi 

odsudzoval v pacem in teristov.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pius_XI.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekumenismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Encyklika
https://cs.wikipedia.org/wiki/1937
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mit_brennender_Sorge
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divini_redemptoris
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divini_redemptoris
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pius_XII.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Konkord%C3%A1t
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%A1_stolica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%A1_stolica
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_XXIII._%28p%C3%A1pe%C5%BE%29
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacem_in_Terris_%28encyklika%29&action=edit&redlink=1
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Boli tam aj známi hodnostári.  

To znamená, že katolíci kolaborovali s každým režimom. Napriek tomu vždy vylovia páru 

jednotlivcov, na ktorých poukážu, ako im režim ubližoval. Aby navonok vyzeralo pred ľuďmi 

že boli prenasledovaní. 

 

 – 1978 bl. Pavol VI. Pokračoval v II Vat. koncile. Lietajúci Pavol, navštívil viac 

krajín. Premenoval Sväté ofícium – Inkvizičný úrad – na Kongregáciu pre náuku viery,(ktorej 

známy, predstaviteľom bol neskôr Benedikt 16) Nastoľoval ekumenizmus. 

 

Ján Pavol I. jeho pápežstvo trvalo iba 33 dní. Potom zomrel. Zrušil používanie 

majestátneho plurálu, ktorý sa používal v príhovoroch, Po smrti ho urýchlene zabalzamovali, 

čo znemožnilo pitvu. Napriek tomu, že nemal nikdy problémy zo srdcom do úmrtného listu 

napísali infarkt myokardu.  

 – 2005  Ján Pavol II. Všetečný človek, zomrel na vigíliu sviatku Božieho 

milosrdenstva, ktorý sám ustanovil.  

Duch Assisi – najväčšie ekumenické stretnutie v Assisi – 150 rôznych náboženstiev – zišli sa 

kadejakí možní vyznávači démononov a démonských náboženstiev..  

13. mája  - na výročie zjavenia Fatimskej Panny Márie bol na neho spáchaný atentát, ktorý 

starokatolíci (latinský obrad) považujú za dobre zahratú inscenáciu a veľa vecí im tam nesedí 

pri jeho postrelení. JPII Precestoval 100 krajín okrem Ruska. Putin mu nebol na pohrebe, 

patriarcha Moskovský mu nedal povolenie.   

 

Na Slovensku bol JPII 3x. Ja som bol na jeho návšteve v Zakopanom, Prešove, Nitre. Bol to aj 

môj bôžik.  

Takmer všetci svetoví vodcovia smútili za jeho odchodom. Niektoré krajiny dokonca vyhlásili 

niekoľkodňové štátne smútky. (moslimský Egypt napríklad trojdňový)  

jeho encykliky sú s Tridentom najväčšími definátormi dnešnej RKC náuky a katechizmu.  

Bol ako prvý pápež v mešite – aj František nedávno bol. S dalajlámom sa stretol 8x.  

Tak pápež ako aj Dalajláma sú jediné dve osoby medzinárodného významu, ktoré nesú titul 

„Jeho svätosť.“ 

Rovnako so židmi sa dával dokopy – stáročia Rím židov prenasledoval. V roku 1998 blahorečil 

Aloysiusa Stepinaca, chorvátskeho záhrebského arcibiskupa vo vojnových časoch, ktorý bol 

vnímaný negatívne tými, čo verili v jeho aktívnu spoluprácu s ustašovým fašistickým režimom 

, ktorý má na svedomi s Vatikánom holocaust počas II svetovej vojny. Rovnako blahorečil 

v Južnej Amerike najväčšieho vraha domorodcov z čias kolonizácie. 

Ospravedlnil sa za veľa chýb Ríma, ale náuku a pápežský úrad, kvôli ktorému boli zabíjaní 

ľudia a kresťania nezrušil. Jeho pontifikát má množstvo kontroverzií, napriek tomu je 

zbožňovaný celým svetom. Napríklad jeho mlčanie a neriešenie škandálov v cirkvi od ktorých 

sa dištancoval aj Benedikt a začal ich aspoň navonok pre ľudské oči riešiť František. 

(neexkomunikujú zločincov, ani František).  

 

Polská církev chce srdce zesnulého papeže Jana Pavla II. 

Představitelé polských katolíků si představují, že srdce uloží na krakovském hradě Wawel 

vedle ostatků polských králů. Po blahořečení Jana Pavla II. se totiž jeho ostatky stanou 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_VI.
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pavol_I.
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pavol_II.
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Aloysius_Stepinac&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chorv%C3%A1tsko
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Usta%C5%A1e&action=edit&redlink=1


Výklad Zjavenia apoštola Jána 17 a 18 kapitola 

kázané v Kresťanskom zbore Podbiel v Januári – Apríli 2016 

 

~ 64 ~ 
 

relikviemi… Po kanonizaci (svätorečení) vyjmou lékaři ostatky Jana Pavla II. z 

vatikánských jeskyní a rozřežou je na kousky…. 

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/441980 

Predmetom zbožňovania a uctievania sú nechutné kusy mŕtvych tiel… (ako nekromancia)Na 

fotke na webw je snímka zobrazujúca krv JPII ako je zabudovaná ku uctievaniu v sklených 

priesvitných obaloch. 

 

 – 2013 Benedikt XVI.  

Od roku 1981 až do smrti Jána Pavla II. zastával úrad prefekta Kongregácie pre náuku viery, 

tak premenovali po koncile Inkvizičný úrad. Z týchto čias má prezývku Boží rotvajler 

Bol konzervatívny. Preto každý Františkov výrok od Františkovho ustanovenia do úradu 

pápeža jeho ustanovenia je pre Rímskokatolíkov a svet šokom, ale ako vidno, nepohne to so 

žiadnym katolíkom. Slepo stále veria pápežstvu.  

 

 –  František  

Pokračovanie Zjavenia: 
 

Zjv 17:4 Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými 

kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho 

smilstva. 

 

Žena (neviestka, smilnica) je oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými 

kameňmi, perlami...   

Purpur a šarlát predstavujú kráľovskú moc.  

Kráľov je sedem – pápežov je sedem.  

Oblečenie Rímskych náboženských predstaviteľov je purpur a šarlát – drahé látky.  

 

Mt 27:28 Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, 

Mt 27:29 z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, 

padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ 

 

Pápež, kardináli, arcibiskupi, biskupi Rím – skej organizácie sú oblečení v purpure a šarláte.  

 

Vyzdobená zlatom a drahými kameňmi 

 

Okrem toho na krku nosia zlaté kríže vyzdobené drahokamami, zlaté prstene. Kalichy 

z ktorých pijú sú ozdobené drahokamami. Teraz väčšinou už pijú z jednoduchších kalichov, 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.
https://sk.wikipedia.org/wiki/1981
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kongreg%C3%A1cia_pre_n%C3%A1uku_viery
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_%28p%C3%A1pe%C5%BE%29


Výklad Zjavenia apoštola Jána 17 a 18 kapitola 

kázané v Kresťanskom zbore Podbiel v Januári – Apríli 2016 

 

~ 65 ~ 
 

tie drahé sú uschované. V televízii keď je nejaký stredoveký film, tak tam Rímski 

predstavitelia pijú zo zlatých kalichov ozdobených drahokamami.  

Omšové rúcha kňaza boli tiež donedávna draho zdobené.  

A čo viac – staré kalichy, kríže, nedávajú pretopiť, nerecyklujú, ale stále pribúdajú a pribúdajú 

zlaté kalichy a kríže a zlaté drahocennosti.  

Božie milosrdenstvo – Krakow – steny kostola sú vyzdobené množstvom zlatých darov od 

Rím – skokatolíkov. (na webe foto) To je ale len časť. V každom pútnickom mieste je nejaký 

sklad na zlato a drahocennosti, ktoré zbožní Rím – skokatolíci darovali či Panne Márii, či 

inému zjaveniu ako prejav vďaky, alebo preddavok úplatku, aby zjavenie vypočulo ich 

prosby.   

Hunt uvádze že v Lurdoch je jedna obrovská miestnosť zlatých a drahokamových darov. 

Tieto dary sa ale nepoužívajú pre chudobu, alebo sa nepoužívajú na rozvoj pútnického 

miesta, ale iba sa zhromažďujú a pribúdajú a pribúdajú.  

Fatimská Panna Mária, (foto) pred ktorou kľačal Ján Pavol II má na hlave zlatú korunu 

ozdobenú drahokamami. Aj iné sochy Panny Márie zdobí zlatá koruna ozdobená 

drahokamami. Iné sú celé zo zlata.  

František na fotke uctieva na fotke čiernu Madonnu tiež s korunou zo zlata a drahokamov.  

Po niektorých kostoloch sú vystavené telesné pozostatky – múmie Rím – skych 

svätorečených a tie sú tiež ozdobené zlatom a drahokamami.  

Ježiš vôbec nebol bohatý, vôbec nekupoval, nezhromažďoval majetky, vôbec nechodil 

v prepychových rúchach, vôbec nebol ozdobený drahými kameňmi, zlatom, nevlastnil banky, 

neuctieval sochy žien, nemal najdrahšie autá (viď zasadanie katolíckej univerzity 

v Ružomberku – jeden sa vyjadril, že ako keby sa tam mafia stretla, také limuzíny) ... Rím 

vlastní aj rôzne akcie veľkých firiem po svete.  

 

Ako prvý, kto investoval do akcií bol pápež Lev XIII 

 

Tiež Rím vlastní akcie firiem. Ak majú firmy nejaké zbožné názvy, patria nejako Rímu. V práci, 

kde som pracoval bol stolársky stroj – fréza a cirkulárom talianskej značky CASADEI, čo 

v preklade znamená Dom Boží.  

 

Pápežské banky 

Nemôžete slúžiť Bohu aj mamonu (Mat, 6:24) 

Banka v Ríme ktorá patrila Vatikánu a skrachovala v 1992 – Banka Sv. Ducha. 

Banca di Roma, ktorú založil Lev XIII je teraz pod skupinou Uni credit bank – čo máme aj na 

Slovensku 

Vatikánska banka 

Pravý názov: Ústav pre veci viery, alebo zbožnosti. 

http://www.biblia.sk/sk/1/biblia/sev/mat/006.html
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Spoluvlastnila aj Banku Ambrosiano a vďaka nej skrachovala. Teraz táto banka patrí pod 

Intesu San Paolo, kde je aj naša VUB. 

Pod ňu patrí aj Banka ci salpina - vedená arcibiskupom – šéfom  Vat. Banky.  

Kto ovláda svet a financie? Rím. 

Skrze banku Ambrosiano (banka farárov)Vatikán pral špinavé peniaze z kokaínu, špinavé 

peniaze slobodomurárov, falšovali cenné papiere, podporovali vďaka JPII 100 miliónmi 

dolárov Solidaritu v Poľsku. Čiže prevrat. Pri vyšetrovaní tejto banky piati policajti prišli 

o život.  

Vatikán pral špinavé peniaze nacistov – čo vysvetľuje tajné presunutie nacistov po vojne do 

Južnej Ameriky, pral peniaze mafie, aj Sicílskej mafie Cosa nostra, korupčných politikov, 

vydierania, ilegálnych obchodov a to s vedomím a súhlasom najvyššieho – pápeža.  

Bohatí taliani ale aj nemeckí a iní politici a boháči tam perú peniaze pred zdanením s tým, že 

časť z nich darujú na dobročinnosť. 

Vatikánska banka je jediná banka, ktorá nemá elektronické bankovníctvo. Všetko píšu ručne 

a teda všetko je v maximálnej tajnosti pred svetom. Nikto ich nekontroluje, nikomu 

nevydávajú počet, alebo ročné správy... 

Peniaze z dobročinných účtov okrem iného aj presúvajú na súkromné kontá. Možno to aj 

vysvetľuje, odkiaľ mal arcibiskup Sokol toľko peňazí, kvôli čomu Rím odvolal Bezáka... 

JPII má veľkú zásluhu na praní špinavých peňazí.  

Peniaze z bánk sa dávali aj na kampane politickým stranám, Andreottimu kresťanskej strany.  

Príchodom  Josepha Ratzingera (Benedikt XVI) na pápežský stolec došlo k výmene vedenia 

Vatikánskej banky. Paradoxom je, že sám vo svojej encyklike Caritas in Veritate kritizuje 

daňové raje ako jedno z negatív globalizácie. 

Vatikánska banka ukrýva zlato nacistického nezávislého štátu Chorvátsko . po páde 

nacistického Nemecka poslali členovia  Ustašovskej vlády peniaze skonfiškované 

v koncentračných táboroch - ca. 350 miliónov švajčiarskych frankov - do úschovy do Vatikánu. 

Čiže ak Antikrist ktorý zasadne v Jeruzaleme bude mať podiel na zničení Neviestky, jedna 

z možností je preto, aby zlato, ktoré Vatikán mal skrze Ustašovcov a Nacistov, ktoré bolo 

židovské, aby zobral čo Vatikánu nepatrí.  

Banka vlastnila (možno aj stále vlastní) podiely a dokonca kontrolovala aj taliansku firmu 

Farmaceutica Serono, ktorá vyrábala okrem iného antikoncepciu a hormonálne prípravky na 

reguláciu fertility žien. A to v čase, keď svetlo sveta uzrela ultra-konzervatívna encyklika Pavla 

VI. Humanae vitae, zakazujúca používanie iných ako tzv. prirodzených metód plánovania 

rodičovstva.  

http://www.kbs.sk/?cid=1252661180
http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=45197
http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=45197
http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_State_of_Croatia
http://en.wikipedia.org/wiki/Usta%C5%A1e
http://en.wikipedia.org/wiki/Usta%C5%A1i#Concentration_camps
http://www.zeit.de/2001/45/200145_gs-vatikanbank.xml
http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Serono-SA-Company-History.html
http://www.kbs.sk/?cid=1117103125
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Vatikán len na obyčajných nevedomých ľudí hrá zbožnosť a vieru v Krista. Zákony Vatikánu sú 

len pre obyčajných Rímskokatolíkov. 

Neviestka je oblečená do purpuru a šarlátu 
 

Boh predpovedal dopredu ako bude súdiť túto organizáciu.  Oblečenú do purpuru a šarlátu. 

Vatikán je miesto kde je najväčšia koncentrácia ľudí  oblečená v purpure a šarláte.  

V rukách mala zlatý pohár plný ohavností a nečistoty svojho smilstva: 

Zlatý pohár – kalich – a je to plný pohár.  

 

Nečistoty a smilstva: Pedofília, homosexualita, nemanželské deti, smilstvo kňazov so 

ženami... Nečistoty: Rím bol okolo roku 1000 najväčším mestom prostitútok, lebo tam bolo 

najväčšie množstvo celibátnikov. Celibátnici ženy mať nemohli, ale prostitútky mohli.  

Závažný hriech nebol smilstvo, alebo cudzoložstvo, alebo krvismilstvo, ale manželstvo. 

Kňaza nevyhodia z kňazstva, ani pre pedofíliu, ani pre iné fílie. Ale pre manželstvo ho vylúčia 

z kňazstva.  

Počas celej histórie celibátu Rímski pápeži, biskupi, kňazi smilnili a smilnia a sú homosexuáli.  

A porušujú celibát, ale hlavné je, že sa neženia. Kvôli majetkom, aby o ne neprišli.  

Aj dnes vypláva na povrch len veľmi málo prípadov. Amerika musela kvôli homosexualite 

nedávno uzavrieť jeden seminár. V Amerike počítajú, že už RKC zaplatila miliardu dolárov na 

mlčanlivom, alebo odškodnom obetiam svojej sexuality.  

A všetko je to kvôli závažnému porušovaniu prvého prikázania Genezis: ploďte sa a množte 

sa. Neženenie je učenie démonov. 

Telesná prirodzenosť hlavne u mužov sa nedá potláčiť v celibátom, to by museli byť kňazi 

eunuchovia. 

V Bratislavskom seminári Biskup Sokol veľmi rád dával do pozornosti seminaristom, že on 

pokušenia proti čistote nikdy nemal. To je asi jeden z milióna, čo takto môže povedať.  

 

Ako dedinský katolík som zatváral oči a uši pred každým keď niekto niečo hovoril o kňazoch, 

o tom že koketovali so ženami. Bral som to ako krivé potupovanie a ohováranie. No na 

teologickej fakulte som bol prefackaný, keď som sa dozvedel že to všetko bola pravda.  

História, pápežstva, nemanželských detí pápežov, ktorí na pápežský trón zasadali po svojich 

otcoch... O tom že dvoch, či troch pápežov mala jedna milenka a tá ich dosadila, zabila... 

 

Keď som toto počul z úst kňaza, bol to pre mňa obrovský šok... Pápeži, kardináli, biskupi, 

kňazi Ríma boli okolo roku 1000 plus mínus stovky rokov najväčší telesní smilníci 

a cudzoložníci na svete. Hlavne že prikázali celibát...  

Zbožné babky na každej dedine vedia klebety aspoň o dvoch farároch, čo koketujú so 

ženami... 

 

Toto je ale telesné smilstvo. 

Vidíme ako celibátnici aj dnes hrešia rôznymi telesnými smilstvami. Ale tu v Písme  sa jedná 

predovšetkým o duchovné smilstvo.  
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Rímski predstavitelia konali a dodnes konajú aj duchovné smilstvo. Chodenie a vzývanie 

niekoho iného o prosby a orodovania ako Boha nazýva Boh modlárstvom, duchovným 

smilstvom, ohavnosťou.   

A preto každý, kto nevzýva iba Boha, neďakuje Bohu, neprosí iba Boha, nehľadá iba Boha 

a jeho vôľu, ten smilní, ten modlári. Boh je všadeprítomný. To znamená že každý kto vzýva 

človeka, a je to jedno či živého či mŕtveho o prosby a orodovania, to je jedno či Pannu Máriu 

či Pátra Pia, či sestru Zdenku, ten je duchovný smilník, lebo tiež musia byť títo spomenutí 

všadeprítomní, aby mohli všetkých prosebníkov počuť.  

A zasa to bolo okolo roku 1000, kedy bolo v Ríme najväčšie telesné smilstvo, vtedy Rím 

schválil uctievanie obrazov, sôch, ľudí, čo Boh priamo v Písme zakazuje! 

Čiže v najväčšom telesnom smilstve v Ríme vzniklo dnešná najväčšie duchovné smilstvo – 

omša, očistec, spovede... 

 

6 kázeň 

Zjv 17:4 Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a 

perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. 

Zjv 17:5 a na svojom čele mala napísané meno: Tajomstvo, Veľký Babylon, Mater 

smilníc a ohavností zeme. 

B21: Matka Neviestok 

 

Žena  - neviestka, prostitútka, smilnica má moc nad kráľmi zeme, má veľké bohatstvo sveta 

a v rukách má zlatý pohár plný ohavností a nečistoty smilstva, ktoré neustále koná. 

Povedali sme si, že spovede, očistec, ale predovšetkým omša  - toto najväčšie duchovné 

smilstvo a rúhanie voči Bohu a vzniklo v čase najväčšej telesnej prostitúcie Rímskych 

predstaviteľov.  

Zlatý kalich – omšový kalich, najväčšie modlárstvo Rímskej náuky je plný nečistoty a smilstva. 

Vďaka ustanoveniu omše Rím začal kruté prenasledovanie kresťanov, ktorí nechceli veriť 

tomuto najväčšiemu rúhaniu a zabíjal každého, kto sa nechcel podriaďovať autorite a učeniu 

Ríma vymyslenom po roku 1000. 

Omša, zlatý kalich je centrom Rímskokatolíckeho uctievania a zbožňovania. Keďže je na svete 

vyše 400 000 kňazov, denne sa vykoná 400 000 najväčších ohavností voči Bohu. A konania 

týchto ohavností sa účastní predovšetkým v nedele státisíce Rímskokatolíkov. 

Kalich ohavností a nečistoty je plný.  

Bez omše, bez premieňania by nemal Rím žiadnu moc a autoritu u svojich veriacich. A bez rúk 

kňaza by falošný Kristus s mocou a znameniami nemohol existovať a pôsobiť v Rímskom 

katolicizme.  
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Ruky kňaza dokážu vytvoriť akékoľvek množstvo kristov. Stačí jeden kňaz a Rím môže mať 

Kristov pre celý svet... 

Omša je centrum Rímskeho duchovného zvodu, ktorý Rímu zabezpečuje trvalé finančné 

príjmy. Omše sú to, kvôli čomu ľudia na smrteľnej posteli prepisovali majetky Rímu, aby sebe, 

či príbuzným zabezpečili skrze Rím večný život.  

Odhadom by som povedal,  že asi 85% všetkých omší sú omše za zomrelých. Ľudia 

v nepoznaní Písma a nevedomosti stále platia Rímu za odpustky pre mŕtvych ľudí. Rím dáva 

svojim veriacim po smrti viac nádeje ako počas života. Vzývanie, modlenie sa k mŕtvym, 

vyslobodzovanie mŕtvych z očistca len pridáva plnosti kalichu Rímskeho smilstva a ohavností.  

Žena, neviestka, smilnica má na čele napísané meno. Tajomstvo.  

Na čele: to znamená, viditeľne. Každý, kto pozná Boha a na neviestku pozrie, vidí na jej čele 

ohavnosti, ktoré pácha.  

Na čele, to znamená že toto tajomstvo je na čele, čiže vedie všetky ohavnosti a toto 

tajomstvo všetkých ohavností je hlavný zdroj zvodu, ohavností a smilstva na zemi.  

Žena má na čele napísané meno. Tajomstvo. 

Toto tajomstvo, ktorým sa samotný Rím pýši, ktoré má na čele a sám ho nazýva svojím 

tajomstvom viery je premieňanie, ktoré sa uskutočňuje v omši.  

Na čele Neviestky je omša. Nielen ako najvyššia duchovná modloslužba Ríma. 

Omša keďže je na čele, je viditeľná každému človeku na zemi. Vidieť ju často v štátnej 

televízii, počuť ju často v štátnom rozhlase, koná sa v každej dedine, každý deň.   

Tajomstvo premenenia je základ Rímskej viery a zdroj falošného Krista.  

Hneď po premenení chleba a vína na kňaz povie: „hľa, tajomstvo viery“ 

 

 

No Ježiš pri poslednej večeri dobrorečil, lámal a dával. Pri poslednej večeri dal príkaz: Vezmite 

a jedzte chlieb a víno. Toto robte na moju pamiatku. Slová premenenia chleba a vína sú tiež 

Rímom oproti slovám Písma pozmenené.  

1Kor 11:26 A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu 

smrť, kým nepríde. 

Apoštoli vzali a jedli chlieb a víno. Nepremieňali. No Rímska cirkev uzákonila svojim kňazom: 

obetujte Krista a premieňajte Krista... Počas premieňania pred týmto tajomstvom ľudia musia 

kľačať a tak očakávať a prežívať toto tajomstvo.   

Transubstanciácia – tajomstvo Ríma to je filozofický pojem prebratý z filozofie. Kvôli tomu že 

Rím vymyslel nejaké tajomstvo, Transubstanciáciu, (ktorí sa dá zdôvodniť len filozofickya nie 
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duchovne) tajomstvo, ktorému kresťania nechceli veriť kvôli tomu „tajomstvu“ boli zabíjaní. 

Najväčšia vlna Inkvizície prišla až po uzákonení tohto tajomstva v roku 1215. Vtedy uzákonili 

aj spovede aj očistec.  

V Biblii máme tajomstvá, ale tie sa Novým Zákonom kresťanom odhalili: 

 

Mk 4:11 A povedal im: Vám je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho; ale tamtým vonku 

deje sa všetko v podobenstvách, 

 

Rim 11:25 Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u 

seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov, 

 

1Kor 15:51 Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, 

razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. 

 

 

Tajomstvo je aj v Písme niekoľkokrát spomenutá narážka na evanjelium. To znamená, že 

evanjelium je zahalené tým, ktorí idú do záhuby. Je to pre nich tajomstvo, ktoré aj keď sa 

mnohým ľuďom povie tak ho nechápu. Aj keď sa im dostane slova evanjelia, je to pre nich 

bláznovstvo. Evanjelium im nie je odhalené. Evanjeliu sa vysmievajú, rúhajú, opovrhujú ním.  

Boh dáva spoznať tajomstvo a tajomstvá Božieho kráľovstva len maličkým. Takým, ktorí vidia 

v ňom jediného Pána. A pomeraním voči 3x svätému Bohu zistia, že sú len samý hriech, že 

v nich nie je nič dobré, čím by zapôsobili na Boha, že všetky skutky, ktoré konali sú len 

ohavným rúchom pred Bohom... 

Spoznajú, že sú stratení keď uvidia svoje hriechy a dňom i nocou volajú k Bohu o záchranu, 

kým ich nevyslyší. Človek, ktorý je odhalený, nahý pred Bohom nedokáže už nič iné povedať 

Bohu iba Verím, spolieham sa jedine na Teba... 

Takýmto Boh dá spoznať tajomstvá svojho kráľovstva.  

A ktorým sa dá poznať, tí ho nasledujú, tí počúvajú jedine jeho slovo.  

 

Neviestka  má na čele napísané Tajomstvo. Tajomstvo, ktoré je udelené konať len Rímu 

zasväteným osobám mužského pohlavia, ktorí spravia štátnice v príslušnom štáte z Rímskej 

náuky.  

 

Na to, aby seminaristi pochopili správne toto tajomstvo, musia byť 2 roky vyučení najprv 

filozofii, filozofickému zmýšľaniu.  

 

Aristoteles 300 rokov pred Kristom špekuloval nad tým, ako sa môže meniť vec a napriek 

tomu byť sama sebou. Rím to prevzal a nazval Transubstanciácia. 
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Predpona trans- vyjadruje preklenutie od niečoho k niečomu.  

Jednoducho povedané – chlieb a víno sa mení na skutočné telo, krv, dušu, božstvo Ježiša 

Krista napriek tomu, že je to stále chlieb a víno, že chutí to stále ako chlieb a víno.  

Ale Transubstanciácia nie je jediný pojem, ktorý Rím používa na označenie svojho tajomstva. 

Filozoficky sa zabezpečil ďalšími pojmami tajomstva, aby bolo dokonale filozoficky 

obhájiteľné. 

Transubstanciácia teda nestačí na pomenovanie tajomstva.  

 

Ďalšie pojmy, ktoré Rím používa sú: 

 

Transsubstanciácia, konsekrácia, permanencia, kokomitancia, hostia 

Konsekrácia 

Konsekrécia je z latinské slovo „consecro“ a znamená posvätiť. 

Ak vezmeme doslovne slovo konsekrácia, tak posväcovať môže niečo jedine Boh a nie ruky 

kňaza.  

Svätosť je dar od Boha a nie vypôsobenie rúk človeka na matériu. 

Konsekrácia je prepodstatnenie. Čiže musíme použiť ďalšie cudzie slovo. je to zmena 

podstaty. 

Preposdstatnenie je Transubstanciácia.  

Transubstanciácia je eucharistia. 

Čiže premenenie chleba a vína je podľa Ríma eucharistia. 

Eucharistia je ale podľa Biblie vzdávanie vďaky. 

Pojmami a dojmami a dôležitosťou slov Rím robí na ľudí dôležitý dojem. 

Permanencia: 

Permanencia znamená, že je niečo stále,. 

V Rímskom učení to znamená, že chlieb a víno,  ktoré sa premenili na Krista sú stále 

skutočným Kristom, hoci majú chuť a podobu chleba a vína. 

Tento pojem je nedotiahnuté učenie Transubstanciácie. Totiž  Rím nedomyslel, ako by sa dal 

naspäť Kristus premeniť na chlieb a víno.  



Výklad Zjavenia apoštola Jána 17 a 18 kapitola 

kázané v Kresťanskom zbore Podbiel v Januári – Apríli 2016 

 

~ 72 ~ 
 

Preto Rím musel svojho krista uskladňovať. Keďže víno sa nedá uskladňovať, vždy sa 

premieňa iba také množstvo, ktoré sa hneď vypije.  

Víno sa totiž po čase skazí a kto si dovolí Kristovu krv len tak vyliať?  

No ani s oplátkami to nie je jednoduché. „kristovo telo“ dokáže aj splesnieť. 

Jeden americký Rímskokatolícky kňaz na omši videl na vlastné oči ako premenenú oplátku 

zožral potkan.  

Jeho slová ktoré mu prebehli mysľou sú: 

„Nebuď viacej kňazom boha, ktorého môžeš stvoriť vlastnými rukami a ktorého môže 

zožrať potkan!“ 

Potom s dvoma tisíckami farníkov konvertoval na kresťanstvo.  

Kokomitancia:  

Vieme, že u katolíkov sa prijíma na omši len chlieb. Do II Vat, koncilu bolo zakázané laikom 

prijímať aj víno. Teraz je to povolené v špeciálnych prípadoch ako napr. svadba.  

V Novom zákone sa pre slovo telo používa výraz grécke slovo „sóma“ 

Sóma ale vyjadruje telesnú podstatu človeka ale nie mäsité telo. 

Pre mäso, mäsité telo je v gréčtine pojem „sarx“ . Doslovne preložené mäso.  

Klasický argument katolíkov, že kto prijíma telo prijíma zároveň aj krv by podľa Nového 

zákona neobstál.  

Čiže skutočný kresťan je Kristovým telom  - „sóma“ a nie Kristovým mäsom „sarx“ 

Je duchovnou podstatou Kristovho tela. 

Jesť  a piť Krista znamená, že je a pije všetko telesné a duchovné čo Kristus v ľudskom tele za 

kresťana vykonal. Kresťan je Kristovým telom, údom.  

Kokomitancia podľa Ríma ale znamená, že v premenenom chlebe je zastúpené mäsité telo aj 

krv Krista a rovnako vo víne je zastúpené mäsité telo aj krv Krista. A v oboch je súčasne aj 

Kristov duch, duša a božstvo.  

To že mäso je prítomné v krvi, nedáva žiaden zmysel.  

Rímskokatolíci teda jedia mäso s krvou a krv s mäsom, čo je ľudožrútstvo.  

Vyvstáva ďalšia otázka: odkiaľ sa ale berie Kristova krv, keď bola na kríži vyliata do poslednej 

kvapky? 
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A prečo potom omšu volajú nekrvavá obeta? Ešte to nemajú filozoficky doriešené.  

Hostia 

Premenenú oplátku, ktorú Rímskokatolíci prijímajú nazývajú „Hostia“. 

Hostia latinsky znamená obeť. 

 „Host“ znamená nepriateľstvo. 

Pohania zabíjali a obetovali vojnového nepriateľa ako krvavú obetu pre svojich bohov.  

Hostia je teda zabitý vojnový nepriateľ pripravený na oltári k zápalnej obeti.  

Keď to pospájame do zrozumiteľnej podoby, tak:  Kristus je vojnový nepriateľ Ríma a je 

každodenne obetovaný Rímskymi kňazmi, ktorí ho obetujú svojím bohom a Rímskokatolíci ho 

potom jedia.  

Čo nám zároveň vysvetľuje aj ohavnosť Rímskeho tajomstva.  

Kalich ohavností Ríma je plný.  

Kresťan čo má Pánovho Ducha a je vyučený Písmu keď by sledoval, alebo počúval omšu,  

jeho duch musí byť s týmto rúhaním zhrozený. My, bývalí katolíci, nemôžeme obstáť ani 

chvíľku na omši, či sledovať ju v rozhlase a televízii, tak je nám to odporné.   

 

 Veľký Babylon: zmes bludných učení, rúhavých mien, povyšovania sa nad všetky 

náboženstvá určuje Rímu medzi všetkými náboženstvami sveta prvenstvo v najväčších 

smilstvách a ohavnostiach zeme. 

Jedna vec je vyhlásiť: verím v Budhu, Krišnu a veriť im, druhá vec a veľmi rozdielna je vyhlásiť 

„verím v pravého Boha“ a so všetkým učením a úkonmi pľuť mu každodenne modlárstvom 

do tváre a vysmievať sa jeho ceste záchrany. 

Keďže Tajomstvo je na čele, je viditeľné svetu, no predovšetkým každému veriacemu. 

Skutočne veriaci v Krista a poučený o zvodoch sveta vidí na čelo Neviestke. Vidí toto jej 

rúhavé meno na čele.  Vidí, rozoznáva najväčší predpovedaný zvod. Ekumenisti nepozerajú do 

očí neviestke, iba na jej vonkajšiu krásu a otvorené lono. Pritom sa stačí pozrieť na čelo. Na 

vedenie, na Rím, na hlavu, na pápeža, na kňazov, na ich každodenné omše, modlárstvo.   

Babylonom sú aj veľké paradoxy Rímskeho učenia, ako sme si minule niektoré povedali.  

Jeden čas hovoria to, druhý ono... 

Mater neviestok a ohavností zeme. MATER: 
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Samotná Rímska „cirkev“ sa nazýva Matka cirkev. To sme mnohokrát počúvali v kostoloch.  

Žiadna náboženská inštitúcia na svete sa nenazýva Matka 

V našom zbore sme všetci, ktorí sme vyšli z Ríma. Rím bol našou matkou od malička. Rodičia 

nás ako malé bábätká, nič netušiace a bezbranné, zaniesli do verejného domu prostitúcie 

a väčšinou počas omše, počas najväčšieho rúhania sa pravému a jedinému Bohu zverili nás, 

našu večnosť do rúk tejto matere.  

Kňaz tejto matere sa pýta pri krste rodičov dieťaťa, či chcú dať dieťa pokrstiť. 

Pri krste sa maže dieťa olejom spásy (čo je rúhavé meno na nezmazateľný, neviditeľný znak 

DS) 

Formulka, ktorú kňaz vysloví po krste znie: 

„Meno, svätá matka cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. V jej mene (v mene matere) ťa 

poznačujem znakom kríža...“  

A zapísaní sme boli do matriky tejto matere, ktorá je pre ňu ako kniha života. Kto nepatrí tejto 

materi a nie je zapísaný v tejto knihe, nemohol byť do podľa ich náuky do II. Vat. koncilu 

spasený.   

Po spoznaní pravdy sme uverili Ježišovi a jeho dielu a vystúpili od matere. No v knihe života 

tejto matere sme podľa nich nezmazateľne zapísaní. Podľa Ríma od krstu patríme materi už 

navždy. Pri výpise nás z knihy nemažú, ale iba malými písmenkami napíšu, že sme odišli. Mne 

kňaz iba ceruzkou zaznačil do ich knihy života, že prestupujem k inej cirkvi.  

Kto uveril Kristovi a oddelil sa od tejto matere, toho si sám Kristus poznačil svojou pečaťou 

a vložil doňho svojho Ducha.  

Každý Rímskokatolík, ktorý uverí v Krista musí ísť k materi a deklarovať, že sa od nej celkom 

dištancuje. Musí od nej vystúpiť. Čiže ísť ku kňazovi aby ho z matriky vypísal.  Je to verejné 

svedectvo pre kresťanov, že s materou už nechce mať nič spoločné aj verejné svedectvo pre 

kňazov - konateľov materiných tajomstiev. Len ten, kto uverí Kristovi a od matere sa oddelí, 

len ten môže o sebe povedať že navonok aj v srdci uveril Kristovi. 

V Rímskej organizácii nie je spása, ale smrť. Nemôže niekto o sebe žiaden Rímskokatolík 

navonok tvrdiť že je spasený a pritom mať stále účasť na tajomstve a smilstve matere.  

Cieľom Ríma je ale všetky zblúdené cirkvi priviesť do lona matky cirkvi. Táto veta bola 

v katolicizme častokrát vyslovovaná a často za to modlilo: Priviesť zblúdených pod matku 

cirkev. 

Kvôli tomu za pozadím všetkej ekumény stojí Rím.   
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Mater neviestok a ohavností zeme. 
 

Či v tejto žene sediacej na šelme so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi nie sú zastúpené aj 

smilnice s Rímom? Áno sú. Je ich materou Rím? – áno je.  

Prostitútka nielenže sama prostitúciu prevádza, ale prijíma teraz vo svojom verejnom dome aj 

neviestky, ktoré kedysi od nej odišli nasledujúc ako nevesty Krista, no v terajšej dobe zradiac 

Krista vrátili sa k materi naspäť do jej materského lona.   

A tieto neviestky verejne pred ľuďmi a štátom deklarujú toto smilstvo. 

Veľkou neviestkou tejto matere je evanjelická cirkev, ktorá odišla od svojej matere v polovici 

minulého tisícročia a teraz sa do jej náruče vrátila.  

Rovnako už takmer všetky denominácie objavili, že s materou majú veľa vecí spoločných a tak 

sa ku nej vracajú a objímajú ako bratia a sestry.  

Neviestkami v háreme matere je každá denominácia, ktorá sa s materou modlí a dáva do 

kopy. Denominácie si myslia, že kompromisy robia obidvaja – aj mater aj oni, no to len 

navonok tak vyzerá. Lapili sa ako myš na slaninu a už nevyjdú odtiaľ. A keďže pod 

denomináciami je množstvo zborov, strhli so sebou aj tieto zbory konať verejnú prostitúciu 

za zradu svojho pravého manžela. A za štátne peniaze. 

A jediná možnosť, ako zradu a odkopnutie manžela napraviť je spraviť to isté, čo my – vyjsť 

z týchto denominácií a cirkví a zborov. 

Nedá sa predsa sľubovať vernosť pravému manželovi a pritom verejne súložiť s prostitútkou.  

Príklad: nemôže manžel sľubovať svojej manželke vernosť a šepkať jej do ucha že ju ľúbi 

a pred jej očami a očami verejnosti spať s prostitútkou. 

Čiže jediná možnosť je vyjsť z takýchto cirkví, ako sme to urobili aj my. Každý jeden deň 

zotrvania v tejto cirkvi je len kompromis s manželom a prostitútkou. 

Mnohí povedia: mňa tu, v tejto cirkvi ešte boh chce mať: 

To ako keby si mysleli: Boh ešte chce, aby som smilnil so neviestkou a zahynul s ňou a bol 

potrestaný za jej ohavnosti, modlárstvo, rúhanie, omše, vraždy Inkvizície... 

Myslia si, že ešte spravia nejakú službu denominácii - neviestke materi. Spravia, ale takú, že ak 

ich Boh povolá do večnosti v smilstve, tak utrpenie ktoré nadelí Rímu bude aj utrpením 

každého, kto zostal v takom zbore. 

Zjv 17:6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som 

ju uvidel, veľmi som sa zadivil. 
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Žena je spitá krvou svätých. A krvou Ježišových mučeníkov. Spitá je nie krvou svätorečených, 

ktorých ona svätorečila,  - to je len ten pohár smilstva, ktorým sa rúha Bohu. Ale spitá je 

krvou svätých, ktorých sám Boh vo svojom slove definuje ako svätých. 

A svätý je každý, kto uveril jedinej, dokonalej a dokončenej obeti Ježiša Krista, kto počúva 

Boha, jeho slovo a plní jeho vôľu ktorá je spísaná v jeho slove. Písmo definuje každého 

veriaceho ako svätého. V Kristovi. Ten, kto neobetuje, nepremieňa, ale verí v jedinú obetu, 

ktorá zaplatila za všetky jeho hriechy, verí v posledného kňaza, v jedinú, dokonalú 

a dokončenú obetu a je poslušný Bohu, ten je svätý. Je Kristov. Patrí Kristovi, je jeho telom, 

jeho údom.  A keďže  je Kristovo telo vykúpené, sväté, dokonalé, takú pozíciu má každý 

veriaci pred Bohom ako úd Kristovho tela.  

Títo svätí a Ježišovi mučeníci to sú všetci kresťania, ktorých Rím,  Rímska Inkvizícia pozabíjala. 

Svätý je ten, kto sa klania Bohu iba v duchu a pravde nie v oplátke a soche a obraze...   

Apoštol Ján keď neviestku spitú krvou svätých uvidel, veľmi sa zadivil. Čomu sa divil?  

Možno tomu istému, čomu sa dnes mnohí katolíci či ekumenisti divia. Rozdiel je v tom, že Ján 

videl, divil sa, ale veril a poslúchal Boha. Rím a ekumenisti keď počujú tieto slová sa tiež divia, 

ale nie nad svojím odpadom. Ale nad tým že ako si dovoľujeme opovrhovať jedinou, svätou, 

pravou, neomylnou Rímskou náukou a spoločnou ekuménou...  

Ján sa divil tomu, čo všetko videl. ako táto neviestka považujúca sa za Kristovu nevestu mene 

Boha dokáže pozabíjať toľké množstvo ľudí. Toto žiaden režim a štát na svete ešte nedokázal. 

Neviestka bola spitá krvou svätých – to znamená že v zabíjaní, mučení, trýznení mala rozkoš, 

vyžívala sa v tom.  

Raz večer som o desiatej som šiel z práce domov. Sliepky zabudli domáci zavrieť.  Ako tak 

kráčam po tmavom dvore z diaľky počujem vo vysokej tráve vrčanie. To tchor zaškrtil za krky 

sliepku a z pôžitku tej krvi a zo vzrušenia z krvi vrčal nad sliepkou. Keď som sa priblížil ku 

nemu, neustúpil, a tak som radšej ja ustúpil, aby ma v tom tranze ešte nenapadol z toho, že 

sa blížim k jeho koristi. 

Povedal by som teraz – bol spitý krvou sliepky. Ráno som sliepku našiel nezožratú.  

Ani ku psovi sa nedá priblížiť, keď žerie, lebo môže zaútočiť a ublížiť. 

Tchor sa môže uspokojiť s jednou sliepkou. 

Ale kuna mnohokrát neodíde z kurína, pokiaľ nevyvraždí všetky sliepky.  

Dokumenty televízií o mučiacich nástrojoch Inkvizície a historickými záznamami mučenia túto 

spitosť krvou svätých (rozkoš) pri mučení dokazujú. Takéto veci nevymysleli najkrutejší 

vládcovia sveta... Inkvizícia sa neuspokojila, pokiaľ neboli vyvraždené celé dediny, pokiaľ 
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nezhabala čo najviac majetkov. V Čechách má štát vrátiť majetky Rímu v hodnote 160mld 

českých korún. Ale aké, keď žiaden z majetkov Ríma nebol získaný poctivou cestou? 

Keď sme videli videá islamských teroristov, ako urezávajú hlavy, kypí v mnohých ľuďoch žlč 

a najradšej by týchto hlavorezov poslali hneď do horúcich pekiel. 

Tieto islámske popravy sú ale rýchla a milosrdná smrť, oproti tomu, čo Rím robil s kresťanmi 

a ľuďmi. Rímske mučenie trvalo dni, týždne a cieľom bolo aby človek čo najviac z utrpenia 

podstúpil. Trhali sa zuby, vyťaoval jazyk, nechty, oči, rezali uši, ženám prsia, mužom a ženám 

rezali pohlavné orgány, telá naťahovali na rôzne druhy škripcov ktoré trhali telo, lámali kosti... 

Ak sa aj ľudia pod tlakom priznali k niečomu, čo neurobili aj tak im to moc nepomohlo, skoro 

vždy ich Rím dorazil.  

Keby existovali dnes kruté videá z popráv ktoré konala inkvizícia, stačilo by, aby páru videí 

kolovalo po internete a Rím a jeho majetky by boli v plameňoch.  

Pápežstvo ani rehole ani kňazi ani omše by už dnes neexistovali.  

Ale Pánova vôľa zničiť a spáliť Rím a jeho majetky je ponechaná na koniec časov.  

Počas histórie vojen a ľudstva nebolo vo svete krutejších a zákernejších a surovejších vrážd 

a mučení a popráv, ako to dokázali Rímski predstavitelia, predovšetkým kňazi, rehoľníci. Ako 

to dokázal Rím v mene pravého Boha, ktorého nepozná.  

Jezuiti a Dominikáni mali na starosti inkvizičné popravy. Neskôr Rím Jezuitov zakázal, teraz je 

pápež Jezuita. Jezuiti boli aj tí, ktorí riadili vzdelávanie po celej Európe. Ja som tiež študoval 

na Jezuitskej fakulte v Bratislave... 

Slovo „Kristus“ a slovo  „kresťanstvo“ je kvôli Rímu, jeho bohatstvu a Rímskym vraždám 

a smilstvám neustále potupované a opovrhované nevedomým svetom.  Ľudia nerozoznávajú, 

že Rímski katolíci nemôžu byť v žiadnom prípade Kristovi služobníci a jeho predstavitelia.   

Vo Vatikánskych archívoch musí byť z čias Inkvizície dopodrobna zapísaná takmer každá 

poprava, pretože pri každej inkvizičnej poprave bol aj pisár, ktorý to zaznamenával ako dôkaz 

pre samého najvyššieho veliteľa – pápeža. V spisoch zaznačovali aj súd nad rodinami 

odsúdených, aj množstvo skonfiškovaného majetku, polí, lesov do vlastníctva Ríma.  

.... 

Apoštol Ján sa divil nad „cirkvou“, ktorá nie je cirkev a pritom celý svet ju berie ako 

kresťanstvo, ako Kristovu cirkev.  

Po našom obrátení a vystúpení z Rímskeho katolicizmu sme boli šťastní, koľko kresťanov je 

po Slovensku.  
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Oblápali sme sa, nazývali sa bratmi... No po ešte bližšom spoznaní Písma sme sa divili, koľko 

ďalších ľudí sa tiež nazývajú sami „kresťania“ sa rúti do záhuby.   

Z radosti, že máme množstvo bratov a sestier po Slovensku nám zanedlho sklopli uši. 

Divíme sa: ako je to možné, že niekto sa pasuje za kresťana a keď mu ukážeme pravdy Písma, 

tak nereaguje? V ekuméne nevidia nič zlé, ba ešte tých, ktorí na ňu poukážu majú za čudákov.  

A potom sa Slovensko čuduje, že Pán dáva udalosti sveta a panovníkov štátu podľa srdca 

ľudu: 

Čudujeme sa nad inváziou moslimov – ale veď do kresťanstva vnikla invázia ekumenizmu 

a nad tým sa nik nepozastavuje. 

Čudujeme sa nad kradnutím štátnych predstaviteľov – ale veď bývalí kresťania okradli Boha 

o jeho česť, slávu a dávajú ju aj pápežovi aj falošnému Kristovi... 

Zjv 17:7 Ale anjel mi povedal: „Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so 

siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí. 

Zjv 17:8 Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. 

A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, 

budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola, a nie je, a zasa bude. 

 

Adventisti tu vidia odobratie moci Rímu Napoleonom a znova danie moci Rímu Musolinim. 

Niektorí tu vidia minulosť panovníkov pri písaní Apokalypsy – bola, je nie je – čas vzťahujú na 

čas apoštola Jána. 

Žena ide na šelme. Čiže šelma tu je. Od počiatku kresťanstva v Rímskej ríši a od Konštantína 

v Rímskej organizácii. 

Šelma ktorá bola a nie je nemôže byť pripísaná ako odobratie moci Napoleonom, pretože 

verš hovorí o šelme a nie žene, nie neviestke – teda o Ríme. 

Šelma bola a nie je. 

Písmo nám dáva na to odpoveď v 13 kapitole Zjavenia. 

Bola a nie je sa odohrá ešte len v budúcnosti. Keď nastúpi Antikrist na scénu, čiže až 

v posledných siedmich rokoch, kedy sa začnú plniť aj apokalyptické predpovede.  

Bola a nie je – to je odkaz na 13 kapitolu zjavenia, na ôsmu hlavu šelmy, na samotného 

Antikrista 

Zjv 13:3 Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá 

zem obdivovala šelmu; 
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Čiže keď sa jej smrteľná rana zahojí, ľudia prijmú jej znamenie na čelo, alebo pravú ruku.  

Šelma má vystúpiť z priepasti – to je okrem iného aj uvoľnenie veľkej satanskej moci na konci 

časov, na posledných 3 a pol roka po označení ľudí znamením šelmy.  

Vysvetlenie toho máme v 

Zjv 17:11 A šelma, ktorá bola a nie je, aj ona sama je ôsmym, a je z tých siedmich a ide do 

zatratenia. 

Čiže šelma, ktorá bola a nie je, ona je Antikristom, ktorý vzíde z Ríma, alebo Rímskeho 

systému, ako sme si rozobrali v predošlých kázaniach.  

Šelma má vystúpiť z priepasti znova s veľkou mocou, ale jej koniec nakoniec je 

zatratenie. (Zjv 20, 3)  

Aj obyvatelia zeme sa divia. Tí obyvatelia, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života, tí sa tu 

budú diviť. Nespasení sa divia. To už bude niečo veľmi satansky okaté, keď sa divia aj 

neveriaci. 

7 kázeň 

 

Pokračujeme 9 veršom, ktorý sme už rozlúskli: 

Zjv 17:9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena 

sedí; aj kráľov je sedem: 

Zjv 17:10 piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na 

krátky čas. 

Zjv 17:11 Šelma, ktorá bola a nie je, ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do 

záhuby. 

 

Pre tento čas a porozumenie sedem kráľov sú poslední pápeži, ôsmy nemusí byť pápež, ale 

človek neprávosti, šelma, ktorá bola  a nie je  je jeden svetovládca ktorý vzíde priamo z Ríma, 

z Rímskeho systému a bude to sám antikrist osobne. 

 

Padnutie – to je neprirodzená smrť hláv – pápežov. Priblížili sme si smrť Jána 23, JPII, 

padnutie hlavy Benedikta, hoci ešte žije. Aj František v prípade nevládnosti (alebo iných 

dôvodov) sa chystá nechať pápežský úrad.  

 

Zjv 17:12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, 

ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. 

Zjv 17:13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme. 
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Toto sa vzťahuje na desať najväčších panovníkov zeme, ktorí budú vládnuť vo svete 

posledných sedem rokov spolu s Antikristom.  

Hodina tu znamená posledné časové obdobie pred Pánovým príchodom, posledné 

vrcholenia zla na zemi vykonávaného desiatimi najväčšími štátnikmi, prezidentami, kráľmi 

spolu s Rímom.  

Panovníci zeme zmýšľajú rovnako ako Antikrist a dajú moc a vládu Antikristovi.  

Na dnešných veľkých prezidentoch a najvyšších predstaviteľoch vidíme, že už teraz majú 

rovnaké zmýšľanie: či sa jedná o globalizáciu, či o homosexualitu, či globálne otepľovanie, či 

Nový svetový poriadok, či moslimskú inváziu... Teraz vidíme vo svete takých troch najväčších 

vládcov, panovníkov, kráľov: Obama, Putin, Merkelová... 

Na príklade povedané – až uvidíme že napríklad Putin, Obama, Merkelová a iní panovníci 

dávajú svoje právomoci riadiť svet jednému človekovi, tak ten človek bude Antikrist. Bude 

doba pokoja a mieru, keď začne panovať. A posledných sedem rokov nastúpi 

prenasledovanie kresťanov. Po tri a pol roku zasadne do Jeruzalemského chrámu.  

Jeruzalemský chrám ešte pred tým židia postavia a začnú konať obete podľa starého zákona.  

O tom že pápeži a králi zeme majú jednaké zmýšľanie, a že už teraz rovnako zmýšľajú tak to 

vidíme v poslednom čase často v správach.  

V podnikateľskej sfére napríklad vidíme, že všetok majetok sa koncentruje pod veľké 

nadnárodné korporácie.  

Tento týždeň sme mali možnosť dozvedieť sa v správach, že pozemky pri Nitre, ktoré štát 

vykupuje pre Land Rover, tak obyčajným ľuďom platí 15-17 eur/m2  a Rímskokatolícke 

pozemky, vypláca Rímskej organizácii po 42 eur. Bohatí sveta a Ríma nedovolia, aby sa 

majetok koncentroval v rukách obyčajných ľudí. Majetok sveta sa koncentruje v rukách páru 

jednotlivcov a koncernov.  

Priepasť medzi bohatými a chudobnými je obrovský, stredná trieda už takmer neexistuje.  

Mocní sveta a Ríma dajú svoju moc šelme – diablovi. Mocní sveta už teraz sú zasvätení vo 

svojich lóžach diablovi a jeho službe. Rovnako speváci, herci sa upisujú diablovi – sami o sebe 

toto vo videách svedčia. Preto aj majú slávu tu na zemi.  

Zjv 17:14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ 

kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní.“ 

 

Šelma a desať kráľov bude bojovať proti Baránkovi.  

Boj proti Baránkovi – znamená boj proti pravým kresťanom. Kto bojuje alebo uráža, alebo 

osočuje, alebo krivdí, alebo prenasleduje kresťanov, ten prenasleduje samotného Krista. 
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Šavol keď prenasledoval kresťanov, keď spadol z koňa, Kristus mu hovoril: Šavol, Šavol, 

prečo ma prenasleduješ? Čiže Šavol keď prenasledoval kresťanov, prenasledoval Baránka - 

samotného Krista.  

 

Mocní sveta, pápeži, Inkvizícia bojujú/bojovali vždy aj so svetskou mocou proti pravým 

kresťanom.  

Boh ale nad nimi zvíťazí. Nejedná sa tu o víťazstvo konkrétnych kresťanov v nejakej bitke, 

alebo politike. Kresťan nie je z tohto sveta, jeho srdce nie je v tomto svete. Žije na tomto 

svete, ale je upriamený na večnosť... Tam je jeho domov.  

Kresťan nebojuje mečom. Kresťania práveže budú tí, ktorí budú prenasledovaní, zabíjaní. 

Kristus a jeho služobníci neutrpia ani telesnou ani mučeníckou smrťou žiadnu porážku, ba 

práve naopak – víťazstvo.  

Mocní sveta budú bojovať proti Baránkovi, čiže proti kresťanom a Baránok nad nimi zvíťazí. 

Toto víťazstvo to sú tresty samotného Boha, kedy pomstí krv kresťanov na Ríme a na svete, 

kedy veľké kozmické, prírodné katastrofy zoslané od Boha aké tu ešte neboli budú ničiť tých, 

ktorí sa nebudú kajať. Druhý príchod Krista a Tisícročné kráľovstvo bude víťazstvo 

Baránkovo. 

 

Zjv 17:15 A povedal mi: „Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, 

zástupy, národy a jazyky. 

Vysvetlené vyššie: náboženská veľmoc rozšírená po celom svete. Rímskokatolícka organizácia 

so sídlom v Ríme, Vatikáne.  

 

Zjv 17:16 A desať rohov, ktoré si videl, aj šelma znenávidia smilnicu, spustošia ju a 

obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 

 

Tu je opísaný koniec Rímskej organizácie – neviestky. Panovníci zeme znenávidia smilnicu – 

Rím, Vatikán, spustošia. Rímskokatolícku organizáciu obnažia – odhalia jej podvody, 

tajomstvá, históriu, klamstvá, intrigy. Už teraz vychádzajú mnohé skutočnosti na povrch... 

Napríklad denníky na Slovensku: každú chvíľu je v nich článok o dobrote pápeža. Každý jeho 

pohyb je zaznamenaný v v správach. Na jednej strane poskytujú Rímskemu pápežovi a 

neviestke priestor kde ich chvália, na druhej strane ich pomaly obnažujú a odhaľujú nekalé 

praktiky... 

 

 Mt 10:26 Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by 

sa neprezvedelo. 

A Rím, Vatikán, určite aj mnohé Rímske majetky, kostoly, nehnuteľnosti budú ohňom 

spálené. Toto je budúcnosť Rímskej organizácie. Preto keď bude Vatikán zničený a bude 

horieť, netreba sa čudovať, Boh to predpovedal. 

Sám Boh vloží takýto zámer do srdca ničiteľom. Možno tento zámer vykonajú mocní sveta 

tým že dopustili imigráciu a Rím zničia moslimovia, možno bude inak zničený. Uvidíme. Už 

teraz kolujú videá po internete ako moslimovia sa vyhrážajú zničením Ríma, Vatikánu. Možno 

toto zničenie vykonajú oni, možno na to už pripravujú mocní sveta iných.  
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Budú jesť jej telo – symbolicky povedané. Môže to byť aj odkaz na ničenie, mučenie týranie 

jej Rímskych predstaviteľov – pápeža, arcibislupov, kardinálov, biskupov, kňazov, mníchov, 

mníšky... 

 

Zjv 17:17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľanie a 

odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavŕšia Božie slová. 

 

Kresťan je pokojný, pretože všetko, čo sa deje vo svete má Boh pod kontrolou. Pokiaľ sa 

všetko nestane, čo Boh predpovedal. Musia sa naplniť Božie proroctvá, aby mohli ľudia 

a kresťania povedať a skonštatovať, že Božie slovo je skutočne pravdivé a verné.  

To že Vatikán a celá Rímska inštitúcia ešte nebola zrušená a zničená za svoje zločiny, to len 

Boh riadi a v ľuďoch vypôsobuje ešte zaslepenosť, aby na konci vekov im otvoril oči a aby sa 

odkrali v krátkom čase najväčšie podlosti Ríma a aby sa na Ríme vyplnili proroctvá.  

 

Genocída v Kanade 

 

Kanadský pastor Kevin Annet založil medzinárodný tribunál zločinov cirkvi a štátu. ITCCS. 

http://itccs.org 

 

Zhromažďuje informácie priamo od osôb, na ktorých boli spáchané zločiny a od priamych 

svedkov.  

Keďže títo ľudia ešte žijú, je možné, že niektorí z nich sa dožijú aj potrestania zločinov, ktoré 

boli na nich spáchané.  

Kevin Annet je pastorom v Kanade. Pri stretnutiach a rozhovoroch s členmi cirkvi ľudia ho 

upozornili  na rôzne zločiny. Keďže štátne súdy sa dištancovali a ututlávali tieto zločiny, 

založil Annet organizáciu na zbieranie zločinov štátu a cirkvi.  

V Kanade sa jednalo o internátne školy pod názvom Residential school. Kanadská vláda pod 

určitým zámerom schválila tieto školy a povinne ich museli navštevovať indiánske deti.  

V rokoch 1889 – 1996 sa v týchto školách odohrávala genocída  indiánskych detí. Až 50 000 

detí sa podarilo zlikvidovať. Na tejto genocíde sa podieľal Vatikán, jezuiti, ktoré tieto školy 

viedli, kanadská vláda a britská koruna. Malý podiel mala na genocíde aj Anglikánska cirkev 

a Spojená cirkev Kanady.  

Hlavný podiel ale na tejto genocíde nesie Vatikán (pápež) a Anglické kráľovstvo.  

Cieľom škôl bolo ukradnúť ľudu jeho vlastnú reč, kultúru a znížiť jeho počty. Oddeliť 

indiánov od zeme, prevziať zem, ktorú obývali indiáni a vybudovať fabriky, zobrať nerastné 

zdroje. 

Finančníci na vládu vyvíjali nátlak aby zo zeme odstránila indiánov a aby mohli ťažiť nerasty 

zo zeme a stavať fabriky. Domorodci, náčelníci indiánov sú vlastne vládou platení za to, aby 

kontrolovali svojich vlastných ľudí.  

(vidíme aj čo je cieľom Eú – oddeliť ľudí od obhospodarovania zeme, prevziať zem, fabriky, 

zničiť národy, ich kultúru a znížiť jeho počty) Vlastní štátnici a neziskové organizácie nás 

zapredávajú Bruselu a oligarchom.  

 

http://itccs.org/
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Dodnes indiáni v Kanade nemajú rovnaké práva ako ostatní ľudia.  

Tieto internátne školy boli zavreté v roku 1996, no aj dnes sa koná takáto genocída na 

indiánoch ale skrytejším spôsobom... 

 

Či severná či južná Amerika, či aj Afrika bola ničená, plienená, kolonializovaná aj vďaka 

Vatikánu.  

Čiže keď prišla loď na nejaké územie, mala so sebou aj Rímskeho predstaviteľa. Tzv. 

misionári verili, že domorodci musia konvertovať na katolícku vieru, pretože inak nemajú 

právo žiť. Nepovažovali domorodcov za ľudí.  

 

A tak sa ľahko zaberala, zem, bohatstvo  a ničilo pôvodné obyvateľstvo. Rím, zástupca Boha 

na zemi vyhlásil, že nie sú ľudia a tak prebral s kráľmi zeme územia Ameriky a sveta. 

Svedomie sa nikomu neozývalo pretože nevraždili „ľudí“. 

V začiatkoch kanadských internátnych škôl tam zomieralo 40-50% detí. V iných školách po 

Kanade bola normálna, prirodzená úmrtnosť. Okrem toho sterilizovali ženy. Zatiaľ objavili 28 

masových hrobov detí domorodcov.  

Väčšina detí zomierala v týchto školách hladom a chorobami. Zdravé deti schválne dali na 

izbu ku smrteľne chorým a tak sa nakazili. 

Za učiteľov, dozorcov v týchto školách boli schválne určení sadisti, sexuálni devianti. Mučenie  

a sexuálne zločiny na deťoch boli na dennom poriadku. Vatikán, čiže najvyšší pápeži o tom 

všetkom vedeli. Veď tam mali svojich zriadeľovateľov a učiteľov, kňazov, rehoľné sestry. 

Okrem toho boli (a to nielen v Kanade, ale všade, kde Rím mal moc a školy) deti predávané 

pedofilom v rámci cirkvi. Sexuálne služby využívali aj vysokí štátnici, sudcovia. Niektoré boli 

predávané do bohatých elitných klubov. Niektoré deti použili na satanské rituály, niektoré na 

náhradné orgány. Niektoré sa predávali aj do Európy.  Na toto všetko sú priami svedkovia, 

alebo preživší týchto zločinov.  

 

Všetky zločiny sú kvôli vláde, a osobám vysoko postaveným kryté a ututlávané najvyššími 

predstaviteľmi, kanady a Rímskej cirkvi. 

Preživší priami svedkovia sa obracajú na tohto pastora a tento tribunál, ktorý jediný ich 

vypočuje a koná. 

Rímska organizácia má politiku „Crimen soli Satanis“ ktorá zločiny na deťoch všade prikrýva. 

Ak farári o tom hovoria, sú exkomunikovaní.  

Z tejto genocídy sú obžalovaní niekoľkí pápeži. 

Jeden z mnohých dôvodov odstúpenia Benedikta bola aj obžaloba za tieto zločiny.  

Odstúpil 14 dní pred vynesením rozsudku. Bol to jeden z viacerých dôvodov jeho odstúpenia.  

 

Annet má aj dôkazy, listiny ako Pápeži podpisovali biskupom v Nemecku, Írsku a Amerike 

dokumenty, ktoré nariaďovali obchod s deťmi a príkazy zlikvidovať dôkazy a zakryť, chrániť 

zodpovedné osoby.  

Takže dôkazy že Vatikán je zodpovedný za toto všetko sú nespochybniteľné.  

Samotný Vatikán nazývajú medzinárodná kriminálna organizácia. Má politiku znásilňovačov 

detí a ľudí, ktorí s nimi obchodujú. Preto každý, kto Rímsku organizáciu nejako podporuje, 
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má podiel a spoluvinu aj na týchto zločinoch na bezbranných deťoch, ktoré sa v skrytosti 

stále aj dnes dejú.  

 

Španielska vláda v roku 2013 vydala na Benedikta zatykač. 

Dôvodom bolo, že počas Francovej diktatúry katolícka cirkev obchodovala s 300 000 deťmi 

politických väzňov.  

Arcibiskupská kancelária pápeža Františka v Buenos Aires robila to isté počas vtedajšej 

vojenskej diktatúry. Pravidelne predávali deti politických väzňov za peniaze.  

V Španielsku katolícka cirkev na obchodoch s deťmi zarobila 20 miliárd dolárov za tridsať 

rokov.  

Za predajom sú adopcie do katolíckych rodín, aby sa obrátili na katolicizmus, ale aj predaje 

úchylným osobám. Taktiež aj tam mnoho detí zmizlo.  

Medzi hlavnými obvinenými figuruje teraz pápež František a generálny predstavený Jezuitov, 

ktorý ale v roku 2014 odstúpil.  

 

Vlády ale špehujú aj tento Tribunál, ktorý podáva žaloby a médiá nesmú o tom písať. 

Kanadská vláda navonok zriadila bábkové organizácie, ktoré sa navonok sa tvária, že nejako 

riešia genocídu, no v skutočnosti sú spravené na to, aby ututlávali zločinoy, aby vláda 

a Vatikán neboli hnaní pred súd. 

 

Zjv 17:18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.“  

 

Vysvetlili sme si v prvých kázaniach. Rím – Vatikán, pápež kraľuje nad kráľmi zeme. Niet inej 

náboženskej organizácie, ktorá by viac smilnila s kráľmi zeme a keďže je z Ríma je to všetko 

jasné o koho sa jedná. 

 

Zjv 18:1 Potom som videl z neba zostupovať iného anjela, ktorý má veľkú moc; a jeho 

sláva ožiarila zem. 

Zjv 18:2 Zvolal mohutným hlasom: „Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom 

démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri. 

 

Anjel volá nad pádom Ríma, Vatikánu, neviestky, smilnice, Babylonu. 

Nielen skutky, ale aj samotné učenie Rímskej organizácie je jeden veľký zmätok, jej postoje, 

správanie sú jeden veľký zmätok.  

Rím a Rímska organizácia je miesto plné nečistých duchov a hrozných zverstiev.  

Rím je skrýšou a útulkom nečistej a odpornej zveri. Všetci najhorší, najodpornejší  démoni, 

čiže duchovné sily sú ukryté v tejto organizácii. No odporná zver aj znamená ľudí, ktorá 

navonok sa správajú sväto a v skrytosti sa dopúšťajú odporných zverstiev na deťoch, na 

najbezbrannejších stvoreniach.  

Niekedy na ľudí hovoríme: „správa sa ako zver“, alebo „správa sa horšia ako zver“. 

 

Zjv 18:3 Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a 

kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva!“ 
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Rímska „cirkev“ opíjala všetky národy svojím smilstvom. To znamená že národom 

predstavovala náuku, ktorá je celá proti Biblii ako Božiu náuku a národy ju „zhltli aj 

s navijakom“. Králi zeme boli počas histórie tí, ktorí vo svojich štátoch presadzovali Rímske 

učenie a tak smilnili spolu s neviestkou. 

Investori v Amerike zbohatli vďaka Rímu. Rím povedal: domorodci nie sú ľudia, a tak ich 

zabíjali ako zver a privlastnili si s Rímom ich pozemky. 

Kupci zeme zbohatli – kto bol v Ríme, vo Vatikáne vidí, aké veľké bohatstvo predstavujú 

cirkevné majetky. To všetko z peňazí ľudu, ktorý stáročia ožobračovali klamstvom 

o vykupovaní duší z očistca, klamstvom o „zastupovaní“ Boha na zemi... Z jej majetku zbohatli 

aj kupci, ktorí Rímu predávali cennosti a kupčili s neviestkou. Zlato, šarlát, purpur a všetky 

drahocennosti Ríma sú aj bohatstvom pre kupcov cez ktorých ruky Rím kupoval tieto 

materiálne veci. 

Až teraz sa svet dozvedá, čoho všetkého je Vatikán akcionárom:  

 

Svätá” stolica bola a možno ešte je akcionárom najväčšej talianskej  stavebnej firmy Generale 

immobiliare a veľké prostriedky vložila aj do Inštitútu pre rekonštrukciu priemyslu, ktorý 

kontroluje najväčšie spoločnosti Talianska: lodenice, námornú spoločnosť Italia, leteckú 

spoločnosť Al italia, telefónnu sieť, trust hutníckych závodov vyrábajúcich 90% zliatiny 

v Taliansku. V roke 1969 Vatikán kontroloval zahraničné akcie v hodnote 5 miliárd dolárov, čo 

vtedy bolo dvakrát viac než v prípade Veľkej Británie. Svoj kapitál ukladá nielen do 

stavebníctva či predaja minerálnych vôd, ale tiež do herní v San Remo a Monte Carlo…  

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, 

Zjv 18:5 lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. 

 

Toto je vážne Božie varovanie. Vyjdite z Rímskej „cirkvi“, nespolčujte sa s ňou, lebo Boh 

potresce za jej zločiny každého, kto jej verí ako Božej cirkvi, kto sa na ňu spolieha, kto svoju 

dušu, kto svoje odpustenie hriechov dáva do rúk kňazov... aj preto toto teraz čítate, aby ste 

boli vopred varovaní. Toto je slovo Boha. Vystúpte z Rímskej cirkvi. Okamžite. Toto nie je 

Kristova cirkev ale ľudská organizácia vedená démonmi. Hriechy Ríma, Vatikánu, pápežov 

a vodcov Rímskokatolíkov siahajú až po nebo a Boh zanedlho ich bude riešiť. Nechcite byť 

zahubení spolu s týmto najväčším svetovým zvodom! Nechcite trpieť za jej zverstvá.  

 

Zjv 18:6 Odplaťte mu, ako aj on odplatil. Odplaťte mu dvojnásobne za jeho skutky. Do 

pohára, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne! 

 

Ľudia, ktorí budú ničiť a páliť Rím, Vatikán, budú dvojnásobne vylievať na ich cirkevných 

predstaviteľoch a pravdepodobne aj jej majetku po celom svete odplatu ako oni kedysi 

vykonávali. 

Nebudú to ale skutoční kresťania, pretože oni nemajú zlým za zlé odplatiť. Môžu to byť  

„kresťania“ v uvodzovkách, alebo samotní členovia RKC alebo iní ľudia, (moslimovia, mocní 

zeme, s ktorými paktovali) ktorým Boh vloží do srdca, aby túto krutú odplatu previedli.  
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Zjv 18:7 Koľko sa on oslavoval a hýril, toľko mu dajte útrap a smútku. Lebo si v srdci 

hovorí: »Sedím ako kráľovná, vdova nie som a smútok neuzriem.« 

 

Koľko sa on (Vatikán Rím) oslavoval a hýril, toľko útrap a smútku dostane aj celá 

Rímskokatolícka organizácia.  Všetok hnev, či Boží či ľudský, ktorý sa na Rímsku organizáciu 

kopil stáročia bude v krátkom čase vyliaty. Koľko oslavoval a hýril na hostinách, na svojich 

modloslužobných aj mariánskych pútiach, toľko útrap dostane.  

Autority Ríma si spokojne žijú, pretože sú v istote, že tu zastupujú Boha a že ľudia sa budú 

stále utiekať ku ním a žiadať ich služby.  

 

Sedím ako kráľovná – Rímskokatolícke vedenie si spokojne vládne, netuší čo ich čaká pretože 

Bibliu nepoznajú a pohŕdajú proroctvami o nich. Napriek tomu, že vedia o zločinoch ich 

organizácie vôbec im to nedochádza, že raz budú dvojnásobne potrestané.   

 

Zjv 18:8 Preto jedného dňa prídu jeho rany, smrť i smútok a hlad a ohňom bude 

spálený. Lebo mocný je Pán Boh, ktorý ho odsúdil.“ 

 

Znova zopakované – Rímskokatolícka moc, vedenie bude zničené, Rím - Vatikán zhorí. 

A možno aj iné majetky Rímskej cirkvi po svete. Možno sa toho ešte aj my dožijeme. Boh ho 

odsúdi.  

 

Zjv 18:9 I budú nad ním plakať a nariekať králi zeme, ktorí s ním smilnili a hýrili, keď 

uzrú dym z jeho požiaru. 

 

Požiar Ríma, určite bude ako pád dvojičiek v New Yorku nonstop premietaný v TV. 

Predstavitelia štátov sa budú sústrastne vyjadrovať a prejavovať súcit nad zničením Ríma. 

A budú to práve desiati najmocnejší s Antikristom, ktorí to schvália, no budú na ľudí  hrať hru 

žialiacich a trúchliacich.  

 

Zjv 18:10 Zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú volať: „Beda, beda, ty 

veľké mesto Babylon, mesto také mocné, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd!“ 

 

Rím bol historicky veľká mocnosť. Ak Rímska cirkev je mocná organizácia. Súd – zničenie 

Ríma bude v jednu hodinu. To znamená že bude náhle, nečakané.  

 

Zjv 18:11 Kupci zeme budú nad ním plakať a žialiť, lebo už nik nekúpi ich tovar: 

Zjv 18:12 Náklad zlata a striebra, drahých kameňov a perál, kmentu a purpuru, 

hodvábu a šarlátu, všelijaké tujové drevo, všelijaké predmety zo slonoviny, rozličné 

predmety z najvzácnejšieho dreva, medi, železa a mramoru; 

Zjv 18:13 škoricu a balzam, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múku a pšenicu, 

dobytok a ovce, kone a vozy, otrokov a ľudské duše. (RKC predáva/la ľudské duše, 

otrokov, deti) 

Zjv 18:14 A ovocie, túžba tvojej duše, odišlo od teba, všetko cenné a skvostné sa ti 

stratilo a už ich viac nenájdu. 
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Zjv 18:15 Kupci týchto vecí, ktorí z neho zbohatli, zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho 

útrapami a budú plakať a žialiť, 

Zjv 18:16 budú volať: „Beda, beda, ty veľké mesto, ktoré sa obliekalo do kmentu, 

purpuru a šarlátu a zdobilo sa zlatom, drahými kameňmi a perlami, 

Zjv 18:17 lebo v jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo!“ Všetci kormidelníci a 

všetci, čo sa tadiaľ plavili, námorníci a všetci, čo pracujú na mori, zastali obďaleč, 

Zjv 18:18 a keď videli dym jeho požiaru, volali: „Ktoré mesto sa podobá tomuto 

veľkému mestu?“ 

Zjv 18:19 Sypali si prach na hlavu a s plačom a žiaľom volali: „Beda, beda, ty veľké 

mesto, v ktorom zbohatli z jeho hojnosti všetci, čo majú lode na mori, lebo v jedinú 

hodinu bolo spustošené. 

 

Rím vzdušnou čiarou blízko mora. (20 km?) požiar Ríma bude vidno ďaleko. Myslím si že 

tieto verše nepotrebujú výklad, že sú to dosť zrozumiteľné.  

Čo majú lode na mori zbohatli – Akcie Vatikánu v lodiarenských spoločnostiach v taliansku. 

Ďalej napríklad aj španielsko a španielska cirkev zbohatla za Kolombusa (loď Santa Maria)... 

A všetci čo zásobovali Rím, Rímsku organizáciu po celom svete. 

 

Zjv 18:20 Plesaj nad ním, nebo a svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh rozsúdil váš súd na 

ňom!“ 

 

Každý kresťan veriaci jedine Bohu a jeho slovu budú v duchu radostní a plesať, že Boh 

potrestal tých ktorí toľko išli proti Bohu a ťahali za sebou do pekla množstvo ľudu. Kresťania 

budú v duchu radostní, že Boh potrestal konečne túto organizáciu, vďaka ktorej budú v pri 

nástupe Antikrista prenasledovaní, opovrhovaní, zabíjaní.   

Ako kresťana ma skutočne irituje to, že mnohým ľuďom som už zvestoval Božiu cestu 

záchrany, mnohí dostali už do schránky letáčik so zvesťou evanjelia a napriek tomu ľudia 

radšej veria Rímskej organizácii, ktorá sa tvári navonok, že zastupuje Boha. Žiaľ, proti 

slobodnému rozhodnutiu ľudí – nepoznať Písmo, nepoznať čo Boh zjavil v Písme nepoznať 

jeho náuky ani „Boh nič nezmôže“.   

Dostanú kopec informácií, pritakávajú, sami vidia nejaké zverstvá a v nedeľu spokojne kráčajú 

do kostola. Až mi to je ľúto, lebo na jednej strane mali možnosť hľadať Boha, uveriť jeho 

slovu, no na druhej strane všetci to odmietnu a tým som im priťažil k trestom na súde.  

 

Zjv 18:21 Potom jeden silný anjel vzal kameň veľký ako žarnov, hodil ho do mora a 

zvolal: „Takto prudko bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a viac ho nebude. 

Zjv 18:22 Už v tebe nebude počuť hlas citaristov, hudobníkov, flautistov ani poľnicu; 

už v tebe nebude majster v nijakom remesle, ani zvuk mlyna v tebe už viac počuť 

nebude;  

Zjv 18:23 svetlo lampy ti už nezasvieti a neozve sa v tebe hlas ženícha a nevesty, lebo 

tvoji kupci boli veľmoži na zemi a tvoje čary zviedli všetky národy. 

 

Neozve sa v tebe hlas ženícha a nevesty – vieme, že cez Rím sa uzatvára množstvo sobášov. 

A štát tieto sobáše uznáva.  



Výklad Zjavenia apoštola Jána 17 a 18 kapitola 

kázané v Kresťanskom zbore Podbiel v Januári – Apríli 2016 

 

~ 88 ~ 
 

Nebude počuť hudobníkov, hlas citaristov... Martin Babjak si už nezaspieva: „Kráľovná nebies 

panna Mária...“, Lucie Bílá, a podobní umelci si už nezaspievajú „Ave Maria“. Tublatanka si 

nezapieva: poďme bratia do Betlema. Rubik si nezaspieva: Tu es Petrus... 

Tvoji kupci boli veľmoži na zemi – Rím má svojich kupcov, špecialistov, ktorí investujú na 

burzách. 

Tvoje čary zviedli národy – tvoje omše zviedli národy. Na omši sa „čaruje“. No výsledok 

čarovania nevidno. 

 

Zjv 18:24 Našla sa v ňom krv prorokov a svätých a všetkých zavraždených na zemi!“ 

 

Ako som už písal vyššie Rímskokatolícka inkvizícia má na svedomí vyše 100 – 150 miliónov 

ľudí po celom svete, z ktorých časť sú svätí – kresťania veriaci iba Písmu, Bohu. Áno na 

rukách RKC je táto krv. Ľudia ale povedia: veď pápeži sa ospravedlnili za minulosť.  

To ako keby sa Hitler ospravedlnil za holokaust a naďalej by svoj režim  a zverstvá uplatňoval 

ale skrytejším spôsobom...                 

Za Kanadu sa Rím ešte neospravedlnil. To by znamenalo priznanie si viny. Až keď mu bude 

tiecť do topánok, tak až vtedy sa ospravedlní. Zatiaľ bude ticho.  

 

V kázniach som nespočetným množstvom priamych dôkazov predstavil Rímskokatolícku 

„cirkev“ ako Neviestku zo Zjavenia apoštola Jána. 

Poslucháči, Rímskokatolíci, ekumenisti teda majú na výber. Smrť a tresty aj za všetky zločiny 

Rímskej cirkvi v pekle, alebo odpustenie, spoľahnutie sa a uverenie Bohu a jeho slovu, jeho 

jedinej, dokonalej dokončenej a dostatočnej obeti. 

 

 


