
SPRÁVA ĽUĎOM, KTORÍ DBAJÚ NA SVOJ OSUD 

A) Všetkým Veriacim (Kresťanom aj Mesiánskym Židom) 

 Či viete, ako ste boli vykúpení? (Rim. 10:9,10, kde slovo „spása“ má byť chápané ako „vykúpenie, vy-

slobodenie“ pretože vykúpenie či vyslobodenie NIE JE spása; ono je dverami do našej pravdivej spásy, čo je 

vlastne naše zdokonalenie, naša transformácia na Podobu Krista – Rim. 8:29) 

 Či viete, ako ste spasení? (Pokračovaním smerom k dokonalosti po vašom vykúpení – Žid. 6:1-6 + 2Kor. 

7:1 – premáhaním-vyzliekaním si starého človeka a obliekaním si Nového Človeka – Ef. 4:22-24. TOTO JE 

SPÁSA!)  

 Či môžete stratiť svoju spásu? (ÁNO! Ak nezvíťazíte-nepremôžete vášho naturálneho-hriešneho člove-

ka, vaše meno bude vymazané z Knihy Života samotným Pánom, čo je strata vášho vykúpenia aj spásy; Zj. 

3:5+20:12-15) 

 Poznáte najväčšieho nepriateľa svojej spásy-zdokonalenia? (Je to vaša humanita – Rim. 7:18-21) 

 Ako sa dostanete do Kráľovstva Božieho? Poznáte podmienky vstupu? (Mt. 7:21-23) 

 Poznáte svoj osud? Je to Nebo? To môže byť, ale ak ste vlažní, Pán vás vypľuje zo Svojich úst 

(Posledná cirkev našej éry – Zj. 3:16-22). Napriek tomu, že súc vykúpení, ste „deti kráľovstva“, mô-

žete byť tiež vyhodení do vonkajšej temnoty, kde bude plač a škrípanie zubov (Mt. 8:12). 

 Váš osud je určený VAMI, vašou vôľou, NIE BOHOM a Jeho Vôľou! Svojou Vôľou Boh už aj 

pripravil pre vás slávny osud ako Jeho Dar pre vás, ale VY nemusíte byť ochotní ísť po JEHO 

CESTE, aby ste ho dosiahli (Mt. 7:13,14). Či ste našli JEHO CESTU? Je ona omnoho vyššie než 

len návštevy kostolov pretože pozemská cirkev zlyhala Boha aj Jeho Slovo (Zj. 3:16-18). 

B) Všetkým Neveriacim (Pohanom a iným než Mesiánskym Židom) 

 Váš OSUD je práve tak vo vašich rukách a BOH, váš Stvoriteľ, stále čaká, že sa konečne poza-

stavíte vo vašom živote and zistíte, že NEVIETE NIČ ohľadne, kto vás stvoril, ako a za akým 

účelom! Boh nezatvoril dvere do vášho vykúpenia a spásy a Života Večného. Nepreklial vás do 

večného zatratenia v Jazere Ohňa a Síry (Zj. 20:12-15) len preto, že vaše viera a presvedčenia boli 

doteraz falošné. VY odsúdite seba samých do Jazera Ohňa a Síry ak zostanete nečinní a budete 

ignorovať Jeho Spásu i Jeho volanie celému ľudstvu pretože Jeho Syn spasil CELÉ ĽUDSTVO! 

Vy všetci ste tiež vykúpení v očiach Božích a dvere do vašej spásy sú otvorené! VY VŠETCI 

legálne patríte Bohu a Nášmu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, vy ste iba nikdy nebrali do úvahy 

vaše vykúpenie a spásu, nikdy ste neverili, že potrebujete Spasiteľa, nikdy ste nevyznali túto 

vieru a preto vaše mená  NIE SÚ zapísané do Knihy Života (Rim. 10:9,10// Zj. 20:12-15). Zakiaľ ale 

žijete na tejto zemi, máte tú istú šancu ako ktokoľvek iný obrátiť sa k Bohu a pýtať si Jeho Dar 

vášho Života Večného... a On vám ho dá, každému, kto si pýta! (Mt. 7:7,8). Nikto nebude odmiet-

nutý lebo Pán je potešený každým, kto k Nemu prichádza (Jn. 6:37). 

C) AK DBÁTE o svoj život a osud, potom musíte poznať Pravdu, ktorú nikto neučí ani nekáže v 

žiadnom kostole ani synagóge a ktorá jediná môže otvoriť vašu cestu do vášho skutočného a 

večného osudu. Potom buďte slobodní navštíviť našu webovú stránku www.cm-mrm.ca a bez-

platne si stiahnite našu literatúru tam uvedenú. Za celých 42 rokov našej existencie sme nikdy 

od nikoho nepýtali peniaze! Môžete sa tiež pýtať akékoľvek otázky bez strachu alebo akejkoľ-

vek záväznosti pretože váš osud je vo VAŠICH RUKÁCH a vo VAŠEJ vôli. Ďakujeme vám za 

vašu pozornosť ku tejto dôležitej Správe na ktorej môže Osud a Život mnohých z vás závisieť. 

 Keď navštívite našu webovú stránku (www.cm-mrm.ca) nájdete hlavné tituly našej literatúry, 

ako napríklad: Pravda o Spáse, Život zo Smrti, Slovo k Cirkvi, Hľadajte najprv Kráľovstvo, 

Tajomstvo Skutočnosti, atď. Nech vás Pán tohoto Vesmíru vedie ku Svojej Pravde! 
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