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„Bojím se ale, abyste se v mysli
nenechali svést od upřímné a čisté
oddanosti Kristu, tak jako se kdysi
hadovou vychytralostí nechala
oklamat Eva.
Když totiž někdo přijde kázat jiného
Ježíše, než kterého jsme kázali…
nebo jiné evangelium …
klidně to snášíte!
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následujeme falešného Krista?
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Budoucí fyzický viditelný
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Nepřijímá uctívání,
ani modlitby
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Jestliže vám potom někdo řekne: ‚Pohleďte, zde je Kristus‘,
nebo: ‚Tam!‘, nevěřte tomu. Povstanou totiž falešní Kristové
a falešní proroci a budou dávat velká znamení a divy,
aby zavedli na scestí, pokud možno, i vyvolené.
(Matouš 24:23-24, PNS)
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Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane,‘ vstoupí do nebeského
království… Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což
jsme … ve tvém jménu… neprováděli mnoho mocných
činů?‘ A přece jim pak chci vyznat: ‚Nikdy jsem VÁS neznal!
(Matouš 7:21-23, PNS)
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