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Dragi prijatelji, prebudite se, skušajo vas prevarati!
Rečeno vam je bilo: „Izživite svoje nagone; tedaj boste srečni!“
Božja beseda pa pravi: „Blagor čistim v srcu, ki bodo Boga gledali“ (Matej 5,8). „Nečistnike in
prešuštnike bo sodil Bog“ (Hebrejcem 13,4).
Rečeno vam je bilo: „Igrajte oglušujočo glasbo, navijte ojačevalec, tedaj se boste dobro
počutili!“
Božja beseda pa pravi: „V mirovanju in zaupanju je vaša moč“ (Izaija 30,15). „In Kristusov mir
naj kraljuje v vaših srcih … S psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi hvaležno iz srca
prepevajte Bogu“ (Kološanom 3,15.16).
Rečeno vam je bilo: „Izključite svoj razum, sprostite se in se odrecite vsaki kritičnosti!
Razmišljajte pozitivno in svojo zavest razširite z meditacijo, drogami in psihičnimi tehnikami!“
Božja beseda pa pravi: „Bodite torej pametni in trezni, da boste mogli moliti!“ (1 Petrovo
4,7). „Trezni bodite in čujte! Vaš sovražnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi
požrl. Uprite se mu, ker ste trdni v veri!“ (1 Petrovo 5,8.9).
Rečeno vam je bilo: „Učite se okultnih postopkov - magije, čarovništva, čaranja - , tako
dosežete svoje nadnaravno znanje in moč!“
Božja beseda pa pravi: „Naj se ne najde pri tebi nihče, ki bi sina ali hčer žrtvoval v ognju, ki bi
opravljal vedeževanje, zarotoval, razlagal znamenja ali čaral ali izgovarjal uroke ali klical
duhove umrlih in druge duhove ali povpraševal umrle za svet. Kajti GOSPODU je gnusoba,
kdor koli dela take reči“ (5 Mojzesova 18,10-12). „Zunaj (zunaj nebeškega mesta) pa ostanejo
psi in čarovniki, nečistniki in ubijalci, malikovalci in vsi, ki ljubijo laž in živijo iz nje“ (Razodetje
22,15). Njihov kraj pa bo „… v jezeru gorečega žvepla. To je druga smrt“ (Razodetje 21,8).
Rečeno vam je bilo: „Pojdite tja, kjer se dogajajo velika znamenja in čudeži, kjer prihaja do
veličastnih vizij in razodetij in kjer lahko pridete do čisto posebnih doživetij!“
Božja beseda pa pravi: „Preljubi, ne zaupajte vsakemu duhu, ampak duhove presojajte, ali so
od Boga, kajti veliko lažnih prerokov je prišlo v svet“ (1 Janezovo 4,1). „Kajti pojavili se bodo
lažni kristusi in lažni preroki. Delali bodo velika znamenja in čudeže, tako da bi lahko zapeljali
celo izvoljene, če bi bilo mogoče “ (Matej 24,24).
Rečeno vam je bilo: „Bodite vsi eno, kajti vsa verstva časte istega Boga!“
Bog pa pravi: „Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog ... Ne imej drugih bogov poleg mene!“ (prva Božja
zapoved, 2 Mojzes 20,2.3). „Ne učite se poti narodov in ne bojte se znamenj na nebu, kajti le
pogani se jih bojijo... Običaji ljudstev so namreč ničnost ... Maliki so kakor strašilo na polju s

kumaricami“ (Jeremija 10,2.3.5). Jezus Kristus, Božji sin, govori: „Jaz sem pot, resnica in
življenje. Nihče ne pride k Očetu razen po meni“ (Janez 14,6).
Rečeno vam je bilo: „Vsak človek je Božji otrok; saj v vsakem človeku živi Božji Duh.“
Božja beseda pa pravi: „Tistim pa, ki so jo sprejeli (pravo luč - Jezusa Kristusa), je dala
pravico, da so postali Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime, ki … so rojeni iz Boga“ (Janez
1,12 s.). „In ko je on (Kristus) dosegel popolnost, je postal vsem, ki ga ubogajo, počelo
večnega zveličanja“ (Hebrejcem 5,9).
Rečeno vam je bilo: „Ne govorite vendar o grehu, temveč le o napakah, nezgodah, iztirjenjih
in neuspehih! Dobro in zlo, to je ista stvar!“
Božja beseda pa pravi: „Greh je sramota ljudstvom“ (Pregovori 14,34). „Gorje njim, ki
hudemu pravijo dobro, dobremu pa hudo, ki temo delajo za luč, luč pa za temo, ki grenko
delajo za sladko, sladko pa za grenko!“ (Izaija 5,20).
Rečeno vam je bilo: „Prisluhnite samemu sebi; saj boste v samem sebi našli resnico, če boste
le dovolj dolgo meditirali!“
Božja beseda pa pravi: „Iz srca namreč prihajajo hudobne misli, uboji, prešuštva,
nečistovanja, tatvine, kriva pričevanja, kletvine. To je tisto, kar omadežuje človeka“ (Matej
15,19-20). „Vem namreč, da v meni, hočem reči v mojem mesu, ni nič dobrega“ (Rim
7,18.25).
Rečeno vam je bilo: „Vzemite vse tako, kakor sami verujete in živite; pustite vendar
vsakomur njegovo kulturo in njegov življenjski slog!“
Božja beseda pa pravi: „Opozarjajte malomarne!“ (1 Tesaloničanom 5,14). „Ali ne veste, da
krivičniki ne bodo deležni Božjega kraljestva? Ne motite se! Ne nečistniki ne malikovalci ne
prešuštniki ne mehkužneži ne hotniki moških ne tatovi ne lakomniki ne pijanci ne obrekljivci
ne roparji ne bodo dediči Božjega kraljestva. In taki ste bili nekateri. Toda umili ste se, se
posvetili in opravičenje dosegli v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in v Duhu našega Boga“ (1
Korinčanom 6,9-11). Zatorej: Zoperstavite se zavajanju s slabimi vzori v časopisih, radiu,
televiziji in na spletu, ki govore o „ljubezni“ a menijo „razvrat“ in vas tako vodijo v pogubo!
Močno se oprimite zgleda Božjega sina Jezusa Kristusa, ki je čist in svet in nam po svojem
življenju in svojem nauku kaže, kako ravna resnična ljubezen! Zoperstavite se zavajanju po
nebiblijskem religioznem mešanju in ekumenizmu! Trdno se oprimite štirikratnega „samo“ v
Svetem pismu: samo Pismo, samo Kristus, samo milost, samo vera! Zoperstavite se zavajanju
po nebiblijskih znamenjih in iskanju čudežnega! Trdno se oprijemita največjega čudeža: ran
Jezusa Kristusa, ki je na križu daroval svoje življenje za naše odrešenje in tretji dan čudežno
vstal iz mrtvih! Zoperstavite se zavajanju po – žal tudi v „krščanskih“ krogih – močno
razširjeni „kulturi zabave“, ki celo križ Jezusa Kristusa ponareja v predmet zabave in tako po
nemarnem izgovarja Božje ime! Trdno se oprimite troedinega Boga, ki je obenem svet in
pravičen, ljubeč in usmiljen! Zoperstavite se mistični megli, ki vam prigovarja, kako v vas
prebiva po naravi „iskra Božjega“! Trdno se oprimite dejstva polne pokvarjenosti in
izgubljenosti človeškega srca, ki je v celoti odvisno od odrešitve samo po milosti!
Zoperstavite se „kulturi glasbe“, ki meni, da lahko s poganskimi elementi (npr. z ekstatičnimi

divjimi ritmi, ponavljanjem besed v obliki mantre ali tudi z izrazito počasnimi melodijami, ki
vodijo v trans) pridobimo ljudi za krščansko vero! Trdno se oprimite dobrodejnih duhovnih
pesmi, ki prihajajo iz tihega, rahločutnega srca! Zoperstavite se duhu časa, za katerim se
skriva duh Nasprotnika! Trdno se oprimite Božjega Duha, ki vas izvzame iz tega minljivega
sveta in vas vodi v celotno resnico! „GOSPOD je blizu vsem, ki ga kličejo, vsem, ki ga kličejo v
zvestobi“ (Psalm 145,18).
Avtor nemške in angleške izvirne verzije in avtorska pravica: dr. teol. Lothar Gassmann, Am
Waldsaum 39, D-75175 Pforzheim, Tel. 07231-66529, Fax 07231-4244067, E-Mail: LOGASS1@tonline.de, Homepage: www.L-Gassmann.de To besedilo je dovoljeno razširjati nespremenjeno in z
oznako vira. Prevodi v druge jezike so dovoljeni in zaželeni (prosimo za primerek). V slovenščino
prevedel V. O. Svetopisemski navedki so vzeti iz SSP za Staro zavezo in iz Slovenskega jubilejnega
prevoda 1990, obakrat Ljubljana, za Novo zavezo.

