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Stanovisko k šíreniu údajného Veľkého varovania Ježiša Krista
Na základe hlásenia kňazov a telefonátov veriacich som zistil, že internetom sa šíri
údajné Veľké varovanie Ježiša Krista. Preto z povinnosti a v záujme chrániť čistotu viery
podávam nasledovné stanovisko k šíreniu tohto bludu, ktoré je potrebné prečítať veriacim
v rámci nedeľných oznamov a vyvesiť na farskú vývesku:
Drahí bratia a sestry!
Dozvedel som sa, že v niektorých farnostiach sa veľmi rozšírili posolstvá o takzvanom
dni Božieho Veľkého varovania, ktoré vyplývajú z údajných súkromných zjavení nejakej
írskej vizionárky. Tieto posolstvá sa rozširujú prostredníctvom internetu. Zistil som, že ide
o bludnú náuku, ktorá nie je v súlade s učením Katolíckej cirkvi a vykazuje známky
sektárstva. Celá táto náuka je síce poprepletaná modlitbami k Božiemu milosrdenstvu
a výzvami k svätej spovedi tak, ako to učí aj Katolícka cirkev, avšak citáty zo Svätého písma
sú komentované a vysvetľované svojvoľne a v rozpore s učením Katolíckej cirkvi. Podobné
tendencie boli už v prvotnej Cirkvi, preto sv. Peter apoštol napísal: „Predovšetkým však
vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad“ (2Pt 1, 20).
Po zhliadnutí tejto internetovej stránky som tiež zistil, že veriaci sú nabádaní, aby si
zaobstarali tzv. „pečať živého Boha“, ktorá má byť posvätená kňazom. Pripomínam, že žiaden
kňaz verný Kristovi a jeho Cirkvi nesmie v tejto veci spolupracovať, lebo by sa dopustil
prehrešenia voči viere a svojmu úradu. Na kohokoľvek, kto bude šíriť tieto bludné posolstvá
sa vzťahujú dosť prísne slová Svätého písma, ktoré napísal sv. apoštol Pavol Galaťanom:
„Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému
evanjeliu. Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo
evanjelium. Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám
hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto
hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! Chcem si teraz nakloniť ľudí
alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol
by som Kristovým služobníkom.“ (Gal 1, 6-9).
Všetkých veriacich, ktorí možno z nevedomosti začali veriť uvedeným posolstvám,
prosím a dôrazne žiadam, aby opustili tieto bludné náuky a nešírili ich.
Na túto záležitosť som bol povinný upozorniť v záujme čistoty katolíckej viery,
poslušnosti a jednoty so Svätým Otcom, ako aj v záujme spásy vašich duší.
V Pánu oddaný
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