
 

Čo je to ospravedlnenie  
illbehonest.com/slovak

   Kevin Williams
                                                                        
 

Ospravedlnenie je súdne, právne vyhlásenie pred súdnym dvorom nebies, že určitá 

konkrétna osoba je ospravedlnená, že je spravodlivá pred Bohom. Pochopte, na kríži, Ján 

19:30, Ježiš povedal, "Dokonané je!" On dosiahol všetko potrebné pre spasenie na tom kríži. 

hovorí, "Toho, ktorý nepoznal hriech", Kristus bol bez hriechu, nepoznal hriech, "učinil za nás 

hriechom." Samozrejme, že to neznamená, že zhrešil - On nepoznal hriech - ale sa stal obeťou 

za hriech za nás. Bol obetovaný ako zástupná obeť za všetkých, ktorí budú činiť pokánie a veriť v 

Neho. "Aby sme my boli spravodlivosťou Božou v Ňom..." 

 Toto je to, čo teológovia nazývajú veľká výmena. Viete, na tom kríži došlo k dvom 

pripísaniam, dvom výmenám. Po prvé - hriech veriaceho, vina hriechu veriaceho, kriminálny 

záznam veriaceho, sú presunuté, sú pripísané Ježišovi Kristovi. Povedzme, že mám zaplatiť 

pokutu vo výške 10000 libier alebo 10000 dolárov. A ja pôjdem za niekým alebo niekto príde za 

mojím veriteľom a povie mu, "Presuň Kevinov dlh na môj účet." "Pripíš ho mne." Teraz - bol to 

môj dlh, bola to moja pokuta, bolo mojou zodpovednosťou ju zaplatiť. Avšak od momentu 

uskutočnenia tohto presunu môjho dlhu na inú osobu už nie je mojou zodpovednosťou ho 

splatiť. Teraz je to plne na zodpovednosti tejto osoby. Vidíte, to je presne to, čo sa stalo na kríži. 

Môj hriech, hriech všetkých tých, ktorí veria v Ježiša Krista, ktorí sa Mu poddajú, aby jeho alebo 

ju spasil, ich hriech je presunutý, je pripísaný Ježišovi Kristovi. A On ho zaplatil na tom kríži. 

Toto je jediný spôsob, ako môže byť niekomu odpustené. No nielenže Kristus vzal všetok dlh 

veriaceho, ale aj Jeho spravodlivosť je daná veriacemu. Viete, Ježiš Kristus žil dokonalý život, 

nikdy neklamal, nikdy nekradol, vždy robil to, čo sa páčilo Otcovi. To, čo sa stane, keď niekto 

skutočne uverí, keď niekto skutočne činí pokánie a verí v Ježiša Krista, je, že nielenže je jeho 

hriech zmytý, ale spravodlivosť Ježiša Krista, dokonalý život Ježiša Krista, je pripísaný tomuto 

veriacemu. Teraz sa Boh pozerá na mňa, ako keby som ja vždy robil to, čo sa Mu páči, pretože sa 

na mňa nepozerá skrze objektív mňa, ale skrze objektív toho, čo vykonal Kristus. 

 Veľmi vám odporúčam knihu od Charlesa Leitera s názvom Justification & 

Regeneration. On v tejto knihe vysvetľuje tieto nádherné a kľúčové pravdy veľmi jednoduchým a 

zrozumiteľným jazykom. Uvádza v nej túto analógiu. Hovorí, že traja vysokoškolskí študenti 

začali štúdium fyziky. V prvý deň štúdií fyziky profesor hovorí prvému študentovi, ktorý začína 

http://illbehonest.com/slovak/
http://illbehonest.com/slovak/
http://illbehonest.com/slovak/
http://illbehonest.com/slovak/
http://illbehonest.com/slovak/


toto 2-ročné štúdium, hovorí mu, "Máte jednotku." On hovorí, "Mám jednotku? Ešte som nič 

neurobil, ako môžem mať jednotku?" On však hovorí, "Máte jednotku." Tento chlapík 

povie, "Skvelé! Áno! Chcete tým povedať, že teraz môžem toto všetko študovať len pre zábavu?" 

Toto je pravda o každom pravom veriacom. Od momentu, keď sa odvrátia od hriechu a seba a 

veria, jednoducho sa ako deti vo viere poddajú Ježišovi Kristovi, aby ich spasil, všetok ich hriech 

je preč, ich vlastná známka - ich vlastná úbohá známka za ich hriech je vymazaná, pretože 

Kristus za to všetko zaplatil a známka Ježiša Krista, dokonalý život Ježiša Krista, je pripísaná 

tomuto veriacemu. 

 Teraz prichádza druhý študent v prvý deň tohto 2-ročného štúdia fyziky a profesor mu 

hovorí, "Máte jednotku." Tento človek však povie, "Nie, toto neprijímam, ja si chcem svoju 

známku zaslúžiť." Toto je pán Zákonník, toto je pán Katolík alebo pán Moslim - je podobný 

mnohým ľuďom vyznávajúcim kresťanstvo, ktorí neveria v dokonané dielo Ježiša Krista. 

Skutočnosť je však tá, že ich vlastná známka nebude nikdy dosť dobrá. Naša vlastná známka nás 

len privedie do pekla, ale ponúkaná je nám jednotka. 

 Teraz prichádza tretí študent v prvý deň tohto 2-ročného štúdia fyziky a profesor mu 

hovorí, "Máte jednotku." Tento človek hovorí, "Mám jednotku? Wow, super!" Vyjde von z dverí a 

vyhodí svoje učebnice fyziky rovno do smetí. Toto je falošný obrátený - je to človek, ktorý v 

skutočnosti neverí tomu, čomu hovorí, že verí. 

 Nikdy skutočne neuvidel Krista. Ale počúvajte - pointa tejto analógie je, že v momente, 

keď niekto skutočne uverí v Krista, je naveky ospravedlnený pred Božím Trónom vďaka tomu, 

čo Kristus vykonal. Pochopte, je to LEN ON - spasenie je buď ON, alebo ZAHYNUTIE. V liste 

Rimanom 4:2 je napísané, Pavol nám tu dáva príklad toho, ako bol spasený Abrahám, ako bol 

Abrahám ospravedlnený pred Bohom, aby nám ukázal, ako boli všetci, ktorí sa kedy zmierili s 

Bohom, ospravedlnení pred Bohom. Viete, Kristus všetko vykonal na kríži, ale ako sa to prenáša 

na veriaceho? Ako sa táto dokonalá jednotka prenáša na veriaceho? Odpoveď je VIEROU, ale 

mnoho ľudí tu musí byť veľmi opatrných. Lebo títo ľudia povedia, "Áno, ja verím, že Ježiš to 

všetko vykonal na kríži," a potom povedia, "ja verím, že je to na nás prenesené vierou," ale keď 

to rozmeníte na drobné, tak to, čo myslia vierou, je len ďalší skutok. Teraz - Jakub hovorí, "Viera 

bez skutkov je mŕtva." Je pravda, že pravá viera bude plodiť dobré skutky. – Jakub 2:26 Pravá 

viera na spasenie, skutočná viera vždy plodí dobré skutky - "viera pôsobiaca skrze lásku," – 

Galaťanom 5:6 pretože to, čo robíme, odhaľuje to, čomu skutočne veríme. Všetko ostatné sú len 

márne náboženské reči, ale pochopte, viera - hoci pravá viera na spasenie vždy plodí dobré 

skutky, viera je v skutočnosti úplný opak skutkov. 



 Úplný opak - je to opustenie všetkej viery v naše vlastné skutky. List Židom hovorí, že 

základom viery na spasenie je "pokánie z mŕtvych skutkov" - Židom 6:1. Musíme sa odvrátiť v 

pokání od všetkej viery v seba a uvidieť, že Kristus vykonal všetko. Veriť v NEHO. V liste 

Rimanom 4:2 Pavol argumentuje, "Lebo ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím 

chváliť, ale nie u Boha." Ak to boli Abrahámove skutky, ak to bolo tým, že niečo robil, že dokonca 

robil dobré rozhodnutia, dostal sa na určitú úroveň - mal sa čím chváliť. Tu by si v istom zmysle 

zarábal svoje spasenie, ale nie u Boha. Abrahám sa nemá čím chváliť a dokazuje to v Rimanom 

4:3, "Lebo veď čo hovorí Písmo? ABRAHÁM UVERIL BOHU A BOLO MU TO POČÍTANÉ (bolo 

mu to pripísané) ZA SPRAVODLIVOSŤ." Takže od toho momentu, keď Abrahám uveril Bohu, 

uveril Božiemu Slovu, o ktorom vieme, že je to Ježiš Kristus, tak ako my uveril v Krista. Od 

momentu, keď niekto uverí v Krista, prestane veriť v seba a uvedomí si, že Kristus už všetko 

vykonal, tomuto človeku sa to počíta za spravodlivosť, stane sa spravodlivým pred Božím 

Trónom v nebi. Verš 4, "Tomu však, kto robí skutky, nepočíta sa mzda podľa milosti, ale podľa 

podlžnosti." – Rimanom 4:4 Tu vidíme, že keby ľudia robili niečo, aby si zaslúžili Božiu priazeň, 

nebolo by to z milosti. 

 Nebol by to dar spasenia. Pochopte, cestu k Bohu si nemôžete nijako odrobiť. Musíte 

úplne zavrhnúť vieru v seba samých. Nie je nič, čo by ste mohli urobiť, aby ste sa urobili pre 

Boha prijateľnými. Ak si myslíte, že "No, mám tu všetky tieto moje hriechy, ale dúfajme, že moje 

dobré skutky prevážia tie zlé," to je to isté, ako keby ste chceli podplatiť sudcu, povedali by 

ste, "Tuto sudca, vezmite si túto obálku plnú dobrých skutkov a tie zlé ako keby sa nestali, ok?" 

Len skorumpovaný sudca berie úplatky, Boh žiadne úplatky nevezme. Človek sa však snaží z 

Boha urobiť dlžníka. Človek odmieta veriť v to, čo vykonal Kristus, pretože chce cítiť, že mu Boh 

niečo dlhuje. Boh nám však nedlhuje nič, len peklo, pretože "všetci zhrešili a postrádajú slávy 

Božej." – Rimanom 3:23. 

 "NIETO SPRAVODLIVÉHO, ANI JEDNÉHO." – Rimanom 3:10. Ak by dnes večer v 

televízore pustili váš myšlienkový život a ľudia by mohli vidieť vaše myšlienky za posledný 

mesiac - bolo by všetko v poriadku? Keby vaše deti, vaša matka, vaši rodičia, priatelia, kolegovia 

videli váš myšlienkový život? Viete, vaše myšlienky odhaľujú vaše srdce. Moja pointa je táto... 

Nikto nie je dosť dobrý, aby sa sám za seba mohol postaviť pred Boha. Musíte byť dokonalí, 

AVŠAK práve to všetko vykonal Kristus. On vaše oči odtiahne od vás a pritiahne ku SEBE, k 

Tomu, kto zaplatil za bezbožné myšlienky, bezbožné skutky, bezbožné slová. A ak vstanete a 

budete Ho nasledovať, a nebudete veriť vo vašu schopnosť nasledovať Ho, ale v to, čo On 

vykonal, On vás spasí. "Ale tomu, kto nerobí skutky, ale verí na Toho, ktorý ospravedlňuje 

bezbožného, počíta sa jeho viera za spravodlivosť." –Rimanom 4:5. 



 Všimnite si - "tomu, kto nerobí skutky" - tomu, kto opustí vieru v seba a jednoducho verí 

v Neho, verí Bohu, ktorý ospravedlňuje bezbožného. Verí v Krista. Všimnite si tu, že tu NIE JE 

napísané "tomu, kto sa vypracuje na určitú úroveň, tomu, kto vyčistí svoj život, tomu, ktorý sa 

stane náboženský a dostane sa do bodu prijateľnosti u Boha." Pretože my nie sme pozvaní prísť 

ku Kristovi na tomto základe. Stojí tu, "Ale tomu, kto nerobí skutkov, ALE VERÍ NA TOHO, 

KTORÝ OSPRAVEDLŇUJE bezbožného" - Rimanom 4:5. Všimnite si, že BOH ospravedlňuje, 

ON činí bezbožných hriešnikov spravodlivými pred svojím Trónom. Izaiáš hovorí, "A vy, ktorí 

nemáte peňazí, poďte, kupujte a jedzte! Poďte, kupujte bez peňazí a bez platu, víno a mlieko!" – 

Izaiáš 55:1 Musíte prísť nadol k cene, ktorá znamená, že nemáte Bohu čo ponúknuť. "Vy, ktorí 

nemáte peňazí" - vym ktorí nemáte Bohu čo ponúknuť. Musíte si uvedomiť, že nemáte NIČ, čo 

by ste mohli Bohu ponúknuť. Prestaňte sa snažiť s Ním vyjednávať - "Ja sa dostanem na určitú 

úroveň, a potom ma Ty možno prijmeš." Ale uvedomte si, že nemáte s čím vyjednávať. Sami v 

sebe a zo seba nebudete nikdy pre Neho prijateľní - poddajte sa preto dokonanému Kristovmu 

dielu. Verte v Neho a to, čo vykonal. ON ospravedlňuje bezbožných ľudí, kým sú ešte stále v 

hriechu. To je jediná cesta, ktoru ste pozvaní k Nemu prísť. Charles Spurgeon použil túto 

analógiu - "Jeden maliar maľoval obraz mesta, v ktorom žil. V tomto meste bol jeden notoricky 

známy zametač, ktorého chcel mať na obraze. A tak tomuto mužovi povedal, "Prídite do môjho 

ateliéru a ja vám zaplatím, aby som vás mohol namaľovať. Chcem vás mať na obraze, pretože na 

ňom chcem mať zametača ulíc." A tak tento muž šiel domov, okúpal sa, umyl sa a učesal si vlasy, 

obliekol sa do najlepšieho obleku. Potom šiel do ateliéru, no tam mu ukázali dvere, pretože 

nebol pozvaný v takomto stave - bol pozvaný ako špinavý zametač ulíc!" K večnému životu v 

Kristovi nie ste pozvaní ako "spravodliví" ľudia, ste k Nemu pozvaní prísť pre spasenie TERAZ, v 

tomto momente, vo všetkom vašom hriechu, ako špinavý, skazený hriešnik. Pretože len takto vás 

On prijme. Ak k nemu neprídete podľa svojich "zásluh", ale pre Jeho krv, vo viere v to, čo ON 

vykonal na tom kríži. Pozrite na túto nádhernú pravdu o tom, čo Kristus vykonal. "Ako aj Dávid 

hovorí o blahoslavenstve človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov." – Rimanom 

4:6. 

 Boh DÁVA veriacemu spravodlivosť bez skutkov. Sníma jeho hriech a nepamätá viac 

naň, pretože zaň dokonale zaplatil, a dáva tomuto veriacemu človeku spravodlivosť Ježiša 

Krista. Ten zaplatil za hriech veriaceho - minulý, prítomný aj budúci. Takže ešte raz - veriaci má 

dokonalú jednotku u Boha od momentu, keď uverí v Krista. Táto známka sa nemení!

"BLAHOSLAVENÍ, KTORÝM SÚ ODPUSTENÉ NEPRÁVOSTI." – Rimanom 

4:7. "BLAHOSLAVENÝ ČLOVEK, KTORÉMU PÁN NEPOČÍTA HRIECHU." – Rimanom 4:8. 

Všimnite si to - Pán už neberie hriech veriaceho do úvahy. Už ich proti nemu nepočíta. 



Samozrejme - v istom veľmi reálnom zmysle Boh, ako milujúci Otec, kázni syna, ktorého miluje, 

keď veriaci zhreší, Boh k nemu príde a pokarhá ho, ale každý prút, ktorý dopadá na chrbát 

veriaceho, tam dopadá rukou láskavého Otca. Takto nás Boh privádza k vedomiu hriechu a 

napráva nás. Od momentu, keď niekto uverí, Boh k nemu už nikdy viac nepristúpi ako trestajúci 

Sudca. Jeho hnev je úplne zmierený na golgotskom kríži. Tieto hriechy už veriacemu vôbec 

nepočíta, pretože ON za ne zaplatil. 

 Chcel by som vysvetliť túto pravdu, "BLAHOSLAVENÝ ČLOVEK, KTORÉMU PÁN 

NEPOČÍTA HRIECHU," – Rimanom 4:8 o tom, že Boh už nepripisuje hriechy veriaceho proti 

nemu. Použijem inú analógiu z vynikajúcej knihy Charlesa Leitera, Justification & Regeneration, 

ktorú odporúčam. Uvádza tam túto analógiu: muž vstane neskoro do práce, pobehuje po byte, 

spáli hrianku a nepríjemne zareagoval na manželku, ale najprv si to vôbec neuvedomuje. Na 

ceste k dverám jej len niečo úsečne povie. Príde do práce, sedí za pracovným stolom a Duch 

Svätý ho začne usvedčovať. Tento muž je kresťan a začne rozmýšľať, "Ako som sa to správal k 

manželke?" a dostane sa do bodu, kedy to už nemôže viac vydržať. A tak zavolá svojej žene a 

povie, "Láska, je mi to tak ľúto!" Modlí sa k Bohu a hovorí, "Bože, je mi to tak ľúto!" Teraz - čo 

by sa stalo s týmto kresťanom, keby zomrel predtým, ako činil pokánie? Išiel by do neba alebo by 

šiel do pekla? Odpoveď je, že by išiel do neba, pretože ak je skutočný 

kresťan, "BLAHOSLAVENÝ ČLOVEK, KTORÉMU PÁN NEPOČÍTA HRIECHU." - Rimanom 

4:8. Prečo Pán nepočíta hriechy veriaceho? Pretože je za ne zaplatené. Boli plne zaplatené 

Ježišom Kristom na kríži pred 2000 rokmi. Teraz - tá istá analógia, len s malou zmenou. 

 Kresťan vstane neskoro do práce, pobehuje po byte, spáli hrianku, povie niečo 

nepríjemné žene, je k nej úsečný, ale tentoraz si je plne vedomý toho, čo robí, ale je tvrdohlavý. 

Vie, že je úsečný k svojej žene, vie, že sa chová zle, ale je tvrdohlavý a odmieta činiť pokánie. 

Vyjde von, príde do práce, ale Duch Svätý ho nakoniec aj tak usvedčí. Nemôže to viac vydržať, je 

zlomený, zavolá žene, "Láska moja, prosím odpusť mi." Modlí sa k Bohu, "Prosím, odpusť mi!" 

Teraz - tentokrát vedel presne, čo tam doma robil. Takže keby zomrel predtým, ako činil 

pokánie, išiel by do neba alebo by išiel do pekla? Odpoveď je, že by išiel do neba, 

pretože, "Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta neprávosti." - Žalm 32:2. Prečo? 

Pretože tento hriech bol zaplatený na kríži. 

 Ak si skutočne veriaci, musíš sa zbaviť tejto rímsko-katolíckej mentality - že raz máš a 

raz nemáš, máš a zase nemáš Kristovu priazeň. Ako keď malé dievčatko trhá lupienky 

kvetu: "Má ma rád? Nemá ma rád? Má ma rád? Nemá ma rád?" Keď sa niekomu celkom darí a 

myslí si, "Áno, Kristus ma miluje. Kristus je zo mňa teraz šťastný." Potom sa mu ale nedarí a 

myslí si, "Kristus ma teraz nemiluje." TO JE PÝCHA! To je pýšenie sa vlastným výkonom. Jediný 



spôsob, akým sme prijateľný, je známka Ježiša Krista. My nikdy nedokážeme túto známku 

vylepšiť ani ju znížiť, pretože to je JEHO známka. Viete, toto však vôbec neznamená, že si veriaci 

môže potom povedať, "No, ak je to tak, tak idem a užijem si svoj hriech." 

 Ani zďaleka - takto premýšľa falošný obrátenec, ten, ktorého milosť vôbec nezmenila. 

Skutočný obrátenec je týmto motivovaný žiť pre Krista - bezbožného však ospravedlňuje 

KRISTUS. Jediný spôsob ako byť pred Ním spravodlivý, je poddať sa tomu, čo On vykonal na 

tom kríži - kapitulovať pred Ním. Biblia hovorí, "Teraz je čas práve príhodný" - 2. Korinťanom 

6:2, kedy ťa môže prijať, kedy ťa prijme. Jedného dňa bude neskoro. Ak počuješ Jeho hlas, 

nezatvrdzuj si srdce, ale príď k Nemu dnes! Vzdaj sa pred Ním - celý svoj život, pohliadni na to, 

čo vykonal na kríži. 

 V podobenstve o svadobnej hostine (Matúš 22:1-14)... Ježiš povedal podobenstvo o 

veľkom Kráľovi, ktorý pripravil hostinu a povedal, "Choďte von a pozvite všetkých na túto 

hostinu, pretože je pripravená, spasenie v Kristovi je pripravené." On urobil všetko, čo 

potrebuješ, aby si sa dostal do neba. A tak len príď, ver v Neho jednoduchou detskou vierou. 

Odvráť sa od seba a od hriechu a príď k Nemu a budeš spasený. V tomto podobenstve však 

čítame, že na tejto hostine bol človek, ktorý vyznával ústami, že je kresťan, ale nemal oblečené 

svadobné rúcho. A je tam napísané, "Vtedy povedal kráľ posluhovačom: Zviažte mu nohy aj ruky 

a vezmite ho a vyhoďte ho do vonkajšej tmy! Na miesto, kde bude plač a škrípanie zubami." - 

Matúš 22:13. Vysvetlenie tohto podobenstva: viete, v tých časoch dával ľuďom rúcha na svadbu 

samotný Kráľ, rovnako ako Kristus nám ponúka rúcho Jeho dokonalej spravodlivosti. To je tá 

jediná spravodlivosť, to je to jediné rúcho, ktoré môžeme mať oblečené pred Bohom. V tých 

časoch, neobliecť si toto svadobné rúcho znamenalo prejav pohŕdania Kráľom. Aj dnes sa 

mnoho ľudí snaží vyobliekať sa. Stále si myslia, že sa dokážu sami očistiť, veria v seba, záplata 

sem a záplata tam, snažia sa umývať, prať. Počúvaj, musíš si obliecť svadobné rúcho Ježiša 

Krista. Musíš sa vzdať nádeje vo svoje vlastné rúcho, v to, že ho sám vyperieš, a len ver v Ježiša 

Krista. Pozri na Neho a maj život, nezostáva ti nič, len pozerať vierou na Krista, Toho 

ukrižovaného. Pohliadni na svoje meno vyryté v Jeho dlaniach. Pohliadni na rany bodnutí pre 

hriech. On ťa dnes môže objať, ale musíš sa odvrátiť od seba, musíš sa obrátiť k Nemu. Ver v 

Neho. 

 Ešte poviem jednu analógiu s knihy Charlesa Leitera, Justification & Regeneration. 

Viete, ľudia sa niekedy snažia obrátiť vieru na skutok. "Keby som len mal dostatok viery, keby 

som len mohol veriť o niečo viac. Keby som len vedel činiť pokánie lepšie." Počúvajte ma teraz 

pozorne: dôležité je to, na čo je táto viera zameraná. Ide o vieru v KRISTA. Charles Leiter vo 

vyššie spomínanej knihe používa túto analógiu: Cez Grand Canyon vedú dva mosty. Prvý most je 



vratký povrazový most, ktorý je tak prehnitý, že keď svoju nohu položíte kdekoľvek, tento most 

vašu váhu neudrží a preborí sa. Teraz - JE ÚPLNE JEDNO, KOĽKO VIERY MÁTE V TO, ŽE 

VÁS TENTO MOST UDRŽÍ. Môžete zatínať zuby, zatínať päste, prižmurovať oči a hovoriť, "Ja 

verím, že tento most ma udrží!", aj tak v momente, keď naň položíte nohu, sa tento most preborí 

a vy spadnete do rokliny. Nie preto, lebo vaša viera je slabá a hnilá, ale preto, lebo ten most je 

slabý a prehnitý. 

 Druhý most je veľmi dobre postavený, betónový, so železobetónovými konštrukciami. 

Koľko viery potrebujete na to, aby vás tento most udržal? Potrebujete len dosť viery na to, aby 

ste na ten most vkročili, pretože v momente, keď naň vkročíte, tento most vás udrží - nie vďaka 

vašej silnej viere, ale vďaka sile tohto mostu. Všetko, čo potrebujete, je viera veľkosti horčičného 

semienka. Len vložte svoju vieru v Krista, verte Mu. Vezmite Ho za Jeho Slovo, On nemôže 

klamať. "Bohu nemôže klamať." - Židom 6:18. 

 On hovorí, "Toho, kto príde ku Mne, nevyženiem von." - Ján 6:37. Ak si si dnes 

uvedomil, že Ho potrebuješ, vezmi Ho za Slovo. "Ak niekto žízni, nech príde ku Mne a pije." – 

Ján 7:37. Ak už máš dosť pitia zo skazených vôd hriechu, tohto života a seba samého, poď ku 

Kristovi a pi - On sľubuje vody večného života. Pravý pokoj, pravé poznanie Jeho samého. Ak by 

nechcel, aby si k Nemu prišiel, nevolal by ťa prísť. Pozýva ťa prísť k Nemu. Tak k Nemu príď ešte 

dnes.
 

http://illbehonest.com/slovak/Co-je-to-ospravedlnenie-Kevin-Williams  
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