Stoljećima Crkva pogrešno otkriva Božji karakter, posljedično mnogi ljudi kršćanski život
smatraju dosadnim i zastarjelim. Kršćani trebaju upoznati živog Boga čiji je karakter objavljen
u Svetom pismu, biti svjetlo ljudima svojim riječima i djelima te odnijeti ovu radosnu vijest –
Bog je ljubav, cijelome svijetu .
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Crkva se danas, kao i prethodnih stoljeća, upliće u politiku i državno vodstvo, a njeno bi
poslanje trebalo biti isključivo duhovne naravi.
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Crkva potiče najamnički odnos prema spasenju. Najamnik će raditi i činiti djela kako bi
jednoga dana dobio nagradu, no spasenje je dano kao čin ljubavi. Kao što roditelj smatra
svoje baštinikom svojeg nasljedstva, tako Bog nama daje sve već ovog trenutka po vjeri.

Crkva potiče najamnički odnos prema spasenju. Najamnik će raditi i činiti djela kako bi
jednoga dana dobio nagradu, no spasenje je dano kao čin ljubavi. Kao što roditelj smatra
svoje baštinikom svojeg nasljedstva, tako Bog nama daje sve već ovog trenutka po vjeri.

Svećenstvo je preuzelo ulogu posrednika između vjernika i Boga, stavili su se u poziciju Krista
svojom službom ispovjedajući grijehe i dijeleći oprost ljudima. Na taj način je onemogućeno
isključivo pravo na direktni odnos između čovjeka i Boga.
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Crkva je promjenila deset zapovijedi koje je Bog napisao svojim prstom. Deset zapovjedi u
katekizmu nisu jedake kao deset zapovjedi u Bibliji. Druga je izbačena, četvrta promijenjena a
deseta podijeljena na dvije kako bi nadoknadili izbačenu. Zbog te promjene crkva je zagazila
u područje idolopoklonstva (obožavanje relikvija, kipova) , praznovanje krivog tjednog dana
od odmora. Tko si može dati pravo na izmjenu moralnog Božjeg zakona?
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Tradicija (Sveta Predaja) crkve postala je značajnija od onog što piše u Božjoj Riječi, Bibliji. Iz
te predaje dolazi učenje o namjesniku Božijem na zemlji, o uznesenoj Mariji i svecima kao
posrednicima između ljudi i Boga, što je biblijski gledajući potpuno neutemeljeno. Predaja
govori da je Bog u stanju mučiti ljude u paklu čitavu vječnost, no je li to pravedni Bog
ljubavi!? Crkva proglašava ljude koji se ne slažu s ovakvim predajama hereticima i
krivovjercima, a na sebi je uzela pravo imati monopol nad tumačenjem Biblije. Time se
otvaraju vrata manipulaciji vjernika i netrpeljivosti prema neistomišljenicima.
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Ako si već i sam razmišljao o ovom rečenom i imaš dojam da se radi o konstruktivnoj kritici u
tebi je duh reformacije. Podigni svoj glas u ime istine u svojoj sredini i potakni vjernike i Crkvu
na promjenu.

Ako si već i sam razmišljao o ovom rečenom i imaš dojam da se radi o konstruktivnoj kritici u
tebi je duh reformacije. Podigni svoj glas u ime istine u svojoj sredini i potakni vjernike i Crkvu
na promjenu.

www.vjesnici.net

www.vjesnici.net

vjesnici@gmail.com

vjesnici@gmail.com

Bibilija:

Bibilija:

1) "Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati
drugih bogova uz mene.
2) Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama
pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran.
Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem
milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.
3) Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud
izgovara ime njegovo.
4) Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je
dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni
sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe
unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a
sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.
5) Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj.
6) Ne ubij!
7) Ne učini preljuba!
8) Ne ukradi!
9) Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
10) Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni
sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!"
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1.Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene!
2.Ne izusti imena Gospodina, Boga svoga, uzalud!
3.Sjeti se da svetkuješ dan Gospodnji!
4.Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!
5.Ne ubij!
6.Ne sagriješi bludno!
7.Ne ukradi!
8.Ne reci lažna svjedočanstva na bližnjega svoga!
9.Ne poželi žene ni muža bližnjega svoga!
10.Ne poželi nikakve stvari bližnjega svoga!
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