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Boží plány a ďáblovy plány
Svět byl stvořen všemohoucím Bohem a má svůj počátek. Bůh má plán naplnit duchovní svět
bytostmi, které budou žít s Ním v lásce, radosti, dokonalém štěstí. Plození lidí se jednou
ukončí až se naplní plný počet duchovních bytostí, které má Bůh v plánu pojmout do svého
království. Jako byl stvořen první člověk Adam, tak posledním Adamem byl pro svět Ježíš
Kristus, který uzavřel historii lidstva svoji obětí za lidi a tento čas jen "dobíhá" než se narodí
poslední člověk. Tak jako není nekonečný vesmír, který má své rozměry, tak není ani
nekonečný počet hvězd a také není nekonečný počet stvořených bytostí. Je přesný počet andělů
a také bude jednou ukončen přesný počet lidí, kteří se ještě narodí. V Božím plánu nebylo
žádné zlo, Bůh neplánoval stvořit zlé bytosti. Peklo bylo stvořeno až po vzpouře Lucifera a
andělů v nebi, pro padlé anděly, démony a satana. Lidé tam vůbec neměli být. Jenomže po
hříchu člověka je peklo připraveno i pro člověka, který odmítne Ježíše Krista. Nakonec i peklo
se všemi bytostmi bude vhozeno do hořícího jezera a to bude konečný soud nad vzbouřeným
stvořením. Dobrý Bůh neplánuje zlo, ale dobro. Dokonce Ho jímá lítost nad každým zlem a
působí mu bolest.
Jonáš 4:2 Modlil se k Hospodinu a řekl: "Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl
ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše! Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý
a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem.
Jaké jsou Boží úmysly a záměry?
Izajáš 55:8 "Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok
Hospodinův.
9 Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly
vaše.
Jeremjáš 29:11 Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou
to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Bůh přemýšlí o dobru pro své stvoření, protože je dobrý.
Žalmy 135:3 Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý, pějte žalmy jeho jménu, neboť je
líbezné.
Bůh ve svém myšlení uvažuje o dobru pro celé stvoření, pro anděly, lidi i zvířata.
Božím záměrem je přání dobra pro každého člověka. Když vstoupil do života lidí hřích, pak se
všechno zkazilo. Lidé se dostali pod prokletí hříchu a smrti a ztratili možnost žít věčný život v
Boží přítomnosti, v Božím ráji.
Zlo přišlo do světa v podobě padlého anděla Lucifera, který se stal satanem, zlodějem, lhářem a
vrahem. Jeho myšlení se deformovalo kvůli pýše, stal se zlým tvorem a postavil se do opozice
proti Bohu.
Vymýšlí od té doby jen zlé věci, není v něm nic dobrého, ani vznešeného. Původní vznešenost,
skvělost, moudrost ztratil, přišel o ni. Zůstala mu jen zloba a nenávist vůči Bohu a veškerému
stvoření. Ničí všechno živé, co Bůh stvořil.
Jak se mohl tento dříve vznešený anděl stát zlým?
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Ezechiel 28:13 Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem,
jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a
flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen.
14 Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží,
procházel ses uprostřed ohnivých kamenů,
15 na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost.
16 Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím
z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů.
17 Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost,
svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům.
Byl stvořen jako zářivý cherub ochránce, moudrý, po určitou dobu byl bezúhonný. Plnil svoje
poslání až do určité doby. Pak se v něm našla podlost. Protože byl moudrý a velmi vznešený,
začal o sobě přemýšlet výše než mu bylo určeno. Domýšlivost, představy o větší moci a slávě
vedly k pýše. Chtěl se s Bohem měřit. Pro své vlastnosti se stalo jeho srdce domýšlivé a pyšné.
Zásadní změna se stala v jeho srdci, v jeho nitru. Když je srdce zlé, pak je takový tvor veden ke
zlým skutkům a nemůže jinak jednat.
Pán mluvil k židům, kteří ho odmítali:
Jan 8:43 Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo.
44 Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě,
poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.
45 Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte.
Lidé, kteří nemilují pravdu, jsou pod vládou ďábla a dělají jeho skutky. Svět odmítl Ježíše
Krista a zvolil si Barabáše, vraha a zločince, kterého si tehdy židé vyžádali u Piláta, aby ho
propustil místo Ježíše Krista. Proto už svět nedostane žádné viditelné zjevení Ježíše Krista až
do Jeho příchodu. Světu se Ježíš představí jako Král králů a Pán pánů, jako soudce.
Tak jako Bůh přemýšlí o dobru a koná dobro, tak satan přemýšlí o zlu a koná zlo.
Jeho myšlení je o zlu. Plánuje vraždění lidí, připravuje léčky na lidi, ať už to jsou úrazy,
nehody (např. na dálnici shazuje pomatený člověk dřevěné trámy z mostu na jedoucí auta).
Ďábel plánuje rozšiřování nakažlivých chorob mezi lidmi, plánuje falešná obvinění pomocí lidí,
kteří ho poslouchají. Lidé to dělají ze závisti, zášti, nepřejícnosti za peníze i zadarmo. Plánuje
pasti na lidi, úrazy, neštěstí, plánuje podvody. I solidní firma zkrachuje zrovna, když jsi tam
dal peníze předem na práci, kterou ti měli udělat.
Překazuje výkon práce, za kterou bys měl dobře zaplaceno. To nejsou náhody, ale předem
plánované akce. Lidé bez Boha nemají žádnou ochranu.
Ďábel s padlými anděly plánuje vraždy, sebevraždy. Plánuje to i několik let a démoni pak
dopomohou člověku bez Boha, aby to uskutečnil.
I na Ježíše se farizeové radili, jak by mu nějakým slovem nastavili léčku.
Matouš 22:15 Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku.
Nejdříve verbálně, pak fyzicky.
Jak se mohou bránit věřící?
Samotný Pán Ježíš přišel, aby zmařil činy ďáblovy.
1 Janův 3:8 Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto
se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.
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Bůh stále musí řešit neustálé útoky na své služebníky. Kdyby nebylo zla, pak by se lidem žilo
mnohem lépe.
1 Janův 5:18 Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se
ho ani nedotkne.
19 Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého.
Tady je zaslíbení pro ochranu - narodit se znovu, nechat se pokřtít ve vodě v Ježíšovo jméno,
nechat se pokřtít v Duchu svatém a nehřešit. Pak Bůh zaslibuje, že Syn Boží - Ježíš Kristus tě
bude chránit a ten Zlý se tě ani nedotkne.
Takovou ochranu mají jen věrní, pokorní a poslušní lidé. To vyžaduje stále chodit ve světle a v
Duchu svatém. Když je Duch svatý s tebou a v tobě, pak tě upozorní na blížící se nebezpečí,
nebo podvod.
Musíš se rozhodnout hledat dobro, nenávidět zlo a milovat dobro.
Ámos 5:14 Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi,
jak říkáte. 15 Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo
Ďábel se musí velmi snažit, aby tě dostal.
1 Petrův 5:8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a
hledá, koho by pohltil.
9 Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž
utrpením jako vy.
Jakmile začneš uplatňovat Boží vůli na zemi, v tom okamžiku se stáváš terčem ďáblových
útoků. Na Torbena Søndergaarda, který veřejně sloužil lidem, uzdravoval nemocné a vymítal
démony ve jménu Ježíše Krista, byla nastražena léčka, falešní věřící, skrytí novináři, kteří se
vetřeli na shromáždění a zneužili Torbenovu důvěru. Dokonce se jeden z nich nechal i pokřtít
ve vodě. Do té doby, kdy Torben chodil jen do církve několik let a žil ve stereotypu svého
křesťanství, jako většina křesťanů na tomto světě, tak se nic nedělo a nikdo se o něj nezajímal.
Jakmile vyšel ven do ulic v různých městech po celé zemi a začal lidem zvěstovat Ježíše Krista
v moci Ducha svatého a přitom se děly divy a zázraky uzdravení, včetně vymítání démonů z
lidí, najednou ďábel zpozorněl a popudil některé tzv. "věřící" i politiky, aby zahájili kampaň
proti němu. Potřebovali ho obvinit z nečistých úmyslů a nelegálního jednání. Podařilo se jim
nashromáždit lživá a překroucená svědectví, aby ho obvinili z tzv. "duševního násilí".
Zveřejnili jen sporná svědectví, ale nikdy nezveřejnili pozitivní svědectví lidí, kteří byli při
Torbenově službě uzdraveni z různých nemocí a osvobození od zlých duchů, kteří je trápili.
Svět společně z náboženskými lidmi nenávidí pravého Ježíše Krista a Jeho služebníky. Chtějí
historického Ježíše, nic nedělajícího Ježíše, který je jen pohádkovou postavou, která už dnes nic
neznamená. Chtějí mrtvého Ježíše. Jenomže nevědí, že Ježíš Kristus je vzkříšený a věčně živý
a koná Boží vůli i dnes a stále ničí skutky ďáblovy, až do svého druhého příchodu na zemi. To
se samozřejmě satanu nelíbí a proto vymýšlí různé pasti a obvinění na Boží služebníky, aby je
zastavil v šíření evangelia Ježíše Krista. Bůh se těm lidem, kteří pronásledují Ježíše Krista a
jeho služebníky jenom směje, jak může být člověk až tak hloupý, že chce bojovat proti
Všemohoucímu Bohu a Jeho lidem.
Musíš si uvědomit, že Ježíš Kristus nás nechce trestat, protože žijeme pod jeho milostí. Stará
přirozenost nás zdržuje od úplného osvobození. Zapření sama sebe a následování Ježíše Krista
je jediná cesta k vítěznému životu.
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Ďábel stále osočuje a hledá způsob, jak by nás zbavil požehnání. Chtěl by nás uvést znovu do
prokletí. Ježíš vzal všechny kletby na sebe a pokud se nezřekneme Ježíše Krista a Ducha
svatého, pak nás nemůže nikdo proklít. A kdyby to zkusil, pak platí, že kletba se vrátí k tomu,
kdo ji vyslal. Pokud jsi oprávněně trestán za hřích, pak musíš činit pokání. Pokud tě někdo
obviňuje neprávem, pak má ten člověk problém se samotným Bohem.
Podle zaslíbení je požehnaný ten člověk, který tě žehná a prokletý ten, kdo tě proklíná.
Je velmi nebezpečné útočit na pravé Boží služebníky. Je třeba rozlišovat duchy a podle toho
jednat.
Musíš znát jednak Boží plány, ale měl bys znát i satanovy plány, aby ses mohl v tomto
zvráceném světě dobře orientovat. Proto sleduj, co se děje kolem tebe, i ve tvé zemi.
Nesmí ti být jedno, když se k nám chtějí nastěhovat nečistí duchové, falešní apoštolové a
proroci, nebo islám, zvrácení duchové homosexuality, lesbicismu, genderu atd.
2 Korintským 13:5 Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což
nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Ledaže jste před ním neobstáli!
Efezským 5:10 zkoumejte, co se líbí Pánu.
1 Tesalonickým 5:21 Všecko zkoumejte, dobrého se držte; 22 zlého se chraňte v každé
podobě.
1 Janův 4:1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha;
neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.
Než začneš jednat v jakékoli věci, nejdříve se modli a ptej se Pána na radu. Duch svatý ti
přinese odpověď. V důležitých rozhodnutích, práce, stavění domu, svatby, stěhování se, nebo
koupě drahých zařízení - auta, techniky atd. je dobré všechno důkladně promyslet a modlit se.
Když dostaneš od Pána odpověď a vnitřní svědectví, které se projevuje pokojem, pak jednej.
My někdy jednáme a pak se ptáme a má to být opačně.
Jsi v duchovní válce proti zlému. Kdo to nechápe, zažívá jen prohry. Ty jsi určen k tomu, abys
ničil skutky ďáblovy. Pán chce, abys nečekal až ďábel zaútočí na tebe, ale abys ty zaútočil na
něj ve jménu Ježíše Krista Nazaretského a ďábel od tebe uteče.
KJ

