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Spasení pro všechny.
Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy.
1 Timoteovi 2:1 Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy,
díkůvzdání za všechny lidi,
2 za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a
klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.
3 To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4 aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
Lidé sami od sebe a ze svých sil a schopností nemohou vstoupit do Božího
království. Existence duchovního světa je nevěřícím lidem zastřena pro smrt, která
vládne nad jejich duchem. Proto se musí vytvořit cesta k duchu člověka, aby mohl
začít vnímat existenci Boha.
Většina lidí nezná pravdu, a proto jsou pod vlivem ďábla. Je důležité, abychom
pochopili, co máme dělat, aby lidé, kteří jsou pod vlivem ďábla, poznali, že Bůh je
blízko a může je vysvobodit od zla, hříchu a smrti. Nepoznaní pravdy je drží od Boha.
Zásadní problém je v izolaci lidí od Boží přítomnosti, kterou provádí satan se svými
anděly a démony. Tato izolace je proto, že nad námi v ponebeské sféře je satanův
trůn a pomocí padlých andělů blokuje Boží požehnání, která chce Bůh dát lidem.
Jedině vírou v Ježíše Krista a přijetí jeho výkupní oběti a jeho očištění skrze
obětovanou krev, může se člověk osvobodit od nadvlády satana a padlých andělů.
Efezským 3:10 Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze
církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost,
11 podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Ježíš Kristus porazil smrt, hřích i satana. Ježíš vytvořil duchovní cestu mezi nebem a
zemí. Tato duchovní cesta se otevírá jedině vírou v Ježíše Krista. Ďábel nemůže tuto
cestu zastavit. Když se křesťané modlí a chválí Pána, vznikne mezi nebem a zemí
duchovní prostor, skrze který sestupují andělé do sboru a k lidem. Ježíš sám
prohlásil, že kde jsou shromáždění dva nebo tři v mém jménu tam jsem uprostřed
nich.
Pán Ježíš zjevil věřícím, jakou mají obrovskou moc nad ďáblem i nad padlými
anděly, když se věřící shromáždí a shodnou se na určitých věcech. Proto nejednota,
reptání a nespokojenost ničí Boží požehnání.
Matouš 18:18 Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi,
a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi.
19 Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj
nebeský Otec jim to učiní.
20 Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed
nich."
Pokud chceš mít užitek z Božích požehnání, musíš se naučit sledovat společný cíl,
na který se s bratrem shodneš. satan často vytváří ve sborech rozpory a nejednotu,
protože dobře zná toto Boží zaslíbení. Pak se nemůže podařit žádný dobrý plán ve
sboru, když je tam rozpor a nejednota. Nebeským vládám bylo oznámeno, že církev
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je nejvyšší duchovní autoritou na zemi. Ďábel se bojí znovuzrozených křesťanů,
kteří jsou naplněni Duchem svatým. Když jsi přijal Ježíšovu výkupní krev, pak satan
přes tuto krev nemůže projít. Nepatříš už pod jeho moc a vládu.
První učedníci byli překvapeni, jak rychle utíkají démoni, když vyslovili jméno Ježíš.
Pán poslal před sebou 70 učedníků do měst a vesnic aby lidem říkali, že se přiblížilo
Boží království, aby činili pokání ze svých hříchů a obrátili se.
Lukáš 10:16 Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá
mne, odmítá toho, který mě poslal."
17 Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: "Pane, i démoni se nám podrobují ve
tvém jménu."
18 Řekl jim: "Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk.
19 Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele,
takže vám v ničem neuškodí.
20 Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména
jsou zapsána v nebesích."
Ježíš řekl učedníkům, že satan je podřízen učedníkům a že mohou po něm šlapat a
v ničem jim neuškodí. Člověk bez Ježíše je otrokem satana a otrokem hříchu.
Po znovuzrození se pozice změní. Z otroka se stane Boží syn – jste synové a dcery
Boží. Nad těmito lidmi nemá satan žádnou moc. satan se hrabe akorát v hnoji.
Staré hříchy občas hodí na člověka, udělá trochu smradu, ale víc nezmůže.
Nesmíš dovolit satanu, aby ti ve tvém myšlení sebral víru v očištění od starých
hříchů. Když je ďábel vyhnán i z tvých myšlenek, pak tvoje víra roste a staneš se
nebezpečným pro zlého.
Lidé se nevysvobodí od zlého sami. Musí přijít Pán na pomoc. Proto Ježíš musel
sestoupit na zemi a v podobě člověka přesvědčoval lidi, aby uvěřili v Něho.
Ježíš Kristus ve své pozemské službě vládl svoji autoritou nad nemocemi i démony.
Lukáš 4:40 Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli
rozličnými neduhy; on vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je.
41 Z mnohých vycházeli i démoni a křičeli: "Ty jsi Boží Syn!"
Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš.
Démoni s hrůzou pozorovali službu Ježíše. Báli se, křičeli, věděli, že je Mesiáš.
Stejným způsobem se budou bát i tebe, když bude v tobě Kristův duch po
znovuzrození a přijmeš Ducha svatého do svého nitra.
Musíš se připravit na službu lidem. Tvůj duch musí být proměněn a musí mít život od
Ježíše Krista. To se stane znovuzrozením. Pak je třeba zprostředkovat Boží
přítomnost na daném místě a také to, aby Pán si učinil trůn na tom místě. Pak
démoni utíkají a v tom místě se vytvoří duchovní prostor pro evangelium. Když jsou
lidé duchovně ovládání, pak nemůže k jejich duchu proniknout Boží slovo, které by je
zachránilo.
Musíš se stát člověkem, který šlape ďáblovi, padlým andělům i démonům po krku.
Jedině tak si vytvoříš čistý duchovní prostor pro dobrý život i na této zemi.
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