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Svět bez zla.
Mezi dobrem a zlem je v tomto světě nepřetržitý duchovní boj. Tento boj se promítá
do hmotného světa. Když se křesťané modlí, větší Boží armáda ničí satanovy anděly
i démony. Bůh stvořil svět a veškeré bytosti bez zla. Po duchovní vzpouře v nebi se
oddělil satan a 1/3 andělů od Boha a postavili se mu na odpor. Z toho vzniklo
duchovní rozdělení, které trvá až do dnes.
V Boží přirozenosti není zlo, protože Bůh je jen dobrý. Neobviňuj proto Boha za zlé
skutky, které se dějí na zemi. Zlo má svůj počátek u padlého vzbouřeného anděla
Lucifera, který měl vysoké postavení v nebeském království, množství pokladů,
svatyně, hudební nadání, měl schopnosti tvořit hudbu. Měl za úkol uctívat Boha a
vést chvály andělů. Pro jeho vznešenost se stalo jeho srdce domýšlivým a pyšným.
Ezechiel 28:14 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.
18 Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů jsi znesvětil své
svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě, pohodím tě na zem
jako popel před očima všech, kdo tě spatří.
19 Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu, staneš se odstrašujícím
příkladem, zanikneš navěky."
Měl ochraňovat Boží stvoření a stal se z něj ďábel – odpůrce Boží. Od svého pádu
se nezměnil, je stále zlý a pyšný, nenávidí Boha i jeho stvoření, je to zloděj a vrah.
Cokoliv se na světě zlého stane, má to svůj původ od tohoto zlého vzbouřeného
ďábla – satana. Dnes je to Bohem opovržený a zavržený anděl, který nemá cenu ani
mršiny na hnoji.
Tento nečistý anděl má vládu nad všemi padlými anděly i nad démony i nad všemi
lidmi, kteří se bouří proti Bohu. Proto je na světě více zla – lidé jsou zlí, protože jsou
naočkováni zlem.
Lukáš 18:19 Ježíš řekl. … Nikdo není dobrý, jedině Bůh.
Toto je charakteristika lidstva po pádu do hříchu.
Římanům 3:10 jak je psáno: `Nikdo není spravedlivý, není ani jeden,
11 nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha;
12 všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani
jeden.
13 Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve
rtech,
14 jejich ústa jsou samá kletba a hořkost,
15 jejich nohy spěchají prolévat krev,
16 zhouba a bída je na jejich cestách;
17 nepoznali cestu pokoje
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18 a úctu před Bohem nemají.´
Člověk tak nemusel skončit, kdyby poslouchal Boha. satanovi se podařilo hned na
začátku stvoření lidí převzít duchovní vládu nad lidstvem a celou zemí naplnil zlem.
Boží duch se ze země vzdálil a na zemi nastala doba temna. V každé chvíli,
v každém jednání byl každý skutek člověka jen zlý.
Genesis 6:5 I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý
výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý.
Takto hodnotí svět Bůh po hříchu, proto přišla potopa světa na lidi. A jen díky
zbožnému Noemu jsme tady.
Tato doba temna však pokračovala a trvala až do příchodu Ježíše Krista na tento
svět.
Teprve po příchodu Ježíše Krista si začali lidé, kteří uvěřili v Ježíše uvědomovat, že
je svět zkažený, že potřebuje nápravu.
Ježíš Kristus vstoupil do světa jako světlo světa.
Jan 8:12 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje,
nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."
Od té doby musí každý člověk překonávat zlo ve svém životě. Lidé ve světě chtějí
překonat zlo – zlem. Ježíš Kristus prohlásil, že taková cesta vede k dalšímu zlu a
nenávisti. Vyučoval, že zlo se dá porazit, když lidé se sami nechají proměnit k dobru.
Římanům 12:9 Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
Římanům 12:14 Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo.
Římanům 12:21 Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Nemůžeš porazit zlé nepřátele tím, že budeš ještě horší než oni.
Boj proti zlu – proti hříchu, smrti, nemocem, démonům i samotnému satanu jde vést
jedině podle Božích pravidel.
1. Máš si ošklivit každý zlý skutek, každou lež, každý podvod, každou krádež,
veškeré smilstvo, veškerou duchovní i fyzickou nečistotu. Všechno co je před
Bohem zlé musíš nenávidět a odsoudit.
2. Aby lidé nebyli ještě horší, než jsou – musíš se za ně přimlouvat a svolávat na
ně dobro, aby se i oni mohli obrátit. Nezapomeň, že jsi před svým obrácením
byl stejný jako oni.
3. Zlo můžeš porazit tehdy, když nebudeš zlo konat jako tví rodiče, nebo tví
sousedé, kamarádi. Ale přemůžeš zlo dobrým jednáním.
Co proto můžeš udělat? Když někdo rozhlašuje lži, ty mluv pravdu, když někdo
nadává, ty se chovej klidně a nepřipoj se k nadávkám. Když někdo krade, pak ty se
rozhodni získávat prostředky legální cestou, když někdo podvádí, ty se rozhodni žít
ve věrnosti.
Ježíš přišel, aby zmařil činy ďáblovy.
ďábel boří, Ježíš staví a buduje,
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ďábel zabíjí, Ježíš křísí mrtvé.
ďábel krade, Ježíš dává štědře všem, kdo ho prosí.
ďábel lže, Ježíš mluví vždycky pravdu.
Svět bez zla jde vytvořit jen s lidmi, kteří přijmou za své dobro a představitele dobra –
dobrého Boha a svého spasitele Ježíše Krista.
Jak odstraníš zlo ze svého středu?
Musíš začít u sebe. Nemůžeš chtít, aby lidé kolem tebe byli dobří, když ty jsi ještě
neobrácený a zlý.
Začni u sebe posuzovat skutky, jestli jsou dobré podle Boží vůle nebo jsou zlé.
Izajáš 1:16 Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat
zlo.
17 Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu
sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.
Izajáš hovoří, že je určitý postup jak se dostat z moci zla.
Očistit se – Ježíšova krev očišťuje od každého hříchu. Vyznat své hříchy Ježíši Kristu
a přijmout Ježíše za svého Pána a spasitele.
Očistit se od démonů, kteří vstoupili do těla kvůli hříchům. Jsou démoni, kteří mají
právo vstoupit do člověka, když člověk vědomě a nepřetržitě hřeší.
Nejrychleji vstupují démoni do člověka, když člověk se spojí s duchovními mocnostmi
zla. Skrze vyvolávání duchů, skrze okultismus, skrze tzv. léčitelství založené na
vesmírných mocnostech. Také přes falešné náboženství a modloslužbu.
Osvobození od zlého je první část tvého boje proti zlu. Nemůžeš zůstat
neosvobozený a přitom si myslet, že budeš konat dobré skutky. Dobré skutky by tě
nezachránily.
1. Zlo se musí porazit nejdříve ve tvém těle, v duši a duchu člověka. Bez Ježíše
to nejde. Ďábel zdržuje křesťany právě v tom, že jim nechce dovolit, aby byli
osvobozeni od démonů, od zlých myšlenek, od zlých návyků, od zlých skutků.
Teprve po tomto osvobození, můžeš vítězit nad zlem i v okolním světě.
Ve světě se v této době nedá odstranit zlo, protože tu bude až do příchodu Ježíše
Krista. Může se pouze přemístit z jednoho místa na druhé, může se pouze omezit na
určitém místě.
Démoni musí vyjít z tvého těla ven. Podle písma se zdržují na pustých a opuštěných
místech. Démoni vyjdou a bloudí po pustých místech. Padlé anděly i samotného
satana jde vyhnat z jedné oblasti, z jednoho území. Tito padlí andělé se stáhnou,
když křesťané duchovně bojují. Lidé, kteří nebojují za své místo – pak tato místa
obsadí démoni a padlí andělé a trápí je. Nemůžeš způsobit svojí vírou, aby démoni a
satan zmizel ze světa, ale nemusí být ve tvém těle, ve tvém domě, nemusí být ve
tvém městě a ve tvé zemi.
Toto je tvůj úkol, abys byl aktivní v boji proti zlu.
Bůh chce zemi bez zla, bez démonů, bez ďábla, bez nemocí a bez smrti.
Tam kde je ve velké míře zlo, tam je zhouba a bída jak říká Boží slovo.
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Severní Korea je příkladem zhouby a bídy. Lidé jsou perzekuování i za běžné věci,
které jinde nikomu nevadí. Např. v době 100 denního smutku za mrtvého vůdce,
nesměl nikdo používat mobil, jinak byl uvězněn za vlastizradu. Ďábel v této zemi
zotročuje lidi pomocí několika jednotlivců. Lidé tam žijí v bídě a hladu. Toto jsou
znaky působení duchovního zla – bída, hlad, nemoci, předčasná úmrtí.
Po vítězství nad vlastní zkaženou přirozeností, nad vlastním zlem, můžeš bojovat
dobrý boj víry i za své okolí.
Efezským 6:12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem,
silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13 Proto vezměte na sebe plnou Boží zbro,j abyste se mohli v den zlý postavit na
odpor, všechno překonat a obstát.
14 Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15 obuti k pohotové službě evangeliu pokoje´
16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17 Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´.
18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale
se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
19 aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle
oznamovat tajemství evangelia,
Bůh chce, aby byl tento svět bez zla. Pro křesťany je to výzva, aby proti zlu bojovali.
Nemůžeš se spokojit s tím, že ty už jsi smířen s Bohem. Láska k bližnímu vede
k tomu, že nám není lhostejné, že naši bližní jdou do pekla. Bez Ježíše nikdo nebude
zachráněn. Proto musíš vést tento boj víry a bojovat legálním způsobem proti zlu.
Když vidíš nějaké zlo – je tvojí povinností se okamžitě modlit za jeho likvidaci a
odstranění ze tvého středu, ze tvého okolí.
Nebuď lhostejný ke zlu. Zlo se samo od sebe nezastaví, ale ničí co mu přijde do
cesty. Musíš ho nenávidět stejně jako Bůh a bojovat s ním.
Nedovol, abys byl trápen démony, nemocemi a chudobou.
Začni vést takový život, který se Bohu líbí, a budeš vítězit nad zlem.
Ježíš je na tvé straně, když bojuješ dobrý boj víry.
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