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Nevěsta Kristova a nevěstka.
Ježíš Kristus mluví o své církvi jako o své nevěstě. Kterou církev považuje Pán za svoji
nevěstu a která církev je nevěstkou? Odpověď nalezneme v Bibli.
Pravá církev je ta církev, která nekompromisně zjevuje lidem pravdu, zastává Boží pravdy i
proti většině obyvatel. Ježíš sám prohlásil, že v této zvrácené době musí lidé, kteří Ho chtějí
následovat jít proti proudu, proti světu, musí jít po úzké cestě, která vede do věčného života.
Svět si vytvořil svá pravidla a zákony, které mnohdy nesouhlasí s Božími pravdami a Božími
zákony. Bůh se nikdy nepřizpůsobí světské ideologii. On bude soudit lidi a národy podle své
pravdy.
Žalmy 96:10 Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím
neotřese. On povede při národů podle práva.
11 Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburácí,
12 pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese
13 vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a
národy podle své pravdy.
Člověk má jen omezený čas, aby se seznámil s Božími pravdami. Je povinností každého
člověka se seznámit s Božími zákony. Neznalost zákona neomlouvá. Bůh položí každému
člověku při svém soudu otázku: Přijal jsi záchranu v mém Synu Ježíši Kristu? Seznámil ses
s mými pravdami? Ne? Nemůžeš být v mém království. Když bude tvá odpověď kladná, pak tě
přijme do svého věčného království. Tuto otázku si může každý položit sám. Když bych teď
předstoupil před věčného Boha, byl bych přijat, nebo odsouzen?
Úkolem pravé církve je nezamlčovat soud, nezamlčovat to, že pokud se člověk neobrátí k Ježíši
Kristu a nepřijme Ho za svého Spasitele, nepožádá Ho o odpuštění hříchu, pak skonči v pekle.
Pravá církev nemlčí o nebi, o pekle, o věčném životě a o věčném zatracení v hořícím jezeře.
Falešná církev zamlčuje některé sporné otázky proto, aby neměla problémy se světem.
Boží duch zjevuje skrze apoštoly, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem.
Jakubův 4:4 Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem?
Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
Bůh proklel tento svět a obnoví ho až při druhém příchodu Ježíše Krista na zemi. Země je
prokletá kvůli hříchu lidí od Adama až podnes.
Žijeme v prokleté zemi, a proto nemáš milovat to, co je prokleté, ale to, co je požehnané a
svaté.
Proto Bůh hovoří o tom, že máme žít na zemi jako cizinci, protože naše pravé občanství je
v nebesích.
1 Petrův 2:11 Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto,
zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši,
12 a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše
dobré činy vzdali chválu Bohu `v den navštívení´.
Všimni si, že Boží duch vyučuje, že v tomto světě nemáme trvalý domov. Proto si nemáš
zakládat na tomto světě. Naše víra a naše skutky mohou jen částečně napravit některé
nedostatky, a to jen v omezené míře. Většina světa je proti Ježíši Kristu a proti Jeho vůli.
Proto také většina lidí ve světě skončí v pekle.
Falešná církev – nevěstka tyto pravdy zamlčuje, protože uzavřela tzv. falešný mír se světem.
Falešní věřící říkají, dejte nám pokoj a my dáme pokoj vám. Je to v naprostém rozporu s tím,
co přišel konat Ježíš Kristus.
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Matouš 10:34 Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale
meč.
35 Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
36 a `nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina´.
37 Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden.
38 Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39 Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
Lukáš 12:51 Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení!
52 Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti
třem,
53 budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce,
tchyně proti snaše a snacha proti tchyni."
Právě kvůli Ježíši Kristu dochází mezi lidmi k rozdělení v názorech i ve vztazích mezi nimi.
Na začátku křesťanství byli první věřící krutě pronásledování a zabíjeni. Dnes to většinou ve
světě bezbožní lidé nedělají, ale nenávist vůči Kristu a pravým křesťanům mají stejnou.
Je to nesmiřitelný boj mezi Boží pravdou a lží, mezi Boží spravedlností a nepravostí. Mezi
dobrem a zlem.
Nevěstka se snaží za každou cenu spolupracovat s bezbožným světem, aby se měla dobře a
neměla žádné konflikty. Nevěstka smilní s králi země a pronásleduje pravé Boží proroky, je
spitá krví proroků a Ježíšových svědků. Obětí nevěstky byl i Jan Hus, kterého tato nevěstka
nechala upálit.
Zjevení Janovo 17:4 Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem,
drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství,
5 a na čele měla napsáno jméno - je v něm tajemství: "Babylón veliký, Matka všeho smilstva
a všech ohavností na zemi."
6 Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když
jsem ji viděl.
Falešné církve a falešná náboženství připustí homosexualitu jako přijatelnou i v církvi, připustí
modloslužbu v církvi. Uctívání předmětů, věcí, andělů i lidí. Papež opět „nezklamal“. O
vánocích před celým světem „důstojně“ společně s církevními hodnostáři pokládali figurku
dítěte a po položení té figurce políbil kolínko. Jak naivní a hloupé. Takhle představuje falešná
církev přístup k Bohu a způsob uctívání Boha. Místo, aby uctívali živého Ježíše Krista, klaněli
se živému Ježíši Kristu, tak se pokloní před hračkou. Bylo to špatně zahrané loutkové divadlo.
A toto divadlo představují lidem o vánocích za vzor zbožnosti.
Když to normální nevěřící lidé vidí, tak si řeknou, že to křesťanství je naprosto k ničemu,
vysmívají se tomu. Místo, aby církve přivedli lidi o vánocích k pokání a k obrácení se k Ježíši
Kristu, přivedou je tyto falešné církve k posmívání se Bohu i věřícím. Falešné náboženské
obřady a falešné církve znevažují poslání Ježíše Krista, zesměšňují vážnost obrácení se a činění
pokání. Protože po takovémto vystoupení oficiálních představitelů těchto náboženství se lidé
nejenže neobrátí, ale ještě se utvrdí v tom, že je dobře, že neuvěřili takovému dětinskému
náboženství.
Pravá církev – nevěsta Kristova musí být nositelem pravdy a nesmí přistoupit na tento falešný
mír se světem a ďáblem. Pokud je satan na svobodě, tak jsi pořád v duchovní válce. Jsi v Boží
armádě. Kdo chce vypadat před lidmi dobře a stydí se za Boží pravdu, za toho se bude stydět
Ježíš Kristus při posledním soudu. Jestliže věřící lidé, kteří přijali pravdu a narodili se znovu,
chtějí žít v kompromisu se světem a s ďáblem, musí očekávat to, že je ďábel oklame a o
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všechno je okrade. Nemusíš si sám vyhledávat problémy a sporné věci, stačí, abys mluvil ze
srdce Boží pravdy a nepřátel budeš mít dost. Ale vždycky vyhraješ, protože Ježíš Kristus je
vítěz. Bůh nemůže prohrát.
Pravá církev touží po kontaktu s Ježíšem Kristem a po Duchu svatém. Bez Ducha svatého není
žádná svoboda v církvi a církev nezná pravdu.
Jan 16:13 Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude
mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.
Ježíš Kristus mluvil o poslání Ducha svatého, který bude usvědčovat svět.
Jan 16:7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k
vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.
8 On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:
9 Hřích v tom, že ve mne nevěří;
10 spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte;
11 soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.
Duch svatý je jediný, kdo zjevuje lidem v čem je hřích, spravedlnost i soud.
Hřích je v tom, že lidé nevěří v Ježíše Krista. Ježíš činil dobře všem lidem, miluje lidi. Proto
nemůže být nikdo zachráněn, kdo nemiluje Pána. Dokonce Boží duch dosvědčuje, že kdo
nemiluje Pána je proklet. To vytváří konflikt mezi lidmi.
Jedině Duch svatý dokáže usvědčit člověka z hříchu a přivést ho k pokání. Člověk se ale může
rozhodnout i vzbouřit se proti pravdě. Nikdo nemá výmluvu před Bohem.
Lépe je teď, když se někdo urazí a pak se obrátí k Ježíši Kristu, než když ho necháš v jeho
nevědomosti a hříchu a on zemře a bude odsouzen Bohem do pekla a pak do hořícího jezera.
Problém naší společnosti je v tom, že se podařilo předchozím ideologiím popřít existenci Boha,
nebe i pekla, popřít existenci satana, démonů. Bezbožné ideologie včetně ateismu a komunismu
vytvořily učení, že bez Boha lidé mohou žít šťastně a že k životu člověk Boha nepotřebuje.
Právě proto se celá společnost zvrhla. Takto vychovaní lidé nemají žádnou morální ani
duchovní odpovědnost před Bohem, ani před samotnými lidmi. Nemůže být vykonáván
spravedlivý soud. Ve světě se stále řeší, kdo koho zabil, kdo koho okradl, kdo zneužil svěřené
moci. Bezbožné učení popírá Ježíše Krista jako jediného Pána a krále světa. Je neustále
podsouváno lidem, že jediným pánem na světě je člověk.
Po ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista jen díky velké Boží moci a přítomnosti Ducha svatého
se podařilo rozšířit evangelium Ježíše Krista do světa. Mezitím se vyměnilo několik generací a
pokud lidé nebudou znovu zasaženi pravdou evangelia v moci Ducha svatého, nikdo se
neobrátí a nezachrání. Náboženství smíchaná se světskými ideologiemi jsou k smíchu a nemají
lidem co dát.
Potřebujeme si vyprosit od Boha znovu apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře, učitele,
(Ef.4.11.), kteří budou nekompromisně lidem říkat Boží pravdy.
V církvi má být místo pro práci Ducha svatého a jeho dary. Modlitby za uzdravení a vymítání
démonů, projevy Boží moci a Boží přítomnosti, včetně mluvení v nových jazycích, má být
normální součástí pravé Bohoslužby a pravé Boží církve. V některých církvích na světě se to
děje, ale informace o těchto církvích jsou buď zamlčeny, a nebo sdělovacími prostředky
překrouceny a zkresleny tak, aby to v lidech vyvolalo strach, odpor a odmítnutí.
Chceš-li i v roce 2014 mít požehnání, musíš ještě více usilovat o přátelství a Duchem svatým a
toužit po Boží přítomnosti.
Svět ani falešná náboženství bez moci Ducha svatého ti nemá co dát.
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1 Janův 2:17 A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
I když jsi nedosáhl velkých úspěchů v minulosti, to neznamená, že by Bůh už skončil ve tvém
životě s proměnou a posilováním tvé víry.
Všechno má svůj čas a růst. Musíš se zavázat, že dále budeš věřit v Ježíše Krista a budeš Ho
následovat.
Pán řekl:
Lukáš 9:23 Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj
kříž a následuj mne.
24 Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne,
zachrání jej.
25 Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?
26 Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě
své i Otcově a svatých andělů.
Nestyď se za Ježíše i v roce 2014 a nezapírej svoji víru. Mluv pravdu a jdi proti proudu tohoto
světa v pomazání Ducha svatého.
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