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Úkol křesťanů.
Matouš 5:13 Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu
již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
14 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
16 Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu
Otci v nebesích.
Svět se blíží ke své poslední fázi před příchodem Ježíše Krista na zemi. Přiblížili jsme se
k duchovní noci. Zlé démonické síly se aktivizují i padlí andělé začínají přesvědčovat lidi ke
zlému.
Ježíš Kristus řekl, že poslední doba bude jako doba za dnů Noé. Lidé dostali varování, aby se
obrátili od svých zlých skutků už skrze Henocha a pak skrze Noa, který dostal zjevení od Boha,
že Bůh chce zničit člověka potopou světa. Země byla před Bohem zkažená. Každý výtvor mysli
i srdce člověka byl 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.
Jak se může stát, že člověk nenávidí dobro a miluje zlo? Bůh stvořil člověka dobrého. Bůh dal
člověku svědomí, které ho jednou hájí, jednou obviňuje. Člověk po hříchu ztratil nadpřirozenou
schopnost vidět do duchovního světa. Jeho duch se naplnil hříchem a nad člověkem začala
vládnout smrt. Když člověk vypadne z Boží přítomnosti, pak je formován těmi duchy, kteří ho
ovládnou. Zemi ovládli padlí andělé, kteří vedli lidi ke zlu. Člověk se stane zlým, když potlačí
svědomí. Když je člověk před Bohem v pořádku, a když zhřeší, pak jeho duch vytvoří výčitky
svědomí a pokud je člověk poslušný, činí pokání a usiluje o smíření s Bohem i s lidmi. Jiný
případ nastane, když člověk vědomě potlačuje svědomí. Pak se stane zlým. To se stalo v době
před potopou. Bůh před potopou nevydal žádný zákon co je a co není hřích. Každý dostal od
Boha do srdce Boží zákon a věděl co je dobré a co je zlé. Po hříchu člověk odmítl poslechnout
tento Boží zákon a jeho skutky podporované ďáblem se staly zlé.
Přijde doba, kdy lidé začnou říkat dobru zlo a zlu dobro.
Izajáš 5:20 Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za
tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
V době Noa, byla převrácená sexualita, homosexualita se rozmohla, perverzita, pak velké
násilí. Silnější utlačovali slabší. Satan se od začátku vzbouřil proti Božím zákonům a chce
převrátit čistý Boží způsob života v nevázanost, zvrácenost, zlost. Chce vnutit lidem názory, že
např. nemanželský sex je dobrý, že homosexualita je dobrá. Rodina se hroutí, protože jsou
podkopávány zásady zdravého života, které určil Bůh. Bůh říká, že žít bez manželské smlouvy
je zlé a je to hřích. Satan vyučuje, že žít mimo manželskou smlouvu je dobré. To jsou ty věci,
které se převracejí v pravý opak. Lidé, kteří žijí ve hříchu, přijímají tyto satanovy myšlenky a
vadí jim, když se mluví o pravdivých Božích zákonech.
Totéž platí o křesťanech, kteří upadnou do hříchu, pak jim vadí Boží přítomnost a velmi těžce
se vracejí zpátky k Bohu.
Křesťané mají za úkol přijmout Boží zákony a svým čistým způsobem života mají ukázat
lidem, že život v pravdě je požehnáním a život ve lži a vzpouře proti Bohu je prokletím.
Podle Božího slova bude zvrácenost ve světě pokračovat. Ježíš už v době, kdy žil na zemi, toto
pokolení prohlásil za zvrácené.
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Matouš 17:17 Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi?
Apoštol Petr pak vyzýval lidi, aby se zachránili z tohoto zvráceného a nevěřícího pokolení.
Po Petrově kázání se lidé začali obracet.
Skutky apoštolské 2:37 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním
apoštolům: "Co máme dělat, bratří?"
38 Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na
odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
39 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš
Bůh."
40 A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto
zvráceného pokolení!"
41 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.
Bůh si přeje, aby křesťané svítili jako hvězdy v tomto zvráceném pokolení.
Filipským 2:15 abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení
pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět,
Křesťané nemohou zastavit nástup antikrista, ani nemohou zastavit lidi, aby se nevydali zlu.
Úkolem křesťanů je zpomalit nástup zla, zpomalit devastaci a zkaženost společnosti.
Křesťané nejsou žádní zpátečníci, jak si někteří myslí. Jsme pro to, aby se používaly ty
nejmodernější technologie pro dobro lidí. Aby se např. jezdilo auty na vodík, nebo elektřinu ze
solárních panelů a na takové zdroje, které neničí okolní přírodu. Nejsme proti technickým
vymoženostem a dobrým vynálezům, které pomáhají a ulehčují život lidem.
Jsme proti morální a duchovní devastaci lidí. A to není žádné zpátečnictví. Zpomalením
nástupu zlého se zamezí velkým škodám v naší generaci. Když padlí andělé převezmou vládu
nad politiky a lidi v moci postavené, pak oni nebudou schopni vykonávat žádný dobrý skutek a
neprosadí žádný dobrý zákon. Samotní politici jsou mnohdy bezradní, protože se věci odvíjejí
jinak, než si přáli. Chtěli dobro a nastolilo se zlo. Padlí andělé ovlivní mysl nevěřících tak, že
nebudou schopni prosadit dobré věci. Tak jako Pilát věděl, že soudí nespravedlivě Ježíše.
Věděl, že se nedopustil ničeho, za co by si zasloužil podle tehdejších zákonů smrt. Přesto pro
nátlak satanovy moci na jeho mysl – vyhrožoval mu skrze dav zfanatizovaných lidí, podepsal
rozsudek smrti pro Ježíše. Zmohl se jen na to, že si před lidmi omyl ruce a prohlásil, že není
odpovědný za smrt Ježíše. Byl odpovědný, ale nebyl na takové morální a duchovní výši, aby se
postavil proti satanu.
Matouš 27:22 Pilát jim řekl: "Co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš?" Všichni
volali: "Ukřižovat!"
23 Namítl jim: "Čeho se vlastně dopustil?" Ale oni ještě více křičeli: "Ukřižovat!"
24 Když pak Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že pozdvižení je čím dál větší, omyl si ruce před
očima zástupu a pravil: "Já nejsem vinen krví tohoto člověka; je to vaše věc."
Ani ty neobstojíš, pokud nebudeš mít větší moc než ďábel.
Jak mohou křesťané zpomalit rozklad společnosti? Musí být duchovně a morálně na vyšší
úrovni než nevěřící lidé, než okultisté. Jak toho mohou dosáhnout?
Musíš učinit to, co řekl Petr lidem, kteří byli zasaženi v srdci po jeho kázání.
Obraťte se a přijměte křest ve jméno Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar
Ducha svatého. Musí mít nadpřirozenou moc od Boha skrze Ducha svatého. Bez něj nejde nic
v tomto světě dělat.
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Křesťané mají být jako Noe a mají připravit koráb. Koráb není církev, ale Boží přítomnost,
která tě obklopuje. Mnozí to špatně vykládají a říkají, že koráb je církev. Jeká církev? Církevní
budova lidi nezachrání, ani nějaké církevní poučky. Musíš žít v Duchu svatém, ne podle těla.
První učedníci nesměli vyjít ven, dokud nebyli vyzbrojeni mocí z výsosti.
Ježíš po vzkříšení navštívil učedníky.
Lukáš 24:49 Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete
vyzbrojeni mocí z výsosti."
50 Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim;
51 a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe.
Ve skutcích je znova výzva, aby učedníci počkali na moc Ducha svatého. Sk. 1:8
Skutky apoštolské 1:8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi
svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země."
Učedníci zůstali pohromadě a prvních 120 učedníků bylo pokřtěno v Duchu svatém. Od té
doby teprve nastala služba Ducha. Byla nahrazena služba litery, službou Ducha. Litera zabíjí,
ale Duch obživuje.
Učedníci se svorně modlili i se zbožnými ženami a pak se o letnicích strhl hukot z nebe a
naplnil celý dům.
Skutky apoštolské 2:2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil
celý dům, kde byli.
3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim
Duch dával promlouvat.
To byla ta největší událost v historii lidstva. Bůh dal svého Ducha lidem, kteří uvěřili Ježíši
Kristu. Od té doby učedníky zajímala jediná věc. Přijali jste Ducha svatého?
Nezajímalo je, jestli postavili církevní budovu, nezajímalo je, jestli už vytvořili správný název
své církve. Jediné oprávnění ke službě Bohu, je Duch svatý ve věřícím.
Ježíš byl naplněný na zemi Duchem svatý a mocí. A to samé chce, aby i jeho následovníci byli
naplnění stejnou mocí a silou – Duchem svatým i dnes!. Jan o Ježíši řekl: „On vás bude křtít
Duchem svatým a ohněm“. Mat. 3:11.
Duch svatý ve věřících je jediná moc, která může zabrzdit šířící se zlo.
Skutky apoštolské 19:1 Zatímco byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím
a přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky.
2 Zeptal se jich: "Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?" Odpověděli mu: "Vůbec
jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý."
3 Pavel řekl: "Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?" Oni řekli: "Křtem Janovým."
4 Tu jim Pavel prohlásil: "Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby
uvěřili v toho, který přijde po něm - v Ježíše."
5 Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.
6 Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém
vytržení.
7 Těch mužů bylo asi dvanáct.
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Když Pavel přišel k nějakým učedníkům, kteří se hlásili k Ježíši Kristu, tak první otázka byla.
Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého? Skutky apoštolu pokračují i v dnešní době. Pán
neukončil službu Ducha svatého na zemi. I dnes mají být muži i ženy pokřtěni v Duchu svatém,
mají chválit Boha v nových jazycích, mají přijímat duchovní dary.
Zeptej se křesťanů, se kterými se chceš modlit. Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?
Splň všechny podmínky, aby tě Ježíš pokřtil. V Duchu svatém křtí jedině Ježíš Kristus a ten ví,
jak jsi na tom se svojí vírou, poslušností a poddaností pravdě.
To je to nejdůležitější pro křesťany. Pokud neusilují křesťané o křest v Duchu svatém, pak
zůstanou v hlubokém náboženství.
Křesťanství bez Ducha svatého není žádné křesťanství, ale klub kolem bible.
Nechceš přece být v nějakém křesťanském klubu, kde si vysvětluje každý Písmo „jak to sám
cítí“, ale v církvi, kde je Boží přítomnost, kde Písmo vysvětluje Duch svatý skrze věřící, kteří
Ho přijali. Duch svatý je velmi citlivá osoba, kterou je možné zarmoutit vzpourou proti pravdě,
protože On je Duchem pravdy, můžeš Ho zarmoutit také křikem, neláskou, tvrdostí srdce,
neposlušností, vzdorovitostí a nepoučitelností. Můžeš Ho zarmoutit i odmítáním Bohem
určených a povolaných služebníků, kteří přijali služební dary a chodí v Duchu svatém.
Nemusíš poslouchat ty lidi, kteří nechodí v Duchu svatém. Na náboženských přednáškách a
bezduchých řečech o Bohu neztrácej čas. Važ si všech, kteří v Duchu svatém chodí a jednají
podle Boží vůle.
Milost je podmíněná. Noe dostal milost proto, že žil bezúhonně před Bohem, nelíbil se mu
tehdejší zvrácený svět. A Bůh mu dal milost. Jaké vlastnosti byly potřebné pro Boží milost?
Genesis 6:8 Ale Noe našel u Hospodina milost.
9 Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s
Bohem.
Milost je Boží dar, ve kterém Bůh zjevuje sám sebe, dává se poznat pokorným lidem a
informuje je o budoucnosti. Kdo má milost u Boha, toho Bůh informuje o svých plánech, aby
se mohl člověk zachránit před hrozícím Božím soudem. Proto Noemu zjevil Bůh svůj plán
zničení lidstva potopou světa.
Kdo nemá od Boha milost, neví o Bohu nic, ani o Jeho plánech. Milost je schopnost přijmout
odpouštění hříchů. Bůh se smilovává nad pokornými.
Bůh se smilovává nad každým, kdo je pokorného a poslušného ducha.
Kdo nežije v milosti, žije ve zmatku, strachu a v nevědomosti. Stále jen bloudí.
Bůh nechce, abychom bloudili v duchovním světě, ale abychom byli seznámeni s Božími plány
i v dnešní době.
A Bůh si přeje, aby křesťané přijali Boží moc – Ducha svatého k Boží službě a k ničení skutků
zlého. Bez této moci budeš jako Pilát, budeš vědět, že je něco špatně, ale nebudeš mít sílu a
moc postavit se proti zlému a vyhnat satana, padlé anděly a démony ze svého města, ze svého
domu, ze svého těla. Poslední doba se bude vyznačovat silnějším démonizováním lidí.
Psychiatři budou mít stále více práce, ale žádné léky neosvobodí lidi od démonů. Zlost,
nenávist a agresivita v lidech se bude stupňovat. Démoni v lidech budou stále více uplatňovat
svoje zvrácené touhy. Jedinou šancí na osvobození je přijít k Ježíši Kristu a prosit o milost a
osvobození. K tomu mají pomáhat věřící křesťané, kteří se nechali pokřtít Ježíšem Kristem
v Duchu svatém.
Boží duch je pouze s těmi, kteří Ducha svatého neodmítají. Úkol křesťanů je být světlem a solí
pro tento svět. Tento úkol zvládne jen člověk, který se bude naplňovat Duchem svatým a
nebude se bouřit proti Němu. Vítězit nad zlem je možné jen s Duchem svatým v srdci.
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Bez Ducha svatého je každý věřící už teď poražený. Náboženskými frázemi, ani vyslovováním
slova Ježíš bez moci Ducha svatého toho Zlého nezastavíš, ani neohrozíš. Budeš jen k smíchu
andělům i lidem. Je to jako kdybys chtěl zničit tank holýma rukama. Je to sice hrdinský počin,
ale nevede k žádnému vítězství, ale jen k porážce. Ty máš ale vítězit nad zlem.
Lukáš 11:13 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš
Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!"

