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V Duchu a v pravdě.
Ježíš Kristus přišel na zem, aby lidi přivedl k Otci. Lidé se dostali pod moc hříchu, pod moc
satana, padlých andělů a démonů. Ďábel od počátku hřeší a je nazván lhářem, zlodějem a
vrahem. Nesmíš zapomenout, že jeho vlastnosti se nezměnily. Veškeré trápení na zemi je proto,
že lidé nežijí ve spojení s dobrým Bohem, ale jsou pod vládou zlého padlého anděla. Tato vláda
se ukončí příchodem Ježíše Krista na zemi. Do té doby lidé budou stále konfrontováni
s královstvím Božím, které představuje Ježíš Kristus a královstvím temnoty a zla, kterému velí
vzbouřený anděl satan a je současně bohem nevěřícího světa.
Ježíš přišel proto, aby lidem zjevil pravdu – Boží pravdu o věčnosti. Ukázal způsob, jak se lidé
mohou zachránit. Důležité je si uvědomit, že Bůh bude soudit lidi podle své pravdy. Proto je
nutné pro záchranu si zamilovat pravdu, která je schopna odhalit lži a veškeré zlo.
Jak se může člověk vyznat ve směsi názorů a ideologii? Jediný způsob je přijmout Boží pravdy
a podle této pravdy pak musí korigovat své rozhodování a svůj život.
Ježíš řekl židům, kteří mu uvěřili.“Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
Jan 8:32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."
Aby se lidé vymanili z moci lži, ze svého trápení i nemocí, musí poznat pravdu, která je
osvobodí. Když je nepřítel skrytý, pak nemůžeš proti němu bojovat. Když lidé nepřijmou
pravdy, podle kterých Bůh stvořil tento svět, budou mít spoustu svých vlastních teorií, které
budou jen teorie, ale nezjeví lidem skutečnou podstatu světa.
Bůh chce, aby se lidé odvrátili od lži a přijali skutečnou pravdu, která je osvobodí.
Co představuje v duchovním světě pravdu? Zdroje pravdy:
1.Ježíš Kristus. Ježíš prohlásil (když se Tomáš ptal na cestu k Bohu) Jan 14:6 Ježíš mu
odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Ježíš Kristus je nositelem pravdy, protože Bůh je pravda, žije v pravdě a není v Něm žádná lež,
ani podvod ani lest. Když lidé odmítnou přijmout Ježíše Krista, nemohou poznat Boží pravdu.
Život ve lži vede do krachu. Nikdy nevíš, kdo tě podvede, kdo tě zradí. Všechno co Ježíš říkal
na zemi, byla pravda.
2.Boží slovo.
Žalmy 119:142 Věčně spravedlivá je tvá spravedlnost, tvůj Zákon je pravda.
Žalmy 119:160 To hlavní v tvém slovu je pravda, každý soud tvé spravedlnosti je věčný.
Ježíš se modlil za učedníky
Jan 17:17 Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
To hlavní v celé bibli je pravda. Láska je v rovnováze s pravdou. Kdyby někdo tvrdil, že láska
je nad pravdou, pak by nemohl Bůh vykonat žádný soud. Bůh miluje lidi, přesto mnohé pošle
do pekla. Pravá láska je ta, která respektuje pravdu. Nemůžeš milovat své děti, rodiče nebo své
příbuzné více než pravdu – než Ježíše Krista. Ježíš řekl, že když někdo miluje své příbuzné,
nebo lidi, více nežli Jeho, není Ho hoden. Máš milovat lidi, ale nesmíš je následovat, když
nežijí v pravdě. Nesmíš přijímat názory lidí, kteří nežijí v pravdě. Písemným zdrojem pravdy je
Boží slovo – bible. Podle tohoto slova je důležité jednat v osobním životě. Bible zjevuje
základní pravdy o Bohu, o nebi a o pekle.
3.Duch svatý. Duch svatý je Duchem pravdy.
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Jan 15:26 Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce
vychází, ten o mně vydá svědectví.
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.
14 On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
Duch svatý vyučuje křesťany a zjevuje jim všechno, co přijme od Ježíše. Ducha svatého nejde
oddělit od Ježíše ani od slova Božího. Pravý Duch svatý nikdy nepůsobí rozpor mezi Ježíšem,
Božím slovem a zjevením, které dává. Pravý Duch svatý vede k poznání Ježíše a k poznání
slova Božího.
Právě z této neznalosti vzniklo velmi mnoho směrů a hnutí, které nejsou v poznání Pána
jednotní.
Poznání Božích pravd se děje po celý život křesťana. Proto je tak důležité žít v pokoře před
Bohem a v poučitelnosti. Nikdy na tomto světě nemůžeš říci, že už znáš všechno.
Můžeš být jen blíž k pravdě nebo dál od pravdy.
Proč lidé odpadají od živého Boha? Protože v určitém období svého života, podlehnou nějaké
lži.
První extrém je ten, že někteří věřící říkají, že nejdůležitější je jen Boží slovo – bible a že není
třeba usilovat o křest v Duchu svatém s jeho dary a projevy. Luther přinesl zjevení Božího
slova, od kterého např. katolické římské náboženství odstoupilo a založilo si své náboženství,
které není založeno na pravdivosti Bible, ala na jejich vlastních výmyslech. Používají částečně
výroky z bible, ale hlavně své vlastní nápady. Jsou to duchovní podvodníci, kteří kramaří
s Božím slovem. Když se smíchá část pravdy z bible se lží, pak se celá pravda zkazí.
Tvrdí, např. že Ježíš Kristus je spasitel světa, ale zároveň učí, že Marie – matka Ježíšova je
spoluvykupitelka. Je to lež a blud. Tvrdí, že Ježíš zemřel za hříchy světa – to je minulý čas a
přitom při každé své tzv. bohoslužbě obětují znovu Ježíše Krista Bohu. Další blud. Když Ježíš
už byl obětován v minulosti, nemůže být znovu a znovu obětován v současnosti.
Tvrdí, že je jen jeden Bůh, ke kterému se máme modlit a obracet a přitom vedou své věřící
k tomu, aby se obraceli v modlitbách ke svatým a andělům i papeži. To je modloslužba a tak
vedou lidi do základního hříchu – nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
Exodus 20:3 Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
4 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve
vodách pod zemí.
5 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.
Člověk může uctívat jen pravého Boha, ne stvoření. Bůh zakázal uctívat anděly, lidi a modly –
sochy, obrazy. Je toho mnohem víc, například o posmrtném očistci, o kterém není v bibli nikde
zmínka. Naopak je řečeno v bibli, že každému člověku je dána jen jediná možnost tady na zemi
a pak po smrti bude soud. Žádný očistec neexistuje.
Ve skutečnosti římsko – katolické náboženství není křesťanská církev, ale směs různých
náboženství, světské kultury, starozákonní bohoslužby a pohanství. Je to falešná církev. Je to
vícehlavé náboženství. Nedrží se jediné hlavy – Ježíše Krista, podle toho byli první učedníci
nazváni – kristovci v Antiochii, že se drželi jedině Krista. Římské katolické náboženství má
více „hlav“, ke kterým se mohou lidé obracet, ke Kristu, k Marii, ke svatým, k andělům,
k papeži. Toto vícehlavé náboženství proto není křesťanskou církví, protože se nedrží jediné
hlavy – Ježíše Krista. Mělo by se spíše nazývat „Mariánsko, kristovsko, andělsko, papežské
náboženství.“
Efezským 4:15 Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,
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Koloským 1:15 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
16 neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak
nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
17 On předchází všechno, všechno v něm spočívá,
18 on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž
má prvenství ve všem.
Evangelikální směr je blíže pravdě Božího slova než římské katolické náboženství.
Problém evangelikálního náboženství je v tom, že nepřijalo Ducha svatého s jeho dary a
projevy. Nerozumí proto Božím zjevením, nemá žádnou duchovní Boží moc, nemůže bojovat
proti ďáblovi duchovními zbraněmi, a proto musí žít v trápení, které jim ďábel dává, protože se
neumí účinně bránit. Někteří takto věřící říkají, např. že když je věřící člověk nemocný, pak je
to Boží vůle. Mají strašného boha, který je preventivně trápí, aby je pak mohl léčit. Vůbec
nechápou, jaký je skutečný Bůh Otec.
Pak přišlo charismatické hnutí, které dalo důraz na Ducha svatého a jeho dary a jeho projevy.
Problém nastal v okamžiku, když charismatici přestali kontrolovat své proroctví s Božím
slovem. Někteří nepřijali ani některé dary – jako rozlišování duchů, nevymítají démony, a proto
je démoni oklamali. Dostali se do bláznovství, kdy nejsou schopni posoudit co je z pravého
Ducha svatého, co je z těla a co je z ďábla. Proto se stává, že někteří charismatici se odtrhli od
pravdy Božího slova a znovu se spojují s falešným římsko-katolickým náboženstvím. (např.
Ekman- zakladatel „Slova života“, který přímo přešel k římskému náboženství, nebo
simpatizující s římským náboženstvím - Kopeland charismatik - učitel o prosperitě).
Boží pravda se dá udržet jedině v poslušnosti Ježíši Kristu, Božímu slovu i Duchu svatému.
Když cokoliv odstraníš ze svého poznávání, dostaneš se buď do zákonictví, nebo do falešné
předuchovnělosti, kterou podporují démoni a ne Duch svatý. Takový charismatik, když hovoří
o svých úspěších, pak musíš celé jeho nadšení podělit 100, aby ses dostal trochu k realitě
skutečnosti. Je tam velké přehánění a duchovní nadřazenost.
Ježíš Kristus vždycky říkal, že plní vůli Otcovu a neodbočí od Božího slova, pokud se všechno
nenaplní. Chodil v pomazání Ducha svatého, činil divy a zázraky a vyučoval Božím pravdám
z Božího slova.
Toto je cesta zdravého křesťanského života. Držet se Ježíše Krista, chodit v Duchu svatém a
kontrolovat každou činnost Božím slovem.
Jan 4:23 Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho
uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."
Poslední doba bude mít jen dvě církve nevěstu Kristovou a nevěstku. Vyber si, kam chceš
patřit.
V Duchu a v pravdě znamená být stále v kontaktu s Ježíšem Kristem a stále usilovat o naplnění
Duchem svatým. Slovo a Duch se nedá oddělit. Kdo to činí, pak upadne do lži.
KJ.

