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Kdo je v Kristu je v Boží rodině.
Bůh se spojil s člověkem a vytvořil novou rodinu.
Bohu se zalíbilo přebývat mezi lidmi.
Lukáš 2:8 A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého
stáda.
9 Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich
veliká bázeň.
10 Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
11 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
12 Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí."
13 A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
14 "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."
Hlavním poselstvím vánoc je to, že Bůh se stal člověkem a s člověkem se spřátelil a zamiloval
si ho. Musíme si uvědomit, že před stvořením hmotného světa už byl duchovní svět, ve kterém
byly stvořeny vznešené duchovní bytosti a andělé. Všechno v duchovním světě je na
nesrovnatelně vyšší úrovni než v hmotném světě. Přesto se i v tomto dokonalém světě našel
anděl, který se pro svoji pýchu vzbouřil a stal se temným odpůrcem Božím - satanem.
Zlo už existovalo předtím, než Bůh tvořil člověka. Satan v podobě hada vstoupil do zahrady
Eden a svedl lidi do hříchu. Veškeré zlo pochází od satana a po hříchu lidé ztratili věčný život.
Bůh od začátku věděl, že bude neustálý boj mezi dobrem a zlem a ponechal všem duchovním
bytostem možnost, aby se rozhodly na čí stranu se dají. Nemůžeš být zlým, když nepropadneš
zlu. Adam byl stvořený jako dobrý člověk. Zlu propadl, až když nevěřil Bohu. Nevěra
způsobila to, že Adam propadl zlu a smrti. Zlo tedy pochází z nevěry. Od té doby se žádný
člověk nenarodí dobrý, jenom Bůh je dobrý.
Boží andělé, kteří odpadli, také propadli zlu proto, že přestali věřit Bohu.
Když přestaneš věřit v dobrého Boha, propadneš zlu, odpadneš a ztratíš věčný život. Nevěra a
zrada je proto před Bohem největším hříchem těch, kteří Boha poznali a pak odpadli.
Boží andělé znali Boha a věděli, že je dobrý, milující a spravedlivý.
Když dlouhodobě někdo žije v blahobytu, v dostatku, nadbytku, netrpí žádnou nemocí,
nemá žádné problémy a těžkosti, pak je snadnou kořistí zlé propagandy. Ďábel (tehdy ještě
Lucifer) dokázal oklamat třetinu andělů svojí propagandou o lepším životě bez Boha. V
podstatě chtěl dokázat, že i bez Boha mohou stvořené bytosti žít šťastně, že nemusí být závislí
na Stvořiteli. Ve své pýše a domýšlivosti vůbec nevzal do úvahy fakt, že veškerá energie,
veškeré statky ať už duchovní nebo hmotné, jsou majetkem jediného Pána nebe a země všemohoucího Boha. Chtěl prostě ukrást Boží majetek, co sám ďábel nevytvořil, chtěl jenom
tyto statky užívat. Chtěl víc, než mu Bůh ve své milosti dal. Od té doby krade a je Ježíšem
nazván zlodějem, vrahem a lhářem.
Uvědom si, kdo je majitelem celého vesmíru. Tyto fakty se snaží ďábel stále zakrývat a tvrdí
lidem, že všechno kolem nich není od Boha, ale že hmota je věčná a byla tu vždycky.
To je velký podvod předkládaný celému lidstvu. Hmota existuje jen krátkou dobu a má svůj
počátek a bude mít i svůj konec. Hmota je dočasná, Bůh je věčný.
Když Bůh viděl, že třetina andělů podlehla satanovu svodu, pak se rozhodl, že toto místo
naplní jinými tvory, kteří se rozhodnou poslouchat Boha a kteří budou Bohu věrní. Zamiloval si
člověka a nabídl mu obecenství se sebou. V hmotě jme postaveni pod anděly, ale po vzkříšení
budeme nad anděly. Tento fakt satan nemůže snést a z velké závisti a nenávisti se snaží všem
lidem zabránit, aby mohli vstoupit do nebes, do místa, kde kdysi byl. Člověka považoval za
méně hodnotné stvoření s nepatrnými schopnostmi a teď zjistil, že člověk naplněný Duchem
svatým může ďábla a démony vyhánět z jejich pozic. To je velké ponížení pro tohoto pyšného
padlého anděla.
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Ježíš Kristus přišel na zemi v poníženosti, narodil se ve chlévě, ne v přepychovém paláci. Byl
od začátku ďáblem pronásledován. Ďábel stále vytváří negativní kampaň proti Ježíši Kristu a
proti všem, kdo v Ježíše Krista věří a následují Ho. Nemůže snést ten fakt, že si Bůh člověka
zamiloval a jeho vyhodil z nebeského království a čeká ho hořící jezero, kde bude na věky věků
uvězněn.
Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho
věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Lidé mají jedinečnou šanci dostat se do Boží rodiny skrze víru v Ježíše Krista. Proto je na zemi
neustálý boj mezi dobrem a zlem, aby se rozhodlo, kdo bude přijat a kdo bude odsouzen.
Zbabělci, zrádci, nevěrní nevstoupí do Božího království. Ty musíš zvítězit v tomto životě.
Když ztratíš víru, dostaneš se pod vliv ďábla. Někteří věřící se nikdy pořádně neobrátili. Jen
uvěřili, ale nepracují na své proměně charakteru, na svém očištění srdce. Zůstávají stejně hříšní,
jako před obrácením. Nesmíš dovolit, aby se tvé srdce zatvrdilo ve vzdoru proti domluvám,
proti kázni a proti výchově. Když si řekneš, že už žádné poučování a rady nepotřebuješ, pak
jedeš z kopce do pekla. Takový byl i satan, ve skutečnosti prohlašoval, že nepotřebuje být
vedený Bohem, že nemusí poslouchat, že už je tak chytrý a schopný, že si vystačí sám. Tak se
všechno dobré v něm zkazilo a není v něm nic dobrého, jen samé zlo.
Když lidé následují svět a učení "boha tohoto světa - satana" odpadají od Boha. Písmo nás
varuje, abychom nebyli nevěrní.
Židům 3:12 Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl
od živého Boha.
Odpadávání začíná milováním světa, který Bůh odsoudil k záhubě. Vládcem tohoto světa je
satan.
1 Janův 2:15 Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm
není.
16 Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v
životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.
17 A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
Po hříchu už svět není normální. Zlo se stále rozšiřuje, protože vládce toho světa - satan ví, že
má velmi málo času. Ty se ho neboj a všude ho vymítej a nič jeho skutky.
Bůh má pro tebe lepší život než je tento svět.
Bůh tě povolal do své slávy.
Efezským 1:11 On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své
vůle, dostalo podílu na předem daném poslání,
12 abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy.
13 V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili
mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého
14 jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.
2 Timoteovi 2:10 A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši
a věčné slávy.
Nejde jen o to, aby ses zachránil a nějak přežíval v tomto světě. Bůh tě vyvýší nad anděly a dá
ti určitou úctu, uznání a slávu - to je vznešenost, která představuje dobrý charakter, milost,
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moudrost, lásku, a další vlastnosti, které má Bůh. Sláva představuje určité ohodnocení
duchovních bytostí. Podle toho jsou pak postaveni před Bohem a mají k Němu přístup. Někteří
andělé mají větší slávu a jiní menší.
Určuje to také postavení v nebeském království. Každý se nedostane do těsné blízkosti Otce.
Boha Otce viděl jen Boží syn Ježíš Kristus. Ostatní stvoření - andělé i lidé Boha neviděli a ani
neuvidí. Ježíši byla pak dána veškerá moc na nebi i na zemi. U Ježíše jsou pak vznešení andělé
a vyvolení lidé, kteří jsou obdařeni Boží slávou, kterou jim Pán dal, protože byli poslušní, věrní
a nezradili Ho i za cenu smrti. Takových lidí si Bůh velmi váží.
Sláva představuje i duchovní moc.
Lukáš 10:19 Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele,
takže vám v ničem neuškodí.
1 Janův 3:1 Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a
jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.
2 Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že
mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.
3 Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.
Jsme děti Boží a patříme do rodiny společně s apoštolem Pavlem, Petrem a všemi ostatními
bratry, kteří už nás předešli a čekají na nás, abychom se společně ujali vlády na zemi v
tisíciletém království a pak byli společně v Božím nebeském království. Na zemi si važme
těch, kteří nás teď vedou.
Ježíš Kristus sám rozdělí lidi na ovce a kozly.
Matouš 25:31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu
své slávy;
32 a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř
odděluje ovce od kozlů,
33 ovce postaví po pravici a kozly po levici.
34 Tehdy řekne král těm po pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království,
které je vám připraveno od založení světa.
35 Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách,
a ujali jste se mne,
36 byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení,
a přišli jste za mnou.´
37 Tu mu ti spravedliví odpoví: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo
žíznivého, a dali jsme ti pít?
38 Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39 Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?´
40 Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto
mých nepatrných bratří, mně jste učinili.´
41 Potom řekne těm na levici: `Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného
ďáblu a jeho andělům!
42 Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
43 byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem
nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.´
44 Tehdy odpoví i oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého,
nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?´
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45 On jim odpoví: `Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných,
ani mně jste neučinili.´
46 A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."
Co to znamená pro nás? Ten, kdo neponese ovoce, nevejde do Božího království.
Bůh nesvěřil evangelium Ježíše Krista andělům, ale lidem. Ty jsi vyslancem na této zemi a
představuješ Boží království. Jaký obraz o Božím království vydáváš?
Naše skutky nás prozrazují. Co přinášíme tomuto světu? Máme sloužit slovem i skutkem.
Nesmíme žít zbabělý život. Nežij ve strachu, ale směle a věrně služ Pánu. Pán je mezi námi.
Matouš 18:19 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."
Bůh nás chce obdarovat nebeskými dary i všemi potřebami, které máme pro život.
Když chceš žít vítězný život, nemůžeš být "singl" jen sám pro sebe. Pán vytvořil církev, do
které povolává všechny, které zachránil.
Filipským 4:19 Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v
Kristu Ježíši.
20 Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.
Písmo říká, že všechno je možné tomu kdo věří.
Vírou se stáváš občanem Božího království, dědicem, vyslancem na zemi, členem Boží rodiny.
Jsi zapsán do knihy života a Bůh se o tebe stará a nikdy tě neopustí.
Jsi vojákem Ježíše Krista a zároveň knězem.
Buď připraven vydávat svědectví tomuto světu o věčné pravdě o Ježíši Kristu.
Boží království je stále otevřené, ale také peklo je otevřené. Bojuje se tvrdě o každého člověka.
Rozhodnutí je na každém, co se svým životem udělá. Můžeš se zachránit, nebo také zahubit.
Zvol si život - Ježíše Krista Nazaretského.
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