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Zkoumejte duchy.
Pro neznalost a nevěru Bohu lidé padli do hříchu a odpadli od živého Boha, protože nerozeznali
ducha klamu a podvodu od ducha pravdy. První lidé žili v blahobytu v dokonalé Boží lásce a
Bůh je obklopil veškerým dobrem a svojí přízní. Lidé do té doby neznali zlo, ani smrt, ani lest,
ani podvod. Když žiješ v ideálním prostředí, nepřijde ti na mysl, že by mělo být něco špatného,
když zkusíš něco, co je zakázané. Ďábel nepřichází hned s takovou lží, kterou bys okamžitě
odhalil a odmítl. Neřekne ti např. že neexistuje slunce, protože to nemůže popřít a zpochybnit.
To, co už jsi poznal na 100 %, to ti nezpochybní, protože ví, že bys mu nevěřil. On přichází
nejdříve s polopravdou, pochybnostmi, nedůvěrou. Evě neřekl, že Bůh neexistuje, nebo že by
Bůh pro lidi nechtěl dobro, protože Eva žila v Boží přítomnosti a dobré od Boha zažívala každý
den. Bůh se s Adamem a Evou bavil, oni Ho znali a proto ďábel nemohl popřít existenci Boha,
ani nemohl popřít, že Bůh chce pro Adama a Evu dobro. Proto přišel s něčím novým. V
podstatě řekl, nemáte se špatně, ale kdyby jste jedli ze stromu poznání dobrého a zlého, měli by
jste se ještě líp, dostali by jste se na "vyšší" životní úroveň než jste teď a mohli by jste mít
schopnosti jaké má Bůh a tedy byli by jste rovni Bohu.
Genesis 3:1 Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě:
"Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?"
2 Žena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.
3 Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho
nedotkněte, abyste nezemřeli.«"
4 Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti.
5 Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i
zlé."
Eva neměla žádnou předchozí zkušenost se zlem, neznala duchovní padlý svět s padlými
anděly, kteří ovládali už tehdejší nadzemskou atmosféru. Nevěděla nic o smrti. Musela plně
důvěřovat svému stvořiteli, že když On říká, že propadne smrti, když okusí zakázané ovoce, tak
je to pravda.
Lidé upadnou do hříchu právě proto, že neznají následky hříchu, nevědí nic co se děje potom,
když odejdou z tohoto světa. Nevědí nic, co se s nimi stane okamžitě po posledním výdechu,
kdy opustí svoje fyzické tělo.
Satan používá i dnes stejné metody - nejdříve polopravdu, pak zpochybní i důvěryhodnost
Boha samotného. Pak když člověk přijme lež, nastoupí další duch - duch podvodu a nakonec
duch svodu. První tě musí obelhat, pak tě podvede a nakonec svede ke hříchu.
Ďábel věděl, že lidé zemřou, když zhřeší, proto je podvedl a svedl. I když byla Eva podvedena
a svedena, Adam to nemusel ještě přijmout, kdyby prozkoumal, co se s Evou stalo po tom,
když zkusila zakázané ovoce. Jenomže podvod a svod se neprojeví okamžitě ve viditelném
světě a Adam rovněž neviděl důsledky hříchu, který Eva spáchala. A tak i on se nechal podvést.
Nerozsuzoval a nezkoumal duchy, z jakého zdroje přišla nabídka, aby zkusil zakázané ovoce.
Měl jen věřit Bohu, ale on se nechal podvést.
Kdyby člověk věděl, že ho chce někdo podvést, pak by nepřijal jeho nabídky. Podvodník
slibuje vždycky, nějakou výhodu pro toho koho chce podvést. Když tě chce připravit o peníze,
pak ti řekne, že když mu peníze svěříš, pak ti je zhodnotí a budeš mít z toho zisk. Ty v důvěře
svěříš peníze a přijdeš o ně. Když tě chce někdo obelstít, pak ti nabízí např. leštěnou mosaz a
prohlašuje lživě, že je to zlato a chce tě přimět k tomu, abys to koupil. Když se díváš jen na ten
lesk kovu i barvu, hned nepoznáš, že to není zlato a proto když se díváš na věci jen tělesnýma
očima a nerozlišuješ z jakého ducha tato nabídka přichází, můžeš být podveden.
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To je celá satanova taktika lži, podvodu a svodu. Spoléhá na tvoji nevědomost, důvěřivost,
neschopnost rozlišovat mezi pravdou a lží. Milióny lidí umírají podvedeni ďáblem a končí v
pekle. Někdo řekne, proč Bůh nezakročí a nevaruje lidi, aby se nedali podvést.
Bůh to už dávno udělal, když vyhlásil všechna Boží přikázání a řekl, že když budou lidé Boha
poslouchat a věřit mu, nepadnou pod vládu Zlého.
Některé věci si nemůžeš ověřit dříve než je zažiješ. Když tě někdo varuje abys nestrkal ruku do
ohně, že oheň pálí, pak máš dvě možnosti. Buď uvěříš tomu, kdo tě varuje, nebo mu nevěříš a
strčíš ruku do ohně, abys pak řekl: "Opravdu oheň pálí." Tvoje nevíra ti připravuje hodně
bolestí.
A tady je zásadní postoj každého člověka. Musíš se rozhodnout, komu budeš věřit.
Nemusíš přece dělat stejné chyby jako tví prapředci, abys na konec života konstatoval, že měli
pravdu. Přitom si způsobili spoustu trápení, bolestí, nemocí, životních krachů.
Adam a Eva nemuseli poslouchat satana, mohli dál věřit Bohu, i když některé věci neznali.
Komu máme tedy důvěřovat a komu ne. Musíme se naučit rozlišovat kdo je důvěryhodný a
pravdivý a kdo je podvodník a lhář.
1 Janův 4:1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha;
neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.
Abys mohl zkoumat co je z Boha co je od zlého, musíš se spojit se samotným Pánem Ježíšem
Kristem, plně se mu odevzdat a uvěřit v Něj, že on je dobrý Bůh. On sám tě pak začne
vychovávat. Pokřtí tě v Duchu svatém a od té chvíle se ti otevřou duchovní oči, abys
rozpoznával mezi dobrem a zlem. Bez Ducha svatého je každý člověk duchovně "slepý a
hluchý". Ježíš před lidmi učinil mnoho zázraků a mnoho znamení, přesto mu mnozí neuvěřili.
Proč? Pokud člověk žije ve hříchu a chce ve hříchu zůstat, pak satan zaslepuje ducha člověka,
aby se člověk nemohl zachránit z věčné smrti.
2 Korintským 4:3 Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k
záhubě.
4 Bůh tohoto světa (satan) oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy
Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.
Bůh po celou dobu existence lidstva posílal na zem proroky a učitele, aby lidem ukazovali
cestu ke spáse, k věčnému životu, přesto si lidé většinou volí takové vůdce, kteří nejsou
pravými Božími služebníky a dál se nechávají podvádět a okrádat satanem.
Praví Boží služebníci dělají to, co je napsáno v písmu.
Marek 16:17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět
démony a mluvit novými jazyky;
18 budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou
vzkládat ruce a uzdraví je."
19 Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
20 Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
Od takových lidí je třeba se učit, kteří činí Boží vůli a Pán je potvrzuje znameními a zázraky.
Dnes k nim patří např. evangelisté Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda, a mnoho dalších, kteří
dokazují svoje povolání Božími skutky.
Boží služebníky spojuje stejný Duch svatý a poslušnost pravému Ježíši Kristu.
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Zjevují evangelium lidem v moci Ducha svatého, vymítají démony, uzdravují nemocné, křísí
mrtvé, mluví novými jazyky, používají duchovní dary k ničení ďáblových skutků, křtí nově
obrácené ve vodě a vedou je ke křtu v Duchu svatém.
1 Janův 4:4 Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který
je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.
5 Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět a svět je slyší.
6 My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho
rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu.
Apoštol Pavel prohlásil, že kdo zná Boha, slyší pravé apoštoly a pravé Boží služebníky a kdo je
neslyší a neposlouchá, nezná Boha.
Ježíš prohlásil, že kdo Ho odmítá, je z ďábla.
Jan 8:42 Ježíš jim řekl: "Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel
a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal.
43 Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo.
44 Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě,
poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.
45 Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte.
46 Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte?
47 Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste."
Lidé, kteří neznají pravého Boha, se nad přímou řečí urážejí a nesnášejí pravdu, nesnášejí Boží
řeč. Pravda je dráždí, uhýbají z pravdy a bojují proti pravdě.
Každý, kdo nechce slyšet pravdu, je z ďábla.
Dochází k neustálému boji mezi dobrem a zlem. Zlo bude jednou úplně odstraněno i se všemi
démony lži, podvodu, svodu. Lidé se teď většinou rozhodují jen na základě vnějších věcí,
nerozumí duchovnímu světu, protože ducha nejde vidět, víru nejde vidět. Jsou vidět jen
výsledné skutky, a ty jsou buď dobré nebo zlé.
Pravý Duch svatý ve věřících dává známost o pravém Ježíši Kristu. Bez něj nikdo nemůže
poznat Boha. Lidé budou dál oklamávání satanem a budou naplňováni démony, pokud neuvěří
ve svatého pravého Ježíše Krista Nazaretského a nevydají mu své životy.
Zvol si život v pravdě, ne život ve lži a pak tě Duch svatý naučí i rozpoznávat mezi duchem
pravdy a duchem lži . Naučíš se rozpoznávat duchy a nenaletíš každému podvodníkovi, který o
sobě říká, že tzv. slouží Bohu. Je mnoho duchovních podvodníků, kteří zjistili, že křesťanství a
víra v Boha je dobrý obchod. I mnozí političtí vůdci pochopili, že je dobré se spojit se
světovými náboženstvími, které jim zase poskytne potřebné voliče pro jejich politické cíle přesněji řečeno, pro jejich osobní cíle. Touha po penězích, po moci a po slávě jsou tři lidské
touhy, které satan vložil do lidí. Lidé, kteří odmítají Ježíše Krista uznat za Pána Pánů a Krále
Králů, naplňují satanovu vůli. Proto Ježíš řekl tehdejším Židům, kteří Ho odmítali přijmout za
Pána a Krále, že jejich otec je ďábel a oni dělají co on žádá. Satan stále vraždí, krade a lže a
potřebuje k tomu ochotné lidi, kteří ho poslouchají.
Boží slovo vyzývá věřící křesťany, kteří uvěřili v Ježíše Krista, aby všechno zkoumali, nebyli
naivní a lehkovážní.
1 Tesalonickým 5:21 Všecko zkoumejte, dobrého se držte;
22 zlého se chraňte v každé podobě.
V poslední době bude stále přibývat mnoho falešných proroků a učitelů,
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kteří se budou tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat.
2 Petrův 2:1 V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci; tak i mezi vámi budou lživí učitelé,
kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím
na sebe uvedou náhlou zhoubu.
2 A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení.
3 Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili. Soud nad nimi je už
připraven a jejich zhouba je blízká.
Mezi zhoubné nauky patří:
- popírání Ježíše Krista jako jediného spasitele světa. Falešní "duchovní" přidávají další
podmínky ke spasení - svaté zemřelé. Jedna z mnohých falešných nauk je, že Marie matka
Ježíšova je spoluvykupitelkou s Ježíšem Kristem. I Marie matka Ježíšova potřebovala
přijmout Ježíše Krista za svého osobního spasitele. Ježíš je Bůh, Marie je člověk. A v tom je
velký rozdíl.
- popírání duchovních darů v dnešní době. Falešná nauka o tom, že duchovní dary už zmizely
po úmrtí prvních apoštolů. Proto někteří falešní kazatelé a falešní pastoři vyučují, že duchovní
dary už nejsou a pokud se někdo těmito dary začne projevovat, pak toho člověka označí za
sektáře a veškeré projevy Ducha svatého označí za projevy ďábla. Protože nezkoumají duchy,
tak nemohou rozpoznat co je od Boha a co je z ďábla. Jsou i falešní učitelé, kteří tvrdí, že
veškerá nadpřirozená uzdravení provádí ďábel.
2 Timoteovi 3:5 Mající způsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce, a od takových se
odvracuj.
Kdo zapírá moc Boží a dary Ducha svatého v dnešní době, je falešný učitel a falešný prorok.
- zhoubná nauka, že v křesťanech už nemůže být žádný démon. Ti vedoucí náboženských
organizací, kteří to tvrdí, jsou falešní učitelé a falešní proroci. Je mnoho démonizovaných
věřících, kteří potřebují osvobození od démonů. Tato falešná nauka jim říká, že jsou v
pořádku a tak je pošlou radši do blázince, než aby je osvobodili od démonů. Protože tito
falešní učitelé a falešní proroci nepřijali duchovní dar "rozlišování duchů", proto nemohou
posoudit zda je člověk jen fyzicky nemocný a příčina je zjistitelná fyzickými prostředky, nebo
je duchovně napaden nějakým démonem. V praxi je v takových společenstvích zakázané
vůbec mluvit o démonech ve věřících, jsou zakázané veškeré projevy Ducha svatého jako je
například modlitba v "jazycích" , nebo uctívání v "jazycích". Právě v takových společenstvích
může ďábel velmi dobře pracovat a mnozí věřící jsou podvedeni, kdy falešné projevy připisují
Duchu svatému a projevy v Duchu svatém připisují ďáblu. A protože to neumí rozlišit, tak
zakážou všechno. Z takovýchto křesťanských společenství se stávají náboženské a kulturní
spolky kolem bible. Jsou to kluby přátel. Protože odmítli Ducha svatého a jeho pravé
dary, budují svá společenství na lidské úrovni. Nejčastější témata jsou: "Budování vztahů".
Mají programy, kdy zaměstnávají lidi různými aktivitami, aby vyplnili jejich čas a tím si
je zavázali k věrnosti své organizace. V pondělí většinou volno, protože jsou unaveni ze své
nedělní "bohoslužby", v úterý biblické vyučování pro své členy, ve středu "fotbálek" pro
bratry, ve čtvrtek menší "bohoslužba" jen pro vytrvalé a věrné, v pátek kurz vaření a šití pro
sestry, v sobotu společný výlet a v neděli společná bohoslužba, která může být ještě rozdělena
na oficiální část a pak na tu neoficiální, kdy se podává čaj a kafe, případně nějaké pohoštění.
Ta druhá část je zábavnější. A v pondělí všichni odpočívají po náročném týdnu. Samozřejmě
vedoucí musí vynaložit velké úsilí, aby vytvářeli stále nové "programy", aby lidi udrželi
ve svých shromážděních. Není divu, že pak slyšíme termín "vyhořelý pastor". To se nedá
normálně dlouhodobě vydržet. Toto náboženské hnutí je rozšířené po celém světě. Bezduché,
prázdné, nudné, stereotypní a nenormální. Bez Boží moci, bez Ducha svatého, protože
Ducha svatého odmítli.
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Je mnoho dalších zhoubných nauk, ale nejhorší falešná nauka je odmítání Ježíše Krista a jeho
evangelia v moci a síle Ducha svatého. Toto odmítání Ježíše Krista v moci a síle Ducha svatého
je falešné evangelium, které udržuje lidi pod vládou satana, padlých andělů a démonů. Ježíš ale
přišel, aby lidi zachraňoval, vysvobozoval, uzdravoval a křísil mrtvé a aby zmařil činy
ďáblovy.
1 Janův 3:8 Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se
zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.
1 Tesalonickým 1:5 neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci
Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti.
Ti, kteří opravu uvěřili v Pána Ježíše Krista mají zkoumat duchy - z jakého ducha přichází
poznání a slovo. Zda od Boha, nebo od ďábla, nebo jen z lidské mysli.
Přijmi Ducha svatého a pros Ho, aby ti tyto pravdy zjevil, abys nebyl oklamán jako Adam s
Evou a mnoho miliónů lidí v celé historii lidstva. Většina lidí světa nevstoupí do Božího
království a bude Bohem odsouzena. Nemusíš udělat stejnou chybu jako tvoji předci, nebo
vrstevníci, kteří odmítají Ježíše Krista a Ducha svatého.
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