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Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.  

 
Bůh je nejvyšší autoritou ve vesmíru a je zdrojem veškeré moci, moudrosti, poznání a pravdy. 

Veškeré tvorstvo má jen částečné poznání a omezené schopnosti. Právě pro tyto nedokonalosti 

se podařilo satanu obelstít třetinu andělů, aby se vzbouřili proti Bohu. Bůh je mohl okamžitě 

zničit, včetně satana, mohl zničit každého odpůrce v okamžiku první rebélie. Jenže pak by se 

situace mohla i v budoucnu znovu opakovat.  

      Pán ve své lásce dává všem lidem čas k pokání, aby se mohli obrátit ze svých hříchů a 

zachránit se pro věčný život. Pán ponechává zlé i dobré pohromadě na zemi, aby si lidé mohli 

uvědomit a rozhodnout se, koho budou následovat. Každý má volbu, buď si zvolí vzbouřeného 

padlého anděla satana, nebo spravedlivého Boha, kterého bude následovat. Během života se 

každý přesvědčí, že existuje dobro i zlo. Také po posledním soudu Bůh nezničí existenci zlých 

bytostí a zlých lidí, kteří se neobrátili, ale na věčnou výstrahu na věky věků je ponechá v 

hořícím jezeře, aby každý, kdo bude v budoucím Božím království si uvědomil, jaké následky 

bude mít to, když si zvolí zlo místo dobra.  

 

Zjevení Janovo 20:10  Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již 

dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. 

11  A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela 

země i nebe a už pro ně nebylo místa. 

12  Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna 

kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch 

knihách. 

13  Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle 

svých činů. 

14  Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. 

15  A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. 

 

Bůh dále varuje lidstvo svými soudy. Už ve staré smlouvě vykonal mnoho soudů nad lidmi, 

kteří poznali Boha, přesto se rozhodli Boha neposlouchat a nadále se bouřili proti Němu.  

 

1 Korintským 10:1  Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod 

oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, 

2  všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, 

3  všichni jedli týž duchovní pokrm 

4  a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl 

Kristus. 

5  A přece se většina z nich Bohu nelíbila; vždyť `poušť byla poseta jejich těly´. 

6  To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. 

7  A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno: `Usadil se lid, aby jedl a pil, a 

potom povstali k tancům.´ 

8  Ani se neoddávejme smilstvu, jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den třiadvacet tisíc. 

9  A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich a hynuli od hadího uštknutí, 

10  ani nereptejte, jako někteří z nich, a byli zahubeni Zhoubcem. 

11  To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl 

přelom věků. 

 

Pán jedná s celým lidstvem s trpělivostí a zasahuje, až když je velké nebezpečí, že by se zkazila 

celá země. Při prvním soudu zůstal naživu jen Neo se svoji rodinou z celého tehdejšího světa. 

Kvůli jeho víře a poslušnosti Bohu dnes můžeme existovat i my. Pak Bůh dal zákony, aby lidé 

se vyvarovali hříchům a zlu. Přesto neposlouchali i věřící lidé ze zaslíbeného lidu a proto byli 
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exemplárně potrestáni. Pro reptání proti Bohu byla poseta poušť jejich těly a další, kteří 

neposlechli byli pobiti. Pokoušeli Pána a jeho trpělivost. Mysleli si, že když jsou Boží lid, tak 

jim všechno zlo projde bez trestu.  

To všechno Bůh dopustil a potrestal viníky na výstrahu budoucím generacím, aby si lidé 

nemysleli, že Bůh už nebude nikoho soudit, že existuje jen velká milost. 

 

2 Petrův 2:4  Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti 

podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud. 

5  Ani starý svět neušetřil, nýbrž zachoval jen Noéma, kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi 

jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných. 

6  Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu 

budoucím bezbožníkům. 

7  Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků. 

 

Bůh neušetřil ani anděly a drží je v temné propasti podsvětí. Mnoho lidí v pekle teď už ví, že 

nemají žádnou šanci na záchranu.  

Ďábel stále nenávidí Ježíše Krista a všechny lidi. Ví, že jeho čas se krátí. 

Ve Zjevení Jana je popsán nástup vlády mesiáše a svržení žalobce věřících - satana na zemi. 

 

Zjevení Janovo 12:10  A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a 

království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je 

před Bohem osočoval dnem i nocí. 

11  Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj 

život tak, aby se zalekli smrti. 

12  Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť 

sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá." 

 

Ďábel je žalobce, který před Bohem stále věřící lidi před Bohem osočuje a obviňuje. Proto je 

také psáno, abychom nedávali důvod žalobci  a žili zbožným a spravedlivým životem. Tím mu 

sebereme argumenty, aby nás nemohl stále obviňovat. Ďábel rozpoutává na zemi neustále 

nejdříve verbální války, pak skutečné války. Lidé mu stále naletí na jeho lži a polopravdy. 

Obvinit někoho je daleko snazší než se obhájit. Na obvinění nepotřebuješ žádné důkazy, stačí 

jen domněnky. Nejčastějším slovním vyjádřením k obvinění je: "Myslím si, že ten člověk není 

v pořádku".  Druhým podobným vyjádřením je "Vždyť to všichni říkají", nebo "vždyť to vyšlo 

i ve zprávách a v televizi". Televize a sdělovací prostředky nejsou zdrojem veškeré pravdy.  

Zdrojem veškeré pravdy je BOŽÍ SLOVO.   

Právě proto ďábel stále zpochybňuje Boží slovo, uvádí ho v posměch, zlehčuje jeho působení, 

říká, že je zastaralé a že nemá v dnešní době co dát lidem. Je tomu právě naopak. Boží slovo je 

jediným pravdivým zdrojem duchovního a morálního života. Všechno ostatní jsou jen 

polopravdy nebo domněnky.  

Protože lidé většinou neznají celou pravdu, proto rychle podlehnou lžím a podvodům. Jedinou 

obranou proti lži je přijmout skutečnou pravdu, kterou představuje Ježíš Kristus a která je 

zjevována lidem skrze Ducha svatého. Takže i po uvěření v Ježíše Krista mnozí křesťané nežijí 

v pravdě a nedokážou rozlišovat co je z Boha a co z ďábla, pokud nevstoupí do vztahu s 

Duchem pravdy - Duchem svatým. 

 

Jan 14:12  Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, 

a ještě větší, neboť já jdu k Otci. 

13  A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. 

14  Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. 

15  Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; 

16  a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - 
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17  Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, 

neboť s vámi zůstává a ve vás bude. 

 

Křesťané stále tápou do doby, dokud nepřijmou Ducha pravdy. Tomu zlému se podařilo okrást 

věřící o schopnost chodit v Duchu a v pravdě. Stále se mu daří zakrýt tu nejdůležitější osobu 

pro práci - Ducha svatého. Duch svatý pracuje jak pro Otce, tak i pro Syna. Teď v této době 

pracuje pro Syna, aby zjevil lidem jediného Spasitele světa. Jenomže samotné zjevení, které 

nepokračuje v chození v Duchu a v pravdě nepřinese žádné výsledky v duchovním boji. 

Lidé sice vědí, že Ježíš je Spasitel světa, ale nevědí, jak mají proti zlému bojovat a dokonce ani 

nejsou schopni rozsoudit různé situace, ani z biblického hlediska, ani z politického a 

hospodářského hlediska. Jsou stále klamáni ďáblem, že křest v Duchu svatém nepotřebují.  

Proto ničemu nerozumí a nemohou správně posoudit dnešní situaci ve světě, ve vztahu např. k 

EU atd. Nechápou, že Boží vůlí není sjednocení národů  na politické úrovni. Nechápou Boží 

soudy, ani Boží milost. Mají falešnou humanistickou víru, která je v rozporu s Božím 

královstvím. 

 

Jan 14:21  Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, 

bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat." 

 

Někteří věřící nemohou ani posoudit správně duchovní služby Božích služebníků, protože jim 

nerozumí. Kdyby chodili v Duchu svatém, rozpoznali by např., že Salman Hasan je Boží 

služebník. Když Bůh někoho miluje, dá se mu poznat a dá mu to poznat. Jak? Že při něm stojí v 

různých zkouškách a nenechá ho padnout. Salman byl po svém znovuzrození (v roce 1987)  4 x 

v bezprostředním nebezpečí života, kdy ho chtěli islamisté zabít a Pán ho vždycky ochránil. Z 

toho mohou lidé poznat, že Salman je milován Pánem a pokud je ve službě Pánu, pak Pán 

nedopustí, aby ho mohl někdo předčasně zabít. Navíc dalším důkazem toho, že ho Pán miluje a 

dal se mu poznat je ten, že po svém nadpřirozeném uzdravení z těžké rakoviny a silné vadě očí 

(do druhého dne po modlitbě jednoho křesťana byl úplně a dokonale uzdraven), do dnešního 

dne nebyl nikdy nemocen (přes 30 let). Neměl ani žádnou virovou nemoc, ani rýmu, i když 

jeho rodina  během doby onemocněla virovými nemocemi. Salman v této rodině, i v době 

nemocí, nikdy neonemocněl. Není to zajímavé?  Neznám moc lidí, lépe řečeno zatím nikoho 

dalšího v této době, kdo by měl stejnou zkušenost, že po svém obrácení a znovuzrození nebyl 

nikdy nemocen, ani tou nejběžnější nemocí jako je např. rýma. Lidé, kteří nechodí v Duchu 

svatém také nerozpoznali, že i Torben Sonnergárd je Boží služebník a mnoho dalších Božích 

služebníků nemohou rozpoznat ti, kteří v Duchu svatém nechodí. I na samotného Ježíše lidé 

útočili a nerozpoznali, že je to Boží syn. Když na něj útočili židé i nevěřící a obviňovali Ho, že 

není Boží syn, že nepřišel z nebe, že se povyšuje, že je podvodník, Ježíš prohlásil: 

 

Jan 14:11  Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!  

 

Jan 10:24  Židé ho obklopili a řekli mu: "Jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li 

Mesiáš, řekni nám to otevřeně!" 

25  Ježíš jim odpověděl: "Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty 

o mně vydávají svědectví. 

26  Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. 

 

Pán Ježíš jinými slovy řekl, když nepřijímáte mé svědectví, že jsem poslán od nebeského Otce, 

pak věřte aspoň pro ty skutky, které činím, protože nikdo přede mnou takové zázraky a divy 

nečinil.   

Když někoho potvrzuje samotný Pán Ježíš Kristus, pak pochop, že takový člověk nemůže být 

proti Bohu. Ovoce je rozhodující pro posouzení každého díla. Platí to v duchovní oblasti, v 

práci, ale i v politice.  
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Jednou se Ježíš ujme i politické a hospodářské moci po svém příchodu na zemi. Skončí tzv. 

"demokracie", která byla jen náhražkou království. Protože Bůh dobře ví, že žádná lidská vláda 

nemůže být dokonalá a absolutní moc v rukou jednoho bezbožného člověka může způsobit 

lidem katastrofu, proto připustil změnu a z původního záměru, aby vládli králové na zemi, 

připustil většinovou vládu zvolenou většinou obyvatelstva - demokratický systém.  

 

Na počátku tomu tak nebylo. Lidé byli vedeni nejprve samotným Bohem, po hříchu Adama a 

po potopě nastoupili patriarchové a Boží lidé, kteří měli vést Boží lid. Pak to byli soudcové. 

Jako první vstoupil do období soudců Jozue, pak povolal Bůh Otníele, syna Kenazova, 

mladšího bratra Kálebova, aby soudil Izrael.( Soudců 3:9) po něm Ehúd,  Debora, Gedeon,  

(Abímelek se ujal mocí vyvražděním svých 70 bratří) po něm povstal k vysvobozování Izraele 

Tóla z pokolení Ischarova (Soudců 10:1). , pak Jair Gileádský, až k Samsonovi. Ve všech 

případech vždycky lidé úpěli k Bohu, když se jim vedlo zle. Když dosáhli pokoje, začali znovu 

hřešit proti Bohu. Nakonec Bůh ustanovil prvního krále Saula.  

      Žádný soudce ani král se nikdy nezavděčil lidu, kterému sloužil. Lidé po hříchu nejsou 

schopni poslouchat autority. Proto vládnout v bezbožném světě je pro daného člověka buď 

velká oběť, nebo záměr vytěžit z toho co nejvíce pro sebe a pro svůj blahobyt. V bezbožném 

světě není lepší systém než demokracie. Přesto mají lidé poslouchat své vládce, dokud nepřijde 

Ježíš Kristus. Kdo se bouří proti legálním vládám, toho bude Bůh soudit za vzpouru.  

 

Křesťané musí zastavovat vládu antikrista. Až bude Duch svatý odvolán ze zemně, pak 

antikristovská vláda povstane v plné síle. Dnes jsme ještě v době milosti a tzv. "sjednocování 

světa" je příprava na skutečný nástup antikrista.  

Žijeme v poslední části historie před nástupem antikrista. A v této době se duchovní boj bude 

stále vyostřovat. Na jedné straně Pán povolá služebníky, kteří budou s větší intenzitou hlásat 

evangelium s divy a zázraky, ale také se bude více rozmáhat hřích, který povede k větší 

zvrácenosti lidí. Žijeme v období relativního míru, kdy 74 let nebyla světová válka.  

Budou ale místní konflikty mezi národy a etniky.  

 

Matouš 24:5  Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat `já jsem Mesiáš´ a svedou 

mnohé. 

6  Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to 

ještě není konec. 

7  Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na 

mnoha místech. 

8  Ale to vše bude teprve začátek bolestí. 

 

Marek 13:8  Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách 

budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. 

9  Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete 

stát před vládci i králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. 

10  Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. 

11  Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té 

hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. 

 

Povstanou falešní mesiášové, proroci a učitelé.  Budou boje mezi národy, zemětřesení na 

mnoha místech, bude hlad na mnoha místech. Předtím vším je ještě období kázání evangelia 

všem národům. Toto se děje dnes.  Teprve potom nastane pronásledování věřících, protože 

věřící budou mít vliv na společnost a půjdou proti sjednocování vlád a proti morální zvrhlosti, 

jako je např. homosexualita. 

Protože bezbožnost umožňuje rozšiřování hříchu a zla, posilují se duchovní síly zla.  
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Teď je třeba "nabírat" pomazání, vyučování, poznání o Pánu a jeho vůli a činění Božích skutků, 

které nám připravil. To vyžaduje chození s Duchem svatým.  

První konflikty budou mezi církvemi a náboženskými společenstvími. Jedni se budou chtít 

"ekumenicky" spojovat, druzí, ti kteří chtějí žít v Duchu a pravdě se nepřipojí. Z toho vznikne 

konflikt. Nevěsta Kristova se nikdy nespojí s nevěstkou, která bude smilnit s králi země.  

Pravá církev si uchová Boží přítomnost a moc Ducha svatého. Proto satan nenávidí ty lidi, kteří 

chodí v Duchu svatém a v pravdě a všemožně je očerňuje. Nenávidí tvoji svobodu v Duchu a v 

pravdě. Nesnese tvoji víru a věrnost. Chtěl by tě zlomit, ale nepodaří se mu to.  

Proti Ježíši Kristu ďábel už nic nezmůže, proto začne útočit na Jeho následovníky.  

Dokud se křesťanství neprojevuje v nadpřirozené moci a síle, nemá ďábel důvod zasahovat. 

Církev bez moci je neškodná. Proto je potřeba stále vést lidi k tomu, aby se očistili a přijímali 

moc Ducha svatého. Bez duchovních zbraní se nedá vybojovat žádná bitva. 

Tuto práci neudělá za tebe bezbožný svět.  

 

Matouš 10:22  Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude 

spasen. 

23  Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že 

nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka. 

24  Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána. 

25  Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali 

Belzebulem, čím spíše jeho čeleď! 

26  Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic 

skrytého, co nebude poznáno. 

27  Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech. 

 

Křesťané nesmí mlčet a zapírat svého Pána. Musíš se vždy postavit na stranu pravdy a Duch 

svatý bude vždycky s tebou. Co ti může udělat člověk, když Pán při tobě stojí?  

 

KJ 

 


