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Poznáte pravdu a ta vás osvobodí.   
 
Jan 8:31  Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Z ůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými 
učedníky. 
32  Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými." 
 
Ježíš Kristus se dal poznat lidem, ale protože někteří nemilovali pravdu, proto Ježíše nepřijali 
za Božího syna.  
 
Ježíš dále řekl, že člověk se nemůže sám vysvobodit od zlého, od hříchů, od démonů, protože 
není samospasitelný. Musí přijít samotný Bůh, který člověka osvobodí. To je problém všech 
náboženských systémů světa  - jako největší vzpouře proti Bohu. Hledají způsob, jak by se 
svými skutky zalíbili Bohu a jak by se ospravedlnili před Bohem, aniž by museli činit pokání. 
Proto žádný člověk, který se nechce podřídit Boží vůli a Ježíši Kristu, nemůže vejít do Božího 
království. Sám sebe nevykoupíš a sám sebe nespasíš. Ježíš řekl důležitou pravdu. 
 
Židé se s Ježíšem přeli a prohlašovali, že nepotřebují žádné osvobození, protože nikdy nikomu 
neotročili, nato jim Ježíš řekl. 
 
Jan 8:33  Odpověděli mu: "Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak 
můžeš říkat: stanete se svobodnými?" 
34  Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. 
35  Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn. 
36  Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. 
 
Z hříchu a smrti se člověk nemůže vysvobodit z vlastní síly. Proto všichni, kteří chtějí vstoupit 
do Božího království, se musí pokořit před Ježíšem Kristem a musí se nechat osvobodit Jeho 
duchem – Kristovým duchem. Jak se to děje? Musíš dovolit, aby Bůh od tebe vzal veškerou 
pýchu, náboženské přesvědčení, které je v rozporu s Božím slovem. Náboženství je hřích před 
Bohem. Když kdokoliv uctívá něco jiného než Otce, Syna Ježíše Krista, nebo Ducha svatého, 
žije v náboženské modloslužbě. Lidé uctívají své názory – to je náboženství.  
Bylo vytvořeno komunistické náboženství, fašistické náboženství. Všechno co vychází 
z padlého člověka je zlé. Každý systém bez Boha ztroskotal. Cokoliv začne člověk uctívat, 
mimo pravého Boha, stane se náboženským člověkem. Uctívání peněz je také modloslužba.  
 
Efezským 5:5  Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem 
jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. 
 
Jsou politická náboženství a jsou duchovní náboženství, která jsou ještě horší než ta politická. 
Všechny náboženské systémy, které odmítají přijmout Ducha svatého a podřídit se mu, jsou 
falešné systémy, které nezjevují pravého Boha, ale vysněného boha, vlastního boha.   
Proč je tak důležitý Duch svatý v životě věřících?  
Protože Duch svatý je jediným Duchem pravdy, který zjevuje pravdu o skutečném Bohu, o 
Ježíši Kristu.  
 
Jan 14:15  Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; 
16  a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - 
17  Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, 
neboť s vámi zůstává a ve vás bude. 
 
Svět nemůže přijmout Ducha svatého, protože nemiluje Ježíše Krista, ale jsou i věřící lidé, kteří 
si říkají křesťané a také odmítají Ducha svatého.  
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1 Janův 4:6  My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho 
rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu. 
 
Bůh dal Ducha svatého jen těm, kdo milují pravdu a kdo ze srdce pravdu zastávají a hájí. Kdo 
chce žít ve lži a zacpává si uši před Božími pravdami, nemůže přijmout Ducha svatého. Také 
žádný člověk, který si libuje ve lži, nemůže vejít do Božího království. 
 
Ježíš Kristus řekl židům, že ho chtějí zabít přesto, že tvrdili, že jsou věřící v jediného Boha. 
Nastala velká konfrontace mezi náboženstvím a pravým poznáním Boha. 
 
Jan 8:37  Vím, že jste potomci Abrahamovi; ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u 
vás místa. 
38  Já mluvím o tom, co jsem viděl u Otce; a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce." 
39  Odpověděli mu: "Náš otec je Abraham." Ježíš jim řekl: "Kdybyste byli děti Abrahamovy, 
jednali byste jako on. 
40  Já jsem mluvil pravdu, kterou jsem slyšel od Boha, a vy mě chcete zabít. Tak Abraham 
nejednal. 
41  Vy konáte skutky svého otce." Řekli mu: "Nenarodili jsme se ze smilstva, máme jednoho 
Otce, Boha." 
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." 
48  Židé mu odpověděli: "Ne řekli jsme správně, že jsi Samařan a jsi posedlý zlým duchem?" 
49  Ježíš odpověděl: "Nejsem posedlý, ale vzdávám čest svému Otci, vy však mi čest upíráte. 
50  Já sám nehledám svou slávu. Jest, kdo ji pro mne hledá, a ten soudí. 
51  Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky."  
52  Židé mu řekli: "Teď jsme poznali, že jsi posedlý! Umřel Abraham, stejně i proroci, a ty 
pravíš: Kdo zachovává mé slovo, neokusí smrti navěky."  
53  Jsi snad větší, než náš otec Abraham, který umřel? Také proroci umřeli. Co ze sebe 
děláš?" 
54  Ježíš odpověděl: "Kdybych oslavoval sám sebe, má sláva by nic nebyla. Mne oslavuje můj 
Otec, o němž vy říkáte, že je to váš Bůh. 
55  Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, budu lhář jako vy. Ale 
znám ho a jeho slovo zachovávám. 
 
Ježíš prohlásil, že kdo nechce žít v pravdě je jeho bohem ďábel, proto nesnesli Ježíšova slova. 
Když křesťané nesnesou pravdu Božího slova, nepatří Ježíši Kristu, ale ďáblu. Musí se obrátit.  
Lidé, kteří nechodí v Duchu svatém, nerozumí projevům Ducha svatého a nejsou schopni ani 
posoudit co je z Božího ducha, co je z těla a co je z ďábla.  Ježíš řekl, že takoví lidé, nechápou 
Boží řeč a dokonce obviňují lidi, kteří chodí v Duchu svatém, že jsou posedlí – tak, jak to řekli 
o Ježíši Kristu.  
Židé bez Ducha svatého posuzovali Ježíšovu řeč po lidsku, když řekl, že kdo zachovává Jeho 
slovo nezemře na věky. Oni to slovo převrátili a řekli, že Ježíš prohlásil, že neokusí smrti na 
věky. To Ježíš neřekl, on řekl, že nezemře na věky, ne že neokusí smrti. Ježíš mluvil o 
nesmrtelném životě, který nekončí fyzickou smrtí. Židé to nepochopili a uvažovali o fyzické 
smrti.  
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Ježíš mluvil o věčném životě, oni mluvili o fyzickém životě a o fyzické smrti a to  jsou dvě 
rozdílná vysvětlení. Lidé bez Božího ducha nerozumí Božímu slovu a pokud ho vykládají, pak 
vykládají své výmysly a své interpretace. Proto je také na světě tolik náboženských směrů. 
Kdyby byli vedoucí těchto směrů naplnění Duchem svatým, nemohli by vymýšlet rozporuplné 
učení. Apoštolové říkali, že to jsou falešní učitelé, nepoctiví lidé. 
 
1 Janův 4:1  Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; 
neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 
 
Zeptej se člověka, který tě chce vyučovat. Přijal jsi křest v Duchu svatém? Mluvíš novými 
jazyky? Pokud ne, pak mu řekni, že máš také své názory a že jeho názory tě nezajímají.  
My musíme zkoumat duchy, co přináší dané učení. Pokud učení nepřináší Boží slovo v moci, 
pak je to jen jalové hloubání o ničem.  
 
Apoštol Pavel hovoří, jak přišlo evangelium do Tesaloniky. 
 
1 Tesalonickým 1:5  neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci 
Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. 
 
Bylo to v moci Ducha svatého s Božími skutky, divy a zázraky. Od takových lidí se máme učit 
a chodit na jejich přednášky.  
 
Lidé bez Ducha svatého vyučují humanistické evangelium. Duševní evangelium. Vyučují 
morální zásady. Jak se máme chovat, jak máme mluvit, vyučují marketing, jak získával lidi na 
slibech.   
 
Naším úkolem je lidi zachraňovat, vysvobozovat je z náboženských lží,  vymítat démony, 
uzdravovat nemocné a křísit mrtvé. Když budeme chodit v Duchu svatém, dostaneme od Pána i 
potřebné pomazání k vykonávání Jeho vůle.  
 
Apoštol Pavel říkal, že by se neodvažoval mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze něho. 
 
Římanům 15:18  Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne, 
slovem i skutkem, 
19  v moci znamení a divů, v moci Ducha, aby pohané přijali evangelium. Tak jsem celý 
okruh od Jeruzaléma až po Illyrii naplnil Kristovým evangeliem. 
 
Náboženští lidé se modlí a postí proto, aby přiměli Boha, aby vykonal to, co si sami přejí.  
Lidé chodící v Duchu svatém se modlí a postí proto, aby poznali Boží vůli a dostali zjevení od 
Boha, co Bůh si přeje, aby konali.  
 
Proto Ježíš nařídil svým učedníkům, aby přijali Ducha svatého, aby mohli kázat evangelium. 
 
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." 
 
Je naivní si myslet, že skrze naše schopnosti obrátíme lidi na víru. Bez Ducha svatého 
způsobíme v lidech jen zmatek.  
 
Ježíš nikdy neposlal učedníky bez moci Ducha svatého do služby. 
Přesto někteří tzv. křesťanští kazatelé se odvažují vysvětlovat Boží slovo a přitom vůbec křest 
v Duchu svatém nepřijali a odmítli Ducha svatého. 
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Ježíš po vzkříšení na učedníky dechl, aby přijali Ducha svatého. 
 
Jan 20:21  Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." 
22  Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "P řijměte Ducha svatého. 
23  Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny 
nejsou." 
 
Jediné oprávnění ke službě Ježíši Kristu je křest v Duchu svatém. Nejdříve se pokoř před 
Bohem, učiň všechno, abys nečinil Bohu překážky a pak tě Pán pokřtí v Duchu svatém.  
 
Když je v tobě Duch svatý, pak se tě satan bojí, protože máš větší duchovní sílu, než má on. 
Proto tě chce oddělit od společenství, kde se vyučuje o křtu v Duchu svatém, o duchovních 
darech, o pomazání a Boží přítomnosti v církvi.  
  
My žijeme v době práce Ducha svatého na zemi. Je služba litery a služba Ducha. Písmo říká, že 
služba litery vedla k odsouzení a sloužila smrti. Kdežto služba Ducha vede k životu, protože 
Duch dává život.  
 
2 Korintským 3:7  Jestliže smlouva literami vytesaná do kamene sloužila smrti, a přece byla 
nastolena s oslňující slávou, takže synové Izraele nemohli pohlédnout na tvář Mojžíšovu pro 
její pomíjivou zář - 
8  oč slavnější bude služba Ducha! 
 
Bůh nikdy nedal pokyn, aby mu lidé sloužili, aniž by byli k tomu povolání.  
Koho si vyvolil, toho pomazal svým Duchem.  
 
 Další odkazy. 
Efezským 4:30  A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den 
vykoupení. 
Efezským 5:19  ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. 
Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce 
1 Tesalonickým 5:19  Plamen Ducha nezhášejte, 
2 Timoteovi 1:14  Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá. 
 
Stále je tu zmínka o tom, že v křesťanech má být Duch svatý a mnozí si stále myslí, že Ho 
nepotřebují. Jak se zachováš ty?  
Bůh dává svého Ducha v plnosti, kdo o to požádá. 
 
Titovi 3:5  On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého 
slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha 
svatého. 
6  Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, 
7  abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše 
naděje. 
 
Duch svatý je Pánem v pravé církvi a projevuje se svojí mocí a silou. 
Evangelisté jako jsou Reinhard Bonnke a Daniel Kolenda všechny skutky vykonávají skrze 
Ducha svatého. Nic se nestalo z jejich vlastní síly.  Bez víry a bez Ducha svatého se nestane 
žádný Boží skutek, žádný zázrak, žádné uzdravení, žádné osvobození od démonů.  
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Možná se někdo zeptá, proč se nedějí takové zázraky v Evropě jako např. v Africe. Je to pro 
nevíru a nechuť podřizovat se Duchu svatému. Můžeš to změnit. Bůh už vše připravil, teď 
záleží jen na tobě, jestli o to budeš stát nebo ne.  
 
KJ. 


