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Pravé a falešné křesťanství.
1 Korintským 2:1 Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží
tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí.
2 Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista
ukřižovaného.
3 Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním;
4 má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se
Duchem a mocí,
5 aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.
6 Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře - ne ovšem moudrosti tohoto věku
či vládců tohoto věku, spějících k záhubě,
7 nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení.
8 Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal; neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by
ukřižovali Pána slávy.
9 Ale jak je psáno: `Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo,
připravil Bůh těm, kdo ho milují.´
10 Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.
11 Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je
v Bohu, než Duch Boží.
12 My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha,
13 abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská
moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha.
14 Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je
chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.
15 Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně
posouzen.
16 Vždyť `kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat?´ My však mysl Kristovu máme.
Ježíš přišel, aby zachránil lidi z ďáblovy moci. Aby lidé pochopili Boha, jeho plány a jeho vůli,
musí se sjednotit ve stejném duchu, jakého má Bůh. Duch svatý je ten duch, který spojuje
všemohoucího Boha s člověkem. Do té doby než člověk uvěří a přijme Ducha svatého, jen tápe,
domýšlí si věci a vymýšlí různá náboženství. Na otázku proč je tolik náboženství, je
jednoduchá odpověď. Lidé nepřijali pravého Ježíše Krista Nazaretského a Ducha svatého.
Je jen jediný pravý Boží duch a to Duch svatý, který v Bohu přebývá, zkoumá hlubiny Boží,
přináší na zemi zjevení o Otci o Ježíši Kristu, o nebi a pekle, o věčném životě, o věčné smrti.
Přirozený - psychický člověk, nemůže přijmout věci Božího Ducha protože je nemůže chápat.
Psychičtí lidé posuzují i veškeré zázraky po lidsku, nerozumí tomu a hledají lidská vysvětlení.
Nemohou chápat ani přijmout dary Ducha svatého.
Pavel hovoří, že až po znovuzrození a obrácení dává Duch svatý své dary lidem
1 Korintským 12:7 Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.
8 Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha,
9 někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,
10 někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu
dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená.
11 To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.
Je to 9 duchovních darů, které mají zbudovat církev.
Duch antikristův, je duchem PROTI Kristu - proti pomazanému. Je to antipomazání. Všechno,
co je od Ducha svatého popírá. Takže falešní křesťané pod tímto duchem popírají mluvení v
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nových jazycích, popírají např. i to že máme vymítat démony z lidí, i když to Ježíš Kristus
nařídil. Mnozí popírají uzdravení skrze víru v Ježíše Krista a připisují tomu přirozené
schopnosti. Někteří věří více v léčení hypnózou, čerpáním energie z vesmíru, nebo vlastní
sugescí.
Naše novozákonní víra má být založena na Duchu svatém, ne na liteře, protože je psáno, že
Duch oživuje, ale litera zabíjí.
Pán povolal - apoštolovy, proroky, evangelisty, pastýře a učitele (Ef. 4:11) Duchovní dary a
duchovní služební dary byly dány Pánem Ježíšem do církve k tomu
abychom
Ef 4,13 dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno
mírou Kristovy plnosti.
14 Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu.
Každý, kdo odmítá vedení Duchem svatým a odmítá i duchovní dary vede lidi do falešného
křesťanství a mnozí k vůli nim zahynou v hořícím jezeře.
Jsou to falešní apoštolové, falešní proroci, falešní křesťané.
Abys mohl rozumět Božímu slovu a mohl ses vymanit z lidské filosofie, musíš přijmout křest
Duchem svatým. Jinak budeš stále sváděn k bludu. Kdekdo tě oklame a podvede.
Pavel mluví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí
démonskými naukami. 1.Tim 4.1,
2 Timoteovi 3:1 Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2 Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat
rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3 bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4 zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5 budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
v kralickém překladu (Mající způsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce a od takových se
odvracuj).
Kromě falešného učení o Kristu, že nepřišel v těle, že už nejsou duchovní dary, že to jsou jen
samé pověry, budou ještě zapírat Boží moc a budou tvrdit, že všechny projevy Ducha svatého
dělá ďábel.
Pravé křesťanství bude pod vedením Ducha svatého s jeho dary a duchovními projevy, s Boží
mocí, včetně uzdravování nemocných a vymítání démonů z lidí.
Falešné křesťanství je založeno na psychické úrovni. Bude se hlavně mluvit o tzv. "vztazích", o
lásce, kterou vůbec nepoznali. Pravá Boží láska je však vylita do našich srdcí skrze Ducha
svatého.
Římanům 5:5 A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého,
který nám byl dán.

To, co falešní křesťané mluví o lásce, je jen psychická láska - (filia lidská láska), tělesná láska (eros), zamilovanost.
Nemají pravou Boží lásku - (agapé), protože pravá láska je vylita do srdce člověka jen skrze
Ducha svatého a pokud Ducha svatého odmítají a nepřijmou křest Duchem svatým, tak
nemohou mít pravou Boží lásku.
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Falešné křesťanství se dívá na vnější věci. Psychická, duševní láska je založena na vnějším
vzhledu. Královnou krásy se nestane dívka s největším intelektem, ale nejlepšími parametry
svého těla.
Psychický - tělesný člověk se dívá na tělo. Nezajímá ho duchovní život. Až na druhém místě se
zajímá o to jaké je tvoje životní přesvědčení. Jestli jsi věřící, nevěřící atd. Později to však
přinese problémy i v manželství, když lidé mají každý jinou životní filosofii.
Psychičtí - tělesní křesťané dělají různé biblické kurzy, kde se zdůrazňuje hlavně životospráva,
zdravý životný styl, morální život. Tyto znalosti můžeš získat i bez tohoto falešného
křesťanství. I v tanečních se učí jak se mají lidé k sobě slušně chovat. Falešní křesťané spadli
do těchto lidských filosofií a psychologických učení a přitom by stačilo, kdyby přijali pravého
Ducha svatého, který by je vyučil a sjednotil.
Křesťané, kteří nechodí v Duchu svatém jsou často vyčerpaní. Jsou jak leklé ryby, bez života,
bez nadšení. Jsou často unavení a otrávení. Mají způsob zbožnosti, tváří se velmi zbožně a
kultivovaně, ale nemají žádnou Boží moc. Tito psychičtí křesťané pak chtějí svojí bezduchou
kulturu vyzvednout jako nějakou "tradiční hodnotu", která nemá pro lidstvo žádný význam. Je
to jen oblbování lidí nějakým bezduchým náboženstvím. K tomu pak nechají natočit nějaké
filmy s náboženskou tématikou, které jsou spíše psychologickými filmy, které vyvolávají v
lidech falešný soucit, humanismus. Pak tito humanisté nejsou schopni ani odsoudit zlo, cítí
např. s vrahem Breivikem a nejsou schopni nad ním vykonat soud. Bůh tě nežádá, abys
odpouštěl Hitlerovi, masovým vrahům jako byl Stalin a podobným zločincům, ale těm, kteří
litují svých hříchů a přijdou tě poprosit za odpuštění a takovým máš odpustit až 70x7 krát.
Dále máš odpustit těm, kdo jsou oklamáni ďáblem a pomlouvají tě. Těm máš dokonce žehnat,
protože nevědí co činí. Máš jim činit dobře a neodplácet zlým za zlé, ale dobrem. Ale nemáš
odpouštět úkladným vrahům, kteří vědomě vraždí. Humanistické náboženství bez Ducha
svatého je celé pokřivené. Satan útočí na tvé city. Zdravý duch člověka pod vládou Ducha
svatého dokáže odmítnou falešný cit a falešný soucit a přijmout pravý soucit a pravý cit. Dávej
pozor na citové vydírání. Je to čarodějnictví. Nedovol, aby někdo manipuloval s tvojí duší i
když se jedná o tzv. "křesťanské filmy" nebo tzv. "křesťanské pořady", které nemají s pravým
křesťanstvím nic společného. V těchto tzv. "křesťanských pořadech" se ukazují hlavně hroby,
sochy, tradice, zatuchlé historické budovy, ve kterých byli mnohdy mučeni praví křesťané. Je
to kultura smrti a falešného náboženství.
Ježíš Kristus prohlásil, že praví věřící nebudou uctívat Boha na nějaké hoře, nebo v nějakém
speciálně navrženém chrámu, ale v Duchu a v pravdě - kdekoliv na světě.
Ježíš vysvětlil jedné samařské ženě u studny, kde budou praví věřící uctívat Boha.
Jan 4:19 Žena mu řekla: "Pane, vidím, že jsi prorok.
20 Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh
uctíván, je v Jeruzalémě!"
21 Ježíš jí odpoví: "Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře
ani v Jeruzalémě.
22 Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.
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."
Apoštol Pavel vyučuje, aby se naše víra nezakládala na lidské moudrosti a lidských pocitech,
ale na moci Boží. Víra není o pocitu, ale o pravdě o Duchu svatém, který tě přivede k
Ježíši Kristu.
K čemu ti je to, že znáš všechny křesťanské hudební skupiny, četl jsi všechny náboženské
knihy včetně bible, ale nemáš žádnou Boží moc? Je to křesťanství na houby. K ničemu,
nezajímavé, nudné, které tobě ani světu nic nedá. Lidé se takovému bezduchého křesťanství
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vysmívají. V takovém falešném křesťanství se projevuje jen citové vydírání, čarování - jeden
chce ovládat psychicky toho druhého. Takové je křesťanství bez Boží moci - bez Ducha
svatého. Je to jen falešné náboženství, bez moci Boží, náboženská filosofie, náboženská
tradice, ekumenismus, humanismus, duchovní zaslepenost. Neschopnost vykonávat pravdu a
spravedlnost. Bezduché křesťanství se projevuje zbabělostí, pokrytectvím, žárlivostí, závistí,
uhýbáním z pravdy. Falešné křesťanství je infantilní křesťanství - dětinské.
Takové je falešné křesťanství bez moci Ducha svatého.
Chceš dál žít jako leklá ryba, nebo chceš mít Boží moc a chceš zažívat Boží přítomnost každý
den? Vyber si.
Křest Duchem svatým je pro každého, kdo se obrátil k Pánu Ježíši Kristu a činí pokání ze svých
hříchů.
Petr řekl lidem, kteří uvěřili:
Skutky apoštolské 2:38 Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve
jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
39 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš
Bůh."
Toto zaslíbení platí vám a všem v budoucnu, které si povolá náš Pán Ježíš Kristus.
Platí to i pro tebe bez rozdílu věku.
Zeptej se věřících lidí. "Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?" Proč ne?
Skutky apoštolské 19:1 Zatímco byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a
přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky.
2 Zeptal se jich: "Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?" Odpověděli mu: "Vůbec jsme
neslyšeli, že je seslán Duch svatý."
3 Pavel řekl: "Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?" Oni řekli: "Křtem Janovým."
4 Tu jim Pavel prohlásil: "Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby
uvěřili v toho, který přijde po něm - v Ježíše."
5 Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.
6 Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém
vytržení.
7 Těch mužů bylo asi dvanáct.
Kolik lidí ve výše uvedeném textu přijalo křest Duchem svatým? Všichni. O letnicích také
všichni. Je to pro všechny kdo věří v Pána Ježíše Krista.
Pravé křesťanství žije z víry a v moci Ducha svatého, s uzdravováním nemocných, vyháněním
démonů, v mluvení v nových jazycích s evangeliem Ježíše Krista v moci Boží.
Falešné křesťanství je založeno na liteře, bez moci Boží, bez skutečného života. Je to špatná
karikatura, která představuje neschopného Boha.
Pravé křesťanství se má prokazovat Boží mocí a silou Ducha svatého.
Ježíš Kristus prohlásil po vzkříšení z mrtvých:
Marek 16:15 A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
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."

5
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.
Usiluj o to, abys nebyl falešným křesťanem, bez moci Boží, který jen vede nějaké řeči o Bohu,
ale aby Pán potvrzoval tvé slovo znameními a mocí Boží.
JK

