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Znakem pravé svobody je radost v Duchu svatém 
 

Lidé neznají pravou svobodu, protože nad nimi a nad celou zemí vládnou ďábelské bestie - 

démoni, padlí andělé v čele se satanem. 

Člověk je stále otrokem hříchu a smrti, dokud ho Ježíš neosvobodí.  

 

Jan 8:31  Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými 

učedníky. 

36  Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. 

 

Polovičaté obrácení, neúplné pokání, odmítání křtu ve vodě ponořením a křtu v Duchu svatém 

znemožní žít člověku v radosti a svobodným způsobem.  

Božím synem či dcerou se stáváš jedině znovuzrozením z vody a z Ducha - "vody Slova 

Božího" a Ducha svatého. Osvobozování někdy probíhá celý život. Na začátku naší víry 

zažijeme první osvobození od hříchu. Pak potřebujeme osvobození od následků hříchů, dále 

osvobození od démonů, kteří se během našeho života nastěhovali buď do našeho těla nebo do 

naší blízkosti a nechtějí tyto pozice dobrovolně opustit.  

 

Trochu kvasu prokvasí celé těsto.  

Když začneš s osvobozováním, pak musíš být důsledný a nepřestat, dokud nebudeš osvobozený 

od veškerého zla, zlých vlastností, zlého charakteru, zlého jazyka, zlých myšlenek, zlých 

návyků atd. Toto je proces, který musíš podstoupit jestli chceš být opravdu svobodný v Kristu.  

Škůdci se rádi vracejí na původní místo odkud byli vypuzeni. Tak jako hraboši a hlodavci se 

vracejí na zahrádku. Nestačí je jen jednou vyhnat. Při každém pokusu, když se chtějí vrátit 

nesmíš je nechat, aby se tam rozmnožili.  

Před pár lety jsem s velkou námahou pomocí speciální tyče s hákem odstranit převážnou část 

parazitujícího jmelí na naši lípě. Jenže se mi nepodařilo odstranit úplně všechno. Za pár let se 

opět na stromě rozmnožilo. A i kdyby se mi to podařilo úplně, pak tu jsou ptáci, kteří roznášejí 

semínka jmelí. Pořád je tu někdo, kdo rozsévá zlo, koukol do pšenice. Pokud bude nepřítel na 

svobodě, musíš počítat s tím, že bude zasévat zlo. 

 

Ježíš to řekl v podobenství. 

 

Matouš 13:24  Předložil jim jiné podobenství: "S královstvím nebeským je to tak, jako když 

jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. 

25  Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. 

26  Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu ukázal se i plevel. 

27  Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: `Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré 

semeno? Kde se vzal ten plevel?´ 

28  On jim odpověděl: `To udělal nepřítel.´ Sluhové mu řeknou: `Máme jít a plevel vytrhat?´ 

29  On však odpoví: `Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. 

30  Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a 

svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.´" 

 

Učedníci prosili Ježíše, aby jim vysvětlil podobenství. 

 

Matouš 13:37  On jim odpověděl: "Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn člověka 

38  a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království,plevel jsou synové toho zlého; 

39  nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. 

40  Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. 
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41  Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo 

se dopouští nepravosti, 

42  a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. 

43  Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!" 

 

Co zasejeme, to budeme také sklízet.   

Na zemi jsou dva druhy lidí - synové světla - děti Boží, jsou označeni jako dobré semeno  a 

synové toho zlého - ďáblovy děti jsou všichni, kteří odmítají Ježíše Krista uznat za Krále a 

Spasitele světa.  

Lidé ve světě jsou buď spasení a zachránění nebo jsou zatím pod Božím soudem.  

Boží soud platí pro všechny, kteří odmítají Ježíše Krista, žijí stále v prokletí.   

 

1 Korintským 16:22  Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha! 

 

Buď jsi zachráněn nebo jsi pod prokletím věčného zatracení. 

Polož si otázku: "Jsem Boží dítě a mám věčný život?" 

Pokud můžeš jednoznačně odpovědět "ano" bez pochybování, pak jsi znovuzrozený. 

Pokud máš jakoukoli pochybnost, potřebuješ se znovu narodit.  

 

Znovuzrozený člověk to ví, že je spasený a že má věčný život. Neznovuzrozený si to jen myslí 

a pochybuje. Musíš projít všemi skutky, které tě přivedou ke znovuzrození. 

 

Víra - pokání - křest ve vodě ponořením - křest v Duchu svatém. 

 

Pokud něco z toho chybí, pak nemůžeš mít jistotu věčného života. 

Mnozí věřící jsou oklamáni a myslí si, že jsou automaticky zachráněni proto, že se narodili do 

věřící rodiny nebo že formálně prodělali křest - třeba jako dítě a ostatní podmínky nepřijali. 

 

Pokud jsi znovuzrozený, pak tě nesmí odradit od tvé víry žádné politické hnutí. Ty se máš 

radovat ze svého spasení v každé době. 

 

Filipským 4:4  Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! 

5  Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. 

6  Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své 

žádosti Bohu. 

7  A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 

 

Kdyby tvoje radost měla být závislá na současné situaci s korona krizí, pak by ses nemohl 

radovat nikdy, protože ďábel vždycky něco zlého připraví lidem. Stále tu jsou ďáblovy děti, 

kteří nemilují pravdu, nedodržují žádné zákony a usilují o nadvládu nad lidmi.  

Ďábel chce získat neomezenou moc nad lidmi. Potřebuje k tomu lidi, kteří ho budou 

poslouchat.   

Nezabývej se jen tím, kde všude působí zlo, ale zajímej se tím, kde a jak můžeme prosadit 

dobro.  Současné sdělovací prostředky jsou spíše "hnojomety a žumpovize" než seriózní 

informační média. Z neobrácených lidí a jejich zkaženého charakteru nemůže vycházet žádné 

dobro. Jen si hrají na dobré a spravedlivé, ale nejsou. Chtěli by vypadat dobře a věrohodně, ale 

nejsou. 

 

V tom prvním podobenství o pšenici a plevelu je zobrazen dnešní stav ve světě.  

My nejme povoláni k tomu, abychom začali třídil lidi na dobré a zlé a chtěli rozdělovat 

společnost. Tuto práci provedou andělé při skonání věků. Veškeré zlé duchovní bytosti včetně 

zlých lidí nahážou do propasti a nespletou se při výběru.  
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Zatím jsou dveře do Božího království otevřené a každý žijící člověk má naději na obrácení 

dokud žije, i když teď ještě nejedná dobře.  

Nesnaž se napravovat plevel. Ty se máš starat o dobré zrno - o Boží děti. Jestliže někdo chce 

být plevelem, pak ty ho nepřesvědčíš, aby se stal zrnem.  

Kdo je nakloněn k pravdě a hledá pravdu, pak Pán se mu dá poznat a přitáhne ho k sobě.  

 

V Ježíši Kristu máme spasení, uzdravení těla i duše ale také radost a pokoj. Ve staré smlouvě 

naši předci jen vyhlíželi budoucnost, my jsme se narodili v nové době, kdy Ježíš Kristus je 

připraven ujmout se vlády nad zemí. Proto by ses měl z toho radovat, že jen krátký čas potrvá 

vláda ďáblova na zemi a pak bude zrušena a nahrazena spravedlivou vládou Ježíše Krista.  

 

Izraelci dostali zaslíbení:  

 

Izajáš 60:1  "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. 

2  Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad 

tebou jeho sláva. 

 

Pro nás už to platí, protože Ježíš se nám dal poznat.  Nad námi už vzešla Hospodinova sláva a 

proto se můžeš stále radovat a oslavovat Pána v Duchu a v pravdě. 

Duch svatý je duchem radosti, ne smutku.  

 

Apoštol Pavel píše Timoteovi: 

2 Timoteovi 1:6  Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti 

dostalo vzkládáním mých rukou. 

7  Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 

8  Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž 

snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh, 

 

Jednou Bůh položil Torbenovi otázku: "Chceš mít církev s 1000 lidmi nebo chceš být 

probuzením pro všechny?".  Měl tehdy 40 lidí ve sboru a nic se neměnilo a byl z toho unavený. 

Začal o tom přemýšlet a rozhodl se pro probuzení, které pak nazval "Poslední reformace". 

Podstoupil přípravu, začal se modlit a postit a Pán ho začal vyučovat učednictví a pak i 

potvrzovat svými skutky. 

Všude kde přijde se lidé obracejí k Pánu, obnovují svoji víru, činí pokání, nechávají se pokřtít v 

Ježíšovo jméno, přijímají Ducha svatého a jsou nadšení z nového narození. Při všech jeho 

službách je veliká radost. Proč? Protože Bůh je s ním a potvrzuje své slovo znameními a 

zázraky. Mnozí svědčí o tom, že prožívají nové obnovení své víry a říkají shodně, že už 

nebudou pokračovat ve stejném způsobu života tak, jak žili předtím.  

 

Tradiční církve provádějí stále nějaké konference, jednou je to o chválách, jednou o rodině, 

jednou o evangelizaci. Pak služebník, který na konferenci přijde pozve lidi dopředu a modlí se 

za ně, aby přijali "nové pomazání". A výsledek? Po nějakém čase se tito "pomazaní" zase vrátí 

do starých kolejí a čekají na další konferenci.  Toto jsme zažívali více jak 20 let navštěvováním 

sboru HIT v Budapešti. Z konference jsme přijeli nadšení, poučení, povzbuzení a mysleli jsme 

si, že teď se už konečně něco stane a nestalo se nic. Pomalu vyprchalo nadšení a pomalu i 

pomazání. Proč? Protože nás nikdo nevedl k tomu, jak máme prakticky toto nové nadšení a 

pomazání přenést do každodenního života. Tak se to děje v mnoha církvích i dnes. Stále se 

pořádají "oživovací" konference s nějakými pozvanými "pomazanými" služebníky, kteří mají 

trochu více pomazání než ti, kteří je pozvali.  

V čem je rozdíl mezi službou, kterou provádí Torben Sondergaard a tradičními službami v 

církvi?  
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Torben nepředává lidem žádné dary, ani neslibuje, že po jeho kázání se změní svět. 

Jednoduchým způsobem ukáže lidem, jak vypadá praktická služba pod vedením Ducha 

svatého, včetně uzdravování, křtu ve vodě, osvobození od démonů, křtu v Duchu svatém a pak 

prakticky zacvičí nové učedníky, aby dělali to, co dělá on sám. Učí je prakticky vykonávat to, 

co dělal Pán Ježíš Kristus se svými učedníky.  

 

Stávající služebníci jen předávají svoje zkušenosti a znalosti, dávají dobré rady i poučení, ale    

to nestačí. I když ti někdo stokrát říká, jak to máš dělat, pokud to sám nezačneš dělat s někým, 

kdo to umí, většinou to sám nezačneš dělat. Žák potřebuje svého učitele, který mu vše i 

prakticky ukazuje.   

 

Učedníci Ježíše Krista následovali svého mistra a pod Jeho vedením dělali skutky, které činil 

On sám. Toto je potřeba obnovit ve všech církvích, aby každý mohl činit skutky, které mu Pán 

připravil.  

Ani velké evangelizace nenahradí učednictví. I po evangelizaci, když se někdo obrátí, musí ho 

někdo vést, aby se stal samostatně pracujícím učedníkem.  

Skutečnou radost zažiješ, když budeš účasten práce Ducha svatého, když na vlastní oči uvidíš, 

jak pracuje Duch svatý.  

Mnoho lidí napne svoje síly jen na krátkou dobu pod zážitkem Boží přítomnosti v nějakém 

shromáždění a pak odpadá. Když nemáš natrénováno, pak to nedoženeš jednorázovým půstem. 

Jedním tréninkem nic nedokážeš. I sportovci pokud chtějí dosáhnout nejvyšší úrovně, musí 

tvrdě trénovat. Apoštol Pavel řekl, že to dělají pro pomíjitelný věnec,  

my to děláme pro věčnou slávu, která nepomíjí.  

Tak ani jednorázový trénink tě neposune dopředu. Jestli chceš sloužit Pánu v Duchu svatém a v 

pravdě a v moci a síle Ducha svatého, pak musíš trénovat každý den podle svých schopností.  

 

Tvoje duchovní síla se zvyšuje pravidelným tréninkem, ne jen jednorázovým nasazením. 

Naopak, pokud to přeženeš např. s půstem, na který jsi nikdy nebyl zvyklý, pak ti to může 

ublížit. Musíš začít pozvolna a přidávat na zátěži.  

Pán potřebuje vytrvalce, ne sprintery. Gepard je nejrychlejší zvíře (120 km/h, za 3s zrychlí z 0 

na 100 km/h.) Jenže, když kořist nechytne v daném čase, pak má po obědě, rychle se vyčerpá a 

nedokáže touto rychlostí běžet delší trasu.   

Tak je to i s některými věřícími. Rozběhnou se za Ježíšem a chtějí v krátkém čase dosáhnout 

všech požehnání a vidět všechny zázraky. Když se jim to nepodaří získat, odpadají. Nejsou 

vytrvalí.  

Nejde jen o částečné vítězství, ale vyhrání celé války. Dokud je zločinec ďábel na světě s 

démony a padlými anděly, není ještě dobojováno a jednorázové vítězství nic neznamená.  

Přesto se máš radovat ze svého spasení, z věčného života a z přítomnosti Ducha svatého každý 

den, i přesto, že nevidíš ještě výsledky svého snažení.  

 

Nastup na startovní čáru a běž svůj závod v takovém tempu, aby ses nezhroutil  a doběhl až do 

cíle.  

 

Filipským 3:12  Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, 

abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. 

13  Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, 

upřen k tomu, co je přede mnou, 

14  běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. 

 

1 Korintským 9:24  Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen 

jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! 
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25  Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my 

však pro věnec nepomíjitelný. 

26  Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. 

27  Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. 

 

Pavel mluví o vytrvalosti i o sebezapření a překonávání překážek, abychom získali nebeskou 

cenu. Nežijeme v ideálním světě a pokud bude ďábel na svobodě, nebude na zemi pokoj. Přesto 

můžeš žít ve víře, v radosti a Boží přítomnosti každý den.  

Když se ti něco nepodařilo dnes, pak to zkus zítra a pozítří a každý následující den a nevzdávej 

se. Bůh je s těmi, kteří se nevzdávají. I kdybys klesal a padal, pokaždé tě Pán zvedne.  

 

Přísloví 10:30  Spravedlivý se nikdy nezhroutí, kdežto svévolníci zemi nezabydlí. 

 

Žalmy 37:22  Požehnaní, ti obdrží zemi, zlořečení budou vymýceni. 

23  Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. 

24  I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku. 

 

Zvítězit mohou jen věrní a vytrvalí věřící. 

 

Karel Jureček 

 


