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V srdcích zkažených lidí nar?stá hn?v v??i jménu Ježíš. Všude po sv?t? roste pal?ivá nenávist k Božímu slovu.
Bezbožní lidé pohrdají Biblí, vysmívají se jí a proklínají ji. Ptám se vás: co takového je na jménu Ježíš, že p?i pouhé
zmínce rozn?cuje takový hn?v? Žádné jiné jméno není v takovém pohrdání, ani v žádném jiném jménu krom? Jeho
není spasení. "A v nikom jiném není záchrana; nebo? není pod nebem jiného jména daného lidem, v n?mž bychom
m?li být zachrán?ni“ (Skutky 4:12).
Víme, že Ježíšovo jméno bylo vždy mezi zkaženými lidmi v nenávisti, ale nyní se nenávist p?erodila v démonickou
zu?ivost. Kristovo jméno pomalu a nenápadn? mizí ze spole?nosti díky legislativním zm?nám v národech po celé
zem?kouli.
Dostal jsem zprávu z velmi spolehlivého zdroje o udivujícím vývoji v americké armád?. Objevil se pokus prosadit
na?ízení, že žádný kaplan, katolický ani protestantský, nesmí zmínit jméno Ježíš Kristus. Od?vodn?ní je
neuv??itelné: "P?ece v pluralistické spole?nosti musíme být duchovn? zralí." Jaký svod! P?emýšlejte o tom: nejprve
zakážou jakoukoli zmínku o jménu Ježíš, a pak prý spasení je v?cí duchovní zralosti. To pochází rovnou z pekla!
Pro? taková zu?ivost proti Božímu Synu? Pro? se zkažení lidé chv?jí p?i zmínce o Jeho jménu? Je to kv?li tomu, co
Ježíšovo jméno reprezentuje - vysvobození z h?íchu. Jeho jméno znamená svobodu od nadvlády h?íchu.
Znamená smrt staré, padlé, h?íšné p?irozenosti a vstup do nového života. P?edstavuje moc vzep?ít se všem
bezbožným touhám a rozkoším a opustit je.
Boží Slovo ?íká, že destrukce a rouhání, zp?sobené lidským hn?vem, už nebudou dlouho trvat. "Vždy? tebe
chválí i lidské rozlícení. Opášeš se tím, co po hn?vu zbude" (Žalm 76:10). Jak to prob?hne? Jednoduše vzato, ?ím
intenzivn?ji nar?stá lidský hn?v, tím více milosti B?h vylévá. "A kde se rozhojnil h?ích, tam se nadmíru rozhojnila
milost" (?íman?m 5:20).

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/11527/

Page 1 of 1

