Dopis mládeži

P R O T O:
Odolávejte přijímání špatných příkladů z novin, radia, televize a
internetu, které mluví o „lásce“, ale míní „smilstvo“ a také tím
vedou do zkázy!
Držte se pevně příkladu Božího Syna Ježíše Krista, který je čistý
a svatý a ukazuje nám svým životem a svým učením, jak se chová
pravá láska!
Odolávejte tomu nechat se ovládnout nebiblickým učením a
ekumenou!
Držte se pevně z Písma svatého čtyřnásobného „Jedině“: samá
Bible, sám Kristus, samá milost a samá víra!
Odolávejte tomu přijmout touhu po znameních a zázracích!
Držte se pevně největšího zázraku: ran Ježíše Krista, který vydal
na kříži svůj život pro naše vysvobození a třetího dne zázračným
způsobem vstal z mrtvých!
Odolávejte tomu přijmout, žel také v křesťanských kruzích dalece
rozšířenou, „kulturu žertů“, která dokonce zfalšovala na kříži
Ježíše Krista jako nástroj zábavy a hanobí Svatého Boha!
Držte se pevně trojjediného Boha, který je zároveň svatý a
spravedlivý, milující a milosrdný!
Odolávejte mystické mlze, která Vám domlouvá, že ve Vás bydlí
od přirozenosti „Božská jiskřička“!
Držte se pevně skutečnosti, že naše srdce jsou úplně zkažená a
ztracená a tím jsme cele odkázáni na vykoupení skrze milost!
Odolávejte „hudební kultuře“, která míní, že je způsobilá (např.
extazujícími divokými rytmy, markantním opakováním slov, nebo
také extremně pomalými francouzskými melodiemi) získat
člověka pro křesťanskou víru!
Držte se pevně blaho působících duchovních písní, které
přicházejí z tichého a láskyplného srdce!
Odolávejte duchu doby, za kterým se skrývá duch protivníka!
Držte se pevně Božího Ducha, který Vás oddělí od toho
pomíjivého světa a uvede do celé pravdy!

„Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají,
všechněm, kteříž ho vzývají v pravdě.“ (Žalm 145,18)
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Od Dr. Lothara Gassmanna

Drazí přátele, vzpamatujte se,
vy jste podváděni!
Řekli Vám:
„Milujte své pudy; pak budete šťastni!
Boží Slovo říká:
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.“ (Matouš 5,8).
„Smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh.“ (Židům 13,4).
Řekli Vám:
„Hrajte velmi hlasitou hudbu, zesilte reproduktor, pak se budete
cítit dobře!“
Boží Slovo říká:
„V utišení se a v doufání bude síla vaše“ (Izajáš 30,15).
„Pokoj Kristův ať rozhoduje ve vašich srdcích… zpívejte Bohu ve
svých srdcích chvalozpěvy oslavné zpěvy a duchovní písně.“
(Kolosenským 3,15+16).

Řekli Vám:
„Vypněte svůj mozek, uvolněte se a zřekněte se veškeré kritiky!
Myslete pozitivně a rozšiřujte své vědomí skrze meditaci, drogy a
psychotechniku!“
Boží Slovo říká:
„Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám“ (1.Petr 4,7).
„ Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí
lev a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu, pevní ve víře
“ (1.Petr 5,8 násl.).
Řekli Vám:
„Cvičte se v okultních praktikách, magii, čárech a dosáhnete
nadpřirozených schopností a moci!“
Boží Slovo říká:
„Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo
svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani
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hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů
zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje
mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti“ (5.
Mojžíšova 18,10-12).

„Vně (mimo nebeské město) pak budou psi a čarodějníci, a
smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež“
(Zjevení 22,15).

„…najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra“ (Zjevení 21,8).
Řekli Vám:
„Běžte tam, kde se dějí veliká znamení a zázraky, tam kde
dochází k velkolepým zjevením, a kde můžete získat naprosto
nové zkušenosti.“
Boží Slovo říká:
„Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda
jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.“
(1.Jan 4,1)

„Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou
divy veliké a zázraky, tak aby v blud uvedli, (by možné bylo,) také i
vyvolené“ (Matouš 24,24).
Řekli Vám:
„Staňte se jedno, neboť všechna náboženství uctívají téhož boha“
Boží Slovo říká:
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh… Nebudeš mít jiného Boha mimo
mne“ (2.Mojžíšova 20,2+3).
„Cestě pohanů neučte se…neboť ustanovení zajisté těch národů
jsou pouhá marnost“ (Jeremiáš 10,2+3).
Ježíš Kristus,Syn Boží, mluví: „Já jsem cesta, i pravda, i život.
Žádný nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14,6).
Řekli Vám:
„Každý člověk je dítko Boží, protože v každém člověkovi bydlí
Duch Boží“
Boží Slovo říká:
„Těm pak, kteří HO (Ježíše Krista) přijali a věří v Jeho jméno, dal
moc stát se Božími dětmi. Ti se…narodili z Boha“ (Jan 1,12+13).
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„Kristus tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal
se původcem věčné spásy“ (Židům 5,9).
Řekli Vám:
„Nemluvte přece nic o hříchu, ale o chybách, nedostatcích,
vypadnutích a neštěstích a neblahých osudech! Dobré a zlé je
stejné!“
Boží Slovo říká:
„…hřích je národům pro potupu,“ (Přísloví 14,34).
„Běda těm, kteříž říkají zlému dobré, a dobrému zlé, kladouce tmu
za světlo, a světlo za tmu, pokládajíce hořké za sladké, a sladké
za hořké!“ (Izajáš 5,20).
Řekli Vám:
„Naslouchejte sami sobě; neboť v sobě samém najdete pravdu,
když dost dlouho meditujete!“
Boží Slovo říká:
„Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství,
smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.To jsou věci, které
člověka znesvěcují“ (Mat 15,19+20).
„Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá
dobro“ (Římanům 7,18).
Řekli Vám:
„Přijímejte všechny tak, jak věří a žijí; nechte přece každému jeho
kulturu a jeho životní styl!“
Boží Slovo říká:
„Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné!“
(1.Tesalonským 5,14)

„Což nevíte, že nespravedliví se nedostanou do dědictví Božího
království? Nebluďte! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci,
rozkošníci ani homosexuálové, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači
ani lupiči nebudou dědici Božího království.Takoví jste někteří byli.
Ale dali jste se omýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni
ve jménu našeho PÁNA Ježíše Krista a v Duchu našeho Boha
(1.Korintským 6, 9-11)
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