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Ježíš vysvobozuje z prokletí a dává požehnání.
Matouš 28:18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha
svatého
20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky
dny až do skonání tohoto věku."
K záchraně a osvobození je potřebná Boží moc. Ve světě stále probíhá boj mezi dobrem a zlem.
Satanovi se podařilo oklamat lidstvo, když jim vnutil myšlenku, že bez Boha budou šťastnější a
svobodnější. Tento zloděj a vrah tak využívá neznalosti lidí a proto je může trápit.
Přísloví 11:14 Pro nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádců je záchrana.
Kr. Přísloví 11:14 Kdež není dostatečné rady, padá lid, ale spomožení jest ve množství rádců.
Nemoudrost, nepoznání skutečného problému vede ke špatným rozhodnutím a špatným
výsledkům. Abys mohl v tomto světě žít vítězný život, pak musíš vědět, kdo je tvůj skutečný
nepřítel a kdo je tvůj přítel.
Nepřítel je ten, kdo tě chce okrást o Boží požehnání, které ti Bůh zaslíbil, o zdraví, o finance, o
pokoj, o rodinu. Kdo ti chce vytvořit takové podmínky, aby ses nikdy nedostal ze dna.
Život v prokletí je život na dně. V prokletí žijí všichni lidé bez Boha.
Kdo nepřijme Ježíše za svého Krále a Pána, zůstane v prokletí.
Prokletí působí 24 hodin denně ať se snažíš sebevíc. Vždycky, když už se ti zdá, že máš
nejtěžší věci za sebou, přicházejí další krachy. Prokletí je duchovní síla zla, která pronásleduje
každého člověka bez Boha. Nejde uniknout z prokleté země.
Genesis 3:17 Adamovi řekl: "Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem
ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.
18 Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.
19 V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi
a v prach se navrátíš."
Celé trápení na zemi je způsobeno hříchem a vzpourou proti Bohu.
Toto prokletí působí především na práci, plodnost země, ale také na zdraví, způsobuje
předčasné úmrtí, lidé se nedožijí ani 80 let. Původně lidé žili skoro 1000 let. Prokletí působí na
všechny činnosti lidského života, dokud se člověk z něho nevysvobodí.
Právě proto přišel Ježíš, který prohlásil.
Jan 8:36 Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.
Ježíš řekl, že všichni jsou zajatci hříchu a smrti. Smrt a hřích vládne nad každým člověkem,
dokud tento rozsudek Bůh nevezme na sebe. Ježíš vzal na sebe rozsudek smrti i prokletí za
lidstvo. Ježíš byl zabit za naše hříchy a vzal na sebe veškerá prokletí spojená s hříchem.
Galatským 3:13 Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na
sebe, neboť je psáno: `Proklet je každý, kdo visí na dřevě´.
Koloským 2:14 Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil
tím, že jej přibil na kříž.
15 Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.
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Jestliže Ježíš vzal prokletí lidí na sebe i veškerý hřích, pak proč lidé stále trpí? Odpověď je
jednoduchá, protože nepřijali toto vysvobození.
Když jsou dveře vězení otevřené, pak to nestačí jen vědět, ale musíš vyjít od svého
zotročovatele a věznitele. Ďábel je zotročovatel a zavřel dveře na svobodu.
Ježíš tyto dveře otevřel, ale lidé zůstávají v ďáblových celách.
Aby ses mohl zbavit prokletí, smrti, hříchu, nemocí a veškerého zla, pak se musíš zříci
zotročovatele - satana a oddělit se od něj a muší přejít na druhou stranu barikády - k Ježíši
Kristu.
Musíš se vzepřít zlému a přiblížit se k Bohu.
Jakubův 4:7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a
přiblíží se k vám.
Představ si, že budeš na místě, kde je škodlivé prostředí - po radioaktivitě, bude to zamořené
jako v Černobylu a ty bys řekl, já nikam nepůjdu, já nic zlého nevidím. Škodlivé záření není
vidět, ale když tam zůstaneš delší dobu, pak zemřeš na nemoc z ozáření.
Čím déle zůstáváš ve škodlivém prostředí, tím větší škody na tvém duchu i těle způsobí.
Totéž platí o hříchu a prokletí. Čím déle se zdráháš přijmout Ježíše Krista a stále váháš s tím,
aby ses mu cele vydal, tím déle na tebe působí prokletí tohoto světa, neúspěch, duševní i
fyzická devastace. Proto je dobré uvěřit v Ježíše Krista co nejdříve.
Mnozí argumentují tím, že stačí uvěřit před koncem života a Bůh tě také zachrání, protože je
milosrdný. To je pravda, ale celý život zažiješ krachy, prokletí, nesvobodu, nemoci, bídu a
spoustu trápení. A také není jisté, jestli dostaneš ještě šanci a čas, abys mohl činit pokání a
obrátil ses těsně před smrtí.
Je lepší vstoupit do požehnání už ve svém mládí, když máš tu možnost. Lidé, kteří mají životní
zkušenosti mnozí říkají, že kdyby měli tyto zkušenosti, co mají dnes, tak by se vyvarovali
mnoha omylům ve svém mládí. Mladí lidé varování starších neberou vážně. Ale ty nemusíš
zažívat stejné krachy jako tvůj otec, nebo tvá matka. Když si dáš říct a uvěříš celým srdcem a
celou duší Ježíši Kristu a vydáš mu svůj život, pak se tvůj život začne rozvíjet v požehnání.
Další problém proč lidé nevstupují do požehnání s Ježíšem Kristem je ten, že i když hřeší
nepociťují na sobě soud.
Kazatel 8:11 Poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských
synů k páchání zla.
Kazatel 12:14 Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.
Mnozí lidé argumentují, že v podstatě není spravedlnost, že ti, kteří páchají zlo se mají stejně
dobře, někdy i lépe, než ti, kteří žijí spravedlivě.
Zapomínají na to, že Bůh nesoudí okamžitě za každý zločin a za každý hřích. Kdyby to dělal,
pak by už na zemi zůstalo jen velmi málo lidí.
Navíc je potvrzeno Božím slovem prokletí na lidi, kteří odmítají Ježíše Krista.
1 Korintským 16:22 Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha!
To není přání apoštola Pavla, ale konstatování Boží vůle.
Bůh proklel každého člověka, kdo odmítá Ježíše Krista.
Tak, jak je to s prokletím, že doprovází člověka po celý život, pokud odmítá Ježíše Krista,
tak je to i s požehnáním. Když se zřekne člověk své pýchy a pokoří se před Pánem, a přijme Ho
za svého Spasitele a Pána, pak Bůh na něj vloží veškeré své požehnání a toto požehnání tě
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pronásleduje celý život. Tak jak jsi byl prokletý předtím, tak budeš požehnaný ve všem co
budeš konat.
Exodus 23:25 Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé
vodě. Vzdálím od tebe nemoc;
Deuteronomium 7:13 Bude tě milovat a bude ti žehnat a rozmnoží tě. Požehná plodu tvého
života i plodu tvé role, tvému obilí, tvému moštu, tvému oleji, vrhu tvého skotu a přírůstku
tvého bravu na zemi, o níž se přísahou zavázal tvým otcům, že ti ji dá.
Deuteronomium 15:10 Dávej mu štědře a nebuď skoupý, když mu máš něco dát, neboť kvůli
tomu ti Hospodin, tvůj Bůh, požehná ve všem, co děláš, ve všem, k čemu přiložíš ruku.
Deuteronomium 15:6 Vždyť ti Hospodin, tvůj Bůh, požehná, jak ti řekl. Budeš poskytovat
půjčky mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš vypůjčovat. Budeš ovládat mnohé
pronárody, ale tebe neovládnou.
Deuteronomium 28:13 Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a
neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys
je bedlivě dodržoval.
- Požehná tvé práci, a ve všem k čemu přiložíš ruku. Cokoliv budeš dělat, tak ti Bůh požehná. - Bude se ti dařit v podnikání.
- Požehná tvému majetku (pokud máš pole, dům, dobytek, tak i tomu všemu ti požehná),
ochrání tě od zlodějů a podvodníků.
- Vzdálí od tebe nemoc. Nebudeš trpět tak často nemocemi. Někteří bratři přijali úplné
osvobození od nemocí, že po uvěření nebyli nikdy do konce života nemocni.
- Pro celou zemi to znamená prosperitu, nemusí si půjčovat, nebude závislá na dotacích např.
z nějaké unie.
Naopak bude tou zemí, o kterou budou mít jiné národy zájem a budou s ní obchodovat.
Protože to bude bezpečná země, kde se neusadí teroristé.
- budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž. To je znakem požehnání a má svoje podmínky.
Podmínka je - že budeš poslouchat Hospodina svého Boha. Budeš věrný a poslušný.
Kdo není věrný, ztratí veškeré Boží požehnání. Mnozí si o vánocích přejí Boží požehnání a
nevědí, že požehnání má své podmínky. Nevěrným Bůh nežehná ani v osobním životě, ani v
rodinném životě.
Nemusíš žít stále v prokletí. Na tobě záleží jestli budeš požehnaný, nebo prokletý.
V nové smlouvě je zdrojem veškerého požehnání Ježíš Kristus, protože byl obětován za naše
hříchy, vzal na sebe veškerá prokletí a byla mu dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Co brání Božímu požehnání?
1. Neznalost, lidé nevědí jak ho získat.
2. Neposlušnost a vzpoura proti Bohu, proti Ježíši Kristu. Odmítání přijmout Ježíše Krista
a podřídit se mu. Hlavní příčinou je lidská pýcha a pak hřích.
3. Neudrží si požehnání, protože odpadají od Pána, odkloní se od pravdy, nechodí v Duchu
svatém.
Částečné požehnání nestačí. Jsou oblasti člověka, které nejsou vysvobozené a na tyto oblasti
působí prokletí. Prokletí na člověka působí celkově, ale když se začne vysvobozovat z každé
oblasti života, pak prokletí ustupuje a požehnání od Pána ho nahradí.
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Kde má prostor ďábel ve tvém životě, tam působí kletba. Kde má prostor Pán, tam působí Boží
požehnání.
Nespokoj se s polovičním vysvobozením a s polovičním požehnáním. Bůh chce, abys byl
požehnán ve všech oblastech života. Není žádná oblast, ve které by tě Bůh nemohl vyzvednout
z nízkého stavu. Práce, finance, zdraví, psychické problémy, zdravotní problémy.
Po znovuzrození ďábel nemá nárok na tvého ducha. Tvůj duch je proměněn Bohem do nové
věčné podoby. Neumírá a je věčný. Ďábel má částečně přístup ke tvému tělu a duši. Tady zaleží
jestli mu dovolíš, aby k tobě přistupoval. Nevracej se zpátky do "klece".
Proč má satan tak často vliv na naše tělo a na ducha nemůže? Protože náš duch je trvale pod
pomazáním Ducha svatého, ale naše tělo ne. Naše mysl - duše a tělo se potřebuje dostávat také
pod pomazání Ducha svatého. To se děje na shromáždění, kde je Boží přítomnost.
Ďábel nás nemůže oddělit od Pána, ale může nás potrápit, když mu dáme prostor.
Římanům 8:38 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani
budoucnost, ani žádná moc,
39 ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky
Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Pokud se nezřekneš Pána, pak ďábel tě nemůže oddělit od Pána. Může jen útočit na mezičlánek
mezi duchovním světem a hmotným světem a to je tvé tělo. Tělo je nejzranitelnější v tomto
porušeném stavu. Proto musíš své tělo vydávat každý den pod Boží ochranu. Modlit se i někdy
postit, aby tě ďábel nemohl přes tělo trápit.
Kdybys byl v takovém pomazání, které vyžaduje Pán Ježíš Kristus a chodil stále v pomazání
Ducha svatého, pak se tě satan ani nedotkne.
1 Janův 5:18 Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se
ho ani nedotkne.
Požehnání je podmíněno - nehřešit a chodit v Duchu svatém. Satan okamžitě pozná, kde je
slabé místo a zaútočí. Přes Boží moc nemůže, přes Ducha svatého také neprojde. Projde jen
tam, kde je tělesnost a hřích.
A toto jsou praktické rady jak se vyvarovat útokům toho zlého.
Efezským 4:26 `Hněváte-li se, nehřešte.´ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
27 a nedopřejte místa ďáblu.
28 Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co
rozdělit s potřebnými.
29 Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde
je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
30 A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.
31 Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost;
32 buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu
odpustil vám.
Je toho mnohem víc. Pro udržení požehnání je třeba být stále v kontaktu s Pánem a následovat
Ho v Duchu svatém. O všechno můžeš rychle přijít, když si řekneš, že už to zvládneš sám. Tak
ztroskotalo spoustu věřících a skončilo v pekle. Nedělej stejnou chybu a drž se toho co jsi
přijal. Drž se Ježíše Krista a Ducha svatého, udržuj čisté srdce a dostaneš vavřín vítěze.
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