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Ochrana před zlem.
1 Petrův 5:6 Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v
ustanovený čas.
7 Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží.
8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´
a hledá, koho by pohltil.
9 Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě
procházejí týmž utrpením jako vy.
10 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po
krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
11 Jemu náleží panství na věky věků! Amen.
Ježíš Kristus porazil ďábla, padlé anděly, všechny démony i samotnou smrt. Přesto dochází na
zemi k nepřetržitému boji dobra se zlem. I když navenek to někdy vypadá, že zlo často vítězí
nad dobrem, konečné řešení bude úplné zničení satana a veškerého zla na světě a v celém
vesmíru. Světlo je silnější než tma a pravda zvítězí nad lží. Ten zlý má jen propagandu a
pokušení, kterými svádí lidi do hříchů, aby je pak mohl zabít. Z hříchů přichází smrt a ďábel
má svoji moc jen nad lidmi, kteří vědomě hřeší a nechtějí hříchy opustit. Šelmy obcházejí svoji
kořist a čekají na vhodný okamžik, kdy kořist není soustředěná na obranu a zaútočí, kdy to
nejméně očekává. Tak to dělá i ďábel. Když jsi silný, máš víru, jsi zdravý a plný optimismu,
nezaútočí hned, ale obchází a sleduje tě, pozoruje, jestli v nějaké části svého života odstoupíš
od víry v Ježíše Krista a když se přestaneš ovládat, přestaneš se modlit, přestaneš duchovně
bojovat, pak očekávej ten nejsilnější útok. Pak se lidé ptají, proč se mi to stalo, vždyť jsem se
snažil chovat slušně a žil jsem podle zákonů. Ďábel žádné zákony neuznává, porušuje je a
nerespektuje. Jediný zákon, který musí poslouchat je zákon síly a moci Ducha svatého. On
neustoupí jen proto, že máš ušlechtilé plány a jsi plný lásky ke svým bližním.
Nestačí se jen bránit proti zlému. Je třeba proti němu aktivně útočit a zahánět ho na ústup.
Většina křesťanů řeší jen následky hříchů a zranění, které jim ďábel způsobil.
Důležitější je prevence. Je možné předcházet zlým okolnostem. To vyžaduje chození v Duchu
svatém. Když jsi aktivní ve víře, pak satan sice také obchází kolem tebe, ale s větším
obloukem.
V dalším textu je řečeno, že nemáme dávat místo ďáblu.
Efezským 4:22 Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,
23 obnovte se duchovním smýšlením,
24 oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
25 Proto zanechte lži a `mluvte pravdu každý se svým bližním´, vždyť jste údy téhož těla.
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.

2
Co to znamená nedopřávat místo ďáblovi. Mnoho věřících žije v kompromisu se svojí vírou.
Každý kompromis s Božím slovem dává místo ďáblovi. Proto je tam řečeno, že musíme
odložit dřívější způsob života, který dával místo ďáblovi. Neměl bys znovu upadávat do starých
hříchů, které tě vracejí do ďáblovy klece. Nespolupracuj s žádným zlem.
Dále se můžeme zbavit nadpřirozené ochrany tím, že zarmoutíme Ducha svatého, který od nás
odstoupí. Čím ho můžeš zarmoutit?
Tvrdost srdce, tvrdost v jednání, zloba - stále jsi naštvaný a stále se na někoho hněváš - tedy i
hněv. Další vlastnost, která zarmucuje Ducha svatého je křik.
Křik je vždy důsledkem našeho neproměněného srdce - naše ego stále křičí - já, já, já mám
pravdu. Utrhání se. Nekontrolovatelné vyslovování předčasných soudů, nepodložené nařčení a
kritika. Tato vlastnost napáchá mnoho zla, když se utrhneš a všude a každého koušeš.
Když se zuřivý pes utrhne z řetězu, pak je velmi nebezpečný. A utržený křesťan je jak slon v
porcelánu, všechno rozšlape.
Opačné vlastnosti jsou ovoce Ducha svatého, místo tvrdého srdce - srdce masité
Bůh zaslíbil těm, kteří se obrátí, že jim dá nové srdce.
Ezechiel 36:26 A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z
vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
27 Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat
moje řády a jednat podle nich.
Tuto proměnu může učinit jedině Bůh, když se před ním pokoříme, pak nás povýší a promění.
Všimněte si satanských lidí, jak se prezentují na veřejnosti. Tvrdost ve tváři, hrozivý vzhled,
drsné zacházení, tělo potetované hady, lvy, různými hrůzu nahánějícími symboly.Smyslem je
zastrašit druhé lidi. Ďábel stále vyhrožuje a zastrašuje. Je to vyřízená bestie a může jen škodit
těm lidem, kteří mu to dovolí.
Ježíš Kristus odzbrojil ďábla od jeho moci nad těmi, kteří Ježíše přijali.
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.
Ježíšova oběť na kříži zrušila moc ďábla nad křesťany. Nemá na tebe žádné legální právo a
nemůže tě trápit kdy se mu zachce.
Naopak ty máš vítězit nad ďáblem a veškerým zlem každý den. To se dá jedině ve spojení s
Ježíšem Kristem a s Duchem svatým.
Zjevení Janovo 3:20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře
mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem
na jeho trůn.
22 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."
Jsme povoláni k vítěznému životu. Když nezvítězíš, nedostaneš nic. Musíš se naučit vítězit nad
nemocemi, chorobami, nad démony, nad sváděním ke hříchu, nad tělesností. Každá oblast
představuje určitý boj a sebezapření. Je vůbec možné žít tak, aby člověk vždycky zvítězil nad
ďáblem? Ano je. Když Ježíš dokončil svoje poslání na zemi pak řekl svým učedníkům aby v
tom pokračovali a dal jim k tomu patřičnou moc.
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1 Petrův 1:4 Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v
nebesích
5 a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.
6 Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,
Ježíš Kristus nám dal Boží moc, abychom byli pod jeho ochranou a mohli vládnout nad
satanskými silami.
Musíš být agresívní vůči ďáblovi a mírný vůči lidem. Bůh řekl, ať je známa vaše mírnost všem
lidem.
Filipským 4:5 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.
Máš být mírný vůči lidem, ne vůči démonům a satanu. Někteří křesťané to mají přesně
obrácené. Jsou mírní a neteční vůči ďáblovi a démonům a jsou hrubí na lidi. Úhlavním
nepřítelem lidí je satan se svými démony. Tam zaměř svoji sílu, ne na kritiku lidí.
Lidé dělají špatná rozhodnutí, protože neznají Boha.
Skutky apoštolské 10:38 Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš
procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh
byl s ním.
Posláním Ježíše Krista bylo vysvobodil lidi z moci ďáblovy a převést je do Božího království.
V dřívější době lidé neuměli bojovat proti démonům, protože ještě nebyl dán Duch svatý na
zemi. Když někdo zhřešil, pak měl byl ukamenován a démon z toho člověka vyšel a našel si
novou oběť. Jedinou ochranou před napadnutím zlým duchem byl čistý a bohabojný život. Kdo
dodržoval důsledně desatero a nehřešil, démoni nemohli do lidí vstoupit. To se mnohým lidem
nedařilo. Aby se nešířilo dále zlo, měli židé povinnost, každého, kdo se dopustil těžkého hříchu
ukamenovat.
Několik hříchů, které měly být potrestány smrtí:
5. Moj. 21:18 Má-li někdo syna nepoddajného a vzpurného, který neposlouchá otce ani
matku, a když ho kárají, neposlechne je,
19 ať ho jeho otec i matka uchopí a vyvedou ke starším jeho města, k bráně jeho místa,
20 a řeknou starším jeho města: "Tento náš syn je nepoddajný a vzpurný, neposlouchá nás,
je to modlářský žrout a pijan."
21 A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře. Tak odstraníš zlo ze svého
středu. Ať to slyší celý Izrael a bojí se.
22 Bude-li nad někým pro hřích vynesen rozsudek smrti, bude-li usmrcen a ty jej pověsíš na
kůl,
Už za neposlušnost otci a matce měl být syn ukamenován. A pak je tam řečeno - tak odstraníš
zlo ze svého středu. Nebyl jiný způsob jak odstranit zlo než tím, že člověk, který se dopouštěl
hříchu, byl ukamenován.
Deuteronomium 18:10 Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou
dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj
11 ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se
dotazuje mrtvých.
12 Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti
Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.

4
- Lidé zabývajícími se věšťbami, nebo hádači snů měli být zabiti, 5.Moj. 13:6
- ti, kdo se klaní slunci nebo měsíci, falešným bohům byli zabiti - ukamenováni. Na základě
dvou nebo tří svědků. 5.moj. 17, 2-6
- kdo by neposlechl kněze, který byl ve službě Bohu - byl zabit. 5.Moj. 17,12
- za smilstvo byl trest smrti
Deuteronomium 22:22 Když bude přistižen muž, že ležel s vdanou ženou, oba zemřou: muž,
který ležel se ženou, i ta žena. Tak odstraníš zlo z Izraele.
23 Když dívku, pannu zasnoubenou muži, najde nějaký muž v městě a bude s ní ležet,
24 vyvedete oba dva k bráně toho města, ukamenujete je a zemřou: dívka proto, že v městě
nekřičela, a muž proto, že ponížil ženu svého bližního. Tak odstraníš zlo ze svého středu.
- za únos člověka byl trest smrti. 5. Moj. 24.7.
- 2.Moj. 22:17 Čarodějnici nenecháš naživu.
- 2.Moj. 22:18 Kdokoli by obcoval s dobytčetem, musí zemřít.
- 3.Moj. 20:13 Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí
zemřít, jejich krev padni na ně.
Homosexuálové by měli ve staré smlouvě problém.
Bůh nezměnil názor na hřích. Stále platí rozsudek smrti. Jenže v nové smlouvě Ježíš Kristus
vzal na sebe všechny hříchy světa a kdo v Něj uvěří, není souzen. Ostatní lidé jsou odsouzeni
ke smrti. Bůh netrestá lidi za hříchy hned, protože je období milosti. Proto přišel Ježíš Kristus,
aby dal šanci lidem, aby se od svých hříchů odvrátili. Pokud to učiní během svého života,
zachrání se.
Je třeba sloužit jen těm, kteří se chtějí obrátit a opustili život ve hříchu. Ostatní jsou stále pod
prokletím, pod vládou smrti a i když žijí jsou ve skutečnosti duchovně mrtví a v okamžiku
smrti jsou odvedeni do pekla. S Bohem se nebude nikdo v budoucnu hádat. A nikoho ani
nebude zajímat, jaký jsi měl názor na svět a světské přesvědčení. Pokud nemáš Krista, nemáš
nic.
Zlo bude odstraněno při příchodu Ježíše Krista a přitom bude ze země odstraněna 1/3 lidí, kteří
se dopouštěli těžkých hříchů, vedoucích ke smrti. Zbytek lidstva dostane ještě poslední šanci na
obrácení se a záchranu svého života.
Nezůstávej pod prokletím a vstup do požehnání vírou v Ježíše Krista.
KJ

