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Vysvobození od zlého.
Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy, aby žili svobodně bez útlaku démonů, bez
nemocí, bez nepřátel.
Zotročovatel národů, zhoubce a Boží odpůrce je satan.
Bůh s ním už skoncoval a v proroctví je potvrzen jeho pád a pak konec v hořícím
jezeře.
Zjevení Janovo 12:7 A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s
drakem.
8 Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.
9 A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl
svržen na zem a s ním i jeho andělé.
10 A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho
Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před
Bohem osočoval dnem i nocí.
11 Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali
svůj život tak, aby se zalekli smrti.
Od pádu člověka duchovní zlo ovládá lidi, kteří nejsou spaseni vírou v Ježíše Krista.
Ježíš přišel na svět, aby zmařil činy ďáblovy, aby lidem otevřel cestu do nebe.
Veškeré zlo na zemi má svůj původ u ďábla. Není možné zachránit žádného člověka,
pokud se nezřekne zla, života ve lži a podvodu.
Vysvobodit se od zlého je možné jedině tehdy, když člověk se oddělí od zla, od zlých
skutků, od zlé společnosti.
2 Korintským 6:14 Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má
společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
15 Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
16 Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak
řekl Bůh: `Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou
mým lidem.´
17 A proto `vyjděte z jejich středu a oddělte se´, praví Hospodina `ničeho nečistého
se nedotýkejte, a já vás přijmu´
18 a `budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů´.
Toto je velmi důležité pro tvůj život. Jak se máš oddělit od zlého?
Ty jsi už nové stvoření a toto slovo říká, že nemůžeš mít úzké soužití s tímto světem.
Oddělit se znamená oddělit se od myšlení tohoto světa, od filosofie tohoto světa, od
názorů bezbožných lidí. Bezbožní lidé nemají poznání pravdy a nerozumí právu ani
spravedlnosti. Nevědí ani co je dobré a co zlé.
Posuzování toho, co je dobré a co zlé se dá jedině podle Božích pravidel, podle
Božího slova. Musí nastat duchovní proměna a oddělení od světa, abys začal vnímat
Boží svět. Nesmíš se ztotožňovat s duchem tohoto světa.
V Božím slově jsou popsány důvody neúspěšného křesťanského života.
Jakubův 4:1 Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás
vedou do bojů?
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2 Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout.
Sváříte se a bojujete - a nic nemáte, protože neprosíte.
3 Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.
4 Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem?
Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
5 Či myslíte, že nadarmo je psáno: `Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás
vložil´?
6 Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: `Bůh se staví proti pyšným,
ale pokorným dává milost.´
7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a
přiblíží se k vám.
8 Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9 Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
10 Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
1. Pokřivené křesťanství – soupeří mezi sebou kdo má více a kdo je tzv.
požehnanější. Chlubení se duchovními úspěchy. Touha po zviditelnění se a
dokázání, že jsi ten lepší, sváry a hádky mezi křesťany.
2. Chcete mít, ale nemáte. Proč nemohou křesťané dosáhnout požehnání od
Pána? Pokud je touhou být někým, aby člověk posílil svoje ego, pak říká
Jakub, že je to zlá touha, po zviditelnění se, kterou Bůh nevyplní.
3. Špatné modlitby. Pane dej, Pane učiň, Pane proveď. To jsou modlitby, aby
Pán dělal tvoji vůli. Jakub říká, že prosíme nedobře. Chceme hlavně věci na zemi a
nejde nám o Boží království a o spravedlnost. (hlavně, ať já se mám dobře). Většina
křesťanů, kteří jsou věřící, jen když něco potřebují, když dosáhnou svého, pak
odpadají od Pána i od církve. Často se stává, že křesťan se pustí do podnikání, a
když se mu začne dařit, přestane chodit do sboru a podporovat sbor. Jednak zjistí, že
mnoho věcí si může koupit, aniž by musel prosit o něco Pána, dále usoudí, že
podporovat místní církev finančně se mu nevyplácí a místní církev podle jeho soudu
toho není hodna. A pak si zamiluje určité pohodlí plynoucí s nadprůměrných příjmů.
Nemá důvod se namáhat, modlit se a postit. Dosáhl pozemského blahobytu a nestojí
o Boží království.
Ve staré smlouvě je na toto téma varování od Boha.
Deuteronomium 8:10 Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému
Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal.
11 Střez se však, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na
jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím.
12 Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se,
13 až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti
rozmnoží všechno, co máš,
14 jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha,
který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
15 Vodil tě velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři, žíznivým krajem
bez vody, vyvedl ti vodu z křemene skály,
16 krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a
aby ti nakonec prokázal dobro.
17 Neříkej si v srdci: "Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých
rukou."
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18 Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby
utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes.
19 Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha, zapomeneš a budeš chodit za
jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete.
20 Jako pronárody, které Hospodin před vámi vyhubí, tak vyhynete za to, že jste
neposlouchali Hospodina, svého Boha.
Častý problém ztráty Božího požehnání je to, že člověk přestane Bohu děkovat za to,
co od Něj dostal. Mnoho lidí si myslí, že všechno si vydobyli svýma rukama. Kdyby
jim k tomu nedal sílu Bůh, tak si sami ani neutřou zadek.
Jenom na Bohu závisí, jak dlouho tady člověk bude a v jakém stavu ze země odejde.
Boží vůlí je osvobodit lidi od zlého, ale lidé o to musí stát.
Někteří Ježíše Krista přijali, jiní odmítli.
Co je řečeno o těch, kteří Ježíše odmítnou.
1 Korintským 16:22 Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha!
Galatským 1:8 Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné
evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!
Galatským 1:9 Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá
jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!
Je tam vysloveno třikrát prokletí.
1.Na lidi, kteří nemilují Pána
2.Na anděly, kteří hlásají jiné evangelium.
3.Na lidi, kteří hlásají jiné evangelium, vydávají se za Kristovy služebníky a nejsou.
Za těmito lidmi stojí duch antikrista. Jsou to lidé, často okultisté, kteří slouží satanu.
Ježíš Kristus učinil pro lidi tu nejvyšší oběť, když vzal všechny hříchy na sebe a
dovolil, aby ho lidé ukřižovali. Kdo tuto oběť nepřijímá, zůstává v Božím prokletí a je
přímo pod mocí ďábla, padlých andělů a démonů.
Proč je tak tvrdý soud nad lidmi, kteří odmítají Ježíše Krista? Bůh celého vesmíru se
ponížil a v Ježíši Kristu šel na zemi. Přijal pozemský život se všemi problémy a
těžkostmi. Nevyhnul se jako Boží syn fyzické únavě. Snášel horko i chlad, žádná
technika, která by mu usnadnila službu. Dokonce i ďábel ho nabádal, aby si ulehčil
svoji službu. „Jsi přece Boží syn, tak poměn kamení ve chleby a nasyť se“.
Kdo z lidí, kdyby měl takovou moc, by to nevyužil?
Kdybys byl na poušti a měl bys schopnosti vytvořit vodu z písku a žíznil bys, neučinil
bys to? Ježíš nezneužil svých nadpřirozených schopností pro sebe, ale používal svoji
moc i sílu pro naplnění Boží vůle a pomáhal lidem, uzdravoval, křísil mrtvé, vyháněl
démony.
Proměňoval vodu ve víno pro svoji potřebu? Ne, pro svatebčany. Je mi jasné, že
kdyby lidé měli takovou moc, tak by ani nechodili do obchodu.
Bůh dá svoji moc těm lidem, kteří budou pracovat pro Něj, ne pro sebe. Proto
potřebujeme proměnění v charakteru, abychom nebyli agresivní a sobečtí.
Smyslem a naplněním života je život v Boží lásce a v pravdě.
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Bůh nevyplní, každou žádost člověka, která vede k jeho zničení. Proto se nediv, že
některé tvé modlitby nejsou vyslyšeny. Bůh je schopen ti dát všechno okamžitě, ale
ne všechno by ti prospělo.
Nebuď z toho proto nervózní, že nemáš to, co by sis všechno přál. Bůh ví nejlépe, co
potřebuješ. Věř mu.
Vezmi si příklad z Ježíše, nezneužíval své nadpřirozené moci. Poslouchal Otce a
nečinil nic, co si Otec nepřál.
Máš toužit po Božích darech podle písma, ale ještě více se modli, abys věděl, jak je
máš používat.
Toto je odkaz, který dal Ježíš Kristus před svým ukřižováním.
Jan 7:37 V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať
přijde ke mně a pije!
38 Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo."
39 To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch svatý
nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.
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