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Z prokletých lidí se mohou stát Boží děti. 
 

Celý svět je Bohem prokletý pro hřích Adama. Jen ti, kdo se obrátí ve víře k Ježíši Kristu, se 

mohou z tohoto prokletí vymanit a mohou se stát Božími dětmi.  

 

Efezským 2:13  Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu 

prolitou krev. 

18  A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem. 

19  Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. 

20  Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus 

Ježíš. 

 

Lidstvo je rozděleno na spasené a nespasené. Bůh nehodnotí člověka podle znalostí, 

schopností, jaké má kdo bohatství a co všechno v životě dokázal, ale rozlišuje lidi na 

zachráněné pro věčný život, kteří se stali Božími dětmi a na nezachráněné, kteří zůstávají v 

prokletí a hrozí jim věčné odsouzení.  Pán přišel na svět proto, aby vytrhl pokorné lidi z moci 

ďáblovy a převedl je do svého království. Přišel, aby zmařil činy ďáblovy. Ďábel chce všechny 

lidi zahubit.  

Také mnoha způsoby Ježíš dokázal, že přišel z nebe a má nadpřirozenou moc. Přesto mu 

mnoho lidí nevěřilo a dokonce i učedníci pochybovali.  

 

Co se změnilo, když ses obrátil a narodil ses znovu?  Z člověka propadlého věčné smrti se stal 

Boží člověk, který byl přijat do Boží rodiny. Jako je na světě ďáblova rodina, tak je i Boží 

rodina. Dokonce je napsáno, že Boží lid bude soudit svět. Pavel vytýkal křesťanům, že nejsou 

schopni posoudit obyčejné věci a soudí se u pohanských soudů a přitom v budoucnu mají 

soudit i anděla. 

 

1 Korintským 6:1  Jak to, že se někdo z vás opovažuje, má-li spor s druhým, jít k pohanským 

soudcům místo k bratřím? 

2  Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni 

rozsuzovat takové maličkosti? 

3  Nevíte, že budeme soudit anděly? Tím spíše věci všedního života! 

 

Bůh Otec svěřil soud Ježíši Kristu. Pán bude soudit každého člověka podle Božího slova a 

přísedící budou Boží lidé, kteří prošli znovuzrozením a očištěním Ježíšovou krví.  

Jako Boží děti máme práva i povinnosti. Bůh se na nás po odpuštění hříchů dívá jako bychom 

nikdy nezhřešili, protože náš dlužní úpis našich hříchů byl smazán Ježíšovou krví. Jsme 

vyslanci na zemi, kde máme "svítil" lidem na cestu jako hvězdy a máme jim pomáhat ke spáse.  

 

Musíme se naučit poslouchat Boží vůli, abychom nedělali zbytečné věci, které Bůh neodmění  

a nepožehná.  

 

Filipským 2:12  A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní - nikoli jen v mé přítomnosti, 

ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti - s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. 

13  Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. 

14  Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, 

15  abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a 

zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, 16 držte se slova života... 

 

Boží člověk má žít příkladně před světem, aby lidé viděli, že nejsme otroky tohoto světa, ani 

hříchům, ani kultury tohoto světa, ani jeho filosofiím. Máme jiné hodnoty, než má tento svět.  
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Musíš udělat všechno proto, abys došel do Božího království a musíš se naučit odmítat 

všechno, co tě od Božího království vzdaluje. Bůh pak s námi může počítat a jsme schopni plnit 

jeho vůli. K tomu je potřeba zůstat v pokoře a bázni Boží a žít ve střídmosti. Nepřeceňovat své 

schopnosti, ale také se před nikým neponižovat. Musíš znát svoji hodnotu. Pán řekl, že máme 

větší cenu než zvířata, ptáci, ale také než ti, kteří patří ďáblu. To neznamená, že by ses měl nad 

někým povyšovat, ale pokud si uvědomíš svoje postavení v tomto světě, pak tě nemůže 

přepadat strach a malomyslnost. Jsi chráněn samotným Pánem.  

Už ve staré smlouvě Bůh svým vyvoleným dával nadpřirozenou ochranu. 

 

Izajáš 43:1  Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: "Neboj se, 

já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. 

2  Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li 

ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. 

3  Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za 

tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe. 

4  Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe 

mnohé lidi a národy za tvůj život. 

 

My jsme připojeni k Božímu národu společně se spaseným Izraelem. Když budeš chodit v této 

víře, pak tě nic nedokáže zlomit. Ďábel by tě chtěl vidět zlomeného, ubitého, nešťastného, 

chudého, reptajícího a nevěřícího, který si na všechno jen stěžuje.  

 

Žalmy 121:2  Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. 

3  Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. 

7  Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. 

8  Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. 

 

1 Janův 5:18  Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se 

ho ani nedotkne. 

19  Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého. 

 

Ve staré i nové smlouvě je stejné zaslíbení. Bůh chrání své věrné, aby se jim nestalo nic zlého.  

Když nad tím budeš přemýšlet, pak pochopíš, že je nemožné, aby ti ďábel něco zlého učinil, 

když chodíš s Bohem v Duchu svatém. Musí tě nejdříve dostat z Boží přítomnosti a Boží 

nadpřirozené ochrany, aby tě mohl trápit.  Musí zpochybnit tvoji víru. 

Pokud ďábel může trápit křesťany, tak jen proto, že nechodí s Pánem v Duchu svatém, nebo v 

nějakém období své víry odpadli od Ducha svatého, opustili svoji věrnost Pánu a porušili svoji 

věrnost Boží církvi, ke které se zavázali, že ji budou podporovat. Dále porušují základní 

principy střídmosti a životosprávy.  Selhání ve věrnosti má nedozírné důsledky. Na mnoha 

místech v písmu je varování před porušením věrnosti. 

 

Židům 3:12  Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl 

od živého Boha. 13  Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono `dnes´, 

aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. 

 

Židům 13:4  Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a 

nevěrné bude soudit Bůh. 

 

Co se týče střídmosti, tak to není asketický způsob života, ale jedno z ovoce Ducha svatého.  

Všechno je mi dovoleno, ale ne všechno prospívá. Kdybychom tyto principy uplatňovali během 

celého života, nemuseli bychom řešit žádnou nadváhu a zabývat se dietními programy.  
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Žádné "jedovaté" potraviny ti neublíží, když je požehnáš ve jménu Ježíše Krista a žiješ 

střídmým životem. Pak ti nějaká oslava s větším přísunem jídla a pití nezkrátí život.  Jenže 

problém je, že lidé chtějí oslavovat každý den a to už může vést k nemocem, které si zaviní 

sami. 

 

Další důvod, proč můžeme být oslabeni a vyčerpáni je ten, že nečiníme Boží vůli, ale svoji.  

Když začneme žít podle své vůle a děláme si své programy, pak se vyčerpáme duchovně, 

duševně i fyzicky a Bůh nám nic nedá. Život z vlastních sil a podle své vůle vede ke smrti. 

Nedávej si úkoly, které ti nedal Pán.  

 

Někdy se Boží děti dostanou do pasti a léčky, kdy jim lidé začnou lichotit, jak jsou dobří a 

požehnaní a tak se z tohoto lichocení  a pochvaly pustí nadšeně do práce, kterou jim Bůh 

nepřikázal. Výsledkem je vyčerpání a zklamání z neúspěchu.  

 

A Boží slovo říká: Nebuďte otroky lidí. 

1 Korintským 7:23  Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí! 

 

Ani Ježíš nepřistoupil na přání lidí, aby se nechal prohlásit za krále na zemi, když lidé viděli 

jaké dělá skutky. Také nepodlehl pokušení, když Herodes očekával, že před ním Ježíš učiní 

nějaký zázrak. Také nepodlehl nátlaku lidí, kteří po něm chtěli další zázraky, aby je přesvědčil, 

že je Boží syn. Ani satanovi nedokazoval při pokušeních na poušti, že je Boží syn. Všechny 

tyto nabídky odmítal. Nikdy se nepodřídil nátlaku ďábla ani lidí, aby plnil jejich vůli.  

Vždycky plnil v každém okamžiku jen Boží vůli. A tomu se musíme naučit i my.  

Nemusíš hned plnit každé přání člověka. Nejdříve se modli a pak jednej podle toho, jak tě vede 

Duch svatý. Lidé mnohdy pro dosažení svého cíle jsou schopni učinit cokoliv a spojit se s 

kýmkoliv, třeba i s ďáblem, jen aby dosáhli např. uzdravení těla. Vysají tě jako pijavice.  

 

Lidé říkají: "Uzdrav moji hříšnou ruku", ale Pán říká: "Utni svoji hříšnou ruku". Tak co, 

uzdravit, nebo odřezat?  

 

Matouš 18:8  Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí k hříchu, utni ji a odhoď pryč; lépe je pro 

tebe, vejdeš-li do života zmrzačený nebo chromý, než abys byl s oběma rukama či nohama 

uvržen do věčného ohně. 

9  Jestliže tě tvé oko svádí k hříchu, vyrvi je a odhoď pryč; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života 

jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do ohnivého pekla. 

 

Čím více takovým lidem sloužíš, tím si unavenější a slabší. Pokud nechtějí lidé činit pokání, je 

tvoje námaha, modlitba i půsty jen házením hrachu na stěnu.  

Slyším často, bratře modli se za mne. A co děláš ty bratře? Už ses pokořil před Pánem, vyznal 

všechny svoje hříchy a činil pokání? Pokud ne, nebudu se za tebe modlit. 

Proč by ses měl ty za někoho modlit, pokořovat se a postit, když dotyčný pro své uzdravení 

neudělá vůbec nic a tvrdí, že je věřící. 

 

Ježíš neuzdravoval všechny nemocné, kteří byli v Izraeli a také nekřísil všechny, kteří v té době 

zemřeli. Uzdravoval všechny, kteří za ním v pokoře přišli a prosili Ho o uzdravení.  

Nikomu se nevnucoval a nikoho nepřesvědčoval, aby šel za Ním, ale řekl:  

 

Lukáš 9:23  Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž 

a následuj mne. 

24  Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, 

zachrání jej. 
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Byla to výzva k dobrovolnému následování a podmínka následování byla velmi přísná - zapři 

sám sebe a nes každého dne svůj kříž  a následuj mne.  

 

Co chtějí dnešní lidé? Bez sebezapření požehnání, uzdravení, osvobození od démonů, bez 

ochoty následovat Pána. Jen mi zajistěte to "požehnaníčko" a víc nepotřebuji. Když dostanou 

co chtějí, už je většinou nikdy neuvidíš. 

 

Bůh vidí do každého srdce a podle toho také  jedná. Pokorným dává milost, pyšným se protiví.  

 

Je naprosto nebiblické pořádat uzdravovací shromáždění.  

Ježíš neřekl, aby jeho učedníci pořádali uzdravovací shromáždění, ale aby získávali pro Něj 

učedníky, měli je pokřtít ve vodě a učit je, aby zachovávali všecko, co jim Pán přikázal. Mat. 

28:19.  

A přitom měli uzdravovat nemocné, vymítat démony a křísit mrtvé podle Boží vůle.  

V Božím slově je napsáno, že kdo uvěří a přijme křest, budou doprovázet tato znamení, ne že 

hlavním posláním je činit znamení a zázraky.   

To je velký rozdíl. Ani Ježíš neuzdravoval vždycky, ale jen tehdy, když Ho k tomu vedl Duch 

svatý a byla to Otcova vůle.  

 

Charismatické hnutí převrátilo evangelium. Chtějí za každou cenu charismatické dary, jen aby 

se něco dělo a mohli se pochlubit jakou oni mají Boží moc. Chtějí, aby vždycky někdo padal 

pod mocí Boží na zem, aby bylo něco vidět. Když na některém shromáždění, nikdo nespadne a 

nebo se něco "zvláštního" nestane, pak prohlásí, že dnes tam bylo málo "ducha". Nechtějí ani 

slyšet zdravé vyučování. Hlásají zázraky, místo pokání.  

Lidé dosáhnou svého a už je v církvi nikdy neuvidíš. Protože nechtějí následovat Pána Ježíše 

Krista, chtějí jen to zdraví.  

Uzdravování by mělo být samozřejmostí v Božím lidu v církvi, kde lidé opravdu následuji Pána 

Ježíše. Pak na veřejnosti u těch, kteří ještě nepoznali Pána, touží po pravdě a chtějí se obrátit. 

Takovým lidem dává Bůh milost dopředu, aby věřili, že Pán Ježíš je jejich spasitel i 

uzdravovatel. A každému, kdo byl uzdraven pak Bůh řekne, aby dál nehřešil, aby se mu nestalo 

něco horšího.  

Když však věřící bloudí a nechtějí se zapojit do práce pro Boží království, tak se jim vyhni a 

nesluž jim. Boží království je tam, kde jsou lidé poslušní Bohu a pracují podle Boží vůle.  

Ostatní jsou jen cizí děti. PENDLEŘI. Všude zdejší, nikde doma.  

Nebuď jak toulavý osel. Máš podporovat to místo, kde ti Pán dává milost a požehnání. 

Spoj se s těmi věřícími, kterým můžeš důvěřovat. Ty nezklameš je a oni nezklamou tebe. 

Boží království je společenství svatých, kteří se navzájem podporují a znají se. Nejde o to, 

kolik věřících je v místní církvi, ale o to, aby byli zavázáni poslušností Bohu a navzájem jeden  

druhému. Pak si mohou říkat bratři a sestry. Není můj bratr ten, kdo nečiní Boží vůli. Ne každý 

věřící je tvůj bratr a sestra.  

 

Marek 3:32  Kolem něho seděl zástup; řekli mu: "Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a 

hledají tě." 

33  Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji bratři?" 

34  Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: "Hle, moje matka a moji 

bratři! 

35  Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka."  

 

I z prokletých lidí se mohou stát Boží děti, ale až po obrácení, činění pokání ze svých hříchů a 

následování Ježíše Krista.  

 

Karel Jureček 


