
 1 

Zůstaň v přízni Ježíše Krista.  
 
S kým chodíš, s kým se stýkáš, takový budeš. S kterými duchy se stýkáš, takové budeš mít 
názory a takovým směrem se bude odvíjet tvůj život.  
Příklad 
Přísloví 22:24  Nepřátel se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej, 
25  ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku své duši. 
 
Když se budeš stýkat s hádavými a hněvivými lidmi, budeš jako oni. Stále naštvaný a stále 
nespokojený. Nemusíš být ve společnosti, ve kterém se stále jen něco kritizuje a nadává. 
Vymaň se z vlivu negativních řečí, pomluv, kritiky, urážek, různých domněnek a nepravdivých 
informací. 
 
Naopak spojení s Pánem Ježíšem Kristem ti přinese radost a pokoj.  
Bůh zaslíbil Izraeli, že když si zvolí Boha za svého vůdce a Pána a budou Ho poslouchat, pak 
On se postará o jejich dobrý život, prosperitu, bezpečí. 
 
3.Moj. Leviticus 26:3  Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má přikázání a plnit 
je, 
4  dám vám ve vhodném čase vydatné deště, země vydá svůj výnos a stromoví na poli ponese 
ovoce. 
5  Výmlat bude trvat až do vinobraní a vinobraní zas až do setby. Najíte se svého pokrmu 
dosyta a budete sídlit ve své zemi bezpečně. 
6  Zemi daruji pokoj a nikdo vás nebude děsit, když budete spát. Učiním také přítrž řádění zlé 
zvěře v zemi a vaší zemí nebude procházet meč. 
7  Budete pronásledovat své nepřátele, takže padnou před vámi mečem. 
8  Pět z vás jich bude pronásledovat sto a sto z vás jich bude pronásledovat deset tisíc. Tak 
padnou vaši nepřátelé před vámi mečem. 
9  Obrátím se k vám a způsobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu s vámi upevním. 
10  Budete jíst starou úrodu z loňska, dokud loňskou neodstraníte kvůli nové. 
11  Zřídím si mezi vámi příbytek a nezprotivíte se mi. 
12  Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. 
 
 Toto zaslíbení stále platí pro ty, kdo věří. Ďábel tě nemůže dostat do bídy a nedostatku, když 
budeš bedlivě dbát na Boží přikázání. Bůh má schopnost požehnat kterékoliv místo na zemi.  
Lidé, kteří chtějí žít v bezpečí a dobrým způsobem, musí se zříci svého egoismu, žít jen pro 
sebe. Smyslem Boží lásky je oboustranné obdarování. Láska není založená jen na braní 
požehnání, nebo jen na dávání, ale na přijímání a dávání.  Je to obousměrný vztah k milující 
osobě.  
Satan nepochopil princip Boží lásky, protože založil svoji teorii o dobrém životě jen na braní.  
Od samotného počátku jen krade. Všichni lidé, kteří mají svůj život založen na tom, že chtějí 
jen něco přijímat a nic dávat, jsou příživníci a satanovi lidé. S takovými lidmi Bůh nebude 
budovat své království.  
Bůh zaslibuje své požehnání, své dávání zpětnou reakcí člověka – že bude plnit Boží přikázání 
a že bude opětovat to, co dostává. Když člověk se soustředí jen na to, kde co vzít, kde co ukrást 
a jak se dostat dopředu na úkor druhých, pak je jak parazit, který není pro nikoho potřebný.  
  Ďábel od začátku krade, zabíjí a ničí to, co Bůh vytvořil. Proto je naprosto nepotřebný 
duchovní tvor pro budoucnost. Ďábel chce lidi dostat do pozice jako zvířata do velké 
zoologické zahrady, která jen konzumují to, co jim někdo hodí do klece. Nic nevytvářejí, jen 
konzumují, jí, pijí, spí a množí se. Tento způsob života se nazývá hédonismem. Soustředění se 
na sebe a na své potřeby. Nic jiného je nezajímá. Kralická bible to nazývá „zvířecí – pudový 
způsob života“.  Proto se lidé dostali do otroctví.  
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Náš Bůh je tvořivý Bůh a pracující Bůh.  
Ježíš uzdravil ochrnutého u rybníka Siloe a přikázal mu, aby nosil své lože na svědectví židům. 
 
Jan 5:8  Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi lože své a choď!" 
9  A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. 
10  Židé řekli tomu uzdravenému: "Je sobota, a proto nesmíš nosit lože." 
11  Odpověděl jim: "Ten, který mě uzdravil, mi řekl: Vezmi své lože a choď!" 
12  Zeptali se ho: "Kdo byl ten člověk, který ti řekl: Vezmi je a choď?" 
13  Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. 
14  Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě 
nepotkalo něco horšího!" 
15  Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. 
16  A proto Židé začali Ježíš pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. 
17  On však jim odpověděl: "M ůj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji." 
18  To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, 
ale dokonce nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se mu stavěl na roveň. 
 
Bůh je nevyčerpatelný ve své síle a moci. Proto můžeš i dnes být uzdraven i osvobozen od 
zlého. Jedinou podmínkou je, cele se vydat Ježíši Kristu a dodržovat duchovní smlouvu mezi 
Bohem a člověkem. Jestli chceš mít stálou Boží přízeň a sílu, musíš zůstat pevně spojen se 
zdrojem své síly a moci s Ježíšem Kristem. Pán to vyjádřil jako spojení větve ke kmeni stromu. 
 
Jan 15:1  "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. 
2  Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby 
nesla hojnější ovoce. 
3  Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. 
4  Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při 
kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. 
5  Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; 
neboť beze mne nemůžete činit nic. 
6  Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně 
a spálí. 
7  Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. 
8  Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. 
9  Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 
10  Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce 
a zůstávám v jeho lásce. 
 
Mnozí lidé, i někteří křesťané si stále myslí, že mohou žít ze své vlastní síly a že Boha 
nepotřebují.  
Za prvé, kdo chce žít ze své síly, nebude se líbit Bohu, a za druhé, fyzické i psychické síly 
člověka se brzy vyčerpají a člověk je vybitý jako baterie. Proto svět vymýšlí různé dobíjecí 
programy – relaxaci, východní meditaci, čerpání síly ze stromů a předmětů a dostávají se do 
okultismu.  
Jsou jen dva zdroje duchovní síly – od Boha, nebo od zlého. Do určité míry má ďábel ještě dost 
sil proti člověku. Posedlý člověk měl sílu od démonů. Žil v hrobech a bil do sebe kamením a 
nemohl se zabít.   
 
Lukáš 8:26  Přeplavili se do krajiny gerasenské, která leží proti Galileji. 
27  Když vystoupil na břeh, vyšel proti němu jakýsi muž z toho města, který byl posedlý démony 
a už dlouhou dobu nenosil oděv a nebydlel v domě, nýbrž v hrobech. 
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28  Když spatřil Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co je ti po mně, Ježíši, 
Synu Boha nejvyššího? Žádám tě, abys mne netrápil." 
29  Ježíš totiž nečistému duchu přikazoval, aby z toho člověka vyšel. Neboť ho velice často 
zachvacoval; tehdy ho poutali řetězy a okovy a hlídali, ale on pouta vždy přerval a byl 
démonem hnán do pustých míst. 
30  Ježíš se ho zeptal: "Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Legie", protože do něho vešlo mnoho 
zlých duchů. 
31  A prosili Ježíše, jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti. 
32  Bylo tam veliké stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho prosili, aby jim 
dovolil do nich vejít; on jim to dovolil. 
33  Tu vyšli z toho člověka, vešli do vepřů, a stádo se hnalo po příkré srázu do jezera a utopilo 
se. 
 
Démoni se báli Ježíše a báli se pekla. Nechtěli, aby je Ježíš posílal do pekelné propasti. 
Musíme korigovat některá zjevení lidí, kteří byli v pekle. Zřejmě to není tak, že tam trpí jen 
lidé, ale trpí tam i démoni.  Bylo by to i nespravedlivé, kdyby původce všeho zla – satan, byl 
pánem v pekle a užíval by si nadvlády nad lidmi. Ve skutečnosti ho čeká nejhlubší jáma, 
nejtemnější a nejhorší místo v hořícím jezeře. Nebude tam žádným pánem, ale úplně 
zdeptaným a poníženým andělem.  
 
Takže i lidé naplnění démony mají větší sílu než ostatní lidé. Ale nemají takovou sílu, jako 
křesťané chodící v Duchu svatém. Proto musíš být spojen s tím, kdo má největší sílu v celém 
vesmíru a tím je Ježíš Kristus, protože on přijal od Otce veškerou moc na nebi i na zemi.  
 
Ďábel se všemožně snaží o to, aby tě oloupil o tuto nadpřirozenou Boží moc. Proto vymýšlí, jak 
by tě dostal do hříchu, jak by tě oddělil od Ježíše Krista. Pak bys duchovně uschl a stal by ses 
zranitelným a neschopným vést duchovní boj proti zlému. Žádný boj se nedá vyhrát bez Boží 
síly.  Zažiješ jen zklamání, když budeš chtít prosadit spravedlnost a pravdu ze své síly.  
Lidé, kteří se o to pokusili, se stali mučedníky. Palach neměl Boží sílu, jak se postavit proti zlé 
komunistické moci a tak jediný způsob, pro který rozhodl byl, že se upálil. Zničil svůj život, 
aby vyburcoval národ. Lidé obdivují jeho odvahu, že se obětoval za politické cíle, cítí i to, že 
by měli vystoupit proti zlu, ale nakonec se podvolí zlé moci, když nemají Boží sílu. Více udělá 
ten, kdo žije, než ten, který dobrovolně odejde z tohoto světa. Sebezničením nevyhraješ žádný 
duchovní boj. Ďábel se bojí živých křesťanů, ne mrtvých křesťanů. Od Palacha si jako příklad 
vezmi jen to, že máš horlit pro pravdu a spravedlnost, ale neber si příklad jeho skutku. Kdyby 
se všichni Boží muži upálili, kdo by nám kázal, kdo by dělal evangelizace. Ďábel by se jen 
smál.  
Bůh chce, abys žil, byl silný a zdravý a vedl dobrý boj víry.  
 
Buďte svatí, rozhodní a udatní.  
3.Moj.Leviticus 20:7  Posvěťte se a buďte svatí, protože já jsem Hospodin, váš Bůh. 
 
Žalmy 31:25  Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina! 
 
1 Korintským 16:13  Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 
14  Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. 
 
Abys zůstal silný a zdravý, musíš být stále pevně spojen s Ježíšem Kristem, jako ratolest na 
kmeni stromu. Ďábel nemá takovou moc, aby tě oddělil od Ježíše Krista proti tvé vůli. 
 
Římanům 8:31  Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 
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32  On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním 
nedaroval všecko? 
33  Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! 
34  Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a 
přimlouvá se za nás! 
35  Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, 
bída, nebezpečí nebo meč? 
36  Jak je psáno: "Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku." 
37  Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. 
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 sám nerozhodneš oddělit a pokud budeš nést ovoce, nikdo tě neodloučí od Ježíše 
Krista a můžeš si užívat dokonalého synovství a všech Božích darů. To je výsada Božích dětí. 
Už na zemi můžeš zažít pokoj, radost, Boží zázraky a dokonalé zaopatření ve všem co 
potřebuješ k životu. A pokud Bůh dopustí pronásledování, pak ti připraví i vítězství.  
Protož je psáno: „Denně jsme pro tebe vydávání na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ 
Ale v tom ve všem slavně vítězíme nocí toho, který si nás zamiloval. 
 
Nechovej se jako poražený nepřítel, ale jako vítěz v Kristu Ježíši.  
Umyj se, očist se, znovu přijmi svatost od Ježíše Krista. Jeho krev tě vždy očistí od zlého.  
A pak můžeš čerpat z Boží síly. 
 
Galatským 5:16  Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne 
vaše přirozenost. 
 
Římanům 8:9  Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch 
přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. 
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