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Nedeľa po Deviatniku: Dar Božieho slova (19. 2. 2017)
Gal 3, 13-14
Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal prekliatím za nás. Lebo je napísané:
Prekliaty je každý, kto visí na dreve.
Bratia a sestry
Pred tromi týždňami sme si hovorili o moci a účinnosti Božieho požehnania, zvlášť sme sa zamerali na
Áronovské požehnanie. Vtedy sme si hovorili, že v Biblii stojí požehnanie v ostrom kontraste
s kliatbou, pred ktorou nás chráni.
Aby nás Otec nebeský oslobodil od prekliatia, položil kliatby celého sveta na svojho Syna, keď umrel
na kríži. Svojím vzkriesením na tretí deň sa stal víťazom nielen nad všetkým zlom sveta ale zároveň
nad všetkými kliatbami a nad všetkým deštruktívnym, čo by nám chcelo vnútorne ublížiť.
Naposledy sme si hovorili, že pokiaľ sme chránení Božím požehnaním, nemusíme sa báť žiadnej
formy prekliatia. Prekliatie je niečo temné, čo sa vznáša nad životom človeka. Táto zlá sila mu
nedovolí, aby sa mu v živote darilo. Neustále sa mu lepí smola na päty, sprevádza ho nešťastie a zlo.
Pokiaľ kráčame po Božej ceste, nachádzame sa pod Božou ochranou. Sme chránení neviditeľnou
bariérou, ktorá nás obkolesí a chráni proti každému zlu. Ten duchovný svet, ktorý nás obkolesuje,
ktorý je stvorený Bohom ešte pred súčasným, je reálnejší viac, ako si myslíme. Má dopad na náš
život. Pohybuje sa v ňom nielen Boh so svojimi anjelmi, ale zároveň aj diabol so svojimi padlými
anjelmi, ktorých úlohou je nám škodiť a deptať nás. Preto potrebujeme ochranu pred všetkým zlým
a negatívnym, čo sa často vlamuje do nášho života.
Kristus je mocný, aby zlomil nad nami moc každej kliatby, preto by sme sa mali vždy obracať o pomoc
priamo ku Nemu.
Z úst veriaceho človeka nemôže vychádzať žiadna kliatba. Možno si povieme, že sa tak ani nedeje, ale
každé jedno zlé slovo sa môže sťať súčasťou kliatby. Ôsme Božie prikázanie hovorí: „Nevypovieš krivé
svedectvo proti svojmu blížnemu.“ Martin Luther ho takto vysvetľuje: „Máme sa Pána Boha báť a Ho
milovať, aby sme na blížneho svojho falošne neluhali, nezrádzali ho a neohovárali, ani mu zlý chýr
neurobili, ale aby sme ho ospravedlňovali, dobre o ňom zmýšľali a všetko v lepšom zmysle
vysvetľovali.“
Ak niekto vypovie zlé a falošné reči, aby ublížil inému človeku, tieto reči sa stávajú súčasťou kliatby.
Kliatba sa po latinsky povie maledicere, čo znamená „slovami darovať zlo.“ Je ako ohnivý šíp
vystrelený proti človeku s jediným cieľom, znemožniť a zdiskreditovať. Ak je ten človek veriaci, tento
šíp nad ním nemá moc, pretože Kristus zomrel za toho človeka a všade okolo neho sa nachádza
hradba neviditeľnej Božej ochrany. Jedna sestra mi raz povedala: „Keď niekto na niekoho zle hovorí,
ja idem od neho preč, aby som si nebrala pokoj zo srdca.“
Pokiaľ sa teda nachádzaš pri vypovedanom klamstve, nič na to nepovieš, prikývneš, stávaš sa
súčasťou prekliatia, slov ktoré boli vypovedané voči inému človeku s cieľom uškodiť mu. Preto sa
podobne aj ty od takéhoto človeka oddeľ, aby jeho slová nemali na teba vplyv.
Čo je však zaujímavé, ten ohnivý šíp ktorý, má uškodiť danému človeku sa odrazí od Božej ochrany
spočívajúcej nad daným človekom a vráti sa k tomu, kto ho vystrelil. Posledné veci toho človeka
budú vtedy horšie, ako prvé. Aj takýmto spôsobom sa prejavuje kliatba, prekliatie. Vidíme to na
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príklade Achitofela, ktorý bol hlavným radcom kráľa Dávida. Potom sa pridal na stranu jeho
nepriateľa, s ktorým chcel Dávida zničiť. Lenže Dávid bol Boží služobník, Boh si ho ochránil a nakoniec
Achitofel spáchal samovraždu. Podobne Judáš, ktorý zradil Ježiša Krista, nakoniec spáchal
samovraždu. Kto kope jamu, padne do nej, kameň sa privalí na toho, kto ho váľa (Príslovia 26, 27).
Často sa stáva, že rodičia hovoria od malička dieťaťu: „Z teba nikdy nič nebude“ Celý život potom to
dieťa s tým bojuje a tiahne sa to ako kliatba, ktorá ho poznačí na celý život.
Aj manželia voči sebe keď jeden na druhého povedia zlé slová, tie sa im môžu stať kliatbou, ktorá sa
na nich môže prilepiť.
Počul som o jednej veštici zo Žemberoviec, ktorá radí mnohým ľuďom, mnohých preklína, mnohým aj
vysokopostaveným ľuďom radí, čo majú robiť. Ktorých zamestnancov majú prepustiť, ktorým majú
život strpčovať. Rozsieva prekliatie, strach, hrôzu a závislosť.
Koreň každého prekliatia je neposlušnosť Pánu Bohu. Pokiaľ si poslušný Bohu, neprichytí, neprilepí sa
na teba žiadne prekliatie, pokiaľ k tomu nedáš príčinu svojím životom.
Dalo by sa hovoriť o mnohých ďalších príkladoch, teraz však stačí. Čo s tým všetkým robiť?
Od dávnych čias sa ľudia snažili nejakým spôsobom od seba odohnať zlo, ktoré im v živote prekáža.
Veľa ľudí ako ochranu pred všetkým zlom nosí na ruke červenú šnúrku. Veľa bábätiek je
označovaných týmto symbolom v kočíku. Možno mnohí z vás nosíte nevedomky na svojich zápästiach
červené šnúrky. Minulý rok sa mi stalo, že ku krstu prišli rodičia s bábätkom, ktoré malo na ruke
červenú šnúrku. Láskavo som však upozornil rodičov, aby ju radšej dali dole, pretože krst svätý je
najlepšou ochranou proti všetkému zlu na svete.
Je jednoduché si dať na ruku červenú šnúrku a myslieť si, že ma zachráni. Takáto ochrana si
nevyžaduje žiadnu moju námahu. Nemusíme sa v živote ničoho zriekať, z ničoho robiť pokánie. Je to
pohodlné. Skutočne veríme, že kúsok červenej šnúrky nás ochráni od diabla? Necháme sa ovplyvniť
celebritami a ľuďmi, ktorí ju nosia? Je to povera, pretože táto šnúrka takúto moc nemá. A naši
predkovia hovorili, že povera rovná sa nevera.
Červená farba šnúrky má v podstate upútať pohľad toho, kto by chcel danému človeku uškodiť.
Hovorí sa, že uchráni bábätká aby nedostali „z očí“ a podobne. Tejto stužke je pririeknutá ochranná
sila a moc, pod ktorú sa zverujem. Skutočne však viem, čo za tým stojí? Ak mám niekomu zveriť do
opatery svoje dieťa, požičať mu auto, či peniaze, potrebujem vedieť, o koho sa jedná. Musím veriť, že
je to zodpovedný človek. Prečo potom nepátrame, komu zverujeme svoj život, keď nosíme červenú
stužku, či energetické amulety?
Pôvod tejto tradície nás privedie do staroveku k pohanskému bohu Bálovi. Bol uctievaný ako fenické
božstvo. Tomuto božstvu ľudia prinášali ľudské obete. Dokonca v Biblii sa na mnohých miestach píše,
že Feničania túto vieru rozširovali aj v Izraeli. Našťastie sa vždy našlo mnoho ľudí, ktorí sa proti
tomuto okultizmu jasne postavili. Znakom zasvätenia dieťaťa bohu Bálovi bol symbol uviazania
červenej stužky na ruku. Namiesto toho, aby sme sa pred týmto zlom chránili, sa na druhej strane
dobrovoľne zverujeme pod ochranu toho zlého.
Toto všetko nás neochráni. Ochráni nás jedine Ježiš Kristus, ako Boží a bezhriešny Syn, ktorý zomrel
za všetky kliatby a všetko zlo sveta nás môže ochrániť pred všetkými zlými vplyvmi diabla. Preto sa
píše v evanjeliu podľa Jána: Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý,
kto verí v Neho nezahynul, ale mal večný život (Ján 3, 16).
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Jedine On nás dokáže ochrániť. Jedine Jeho láska dokáže zlomiť každú formu prekliatia, ktorá by nás
zväzovala. Krst je naším osobným spojením s Ním, pretože sme boli priamo zaštepení do organizmu
cirkvi, ktorého On je hlavou. Pokiaľ nosíme živého Krista v našom srdci, potom sme Ním samým
chránení pred všetkými zlými duchovnými vplyvmi.
Ako na to? V prvom rade sa modli, ak cítiš nad sebou moc kliatby. Prípadne si zavolaj na pomoc
veriaceho priateľa a modlite sa, aby kliatba bola zrušená v mene Ježiša Krista. Pretože On trpel aj za
všetky naše kliatby, ktoré by nám chceli uškodiť. Božie meno je sväté a mocné a je v ňom víťazstvo.
Keď je kliatba zrušená, nemá na teba žiadne právo, si voľný a Bohom požehnaný. Jej moc sa ťa už
nedotýka, nezväzuje ťa.
Modli sa a vzývaj moc Kristovej krvi v každom momente, ak by si cítil, že ťa zlo začína zväzovať. Vtedy
sa ocitneš opäť v božej ochrane a zlo sa od teba vzdiali. Takto si Boh ochraňuje všetkých, ktorí sa
spoliehajú na moc Kristovej ochrany.
Dôležité je potom oslobodiť sa od všetkého, čo by ťa chcelo postaviť opäť pod moc zlého. Odstráň
červenú šnúrku z ruky. Odstráň talizman so znamením zverokruhu. Odstráň energetický náramok, či
krištáľ pozitívnej energie. Ty si pokrstený a to je jasný symbol toho, že patríš Kristovi a nie diablovi.
Navštevuj pravidelne spoločenstvo veriacich, povzbudzuj sa vo viere, dovoľ Kristovi, aby ti dával
radosť a šťastie a obkolesil ťa svojou neviditeľnou duchovnou ochranou. Tá ťa bude chrániť pred
zlom, zákernosťou a každou kliatbou.
AMEN.

