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Boží království a svět. Kdo je tvým pánem, takový bude tvůj život 
 

Na světě se rozhoduje, kde bude každý člověk žít po fyzické smrti a nejen to. 

Tvůj život bude takový, jakého budeš mít vůdce.  

Když ďábel získal vládu nad světem skrze hřích Adama, pak zotročil celé lidstvo podle své 

vůle. Po tvém narození do tohoto světa satan uplatňuje své právo nad tebou vládnout. Kdo je 

tvým pánem, takový budeš mít život. Boží slovo vysvětluje, že jsme byli před uvěřením v Pána 

Ježíše otroky vesmírných mocností, falešných bohů i samotného ďábla. 

 

Galatským 4:3  Tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí. 

8  Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. 

 

Lidé si neuvědomují, že jejich život řídí duchovní svět a oni se mu jen přizpůsobují.  

Lidé se hříchem dostali pod vládu ďábla, padlých andělů a démonů, kteří je zotročují, okrádají, 

mučí, udržují v bídě a nedostatku. Utlačují je na duchu, duši i v těle různými nemocemi.  

Všechno, co satan dělá, je proti Bohu a proti lidem. Nenávidí Boha, nenávidí Boží stvoření a 

snaží se všechno dobré zničit. Rozdmýchává válečné konflikty, hádky mezi lidmi, nepřátelství, 

chystá mnohé léčky na lidi a zotročuje celý svět. Když se satan zmocnil vlády nad zemí, pak 

svět od té doby už není normální. Svět je Bohem prokletý a Bůh chystá nové nebe i novou 

zemi. 

O satanu je zmínka v Izajáši 14.  

 

Izajáš 14:11  Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na 

hnilobě, přikrývku máš z červů." 

12  Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli 

pronárodů! 

13  A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na 

Hoře setkávání na nejzazším Severu. 

14  Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit." 

15  Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy! 

 

17  Svět měnil v poušť, bořil jeho města, vězně nikdy nepropouštěl domů." 

 

Jeho hlavní vlastností je pýcha, jeho charakteristika je zotročovat národy. V nebeském 

království se chtěl s Bohem měřit na nejvyšších místech, dále je o něm řečeno, že svět měnil v 

poušť, bořil města a vězně nikdy nepouštěl domů.  

Ďábel je stále stejný zločinec, lhář, zloděj a vrah. Jenže lidé nevidí pro svoji nevěru duchovní 

svět, stále ďáblu otročí a diví se, že se na zemi nic nedaří dobře.  

 

Ježíš prohlásil: 

 

Jan 10:9  Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a 

nalezne pastvu. 

10  Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v 

hojnosti. 

11  Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. 

14  Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, 

15  tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. 

16  Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude 

jedno stádo a jeden pastýř. 
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Ježíš přišel, aby lidi vysvobodil z ďáblova otroctví a ze hříchů. Pokud člověk zůstává ve hříchu 

a nečiní pokání, pak satan má na jeho život nárok a vede takového člověka do věčné smrti. 

Ježíš o satanu prohlásil, že je to zloděj, který chce stále krást a zabíjet a ničit všechno dobré.  

Naopak On Pán Ježíš přišel jako dobrý pastýř, který se stará o své lidi a chce, aby se každý měl 

dobře, žil v radosti, ve zdraví a měl hojnost všeho potřebného ve svém životě. 

 

Dvě síly stojí proti sobě. Jedna destruktivní, vražedná moc satana a proti ní stojí Boží moc v 

podobě Božího syna Ježíše Krista. Lidé se musí svobodně rozhodnout, kterého pána si zvolí. 

Jestli zloděje a vraha, nebo dobrého Pána, který zamýšlí pro nás jen to nejlepší.  

 

V Jeremjáši píše Bůh svému lidu 

Jeremjáš 29:11  Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to 

myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. 

12  Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. 

13  Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. 

 

Bůh o nás přemýšlí jako o svých dětech, kterým chce dát všechno dobré a žádné zlo. 

Ďábel o nás přemýšlí jako o nepřátelích, které chce zničit, okrást a zabít.  

 

Bůh slibuje svému lidu, že když ho budou lidé vyhledávat, chodit za Ním, modlit se k Němu, 

pak je vyslyší. 

Ďábel své služebníky nejdříve využije a pak je zabije. 

 

Podle toho, jak se lidé rozhodnou, takový pak mají život. 

 

Pro věřící platí: 

Římanům 8:28  Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni 

podle jeho rozhodnutí. 

 

Jestliže jsi uvěřil, pak všechno co děláš, ti napomáhá k dobrému. Pán tě chrání od všeho zlého a 

žehná práci tvých rukou, tvému podnikání i cestování. Naopak nevěřícím všechno napomáhá ke 

zlému. Žijí v prokletí, jsou biti ďáblem, nemocemi, jsou okrádání, utlačováni na duchu i duši.  

Nemají pokoje a žádnou budoucnost. Nemají žádnou naději na dobrý budoucí život, čeká je jen 

smrt a peklo. 

 

Naopak věřící mají zaslíbenou Boží ochranu od všeho zlého a budoucnost v Božím království. 

 

Žalmy 121:7  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. 

 

Podmínkou Boží ochrany je narodit se z Boha a nehřešit.  

Kdo se obrátil, přijal křest ve vodě a v Duchu svatém, pak je zrozen z Boha a když splní 

podmínku, že vědomě nehřeší, potom platí, že se takového člověka ten Zlý ani nedotkne. 

 

Většinu problémů si lidé učiní sami, že nejsou důslední v pokání, koketují s hříchem a s 

duchem tohoto světa.  

Není možné žít na půl. Něco s Bohem, něco se světem. Ježíš pro tebe chce to nejlepší, ale 

nemůže ti mnohdy nic dát pro tvé rozdělené srdce a pro tvoji nevěru. 
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Jestliže tvé křesťanství je založeno jen na tom, co je pro tebe výhodné, pak jsi ubohý člověk.  

Nikdy do Božího království nedojdeš.  

 

Před ukřižováním Ježíš řekl: 

Jan 12:25  Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej 

pro život věčný. 

26  Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně 

slouží, dojde cti od Otce." 

 

Musíme si uvědomit, že pokud chceme dokonalou Boží ochranu a vyslyšení našich modliteb, 

pak se musíme rozhodnout pro věrnost Ježíši Kristu na celý život.  

Boží království má nesmírnou cenu a nikdo nemůže vykoupit ani bratra.  

Naším úkolem je vydávat osobní svědectví těm, kteří slyší. Mnozí už teď mají zacpané 

duchovní uši.  

Svět se svými žádostmi je tak silný, že mnoho věřících v poslední době odpadne a ztratí svůj 

život. Aby se ti to nestalo, musíš stále chodit Duchem, nebo-li v Duchu svatém. Mít s ním 

osobní kontakt a osobní zkušenost.  

 

Římanům 8:13  Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha 

usmrcujete hříšné činy, budete žít. 

14  Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. 

 

Karel Jureček 

 


