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Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost.  
 

Matouš 6:31  Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme 

oblékat? 

32  Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. 

33  Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. 

 

Po hříchu Adama se všechno na světě zkazilo. Jak morální život, tak i duchovní. Komunikace 

mezi Bohem a člověkem byla narušena a Bůh se vzdálil od člověka. Lidé začali žít podle svého 

porušeného svědomí, neměli v sobě žádné duchovní ani morální zásady a šlo to tak daleko, že 

nakonec musel Bůh vykonat první soud nad celým světem v potopě světa. 

 

Genesis 6:5  I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho 

mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. 

6  Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. 

Genesis 6:11  Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. 

12  Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou 

cestu. 

13  I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná 

lidského násilí. Zahladím je i se zemí. 

 

Po vypadnutí lidí z Boží přítomnosti, lidé neměli žádné zábrany hřešit a porušovali Boží 

zákony a pravidla, která Bůh vydal pro celý vesmír a veškeré tvorstvo. Člověk nebyl schopen 

žít pokojným a spravedlivým životem. Od té doby se lidé musí znovu učit žít dobrým životem, 

protože v jejich porušeném charakteru není nic dobrého. Všechno je v nich převrácené. Hřích 

nepovažují za zlo a proto jsou trápeni nemocemi, mají zkrácený život na nějakých 70 až 80 let 

a vládne jim ďábel - bůh tohoto zvráceného světa.  

Cesta zpět k Bohu vede jedině v pokání ze všech hříchů a nápravě života podle Boží vůle. 

Dokud člověk bude žít ve své vzpouře, tak bude stále bit ďáblem. V současné době Bůh 

nesoudí lidstvo, protože dal čas každému k pokání. Ježíšova oběť na kříži zastavila na určitou 

dobu Boží soudy, ale to neznamená, že by Bůh odstoupil od svých nařízení a zákonů, jen 

netrestá lidi okamžitě za jejich porušování. Proto Bůh stale považuje smilstvo za hřích, 

nezákonný vztah muže a ženy za hřích, homosexualitu za hřích, který vede ke smrti. A další 

hříchy, které jsou popsány v bibli. Protože Bůh nesoudí lidi okamžitě, tak si lidé myslí, že se 

jich Boží zákony netýkají.  

 

Kazatel 8:11  Poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských synů k 

páchání zla. 

12  Přestože hříšník páchá zlo stokrát a lhůta se mu prodlužuje, já vím, že dobře bude těm, kdo 

se bojí Boha, těm, kdo se bojí jeho tváře. 

13  Avšak svévolníkovi se dobře nepovede, život se mu ani o den neprodlouží, bude jako stín, 

protože nemá bázeň před Boží tváří. 

 

Kazatel 9:3  Na všem, co se pod sluncem děje, je zlé to, že všichni mají stejný úděl a že srdce 

lidských synů je naplněno zlobou; po celý svůj život mají v srdci samé ztřeštěnosti a pak se 

odeberou k mrtvým. 

4  Kdo tedy bude vyvolen? Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než 

mrtvý lev. 
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Šalamoun popisuje stav člověka, který je ve vzpouře proti Bohu. Neposlouchá Boží zákony.  

Protože lidé nejsou okamžitě potrestáni za porušení Božích zákonů, proto páchají dál zlo a 

vymýšlejí jen samé ztřeštěnosti.  

 

To, že lidé nechtějí poslouchat Boží zákony je ještě neomlouvá před Božími soudy. 

 

Kazatel 12:14  Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé 

 

2 Petrův 3:10  Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, 

vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. 

 

Povinností každého člověka je seznámit se s Božími zákony a pokud se chce zachránit, musí 

přijmout v pokoře a poslušnosti Ježíše Krista za svého Spasitele, jinak skončí v hořícím jezeře 

jako satan, padlí andělé a démoni. 

 

Zjevení Janovo 20:10  Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá 

šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. 

11  A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela 

země i nebe a už pro ně nebylo místa. 

12  Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna 

kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch 

knihách. 

13  Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle 

svých činů. 

14  Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. 

15  A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. 

 

Lidé trpí mnohdy proto, že stále uhýbají z pravdy, kterou Bůh zjevil lidem. Nikdo není 

spravedlivý, jen Bůh a není žádná jiná pravda než Boží. Bůh bude soudit svět podle své pravdy. 

Všechno co si lidé navymýšleli, všechny ideologie, teorie i filosofie skončí v ohni. V budoucím 

Božím království nikoho nenapadne číst knihy o evoluci, nebo vědeckofantastické nesmysly.  

Mnozí lidé budou zmateni i zděšeni z toho, že věřili naprostým bludům a nesmyslům.  

Celý život podporovali nějaké nesmyslné a nepravdivé učení. Mnoho času a peněz vynaložili 

na hlouposti a lži. Utratili svůj život na blbostech a pak budou postaveni před spravedlivý Boží 

soud.  

Měli nejprve číst Boží slovo, nejprve hledat Boží království a jeho spravedlnost. Místo toho 

stále vymýšlejí nová nařízení a zákony, které po změně politických režimů znovu 

přepracovávají. Kdyby poslanci celého světa na svých schůzích důsledně studovali Boží slovo 

a potvrdili by to, co už Bůh vyhlásil, pak by se nemuseli hádat o to, jestli mají schvalovat např. 

homosexuální vztah jako manželství. Hned by bylo každému jasné že takové zákony jsou 

bezbožné a přivádějí lidi ke zkáze, vyvolávají v Bohu hněv a soud.  

Kolik zbytečných hodin prosedí i prospí v poslanecké sněmovně. A nejedná se  jen o knížete v 

parlamentu, spí i ostatní.  Tam je jim třeba říct biblické slovo: 

 

Ef. 5:14 Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. 

 

Bůh si připravuje svůj lid a pročišťuje ho. V poslední době budou jen dvě církve. Nevěsta 

Kristova a nevěstka. Nevěsta bude čistá, svatá, nevěstka bude spolupracovat se světem a s 

ďáblem. 

Nevěsta Kristova bude chodit v Duchu svatém. Nevěstka bude žít z tradice  a náboženství a 

bude spolupracovat s duchem tohoto světa. 
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Bude velké tříbení mezi věřícími. Každý se bude muset rozhodnout, jestli si ponechá své 

vlastní názory a nebo se podřídí Boží vůli a bude hledat především Boží království a 

spravedlnost.  

 

Jan Křtitel u Jordánu křtil ve vodě. Přijal každého, kdo v upřímnosti vyznával hříchy a činil 

pokání, ale když přišli farizeové a saduceové, tak je odmítl. Rozpoznal jejich pokrytectví. 

Mnozí lidé si myslí, že je zachrání křest i přesto, že nečiní pokání. Je to nesmysl. Samotný křest 

bez činění pokání nikoho nezachrání před Božím soudem.  

 

Matouš 3:5  Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, 

6  vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. 

7  Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo 

vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? 

8  Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. 

9  Nemyslete si, že můžete říkat: `Náš otec je Abraham!´ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi 

stvořit děti z tohoto kamení. 

10  Sekera je už na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen 

do ohně. 

11  Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já - nejsem 

hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. 

12  Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí 

neuhasitelným ohněm."  

 

Jan poukázal na to, že mnoho formálních věřících jen dodržuje nějaké předpisy a nechávají se 

pokřtít a nenesou ovoce pokání. Nechtějí nic na svých zvycích změnit. Nenesou dobré ovoce, 

které vyžaduje Pán. To ovoce je možné nést jen ve spojení s Duchem svatým.  

 

Galatským 5:22  Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, 

dobrota, věrnost, 

23  tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. 

24  Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.  

  

Toto nejde vybudovat bez sebezapření a s pomocí Ducha svatého.  Proto je bezpodmínečně 

nutné, aby každý křesťan po svém uvěření v Pána Ježíše Krista a po křtu ve vodě, co nejdříve 

usiloval o křest v Duchu svatém. Kdo činí pokání a následuje Pána, pak nemá žádný problém 

ve křtu v Duchu svatém, protože křtitelem Duchem svatým je Ježíš Kristus a ten pokřtí 

Duchem svatým každého, kdo má čisté srdce.  Jan prohlásil, že On Ježíš vás bude křtít Duchem 

svatým a ohněm. Z toho vyplývá, že pokud chceme obstát v tomto čase, musíme udělat 

všechno proto, abychom nedělali překážky Duchu svatému, aby nás mohl naplnit.  

Pán ví, co je v nás a naše výmluvy ho nezajímají. Buď věříš Božímu slovu a žiješ podle Jeho 

vůle,  nebo jsi stále ve vzdoru proti Bohu a hrozí ti věčné zatracení v hořícím jezeře.  

Každý bude odpovídat sám za sebe. (Gal. 6,5). Lidé se rádi vymlouvají, na špatné okolnosti, 

hledají chyby na jiných, aby se mohli obhájit. Nic takového Bůh nepřijímá.  

Vždycky se musíš rozhodovat, buď pro život v čistotě s Pánem Ježíšem Kristem, nebo se 

rozhoduješ pro uhýbání z pravdy a pro život ve hříchu.  

V písmu je řečeno, že v nebeských knihách jsou zapsány všechny naše skutky.  

Lidé budou souzení podle svých činů  zapsaných v těch knihách - viz Zj. 20:12 

 

Kdo žije podle Boží vůle, přináší dobré ovoce a nemusí se bát soudu. Boží slovo nás 

ubezpečuje, že jsme přešli už teď ze smrti do života a že už nepodléháme soudu, pokud žijeme 

jako Boží děti podle Jeho vůle.  
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Římanům 8:1  Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, 

2  neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a 

smrti. 

 

Boží pokoj zůstává v tobě, když máš čisté svědomí a vědomě nehřešíš, pak se máš radovat z 

Boží přítomnosti a Božích darů. Bůh tě stále obdařuje svoji dobrotou, chrání tě a stará se o tebe. 

Máš větší cenu než tisíce bezbožníků.  

Toto svědectví máš v sobě a nenechávej si ho pro sebe, ale podle své víry a svých možností 

pomáhej těm, kteří hledají Pána a chtějí se obrátit od svých hříchů.  

 

1 Janův 5:10  Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho 

lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. 

11  A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. 

12  Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 

13  Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 

14  Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 

15  A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali 

od něho. 

 

Když máš v sobě Božího ducha a věříš Ježíši Kristu, máš také věčný život, který ti nikdo 

nevezme. Pak se můžeš směle modlit ke svému Pánu o cokoliv a dostaneš to v pravý čas.  

 

1. Musíš věřit, že jsi zachráněn a máš odpuštěny hříchy. 

2. Musíš věřit, že tě Bůh slyší, kdykoliv o něco požádáš ve shodě s jeho vůlí.  

    Toto se musí křesťané naučit rozpoznávat co je a co není Boží vůle. Mnohé modlitby  

     nemohou být vyslyšeny, protože nejsou v souladu s Boží vůlí.  Zbytečně na Pána tlačíš,  

     když  nechceš Boha poslouchat.  

3. Nepochybuj a věř, že za cokoliv v modlitbě požádáš, tak to budeš mít. 

 

Marek 11:24  Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a 

budete to mít. 

 

Pán podmiňoval vyslyšení modliteb,  

-vírou v Boha,  

- musí být v souladu s Boží vůlí a  

- odpuštěním hříchů.  

 

Marek 11:25  A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš 

Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení." 

26  +Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše 

přestoupení. 

 

Kdo je důsledný v těchto věcech má vyslyšené modlitby.  

Problém není v Bohu, ale v nás, že si to chceme usnadnit a chceme, aby se to stalo podle naší 

vůle, ale ve vzorové modlitbě, kterou dal Pán učedníkům je řečeno: "Přijď tvé království. Staň 

se tvá tvé vůle jako v nebi tak i na zemi". Mat. 6:10 

Tehdy budeš zažívat radost a pokoj každý den a Bůh vyslyší tvé modlitby. 

 

Karel Jureček 


