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Jakou máš autoritu v duchovním světě? 
 

Boží vůlí bylo, aby člověk vládl nad zemí, i nad zvířaty a podmanil si ji. 

 

Genesis 1:27  Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, 

jako muže a ženu je stvořil. 

28  A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte 

nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe." 

 

Člověk měl být pánem na zemi. Po pádu do hříchu byla země prokletá a duchovní vládu nad 

člověkem převzal satan. Od té doby se zemi nedaří, chřadne a lidé spějí ke smrti.  

Člověk po hříchu se stal otrokem ďáblovým. Zlo se dostalo do jeho nitra. Ďábel nemá veškerou 

moc na zemi. Má jen velmi nepatrnou moc v porovnání s Bohem. Nemůže např. změnit dráhu 

naší země, nebo ji odtáhnout ze sluneční soustavy. Kdyby takovou moc měl, dávno by to 

udělal, protože nenávidí člověka a tím by zahubil veškeré lidstvo. Ďáblova moc pramení ze lži 

a podvodu. Všichni neobrácení a hříšní lidé pracuji ve skutečnosti pro něj. On je jen navede na 

hřích a lidé už vykonají za satana dílo zkázy. Neprovede přímo vraždu, ale navede člověk k 

tomu, aby zabil druhého.  Pokud jsi věřící ve smluvním vztahu s Pánem Ježíše Kristem, pak se 

nemusíš ďábla bát.  

I v době starozákonní se satan snažil zastrašovat věřící lidi. Napodoboval Boží skutky a chtěl 

tak dokázat, že co je schopen Bůh, to je schopen i on. Na Egyptských ranách si vylámal zuby.  

 

Když Mojžíš s Áronem předstoupili před faraóna, pak měli učinit znamení, která měla usvědčit 

faraona,  že Mojžíš a Áron slouží pravému Bohu. 

 

Exodus 7:5  Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až vztáhnu svou ruku na Egypt a vyvedu 

Izraelce z jejich středu." 

6  Mojžíš a Áron učinili přesně tak, jak jim Hospodin přikázal. 

7  Mojžíšovi bylo osmdesát let a Áronovi osmdesát tři léta, když mluvili s faraónem. 

8  Hospodin dále řekl Mojžíšovi a Áronovi: 

9  "Až k vám farao promluví: »Prokažte se nějakým zázrakem«, řekneš Áronovi: »Vezmi svou 

hůl a hoď ji před faraóna«, a stane se drakem." 

10  Mojžíš s Áronem tedy předstoupili před faraóna a učinili, jak Hospodin přikázal. Áron 

hodil svou hůl před faraóna i před jeho služebníky a ona se stala drakem. 

11  Farao však také povolal mudrce a čaroděje, a egyptští věštci učinili svými kejklemi totéž. 

12  Hodili každý svou hůl na zem a ony se staly draky. Ale Áronova hůl jejich hole pohltila. 

 

Tady začal duchovní boj mezi Božími služebníky a ďáblovými služebníky. Ďábel dokáže 

napodobit Boží skutky, ale není v nich taková moc jakou má Bůh ve svých skutcích. Ďábel 

potřebuje člověka k vykonávání jeho vůle a Bůh také potřebuje lidi na zemi k prosazování Boží  

vůle. 

Dalším zázrakem bylo, když Áron udeřil holí do vody Nilu a ta se proměnila v krev, ryby v 

Nilu lekly.  Totéž učinili věštci svými kejklemi - ale jen v omezené míře. Nebylo to v takovém 

rozsahu. 

Pak Áron měl udeřit do vody  a z vod vylezly žáby které naplnily celý Egypt a žáby vlezly i do 

faraónova domu. Totéž dokázali učinit i věštci, ale nedokázali už žáby dostat pryč z Egypta.  

Farao prosil Mojžíše, aby prosil Hospodina a zbavil ho žab. Bůh pak způsobil, že žáby pošly a 

zůstaly jen v Nilu. 

 

Exodus 8:8  Nato odešel Mojžíš s Áronem od faraóna a Mojžíš úpěnlivě volal k Hospodinu 

kvůli žábám, kterými faraóna postihl. 



 2 

9  Hospodin učinil podle Mojžíšovy prosby a žáby v domech, ve dvorcích i na polích pošly. 

10  Shrabali je na hromady a kupy a zápach z nich naplnil zemi. 

11  Když však farao viděl, že nastala úleva, zůstal v srdci neoblomný a neposlechl je, jak 

Hospodin předpověděl.. 

 

Pak řekl Bůh Mojžíšovi 

Exodus 8:12  Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vyzvi Árona: »Vztáhni svou hůl a udeř do prachu na 

zemi!« Stanou se z něho po celé egyptské zemi komáři." 

13  I učinili tak. Áron vztáhl ruku s holí a udeřil do prachu na zemi a na lidech i na dobytku se 

objevili komáři. Po celé egyptské zemi se ze všeho prachu země stali komáři. 

14  Když totéž chtěli učinit věštci svými kejklemi, totiž vyvést komáry, nemohli. A komáři byli na 

lidech i na dobytku. 

15  Věštci tedy řekli faraónovi: "Je to prst Boží." Srdce faraónovo se však zatvrdilo a 

neposlechl je, jak Hospodin předpověděl. 

 

Věštci dokázali proměnit hole v hady, vodu v krev a vyvést žáby z vody. Komáry už z prachu 

země nedokázali vytvořit.  

Pak přišly další rány na Egypt - mouchy, v zemi Gošem, kde byl Boží lid mouchy nebyly,  

potom dobytčí mor, Izraelců se tato pohroma nedotkla.  

 

Bůh řekl, že  pokud farao nepropustí jeho lid, pak se zatvrdí jeho srdce ještě víc.  

To se stane s každým, kdo po varování se neobrátí, ani po zjevených zázracích. Zatvrzuje své 

srdce až je nakonec neoblomné, tak tvrdé, že mu zabrání činit pokání a pak se nemůže ani 

obrátit a zachránit svůj život před věčným zatracením. 

 

Potom Mojžíš s Áronem rozhazovali saze z pece a na lidech i dobytku se objevily vředy 

hnisavých neštovic, i věštci to dostali. Pak přišlo krupobití, které  pobilo veškeré stromoví a 

zeleň. Kdo zůstal na poli zemřel. V zemi Gošem krupobití nebylo. 

Kobylky sežraly zbytek úrody 

Pak tma na tři dny, že by se dala nahmatat.  

Nakonec přišla poslední rána na Egypt, kdy Bůh poslal anděla, který pobil všechno prvorozené 

v Egyptě od lidí i dobytka. Až po této ráně faraon propustil Boží lid z Egypta. 

 

Tyto zázraky Bůh dal lidem, aby uvěřili, že má neomezenou moc.  

Přesto lidé nevěří Bohu.  

 

Ježíš Kristus nám vrátil autoritu nad zemí, nad ďáblem, nad démony. 

Nešlo jen o to, aby se prezentovala Boží moc, jde o to, abychom znovu vládli ve víře nad zemí i 

nad duchovními bytostmi zla.  

 

Matouš 28:18  Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 

 

Marek 16:17  Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět 

démony a mluvit novými jazyky; 

18  budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou 

vzkládat ruce a uzdraví je." 

 

Toto platí pro všechny znovuzrozené křesťany. Ježíš neskončil svoji práci. Jeho skutky mají 

pokračovat skrze nás. Ježíš přišel, aby zmařil činy ďáblovy. 

 

1 Janův 3:8  Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se 

zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 
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Které modlitby jsou vyslyšeny a které ne? Všechny modlitby jsou vyslyšeny, když má věřící 

člověk čisté srdce.   

Když máš odpuštěny hříchy a vědomě nehřešíš, pak každá modlitba je vyslyšena. 

Ďábel se ti snaží nalhat, že některé skutky můžeš a některé nemůžeš činit. A co říká Pán?  

 

Jan 14:12  Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, 

a ještě větší, neboť já jdu k Otci. 

13  A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. 

14  Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. 

15  Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; 

16  a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - 

17  Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, 

neboť s vámi zůstává a ve vás bude. 

18  Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. 
 

U Boha je všechno možné, satan nemá takové schopnosti a lidé se ho zbytečně bojí. Když 

chodíš v Duchu svatém, pak budeš činit skutky jako Pán Ježíš, podle míry víry, kterou si 

vybuduješ.  

Pán řekl: "Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním". 

Boží království je mezi námi a s ním i Boží moc. Máme jednat jako Boží děti v autoritě 

Ježíšova jména. Někdy dlouho trvá, než to věřícím dojde, že mají stejnou moc jako měl Ježíš v 

pozemské službě. Máš moc nad démony, nad satanem, nad padlými anděly, ale také nad 

nemocemi i chorobami. Ďábel se stále brání, aby neztratil postavení u lidí a proto je udržuje ve 

hříchu a v neznalosti, aby nebyli osvobozeni a uzdraveni. Pak je tu ještě jeho propaganda, která 

stále namlouvá věřícím, že nemohou činit skutky jako Pán Ježíš Kristus.  

Kdyby tomu tak bylo, pak by Ježíš nikdy neřekl, že BUDETE ČINIT SKUTKY, KTERÉ JÁ 

ČINÍM. Mluvil Ježíš pravdu, nebo ne? 

Takže z toho plyne, že ďábel stále zpochybňuje tvoji autoritu a sráží tvoji víru.  

Co je potřeba k činění Božích skutků?  Čistota, poslušnost, pokora a věrnost.  

Bůh pokorným žehná a smilovává se. Pyšným se protiví. 

 

My jsme byli povoláni ke stejnému duchovnímu boji, jaký vedl Pán Ježíš Kristus ve své 

pozemské službě.  

On řekl, aby jeho učedníci činili skutky, které On připraví. Učedníci vyšli, konali skutky víry, 

kázali a Bůh je potvrzoval znameními a zázraky.  

 

Musíš si být vědom toho, že žádný zázrak ještě nepřesvědčí lidi, aby uvěřili v Pána. Ježíš činil 

mnohé zázraky a stejně mu mnozí nevěřili.  Bůh skrze Mojžíše činil velké divy a přesto mu lidé 

nevěřili a reptali proti němu.  

Nechceme dělat divy a zázraky proto, abychom někomu dokazovali svoji duchovnost a 

pomazání. Moc Boží je pro záchranu lidí a ničení ďábla. Ďábel je schopen zpochybnit všechno.  

Kolik lidí ve světě věří tomu, že byla potopa světa? A kolik lidí věří tomu, že Bůh učinil 

obrovské zázraky v Egyptě?  

 

Jan 15:17  To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. 

18  Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. 

19  Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já 

jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. 

20  Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže 

pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat - jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. 

21  Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho,který mě poslal. 
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22  Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro 

svůj hřích. 

23  Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce. 

24  Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale 

oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce. 

25  To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: `Nenáviděli mě bez příčiny´. 

26  Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o 

mně vydá svědectví. 

27  Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku. 

 

Svět stále nepřijímá Ježíše Krista a nenávidí Jeho služebníky. Naše práce musí pokračovat, 

protože stále ještě trvá milost, kterou Bůh dává. Zatím jsou dveře do Božího království stále 

otevřené.  

Buduj svoji víru a čiň skutky, které ti Pán připravil. Nestačí jen vědět, že máš autoritu nad 

démony, padlými anděly i samotným satanem. Musíš vědomě a ve víře svazovat a vyhánět 

démony ve Jménu Ježíše Krista.  

Nečekej, až ďábel zaútočí na tebe, ty nič skutky ďáblovy už teď.  

Tvoji nepřátelé jsou duchovní bytosti zla v povětří.  

Ježíš činil a učil. Dneska se křesťané jen učí a většinou nečiní. Podle Božího slova jsou činy 

důležitější než slova.  

 

Skutky apoštolské 1:1  První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od 

samého počátku 

2  až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a 

byl přijat k Bohu; 

 

Bůh nás také bude soudit ne podle toho, co jsme znali, ale podle toho, co jsme dělali.  

Bůh chce činy více než slova a učení.  

 

Lidem se líbí sedět u počítačů a poslouchat nějaká kázání. Někteří říkají, že je to lepší a 

pohodlnější než chodit na nějaká shromáždění. Můžeš si dát nohy na stůl a při čaji a kávě   

"klimbat" u internetu.  

 

Kdyby Mojžíš s Áronem přišli před faraona jen s tím, že je posílá Bůh, ať propustí Boží lid a 

nebyl by tam žádný skutek Boží moci, tak je faraón už při první návštěvě nechal zabít.  

Boží přítomnost a moc mu v tom zabránila.  

 

Nemůžeš před Pánem stále říkat, že všemu věříš a neučiníš žádný skutek, který žádá Bůh.  

Činy musí přicházet první a až následně přichází jejich vysvětlení.  

Nejdříve něco dobrého udělej a pak to komentuj. Mnozí jenom sní, jsou to idealisté.  

Buď realista.  

Znám spoustu teoretických křesťanů. Vážím si ale více těch praktických.  

Dobrou školu praktického života víry předvedl Torben Sondergaard. Činil skutky víry na 

veřejnosti a pak vyučoval a křtil. Následuj takové příklady.  

      Autorita není na okrasu, ale na vykonávání Boží vůle. Kdo je skutečnou duchovní autoritou, 

toho se ďábel i démoni bojí. Kdo není, toho démoni i ďábel trápí.  

Můžeš se rozhodnout být trápen, nebo můžeš uplatňovat autoritu jména Ježíš a ničit skutky 

ďáblovy.  

Tvoje autorita má být uplatňována v tomto světě, protože Bůh stvořil tento svět pro člověka ne 

pro ďábla. Ďábel je jen okupant, zotročovatel, zloděj, lhář a vrah a zneužívá neznalosti lidí. 

Ďábel už žádnou moc nad zemí nemá. Veškerou moc dostal po vzkříšení Ježíš Kristus 

Nazaretský. Ježíš řekl:  
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"Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi". 

 

Svoji autoritu dal Pán Ježíš Kristus i tobě, abys ji uplatňoval na zemi proti veškerému zlu. 

Jakou autoritu budeš mít v nebi, to rozhodne Pán. Teď máš uplatňovat Boží autoritu na zemi 

proti všem silám zla. 

 

Karel Jureček 

 

 


