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Kdo věří, nemusí se bát nákazy koronaviru. 
 

Obyvatele světa prověří zkoušky. Dokud se nic neděje, pak lidé nepociťují potřebu hledat 

pomoc u Boha. Až přijde nějaký problém jako teď pandemie - virus, začínají přemýšlet, že 

nejsou na zemi pány, jsou zranitelní a bezradní. 

Co platí pro věřící?  Bůh říká, že ty se nemusíš bát.  

 

Přísloví 3:25  Neboj se náhlého strachu, až přijde spoušť na svévolníky. 

26  Hospodin bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu. 

 

Celý problém z nemocemi, chorobami a prokletím začal už v ráji. Ďábel infikoval první lidi 

nejhorším "virem" - hříchem. Od té doby už lidstvo není normální. Zlo se dostalo do člověka a 

bez Boží pomoci se sám člověk ze zla nedostane. Když se začali lidé na světě množit, pak se 

dovíme, proč přišla potopa světa. 

 

Genesis 6:1  Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, 

2  jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. 

3  Hospodin však řekl: "Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. 

Ať je jeho dnů sto dvacet let." 

4  Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi 

zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. 

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. 

7  Řekl: "Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské 

ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil." 

 

Po pádu člověka do hříchu už člověk nebyl schopen žít čistým a dobrým životem. Zlovůle 

člověka způsobila, že každá činnost, každý skutek člověka byl zlý.  

Tato zkaženost donutila Boha zlikvidovat celé lidstvo, kromě Noa a jeho rodiny. Když se hřích 

bez omezení šíří mezi lidmi, je to jako pandemie, která když se nezastaví, zničí celé lidstvo. 

Oheň nikdy neřekne dost, pokud má co hořet, tak i zlo, nebo nemoc se sama od sebe nezastaví, 

dokud všechno nezničí. Takový je původce zla  - satan, ve kterém není nic dobrého. Je to zlý 

padlý anděl, lhář, zloděj a vrah. Na ďáblovu stranu se v duchovním světě přidala třetina andělů. 

Z dalšího vývoje lidstva je vidět, že zlo se stále šířilo po zemi i po potopě světa. Ďábel v té 

době nebyl definitivně zničen. Bůh většinu padlých andělů uzavřel do propasti pro den soudu, 

ale část padlých andělů včetně satana zůstalo v ponebesích. Člověk dostal druhou šanci.  

Od té doby je stále nepřetržitý boj mezi dobrem a zlem. Na každém člověku závisí, na čí stranu 

se přidá.  

Proč Bůh nezničil úplně člověka hned na počátku po pádu do hříchu?  

 

Jediný důvod je Boží láska ke svému stvoření. 

Z Písma se dovídáme, že Bůh si zamiloval člověka. 

 

Ve staré smlouvě i v nové je psáno, že "Bůh si člověka zamiloval".  

 

Izraelcům řekl Bůh 

Malachiáš 1:2  "Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin. 

 

Jan 3:16  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 

nezahynul, ale měl život věčný. 
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17  Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. 

 

Jan 15:9  Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 

 

Bůh miluje lidi, ale zachránit může jen ty, kteří uvěří v Ježíše Krista, činí pokání ze svých 

hříchů a poslouchají Boha.  

 

Protože Bůh miluje člověka, proto dává lidem čas, aby se odvrátili od zla a hříchů a přijali 

svého Spasitele Ježíše Krista.  

Ďábel to ví a nenávidí Boha i člověka. Od začátku hřeší a škodí zemi i lidem. Jeho zkažená 

povaha mu nedovolí činit žádné dobro. Rozsévá zlobu, nenávist, vzpouru vůči Bohu.  

Mstí se každému za každý dobrý skutek. Podporuje zlé lidi a pronásleduje každého, kdo usiluje 

o dobro a spravedlnost. Nerozlišuje mezi věřícím a nevěřícím. Rozsévá choroby a nemoci v 

této době. Jak to můžeme vědět?  

Žijeme v době milosti, ne soudu. Ježíš Kristus přišel na tento svět jako zachránce, Spasitel 

světa, ne jako soudce. V 17 verši Jan 3 kap. je napsáno, že Otec poslal svého Syna na svět, ne 

aby ho soudil, aby skrze něj byl svět spasen. 

 

Bůh ve staré smlouvě nařídil provádět soudy nad lidmi okamžitě. Když někdo zhřešil hříchem, 

který je ke smrti, měl být zabit. Za smilstvo, za homosexualitu, za pohlavní styk se zvířaty, za 

rouhání proti Bohu atd. Na Izraeli vykonával soudy samotný Bůh, za jejich neposlušnost.  

Bůh však nechce, aby ho lidé poslouchali a nečinili zlo jen pod hrozbou trestu. S takovými 

lidmi ani nechce být ve svém království. Bůh hledá lidi, kteří dobrovolně odmítnou zlo a hřích 

a kteří se odvrátí od zlého a svých hříchů. Proto v nové smlouvě nevyžadoval okamžitý soud 

nad spáchaným hříchem. Proto Bůh v současné době ještě nesoudí svět. Bylo by to v rozporu s 

Jeho vůlí, že chce zachránit všechny lidi. Na jedné straně nabízí lidem milost a hned na druhé 

straně by na ně uvaloval choroby a nemoci? To je v rozporu s Jeho plánem. Kdo tedy v 

současné době činí rozsévání virů, nemocí a chorob? Je to satan s padlými anděly a démony.  

  

Proto přišel syn Boží, 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. 

 

Bůh nechce, aby lidé byli trápeni, když jim dává milost. Jenže satan nenávidí člověka a 

nesmířil se s tím, že on skončí v hořícím jezeře, že bude jednou pro vždy oddělen od 

duchovního i hmotného světa, kdy už nebude moci škodit lidem, ani zemi. On ví, že jeho čas se 

krátí a proto stupňuje svoji nenávist vůči lidem. Popuzuje člověka ke vzpouře proti Bohu, 

navádí ho k činění hříchů, chce vytvořit takové politické a hospodářské systémy, které se 

postaví proti Božím zákonům a nařízením. Stupňuje tlak na lidi, aby více hřešili a šli do 

takových hříchů, které všemohoucího Boha urážejí, zesměšňují a vyvolávají v něm hněv, který 

vyvolá Boží soudy. Žádné Boží soudy by nepřišly, kdyby lidé neposlouchali ďábla a jeho 

filosofie, a začali by poslouchat Boha. Bůh má obrovskou trpělivost, ale tato trpělivost není 

nekonečná.  

Ani hmotný svět není nekonečný. Má přesný počet hvězd a přesné rozměry. Nekonečnost je 

hloupost, nedá se kontrolovat. Bůh má všechno pod svojí kontrolou.  

Celý hmotný svět je v Bohu a má obrovské rozměry.  

 

V nové smlouvě se tedy jedná o to, aby se lidé dobrovolně rozhodli poslouchat Boha, přijali 

Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, činili pokání ze svých hříchů a žili svůj pozemský život 

v duchovní i fyzické čistotě. 
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Právě pro nečistotu fyzickou i duchovní může satan vyvolávat epidemie a rozšiřovat je. Může 

trápit lidi různými nemocemi a chorobami.  

 

Ježíš řekl svým učedníkům: 

Matouš 10:7  Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. 

8  Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; 

zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. 

  

Pak po svém vzkříšení z mrtvých řekl: 

Marek 16:15  A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 

16  Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. 

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." 

19  Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. 

20  Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. 

 

Kdyby v současné době Ježíš Kristus rozšiřoval choroby a nemoci, pak by nepřikázal svým 

učedníkům, aby choroby a nemoci léčili, aby vymítali démony a křísili mrtvé. Kdyby si Bůh 

přál, aby lidé za své hříchy byli okamžitě potrestáni, pak by nikomu nemohl dávat milost.  

Ale Boží milost je dána člověku dopředu, i když člověk ještě hřeší. Pán uzdravuje i hříšníky, 

ale důrazně je napomíná, aby více nehřešili, aby se jim nestalo něco horšího. 

Bůh nemůže nikoho trvale ochraňovat, když lidé chtějí vědomě hřešit.  

Proto i viry, které se šíří pro nečistotu, fyzickou i duchovní, Bůh nezastavuje okamžitě. Má 

schopnost okamžitě zastavit jakýkoli vir a jakoukoli nakažlivou chorobu, ale pokud o to lidé 

nestojí, pak si to musí protrpět sami.  

Nebo jste slyšeli, nějaké politiky, nebo lidi v moci postavené, aby lidem kromě karantény 

doporučili, aby se modlili k Ježíši Kristu a prosili Ho o milost a zastavení šíření koronaviru?  

Ani duchovní vůdce oficiálních církví jsem zatím neslyšel, že by vyzývali lidi, aby se  pokořili 

před všemohoucím Bohem, činili pokání ze svých hříchů a modlili se k Bohu za to, aby zastavil 

šíření koronaviru. Všechny hygienické a karanténní opatření jsou správná a pomohou omezit  

šíření virů a nakažlivých chorob. Lidé by si ušetřili mnoho trápení i peněz, kdyby více spoléhali 

na všemohoucího Boha, který má moc nad každou chorobou a nemocí i nad samotným ďáblem.  

Kdyby Bůh chtěl, tak by satana okamžitě zastavil v jeho zločinném působení ve světě. Jenže 

lidé o to nestojí.  

 

Co platí pro křesťany, kteří odevzdali svůj život Ježíši Kristu. 

Ti, kteří se narodili znovu, mají od Pána zaslíbení, že je bude chránit od všech nemocí a 

chorob. Když něco zlého přijde, pak se mají modlit a Pán je vyslyší a ochrání.  

 

Některá zaslíbení pro věřící. 

2 Tesalonickým 3:3  Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 

 

1 Korintským 10:13  Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli 

podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko 

a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 

 

Žalmy 121:7  Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. 

8  Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. 

Žalmy 91:1  Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. 

2  Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám." 
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3  Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. 

4  Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. 

5  Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, 

6  moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. 

7  Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. 

8  Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky. 

9  Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, 

10  nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. 

11  On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. 

12  Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil; 

13  po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. 

14  Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno. 

15  Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, 

16  dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu. 

 

Nezpochybňuj Boží zaslíbení. Platí pouze pro ty, kteří činili pokání a poslouchají svého Pána 

Ježíše Krista. Pro ostatní to neplatí, ať už si říkají, že jsou věřící, nebo jsou úplně nevěřící.  

 

Ďábel nikoho nešetří, nebere na tebe ohled, ani ho nešokuješ tím, že mu řekneš, že jsi věřící. To 

ho nezajímá. On ustoupí a uteče od tebe jedině tehdy, když je s tebou Boží nadpřirozená moc 

Ducha svatého. Pokud není s tebou Bůh a nemáš Boží ochranu, pak se ti vysměje a bude tě 

trápit.  

Pochop, že ďábel se nebojí tebe jako člověka, ale toho, kdo tě chrání - Ježíše Krista a Ducha 

svatého.   

Před příchodem Ježíše Krista se budou dít různá znamení, budou falešná proroctví, falešní 

Kristové, války, zemětřesení, pohromy. Ale to ještě nebudou Boží soudy. Boží soudy nastanou, 

až lidé všeobecně odmítnou Boha a dovolí, aby centralizovanou moc převzal člověk nepravosti, 

pod duchem antikrista.  

Všechny pokusy centralizovat politickou moc i hospodářskou moc pod nějakou supervládu je 

jen příprava pro nástup antikristovského systému. Anglie to trochu ďáblovi pokazila, protože 

pokus v Evropě centralizovat politickou moc nevyšel. Máme naději, že naše generace ještě 

může prožít svůj život bez centralizované globální vlády na zemi. Záleží na tom, jak se bude 

dál lidstvo vyvíjet ve své morální i duchovní zvrácenosti.  

Bůh si ponechal ve své moci rozhodnutí o druhém příchodu Ježíše Krista na zemi . 

Když se učedníci ptali, kdy bude druhý příchod Ježíše na zemi, pak jim Pán řekl: 

 

Matouš 24:35  Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. 

36  O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. 

 Lukáš 21:26  Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť 

mocnosti pekelné se zachvějí. 

 

V této době jsme v přípravě na druhý příchod Ježíše Krista. Ten čas se může oddálit, nebo také 

velmi rychle přiblížit. Otec bude rozhodovat podle toho, jak se lidé budou na zemi chovat. 

Když jeho pohár trpělivosti a hněvu přeteče, tak pak se budou dít věci. 

Nedrážděte všemohoucího Boha, aby vás nesmetl z povrchu země předčasně. Můžeš si ještě 

užít trochu života, když budeš rozumný. Ježíš může zachránit i zahubit člověka, protože má 

veškerou moc na nebi i na zemi a jednou bude soudit celý svět podle své pravdy.  

 

Karel Jureček 


