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Kdy poslouchat vládní moc a kdy ne  
 

Bůh na určitý čas v historii lidstva ustanovil krále a vládce, aby vládli lidu, do doby, než se 

ujme politické vlády nad zemí Ježíš Kristus po svém druhém příchodu na zemi. Lidé v 

minulosti odmítli Boží vládu a vyžádali si od Boha krále. Předtím rozhodovali a soudili kněží, 

proroci a Bohem povolaní soudci.  

 

5. Moj. 17:12  Kdo bude jednat opovážlivě, že by neposlechl kněze, který tam stojí ve službě 

Hospodina, tvého Boha, nebo soudce, ten zemře. Tak odstraníš zlo z Izraele. 

13  Všechen lid ať to slyší a bojí se a ať už nejedná opovážlivě. 

14  Až vejdeš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, obsadíš ji a usadíš se v ní. I řekneš 

si: "Ustanovím nad sebou krále jako všechny pronárody kolem mne." 

15  Ustanovíš tedy nad sebou za krále jen toho, koho si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš 

nad sebou krále ze svých bratří. Nesmíš dosadit nad sebou cizince, který není tvým bratrem. 

 

To se také později stalo, že si lid vynutil, aby měli nad sebou krále místo Boží vlády.   

V době kdy vládli v Izraeli soudci, neměli nad sebou krále.  

 

Soudcu 17:6  V těch dnech neměli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné. 

 

Nebylo to bezvládí, ale lidé, kteří nemají Boží zákony v srdci, nemohou žít spravedlivým 

životem. Proto později Bůh dovolil, aby měli nad sebou krále. 

Za proroka Samuele si lidé vyžádali prvního krále, kterým se stal Saul. 

 

1 Samuelova 8:5  Řekli mu: "Hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní 

nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů." 

6  Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: "Dej nám krále, aby nás soudil." I modlil se Samuel k 

Hospodinu. 

7  A Hospodin Samuelovi odpověděl: "Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť 

nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. 

 

Bůh řekl Samuelovi, že lidé zavrhli Jeho Všemohoucího Boha a odmítají Ho poslouchat, Bůh 

to dovolil, ale také řekl, že lidé budou mít mnohem více povinností vůči králi, než měli vůči 

Bohu. 

 

1 Samuelova 8:11  Pravil: "Toto bude právo krále, který nad vámi bude kralovat: Vezme vám 

syny a zařadí je ke svému vozatajstvu a jezdectvu, aby běhali před jeho vozem. 

12  Ustanoví si velitele nad tisíci a nad sty a další, aby pro něho obstarávali orbu a sklizeň, a 

další, aby pro něho zhotovovali válečnou výzbroj a výstroj jeho vozů. 

13  Také dcery vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. 

14  Vezme vám nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým služebníkům. 

15  Z vašich výmlatů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým dvořanům a 

služebníkům. 

16  Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy i osly, aby pro něho pracovali. 

17  Bude vybírat desátky z vašich stád, a stanete se jeho otroky. 

18  A přijde den, kdy budete úpět kvůli svému králi, kterého jste si vyvolili, ale Hospodin vám 

onoho dne neodpoví." 

19  Lid však odmítl Samuela uposlechnout. Prohlásili: "Nikoli. Ať je nad námi král! 

20  I my chceme být jako všechny ostatní národy. Náš král nás bude soudit a bude před námi 

vycházet a povede naše boje." 
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Toto bylo rozhodnutí bezbožného lidu, kteří opustili Všemohoucího Boha a řekli ve 

skutečnosti, že už nechtějí poslouchat proroky a Boží muže a chtějí  krále jako mají ostatní 

pohanské národy.  

Takto začíná odpadnutí od Boha. Lidé se začnou přizpůsobovat světu. I když je Samuel 

varoval, že když budou nespokojeni se svým králem, Bůh je nevyslyší. Musí krále poslouchat. 

 

Tak je tomu až dodnes, kdy nad lidmi vládnou králové a vládci. Proto je musí všichni lidé 

poslouchat, protože nechtějí poslouchat Boha.  

 

V Nové smlouvě to potvrzuje apoštol Petr 

 

1 Petrův 2:13  Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení - ať už králi jako 

svrchovanému vládci, 

14  ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají 

dobře.  

17  Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte. 

 

Teď vzniká otázka, kdy  máme krále poslouchat a kdy nemáme. 

 

Všem mocnostem, králům a vládám je nadřazen Všemohoucí Bůh. Pokud tedy vládní moc 

respektuje Boží zákony a nařízení, vykonává spravedlivý soud, pak jsou lidé povinni tuto moc 

respektovat. Pokud se vládní moc postaví nad Boha a neřídí se Božími zákony, pak ji nemusíš 

poslouchat.  

Ježíše se ptali jestli musí platit daň císaři.  

On jim odpověděl "Odevzdejte co je císařovo,  císaři, co je Boží, dejte Bohu." (Mat.22:17) 

Vládcové mají právo vybírat daně, mohou určovat podmínky pro správu země, požadovat 

doklady totožnosti, nařizovat různá omezení v případě výskytu nebezpečných infekčních 

chorob. Když má nějaký národ hloupou vládu, pak má prostě smůlu, když taková vláda vydává 

hloupá nařízení. V demokracii si pak musí zvolit moudré lidi, aby jim vládli.  

Až potud je povinností každého občana poslouchat nařízení, předpisy např. dopravní předpisy 

atd.  

 

Kdy nemusíš poslouchat krále a vlády.  

Žádný král ani vláda nemá moc nad tým duchem, duší a tělem. Poslušnost a podřízenost králi a 

vládě končí v okamžiku, když chtějí znásilnit tvoji svobodnou vůli ohledně tvého Boha, tvé 

víry, tvého těla a tvého svědomí. Ani Daniel a jeho přátelé neposlechli krále, který jim 

nařizovat, aby se poklonili nejdříve zlaté soše a pak u krále Darjavéše médského, se měl Daniel 

modlit po 30 dní jen k němu. I pod hrozbou smrti, tito judejci krále Nabůkadnesara a Darjavéše 

neposlechli. Bůh je vysvobodil nadpřirozeným způsobem z ohnivé pece a pak i Daniele ze lví 

jámy. Byli ochotni i zemřít, ale nepoklonili se před člověkem, sochou ani cizími bohy.  

Ani Ježíš neposlechl tehdejší vládce a duchovenstvo, když mu chtěli překazit činění Boží vůle. 

Ani první křesťané neposlechli kruté vládce a byli za to zabiti.  

 

Co se týče tvého těla, nepatří žádné vládě, žádnému králi. Pokud jsi uvěřil v Ježíše Kristu, pak 

se stáváš tělem Kristovým a nepatříš už jen sám sobě.  

 

1 Korintským 6:19  Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás 

přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! 

20  Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.  

 

Dále je řečeno, že kromě Ducha svatého také v nás přebývá Ježíš Kristus i Otec.  
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Jan 14:23  Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho 

bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 

 

V našem těle přebývá jak Otec, Syn Ježíš, tak i Duch svatý. Církev je pak Kristovým tělem a 

my jsme jednotlivé údy Kristova těla. Proto musíme se svým tělem zacházet jako s Božím 

vlastnictvím a nedovolit mu hřešit.  

 

Ani tvá duše i duch nepatří tomuto světu, ani žádnému vládci, ale Bohu. 

 

Ezechiel 18:4  Hle, mně patří všechny duše; jak duše otcova, tak duše synova jsou mé. Zemře ta 

duše, která hřeší. 

 

My jsme zachráněni skrze víru v Ježíše Krista a nárok na mého ducha, duši i tělo má jedině 

majitel - a tím je Ježíš Kristus.  

Mám svobodu se rozhodnout léčit se podle nejlepšího svědomí, poznání a své víry.  

Jestliže léky jsou ověřené, neškodné a pomáhají, nemám problém je v případě potřeby použít. 

Pokud jsou léky neověřené, nebezpečné a neúčinné, pak je můžu odmítnout a nikdo mi je 

nemůže násilím vnutit.  

Jestli se rozhodu pro nějakou léčbu, pak je to jen moje věc. Pouze v případě, kdy bych mohl 

nakazit někoho infekční chorobou, pak je mojí povinností se dobrovolně zříci svobody a musím 

podstoupit karanténu. Pokud jsem ale zdravý, nikoho neohrožuji a proto mi nikdo nemá právo 

vnucovat násilím, jaký preventivní lék si mám vzít. Tzv. vakcíny proti covid-19 jsou jen 

preventivní chemické a biologické prostředky, které mají zmírnit průběh nemoci covid-19, nic 

víc.  Jenže v případě těchto chemikálií tyto vakcíny nezabrání onemocnění nemoci covid-19, 

ani nezabrání plošnému šíření nákazy.  

Můžu si sám zvolit jak se budu chránit. Proč mě chce stále někdo proti mé vůlí zachraňovat?  

Když se současné elity rozhodly pro očkování, přičemž očkování není jediný způsob ochrany a 

chtějí mi vnutit násilím nějaký experimentální prostředek, pak ho můžu odmítnout.  

Když lidé toto "státem řízené znásilňování" dovolí, pak mohou v budoucnu očekávat další 

znásilňování proti své vůli. Mohou např. rozhodnout, že po smrti každý musí dát orgány pro 

vědu a výzkum nebo orgány darovat. Mohou např. nějakou vyhláškou rozhodnout jakou stravu 

a jaké nápoje můžeš používat atd. Vše se může řešit vyhláškou v zájmu tzv. "dobra". A toto 

"dobro" nařídí pod pokutou, když to "dobro" nebudeš chtít přijmout. Nikdo mi nesmí násilím 

vnutit  záchranu, ani eutanazii.  

V moci postavení přestupují Boží zákony, když si dělají nárok na mé tělo. Mé tělo, duše i duch 

jim nepatří, ale patří Ježíši Kristu.  A do těla Kristova nebude nikdo proti mé vůli násilně něco 

píchat.  

V takovém případě mám právo chránit  svoji osobní svobodu a svůj život všemi dostupnými 

prostředky. Můžu žádat svého Boha, aby násilníky, kteří mě chtějí znásilnit proti mé vůli,  

vzal na soud. Pak už to není moje věc, ale záležitost mého Pána Ježíše Krista. A ten rozhodne 

co se stane z násilníky, s ďáblovými lidmi.  

 

Žalmy 53:5  Což nevědí ti, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba, ti, kdo 

Boha nevzývají, 

6  že se jednou třást budou strachem, strachem, jaký ještě nebyl? Kosti toho, kdo tě oblehl, Bůh 

rozmetá, zahanbíš je, protože je Bůh zavrhl. 

 

David se dožaduje Božího soudu nad těmi, kteří ho bezdůvodně pronásledovali a nastražili sítě.  

Prosí Boha, aby poslal svého anděla, aby násilníky a pronásledovatele stíhal a uvrhl je do 

zkázy. Jiným slovy se David modlí, aby je Bůh zlikvidoval. 
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Žalmy 35:1  Davidův. Hospodine, veď spor s těmi, kdo vedou spor se mnou, bojuj proti těm, 

kdo proti mně boj vedou. 

2  Chop se pavézy a štítu, na pomoc mi povstaň, 

3  rozmáchni se kopím a sekerou proti těm, kdo mě pronásledují, a řekni mi: "Jsem tvoje 

spása." 

4  Ať se hanbí, ať se stydí ti, kdo o život mi ukládají. Ať táhnou zpět, ať se zardí ti, kdo zlo mi 

strojí. 

5  Ať jsou jako plevy hnané větrem, až na ně udeří anděl Hospodinův, 

6  ať je jejich cesta ztemnělá a kluzká, až je Hospodinův anděl bude stíhat. 

7  Bez důvodů síť mi nastražili, bez důvodů na mne vykopali jámu. 

8  Ať na něj přikvačí znenadání zkáza, do sítě, již nastražil, ať sám se chytí, do zkázy ať padne. 

 

Bůh zavrhne každého, kdo se dopouští vědomě násilí a bude ho soudit. 

 

Bůh se také dívá z nebe, jestli se na zemi najdou lidé, kteří zakročí proti násilníkům, vrahům, 

zlodějům. 

 

Izajáš 1:14  Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, 

když je musím snášet. 

15  Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. 

Vaše ruce jsou celé od krve. 

16  Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. 

17  Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, 

ujímejte se pře vdovy. 

18  Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí 

jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. 

19  Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země. 

20  Když však odmítnete a budete se zpěčovat, bude vás požírat meč." Tak promluvila 

Hospodinova ústa. 

 

Věřící křesťané, kteří nebojují proti násilí a zlu, budou stejně souzeni, jako ti, kteří toto násilí 

páchají. Tiše a zbaběle mlčí, ze strachu z pronásledování pro pravdu.  

Ty se nestyď za svoji víru v Pána Ježíše Krista, on tě ochrání od všeho 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. 

  

Pán je věrný, měj stejnou víru jako měli Boží lidé v minulosti. Neodklonili se od pravdy ani o 

milimetr. 

Spoléhali na Pána v každé době a věřili, že je Pán provede všemi zkouškami. 

 

Karel Jureček 

 


