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Nedávejte místo ďáblu. 
 

Ježíš Kristus je absolutním Pánem nebe i země a všeho stvoření. Je mu dána veškerá moc na 

nebi i na zemi do doby než předá po dokončení svého díla opět vládu Otci. 

 

1 Korintským 15:20  Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 

21  A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: 

22  jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. 

23  Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo 

jsou jeho. 

24  Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu 

a Otci. 

25  Musí totiž kralovat, `dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy´. 

26  Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, 

27  vždyť `pod nohy jeho podřídil všecko´. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, 

že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil. 

28  Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a 

tak bude Bůh všecko ve všem. 

 

Otec po zmrtvýchvstání Ježíši podřídil veškeré duchovní mocnosti, anděly dobré i zlé, jemu je 

podřízen celý hmotný i duchovní svět. Ježíš je jediná autorita v celém vesmíru, která rozhoduje 

o životě a smrti lidí a rozhoduje také co se na světe v budoucnu stane.  

Po zmrtvýchvstání Ježíš prohlásil: 

 

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

 

Ďáblovi, padlým andělům i démonům nepatří v tomto světě vůbec nic. Jsou to jen padlé 

duchovní bytosti odsouzené Bohem na věčné zatracení. V budoucnu během 1000 letého 

království nebudu moci škodit lidem ani zemi. Po uplynutí 1000 let bude satan propuštěn ze 

svého žaláře, aby prověřil obyvatele země. 

 

Zjevení Janovo 20:7  Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře 

8  a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k 

boji a bude jich jako písku v moři. 

9  Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje 

Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. 

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. 

 

Po uplynutí tisíciletého království  bude propuštěn satan, aby znovu prověřil obyvatele světa a 

podaří se mu znovu vyvolat vzpouru proti Bohu. Oklame mnohé obyvatele světa, aby se 

postavili proti Boží vládě na zemi. Protože centrum Boží vlády bude v Jeruzalémě, kde budou 

shromáždění věrní Boží služebníci, bude chtít zaútočit na tuto vládu a vytáhne do boje se  

vzbouřeným lidstvem proti Jeruzalému.  

Bůh už nebude znovu přesvědčovat lidstvo, aby se obrátilo a činilo pokání. To bude pro 

všechny vzbouřené poslední vzpoura v dějinách celého stvoření, kterou Bůh ukončí hořícím 

ohněm z nebe, který spálí do jednoho všechny Boží odpůrce.  

    Lidé v té době v tisíciletém království poznají spravedlivou vládu Ježíše Krista, budou se 

dožívat nadprůměrného věku, na zemi bude vybudován pozemský ráj - blahobyt. Během 1000 

let se zemi bude velmi dařit a životní úroveň lidí bude mnohonásobně převyšovat životní 

úroveň dnešního obyvatelstva. Protože lidé v té době nepoznali hrůzy válek, nemocí a  
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nepoznali důsledky působení satana, padlých andělů i démonů, proto odpadnou. Život v 

blahobytu má své nebezpečí,  když lidé nejsou vděční tomu, kdo jim tento blahobyt poskytuje. 

Z pýchy života,  sytosti chleba, sebejistého klidu a nadbytku v minulosti padla i Sodoma. 

 

Ezechiel 16:49  Hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy; pýcha, sytost chleba a sebejistý 

klid, který měla i se svými dcerami. Ale ruku utištěného ubožáka neposilovala. 

50  Povyšovaly se, páchaly přede mnou ohavnost, a tak jsem je odstranil, jak jsem uznal za 

vhodné. 

 

Když člověk není vděčný Bohu za svůj život a za veškeré dobro, které činí Bůh člověku, pak se 

stává pyšným, domýšlivým. Proto přichází Boží hněv a soud na člověka. Pýcha je vlastnost 

padlého anděla satana. Vždycky, když se satanu podaří dostat člověka do pýchy, pak to pro 

člověka znamená pád a smrt. Pyšného člověka Bůh nepustí do Božího království.   

 

Žalmy 94:1  Bože mstiteli, Hospodine, Bože mstiteli, zaskvěj se! 

2  Povznes se výše, ty soudce země, dej odplatu pyšným. 

 

Jakubův 4:5  Či myslíte, že nadarmo je psáno: `Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás 

vložil´? 

6  Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: `Bůh se staví proti pyšným, ale 

pokorným dává milost.´ 

 

1 Petrův 5:5  ... Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť `Bůh se staví proti 

pyšným, ale pokorným dává milost´. 

 

Po pádu Adama do hříchu má nad hříšným světem vládu ďábel, je nazván bohem tohoto 

zvráceného a bezbožného světa. Nemá žádnou moc nad obrácenými a znovuzrozenými 

věřícími, kteří žijí v bázni Boží a v pokoře před Bohem. 

Když se věřící z jakéhokoli důvodu vzepře Ježíši Kristu, přestane žít v Duchu svatém a v 

pravdě, pak má satan přímý přístup k takovému člověku a může ho začít trápit. Ďábel si 

takového odpadlého věřícího "pojistí" dalšími hříchy (sváže ho provazy hříchů Přísloví 5:22 

 Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu.), aby se nemohl vrátit v 

pokání k Pánu Ježíši Kristu.  Zatáhne odpadlého křesťana do horších hříchů, než které páchal 

předtím než byl nevěřící. Když Pán Ježíš ve své pozemské službě někoho uzdravil, pak 

každého důrazně varoval, aby už nehřešil, aby se mu nestalo něco horšího.  

U rybníka Siloe Ježíš uzdravil chromého člověk (nemocný již 38 let). 

Později ho vyhledal a řekl mu:  

 

Jan 5:14  Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, 

aby tě nepotkalo něco horšího!" 

 

Kdo chce dál žít hříšným životem i po svém uzdravení, nechce poslouchat Ježíše Krista a 

odmítá Ho následovat ve svém životě, tak o svoje uzdravení přijde. Své uzdravení si neudrží a 

brzo je ztratí. Pro udržení dobrého duševního i fyzického zdraví je nutné po uzdravení dál věřit 

v Ježíše Krista, nechat se jím proměňovat do Božího charakteru,  k Božímu obrazu a následovat 

Pána Ježíše  až do konce svého života.  Proto je řečeno v Písmu, aby věřící nedávali místo 

ďáblovi a nevraceli se ke starým hříchům. 

 

2 Petrův 2:20  Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám 

světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky. 

21  Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím 

poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno. 
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22  Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví: `Pes se vrátil k vlastnímu vývratku´ a umytá 

svině se zase válí v bahništi. 

 

Znovu i v tomto textu je výstraha, že člověk, který odpadne od Ježíše Krista je na tom hůř, než 

ten, který zatím Ježíše nepoznal a je přirovnán ke svini, která po umytí se zase válí v bahně, 

nebo ke psu, který sežere své zvratky.  

 

Ďábel čeká na tvé "ochlazení" ve vztahu s Pánem Ježíšem Kristem a s Duchem svatým.  

Nikdy se tě nevzdal a stále hledá způsob, jak by tě zabil a připravil tě o věčný život v Božím 

království.  K tomu, aby tě znovu zbavil věčného života jsou v celku jednoduché postupy.  

Proto každý věřící křesťan je povinen pracovat na své záchraně každý den a odhazovat od sebe 

veškerou duchovní špínu, zlé zvyky i zlozvyky až do svého úplného vysvobození.   

 

Efezským 4:22  Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, 

23  obnovte se duchovním smýšlením, 

24  oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. 

25  Proto zanechte lži a `mluvte pravdu každý se svým bližním´, vždyť jste údy téhož těla. 

26  `Hněváte-li se, nehřešte.´ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce 

27  a nedopřejte místa ďáblu. 

28  Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co 

rozdělit s potřebnými. 

29  Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde 

je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. 

30  A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. 

31  Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; 

32  buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu 

odpustil vám. 

 

Tato proměna k Božímu charakteru a k Boží podobě vyžaduje čas. Když jsme dlouhá léta žili 

bez Boha jako duchovní i tělesné "svině", pak potřebujeme také určitou dobu na svoji proměnu.  

Zlu a zlému jednání se nemusí nikdo učit, protože to má každý člověk po narození v sobě. Je to   

dědictví po Adamově hříchu. 

Dobru se ale člověk musí učit a stane se dobrým jen po proměně samotným Ježíšem Kristem. 

 

Zlé role se hercům hrají lépe než dobré, protože jsou jim přirozenější. Když se ale nějaký 

neobrácený, neznovuzrozený herec snaží zahrát "svatého", pak z toho vznikne vždycky nějaká 

karikatura, které se všichni smějí. Proto mnohé tzv. "křesťanské filmy" jsou nezajímavé, 

dětinské a mnohdy až nepřirozeně "vyumělkované", které v lidech místo zájmu vyvolávají 

odpor a posměch. Když někdo takto chce ztvárnit zbožné věřící, pak je "ztvární" spíše jako 

retardované, naivní snílky, které představí jako "duševně omezené" lidi s idealistickými názory. 

Proto i sochy tzv. "svatých" jsou vyrobeny mnohdy s hlavou nakřivo, v obličeji útrpný výraz a 

v ruce nějaký kříž nebo "jezulátko".  

Když se na takovou sochu normální člověk podívá, tak si v duchu řekne: "Tak takhle nechci 

nikdy vypadat ani skončit!".  A mají pravdu, protože skutečná zbožnost a svatost není "útrpné" 

snášení zlého a zlého osudu. Hloupý křesťan se nechá bít ďáblem i lidmi.  

Ježíš Kristus z obyčejných a ustrašených lidí učinil smělé, odvážné a silné muže a ženy, kteří 

plní Ducha svatého ničili a dodnes ničí skutky ďáblovy, vymítají démony a uzdravují nemocné 

ve jménu Ježíše Krista. Napadají duchovními zbraněmi každé zlo a vítězí nad veškerým zlem.  

Nechtěj být obrazem nějaké sochy, nebo obrázku svatého, ale buď obrazem Ježíše Krista, který 

má v současné době veškerou moc na nebi i na zemi a který ti tuto moc chce předat k ničení 

ďáblových skutků v tomto světě. Byl jsi povolán k vítěznému životu s Kristem.  
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Žalmy 56:12  v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat člověk? 

Židům 13:6  Proto smíme říkat s důvěrou: `Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může 

udělat člověk?´ 

 

Karel Jureček 

 

 


