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Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými 
 

Jan 8:31  Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými 

učedníky. 

32  Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými." 

33  Odpověděli mu: "Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš 

říkat: stanete se svobodnými?" 

34  Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. 

35  Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn. 

36  Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. 

 

Člověk po hříchu se dostal pod vládu ďábla, kterého Ježíš označil za lháře, zloděje a vraha. 

Jestliže tento padlý zvrhlý anděl vládne lidem, pak lidé neznají skutečnou pravdu o životě a 

smrti a už vůbec nic o existujícím duchovním věčném životě.  Po celou existenci lidstva se 

bojuje o každého člověka. Lidé jsou oklamání hříchem a neznají pravdu. Lživé ideologie a 

různé teorie o vzniku světa, popírání existence Všemohoucího Boha vede k tomu, že lidé žijí ve 

lži. Od narození až do smrti se lidem lže. Nevědí nic o sobě, že jsou duchovní bytosti žijící v 

těle, nevědí nic o duchovním životě po fyzické smrti. Veškerá jejich činnost směřuje k tomu, 

aby si užili tento svět. Bůh nemá nic proti tomu, aby si člověk na světě užil dobra, hojnosti a 

veškerých vymožeností moderní doby. Problém je, že lidé nevěří tomu, že za každý svůj čin 

ponesou odpovědnost v den soudu. 

 

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. 

 

Při soudu Bůh rozhodne, které skutky jsou dobré podle jeho pravdy a které jsou zlé. Bůh bude 

soudit  lidi podle "SVÉ PRAVDY". Měl by ses co nejdříve zajímat o Boží pravdy.  

 

Žalmy 96:13  ... On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy. 

 

Člověk bude bez výmluvy. Bůh dal lidem své zákony, ale také svědomí, které je jednou hájí, 

jednou obviňuje. 

 

Římanům 2:11  Bůh nikomu nestraní. 

12  Ti, kteří neměli zákon a hřešili, také bez zákona zahynou; ti, kteří znali zákon a hřešili, 

budou odsouzeni podle zákona. 

13  Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými 

činy plní. 

14  Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy 

sobě zákonem, i když zákon nemají. 

15  Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich 

svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí. 

16  Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech 

skryto. 

 

Pavel ve výše uvedeném textu vysvětluje:   

       1. Bůh nikomu nestraní a dává možnost každému se seznámit s Božími pravdami a Jeho 

zákony. Když to lidé odmítají, nebudou mít žádnou výmluvu. 
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       2. I když zákon neznají, tak je to neomlouvá a pokud hřešili, stejně zahynou. Platí 

všeobecné pravidlo, že neznalost zákona neomlouvá. Když řidič vyjede bez seznámení se s 

dopravními předpisy a způsobí dopravní nehodu, neomlouvá ho to, že neznal předpisy, bude za 

to potrestán. Když někdo někomu ublíží nebo něco ukradne, nemůže se vymlouvat na to, že 

neznal zákon, který takové jednání zakazuje. Když skočíš do vody a zlomíš si vaz o dno, je to 

tvoje vina, měl sis předtím ověřit, jaká je na daném místě hloubka.  

Neznalost nějakého zákona ještě neomlouvá, když provedeš něco, co  zákon zakazuje.  

Jsou morální i duchovní zákony, které Bůh dal lidem včetně desatera. Pokud tyto zákony lidé 

porušují, budou podle těchto zákonů také souzení. Pak dal Bůh lidem ještě svědomí, které je 

hlasem tvého srdce. A toto svědomí tě jednou hájí, jednou obviňuje.  

Za každé své rozhodnutí i každý skutek se budeš muset před Bohem zodpovídat.  

 

Do světa satan vyslal démony covidu-19, kteří manipulují a ovládají myšlení politiků  i 

duchovních vedoucích a všech lidí, kteří nemilují pravdu. Vytvořil strach z této nemoci a lidé 

se mu poddali.  

Mnozí věřící křesťané se poddali tomuto covidovému čarování a nehledali pravdu o této nákaze  

a podlehli lžím bezbožných politiků a některých lékařů, kteří se zaprodali tomuto covidovému 

byznysu a nutí všechny obyvatele k očkování neověřenými vakcínami, které mají mnoho 

nežádoucích škodlivých účinků.  

Mohou se pak tito lidé vymlouvat, když přijdou nějaké budoucí problémy po očkování, že to 

nevěděli?  

Jsou bez výmluvy, protože si mohli vyslechnout obě strany. Ty, kteří očkování doporučují i ty 

epidemiology, kteří před tímto očkováním varovali.   

V poslední době se dostávají na světlo i velmi znepokojivé informace o tom, že očkování 

způsobuje v těle mikroembolie, které se usazují v plících, v ledvinách a mozku, také ve 

varlatech u mužů a vaječnících u žen. Tyto uměle geneticky upravené látky se usazují v 

orgánech na dlouhou dobu. V některých případech zmutují a způsobí lidem i smrt. Podle 

vyjádření virologů (kteří nejsou vládnoucí mocí podporováni, ani zveřejňováni - jako např. 

Prof. RNDr. Jaroslav Turánek CSc, DSc ) jsou současné vakcíny nedořešené a nevyzkoušené. 

Ti, kteří na to upozorňují, jsou stahováni z veřejného prostrou jako je Facebook a některým je 

vyhrožováno i smrtí (jako např. Dr. Vladimíru Zelenkovi) 

Negativní a škodlivé následky vakcinace se nepublikuje ve veřejných sdělovacích prostředcích. 

WHO - světová zdravotnická organizace zatajuje tyto informace a lživě prohlašuje, že je 

všechno vyzkoušeno a že vakcíny proti covid-19 jsou bezpečné.  Dále někteří skuteční 

virologové varují, že tyto umělé vytvořené vakcíny, které se usadí ve vaječnících u žen a ve 

varlatech u mužů mohou způsobit neplodnost. Můžeš se vymlouvat po letech, že jsi to nevěděl? 

Neomlouvá tě to. Měl ses seznámit i s  možností škodlivých účinků vakcinace. Byla tvoje 

povinnost si nejdříve ověřit názory a fakta z obou stran a pak se rozhodnout pro vakcinaci.  

Slyšel jsem svědectví od důvěryhodných věřících o úmrtí starších manželů po podaných 

vakcínách proti covid-19, ale i o neplodnosti u muže, kterému po vakcinaci zjistili mrtvé 

spermie. Před vakcinací byl naprosto v pořádku, protože byl dárcem spermií už delší dobu. 

 

Ti vedoucí církví, kteří toto neověřené očkování doporučují svým věřícím, budou bráni před 

Bohem k větší zodpovědnosti.  

Před nějakou dobou jsem se ptal Pána, co se stalo s mnohými vedoucími v církvích a dostal 

jsem tuto odpověď: 

 

"Dal jsem jim své duchovní dary a požehnání, dal jsem jim i finanční požehnání. Ale oni 

znevážili mé jméno a nedosvědčili moji svatost. Proto od nich odejmu svého Ducha. Ti, kteří se 

pokoří a budou činit pokání, ty přijmu zpět k sobě. Ostatní budou souzeni společně se světem." 
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Bůh nikomu nestraní, ale pokud věřící lidé nevěří Bohu, pak z něj dělají lháře. 

 

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. 

 

Jak mohou duchem vedení křesťané najednou odpadnout od pravé víry a uvěřit nevěřícím a 

bezbožným politikům více než samotnému Ježíši Kristu?  

Jsou dva důvody jejich rozhodnutí. 

První důvod. Nechali se oklamat duchem tohoto světa - satanem. Nedali si pozor, byli 

lehkovážní, nebyli celým srdcem při Pánu. Stalo se jim to, co se stalo Galatským věřícím.  

 

Galatským 3:1  Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil - vždyť vám byl tak jasně postaven před 

oči Ježíš Kristus ukřižovaný! 

2  Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky 

zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? 

3  To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe? 

4  Tak veliké věci jste prožili nadarmo? A kdyby jen nadarmo! 

5  Ten, který vám udílí Ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, 

nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili? 

 

Oblouzení se dá vysvětlit také jako očarování, manipulace. Toto očarování může udělat jen 

duchovní bytost zla. Původně Galatští přijali vírou v Ježíše Krista i Ducha svatého, žili nějakou 

dobu ve svobodě a pak se zase začali vracet pod starozákonní způsob života. Byli očarováni 

ďáblem a místo toho, aby věřili Ježíši Kristu a jeho milosti, chtěli si svoji víru vylepšit 

dodržováním starozákonních předpisů a ztratili svobodu v Duchu svatém. 

 

Když začneš sledovat zprávy ve sdělovacích prostředcích a budeš pouštět tyto lži do svého 

srdce, pak podlehneš tomuto čarování. Když mluví bezbožní lidé, kteří nemilují pravdu, pak 

nemohou zastávat pravdu, ale mluví jen lži a své domněnky.  

Neznalost pravdy tě neomlouvá. Měl ses seznámit s pravdou. 

 

Druhý důvod, proč duchovní vedoucí ženou své věřící do očkování, je čistě praktický.  

Chtějí znovu obnovit svoje bohoslužby bez omezení. Neočkovaní jim dělají problémy.  

Když se dají všichni očkovat, pak mají po starostech, nemusí nosit roušky,  nemusí na testy a 

mohou se vrátit do "starých kolejí" a mohou dělat věci zase "vždycky jako vždycky". Nejde jim 

o víru v Ježíše Krista, který chrání své lidi před nemocemi a nemusí se tedy vůbec očkovat, 

nezajímají se o možné negativní následky očkování proti covid-19 a i když o nich vědí, 

zamlčují je. Jde jim jen o jedno, chtějí znovu obnovit svá shromáždění za každou cenu, protože 

mnozí si zvykli, že i náboženství a církev může být dobrý byznys. Bůh zná jejich pokrytecké a 

lstivé srdce. A pokud takto uvažují a jednají, pak jim to u Pána neprojde. Pokud takto někdo 

smýšlí a nestojí o Boží pravdu, tak je duchovní podvodník.  

 

Chraňte své děti. Mnozí lehkovážně nechají naočkovat své dospívající děti a nedomýšlí 

následky. Navíc v tomto věku dospívající od 12 do 21 let očkování proti covid-19 nepotřebují.  

Mají dost obranných látek v těle, které je ochrání a i kdyby se náhodou nakazili, nejsou u nich 

tak těžké průběhy jako u některých starších a nemocných lidí.  

Bůh tě povede k odpovědnosti za tvé rozhodnutí, pokud někomu vědomě ublížíš. Kdo nechce 

slyšet slova varování, pak padne na něj veškerá vina za způsobené škody.  

Bůh tě nikdy nevede do něčeho, co sám neschválil. To, co Bůh schválil, je napsáno v Bibli. 

Každý bude souzen Bohem podle toho, jak jednal. Co také zaseješ, to budeš sklízet. 

 

Galatským 6:7  Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. 
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My jsme nebyli povolaní k tomu, abychom doporučovali nějaké neověřené vakcíny lidem, ale 

abychom svědčili o Spasení v Ježíši Kristu, o Jeho moci a síle, o Jeho nadpřirozené ochraně pro 

ty, kteří mu věří.  

 

1 Janův 5:18  Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se 

ho ani nedotkne. 

 

Toto je zaslíbení pro ty věřící, kteří se znovuzrodili a nehřeší. Pak Ježíš Kristus takové chrání a 

satan se jich ani nedotkne. Potřebuješ ještě nějaká další doporučení od Pána? Tak proč někteří 

vedoucí duchovní lidé vedou věřící k očkování?  

 

Neposlouchej bezbožné politiky a bezbožné duchovní vedoucí, kteří poslouchají boha tohoto 

světa - satana.  

 

Ve světě je duch klamu. Tento duch lži oklamal Adama a Evu při prvním hříchu a klame i 

dnešní věřící. Ty máš věřit Ježíši Kristu, že tě ochrání od všeho zlého a nenechej se 

manipulovat ani duchem covidového čarování.  

A to ještě nenastoupil satan ve své moci skrze člověka nepravosti  pod duchem antikrista. Co 

pak budou dělat křesťané, kteří dnes nevěří Ježíši Kristu, že je může ochránit od Zlého. Takoví 

přímo poběží za člověkem nepravosti.   

 

2 Tesalonickým 2:9  Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná 

znamení a zázraky 

10  a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali 

pravdu, která by je zachránila. 

11  Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. 

12  Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. 

 

Apoštol Pavel vysvětluje, že lidé podlehnou svádění antikristovského člověka, protože 

nemilovali pravdu a proto je Bůh vydá do moci klamu, aby uvěřili lži.  

Když člověk vědomě odmítá pravdu a nemiluje pravdu, pak samotný Bůh takového člověka 

vydá ďáblovi pod jeho vliv - do moci klamu, aby uvěřili lži. Ďábel je otcem lži. Takže samotný 

Bůh nebude tolerovat vědomé odmítnutí zjevené pravdy. Bůh se nebude s nikým hádat.  

Konec těchto lidí je zahynutí.  

Záleží jen na tobě, komu budeš věřit. Jestli Ježíši Kristu nebo "svědkům covidovým?" 

 

Pán Ježíš Kristus nabízí smíření a odpuštění. Pokud ses nechal oklamat, můžeš přijít k Němu, 

činit pokání a on ti všechny nepravosti odpouští. 

 

1 Janův 1:8  Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 

9  Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a 

očišťuje nás od každé nepravosti. 

10  Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. 

 

Karel Jureček 

 


