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Rozdíl mezi proroctvím a zaslíbením 
 

Bible je plná proroctví a zaslíbení.  

Proroctví se stane bez ohledu na to, jestli se to líbí lidem nebo ne. Ani ďábel nemůže překazit 

naplnění proroctví.  

Ve Zjevení Jana je popsáno, co se všechno stane. Budou Boží soudy, Ježíš se vrátí na tuto 

zemi, Bůh připravil nové nebe a novou zemi.  

Božímu rozhodnutí nemůže nikdo zabránit. Bůh zničí tento bezbožný svět a před Jeho 

pohledem zmizí nebe i země.  

 

Zjevení Janovo 20:11  A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho 

pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. 

12  Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna 

kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch 

knihách. 

13  Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle 

svých činů. 

14  Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. 

15  A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. 

 

Takže proroctví je Boží rozhodnutí, které se stane, je neodvolatelné a stane se v daném čase. 

 

Zaslíbení je zjevená Boží vůle, která se naplní pokud věřící budou poslouchat Boha a budou Ho 

následovat. 

Je napsáno, že kdo uvěří a přijme křest bude spasen, ale tato podmínka platí jen tehdy, pokud 

věřící vytrvá až do konce. 

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

Matouš 10:22  Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude 

spasen. 

 

Také je napsáno, že kdo uvěří a přijme křest, budou doprovázet tato znamení:  

 

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." 

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. 

 

Toto ale zase platí jen pro ty, kteří se znovuzrodí, nechají se očistit Ježíšovou krví, vysvobodí 

se z moci démonů a naplní se Duchem svatým.  

Bůh vydal mnoho zaslíbení, ale když lidé neposlouchají, pak se zaslíbení na lidech nenaplní. 

 

Jeremjáš 18:1  Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremjášovi: 

2  "Vstaň a sestup do hrnčířova domu a tam ti ohlásím svá slova." 

3  Sestoupil jsem tedy do hrnčířova domu, právě když pracoval na hrnčířském kruhu. 

4  Ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny zhotovoval, se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní 

nádobu jinou; dělal, co se mu zdálo být správné. 

5  I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 
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6  "Cožpak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský? je výrok Hospodinův. Hle, 

jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský. 

7  Jednou promluvím proti pronárodu a proti království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím. 

8  Avšak odvrátí-li se onen pronárod od zla, jež páchal a proti němuž jsem mluvil, budu litovat 

toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého. 

9  Jindy promluvím o pronárodu a o království, že je vybuduji a zasadím. 

10  Budou-li se však dopouštět toho, co je zlé v mých očích, a nebudou mě poslouchat, budu 

litovat toho, že jsem slíbil prokázat jim dobré věci. 

 

Bůh může změnit své zaslíbení kdykoliv, když lidé neposlechnou. Z požehnání může být 

prokletí  a naopak, když se obrátí, pak z původního prokletí může Bůh lidem požehnat.  

Totéž platí o uzdravení. Pán chce, abychom probouzeli mrtvé k životu, uzdravovali nemocné a 

vymítali démony, ale to platí jen pro znovuzrozené a obrácené učedníky Ježíše Krista, kteří byli 

vyučeni a naplněni Duchem svatým. Ostatní věřící Bůh nepotvrzuje znameními a zázraky. 

 

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. 

 

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." 

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. 

 

     Nebeské království je jen pro očištěné a proměněné lidi - pro svaté. Ani po uvěření a křest 

ve vodě a v Duchu svatém ti ještě nezaručuje, že dojdeš do cíle - do Božího království.  Když 

nebudeš činit pokání a nebudeš chtít se zbavit démonů, svých hříchů, své zlé zkorumpované 

povahy, pak nevejdeš do Božího království.  

Podle toho,  jak se chováš ke své ženě a ke svým blízkým, se pozná, jestli se měníš k obrazu 

Božímu nebo zůstáváš ve svém chování stále stejný barbar. Jak používáš svůj jazyk, se také 

pozná, co je ve tvém srdci.  

 

Po uvěření a křtu nastupuje dlouhá cesta k proměně charakteru.  

 

Jakubův 4:7  Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a 

přiblíží se k vám. 

8  Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! 

9  Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. 

10  Pokořte se před Pánem, a on vás povýší. 

 

Lidé dvojí tváře jsou obojací lidé, pokrytci. Dělají jen to, co jim vyhovuje.  

Nesmíš si dovolit chodit ve hněvu, v neodpuštění, ve vzdoru proti domluvám. To ti přivodí pád. 

 

Přísloví 12:1  Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec. 

Přísloví 29:1  Kdo zatvrdí šíji proti domluvám, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo. 

Přísloví 5:22  Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu. 

23  Nedbal na napomenutí, proto zemře; bloudí pro svou velkou pošetilost. 

 

Bůh nemůže nikoho zachránit, pokud se člověk nezřekne své pýchy a domýšlivosti.  
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Bůh vytýkal svému lidu, že odmítali napomenutí a domluvy, i když jim zaslíbil dobrý život, 

nemohl jim nic dobrého dát pro jejich tvrdost srdce, vzdor a neposlušnost. 

 

Lukáš 13:34  "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě 

posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá 

křídla, ale nechtěli jste! 

 

Pán má nejvyšší zájem zachránit každého člověka, ale nemůže nikomu pomoci, když se člověk 

vzpírá domluvám a nechce se pokořit, ani osvobodit od zlého. 

Stává se i to, že někteří se nechají pokřtít jen proto, aby dostali Boží moc a mohli se chlubit 

tím, že oni jsou těmi požehnanými, ve kterých je Boží moc. Takový byl i kouzelník Šimon.  

 

Skutky apoštolské 8:5  Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. 

6  Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil. 

7  Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a 

chromých bylo uzdraveno. 

8  A tak nastala veliká radost v tom městě. 

9  Jeden muž, jménem Šimon, který tam žil, už dlouhou dobu svou magií uváděl v úžas 

samařský lid; říkal o sobě, že je v něm božská moc. 

10  Všichni - prostí i významní - mu dychtivě naslouchali a říkali si: "On je ta božská moc, 

která se nazývá Veliká." 

11  Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií. 

12  Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i 

ženy. 

13  Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, 

jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy. 

14  Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra 

a Jana. 

15  Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, 

16  neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. 

17  Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého. 

18  Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha svatého, nabídl jim 

peníze a řekl: 

19  "Dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce." 

20  Petr mu odpověděl: "Tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou: Myslil sis, že se Boží dar dá 

získat za peníze! 

21  Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před 

Bohem. 

22  Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha; snad ti odpustí, co jsi zamýšlel. 

23  Vidím, že jsi pln hořké závisti a v zajetí nepravosti." 

24  Šimon na to řekl: "Modlete se za mne k Bohu, aby mne nepostihlo nic z toho, o čem jste 

mluvili." 

 

Šimon kouzelník podstoupil i křest jen proto, aby mohl znovu vládnout nad lidmi. Když viděl, 

že Boží moc je větší než satanova, pak nabídl peníze, aby tuto moc dostal. 

Petr mu řekl, že tato moc není pro něj, protože jeho srdce není upřímné před Bohem, 

je plný hořké závisti a v zajetí nepravosti. 

 

Jsou i takoví křesťané, kteří chtějí být u uzdravování nemocných ne kvůli soucitu nad 

nemocným, ale proto, aby se pak pochlubili, že přes ně přišlo uzdravení. S takovými lidmi se 

nikdy nespojuj do modlitby, protože nebude vyslyšena.  
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Také není jedno, kdo vkládá na tebe své ruce. Pokud daný člověk není duchovně čistý, pak přes 

jeho ruce může na tebe přejít i jeho nečistota nebo i nějaký démon.  

 

(Slyšel jsem svědectví od Rudka Bubíka o tom, jak byl na setkáni s ostatními vedoucími církví 

s Dalaljámou. Dalaljáma každému podával ruku. Když podal ruku Rudkovi, tak Rudek ucítil 

jak z Dalaljámovy ruky do něj proudí nějaká síla, vzepřel se proti tomu a síla se začala vracet 

do Dalajlámovy ruky. Dalaljáma ucukl a poznal, že je tu větší síla, než má on. Jaká síla 

vycházela z Dalajlámy? Démonská) 

 

Duch svatý a duchovní síla. Duch svatý je osoba, duchovní síla je moc Ducha svatého.  

Když se Ježíše dotkla žena s krvotokem, pak z Ježíše vyšla duchovní síla. 

 

Lukáš 8:43  A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. 

44  Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení přestalo. 

45  Ježíš řekl: "Kdo se mne to dotkl?" Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kdo byli s ním: 

"Mistře, kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe!" 

46  Ale Ježíš řekl: "Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla." 

47  Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi 

vypověděla, proč se ho dotkla a jak hned byla uzdravena. 

48  On jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji." 

 

Ježíš se nemodlil za tu ženu, ani nevkládal na ni své ruce a přesto z něj vyšla uzdravující síla.  

 

Bůh nás naplnil Duchem svatým i svojí duchovní silou. Když se dotýkáme lidí ve víře a lidé 

věří Bohu, pak tato Boží síla uzdravuje nemocného. Ďábel tomu chce zabránit a používá také 

svojí sílu, ale ne na to, aby uzdravovala nemocné, ale na to, aby člověka zabila. Takže, když se 

dotkne někdo nepovolaný, nečistý, nemocného, tak mu nepomůže k uzdravení, ale ke smrti.  

Nenechej na sebe vkládat ruce od lidí, o kterých nevíš, co jsou zač a jak jsou na tom v chození s 

Pánem. Jsou pokorného srdce nebo jsou to pyšní charismatici? Pokud nemají čisté srdce, pak 

místo pravého proroctví vychází z jejich úst falešné proroctví, místo uzdravující moci vychází z 

nich zničující démonská síla a moc.  

Pán Ježíš dbal na to, aby s ním ve službě nebyl nikdo nepovolaný a nikdo nečistý. Ostatní lidi 

při uzdravování nebo při vzkříšení z mrtvých poslal z místnosti pryč. Totéž činili učedníci.   I 

ve Staré smlouvě, když někdo nepovolaný se dotkl truhly smlouvy, byl okamžitě zabit. Kdo 

nepovolaný a nečistý vstoupil do svatyně svatých, také tam zemřel.  

Boží moc a síla může čistým lidem pomoci a zachránit je, nečisté může usmrtit. Podobně, když 

satanova síla vstoupí do člověka, pak mu může způsobit i smrt.   

Abys mohl někoho ve jménu Ježíše Krista uzdravit, musíš mít čisté srdce, víru a sílu Ducha 

svatého v sobě.  

Nespojuj se s nikým v modlitbě za nemocné, kdo nechodí v Duchu svatém, nemáš s ním 

jednotu víry a není duchovně čistý.   

 

Karel Jureček 


