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Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi 
 

Učedníci se ptali jak se mají modlit a Ježíš jim řekl základní modlitbu pro život na zemi.  

Bůh chce zachránit všechny lidi, to je jeho nejvyšší zájem pro lidi. 

 

Matouš 6:5  A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na 

nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu. 

6  Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který 

zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. 

7  Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro 

množství svých slov. 

8  Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. 

9  Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. 

10  Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. 

11  Náš denní chléb dej nám dnes. 

12  A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. 

13  A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i 

sláva, na věky, Amen. 

 

Ve světě je potřebné si probojovat svůj život. Proti tvému dobrému životu stojí satanské síly 

zla, které tě chtějí připravit o pokoj, o peníze, o zdraví. 

I když se lidé snaží dělat dobré věci, pořád je tu nepřítel Boží i lidí satan, který chce dobré věci 

překazit. Nevěřící nemají žádnou ochranu a mnohdy se diví, že i když se nezapojovali do 

nějakých duchovních bojů, ani se nestarali o politiku, ani se nezaplétali do nějakých sporů, 

přesto jsou trápeni. 

 To, že se nezajímáš o duchovní svět a život kolem sebe ještě neznamená, že se duchovní svět 

nezajímá o tebe. 

Tak jako Bůh sleduje tvůj život, tak stejně sleduje tvůj život i ďábel. Ďábla nezajímá to, že se 

do ničeho nechceš angažovat a že chceš zůstat neutrální.  

Neutralita v duchovním světě neexistuje. Buď jsi na straně pravdy nebo jsi na straně lži.  

Nepomůže ti se před Bohem vymlouvat, že ses snažil žít slušně a podle zákonů. Pokud ses v 

životě nepostavil na stranu pravdy, pokud jsi byl zbabělý a vystrašený, pak nemůžeš vstoupit 

do Božího království. 

 

Zjevení Janovo 21:8  Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a 

všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt." 

 

Bůh považuje zbabělost za stejný hřích jako vraždu. To, že nezakročíš proti zlu, nepostavíš se 

na stranu pravdy a spravedlnosti, je stejné, jako by ses postavil na stranu zločinců.  

Ďábel vytváří strach v lidech, aby se báli postavit na stranu pravdy a spravedlnosti. A i když 

jsou lidé nevěřící, satan pronásleduje každého, kdo ze srdce zastává pravdu.  

Ďábel pronásleduje každou zjevenou pravdu, ne jen tu duchovní o víře v Ježíše Krista a tom, že 

člověk má činit pokání a obrátit se ze svých hříchů, ale jakoukoli pravdu.  

 

V modlitbě, kterou  řekl Pán svým učedníkům je řečeno: 

"Přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi".  

 

Budoucí uspořádání světa pod vládou Ježíše Krista nebude ani kapitalismus, ani socialismus, 

ale Boží království. Království není socialistický, liberální humanismus, ale vláda 

spravedlivého krále Ježíše Krista. 

Než začne toto království,  Bůh pošle své anděly a vyčistí zemi od veškerého zla.  
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Spoutá satana, démony, padlé anděly, kteří jsou na svobodě a uvrhne je do propasti na 1000 let. 

 

Zjevení Janovo 20:1  Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti 

a veliký řetěz. 

2  Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, 

3  na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, 

dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. 

 

Rovněž na zemi se bude dělat generální úklid. 

Před příchodem Pána budou odstraněni ze světa všichni, kteří nemilují pravdu a dopouští se 

nepravostí. Lidé zvrhlí, bezzákonní, morálně padlí.  

 

Matouš 13:37  On jim odpověděl: "Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn člověka 

38  a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království,plevel jsou synové toho zlého; 

39  nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. 

40  Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. 

41  Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo 

se dopouští nepravosti, 

42  a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. 

43  Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!" 

 

Není napsáno, kolik lidí bude uvrženo do pekla, ale podle dalších textů z písma se dá usoudit, 

že to bude min. třetina obyvatel světa (při dnešní populaci 7,8 miliard je to 2,6 miliardy lidí). 

 

Je velmi důležité, abys byl na tu dobu připraven. I dnes můžeš se rozhodnout odvrhnout svůj 

strach i svoji zbabělost a začít prosazovat dobro proti zlu. Nestačí jen přihlížet, jak se dějiny 

odvíjejí bez tvé účasti.  

 

1 Tesalonickým 5:15  Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré 

mezi sebou a vůči všem. 

 

Když se nestydíš za Ježíše Krista, pak o něm mluvíš všude, kde dostaneš příležitost.  

Kain se rozlítil na Ábela vzplanul hněvem proto, že Bůh jeho oběť přijal a Kainovu ne.  

Bůh mu na to řekl. 

 

Genesis 4:6  I řekl Hospodin Kainovi: "Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář? 

7  Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve 

dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout." 

 

Tuto základní pravdu mnozí nechápou. Místo toho, aby zkoumali, proč je Bůh nepřijímá nebo 

proč nevyslýchá jejich modlitby, tak závidí těm, kterým Bůh žehná. Náboženská závist vede k 

pronásledování pravých věřících. To se dělo v minulosti a děje se to i dnes. 

Bůh řekl Kainovi, "Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? nebudeš-li konat dobro, hřích se 

uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš nad ním vládnout." 

 

Nezáviď těm, kterým se daří, ale začni pracovat na proměně svého charakteru a své mysli a uč 

se činit dobro a zastávej se pravdy.  

Z tohoto textu je poučení, že když je člověk pasivní ve svém životě a jen tak přežívá, začne 

upadat do hříchu, který ho pak zcela ovládne. Jsou lidé,  kteří čekají jen na svou smrt.  

Jsou bez inspirace, bez zájmu, bez chuti něco dobrého vykonat. Proč? Protože celý život žili jen 

pro sebe svůj sobecký, bezbožný život.  

Nejhorší jsou křesťané, kteří nic nedělají, jen někoho stále kritizují.  
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Jaká je Boží vůle, aby se stala na zemi?  

Je to spravedlivá vláda, která uplatňuje Boží zákony a Boží pravdy. Současné vlády nehledají 

Boží vůli, ale lidé si mohou zvolit takové politiky, kteří se nejvíce přibližují Boží vůli a Boží 

vládě. Ideální vláda je Boží království se spravedlivým a moudrým králem Ježíšem Kristem. 

Jenže v dnešní době ještě není u polické moci Ježíš Kristus. Přesto podle Božího slova můžeme 

rozsoudit, které vládce máme podporovat a volit a které máme odmítnout.  

Když se k moci dostanou lidé typu Hitler, Stalin nebo náboženští fanatici, pak národy trpí pod 

takovou vládou. Pro dnešní svět je zatím nejschůdnější demokratický systém vlády, který je 

kontrolován samotnými lidmi.  

Do příchodu Ježíše Krista na zemi mají proto zůstat národy s vlastními vládami, s vlastním 

hospodařením, s vlastním politickým vedením. 

 

Bůh národy rozdělil po potopě světa, protože jejich jednota ve hříchu by je vedla ke vzpouře 

proti Bohu a nakonec i k sebezničení. 

 

Genesis 11:1  Celá země byla jednotná v řeči i v činech. 

2  Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. 

3  Tu si řekli vespolek: "Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme." Cihly měli místo 

kamene a asfalt místo hlíny. 

4  Nato řekli: "Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a 

nebudeme rozptýleni po celé zemi." 

5  I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. 

6  Hospodin totiž řekl: "Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek 

jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. 

7  Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli." 

8  I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. 

9  Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a 

lid rozehnal po celé zemi. 

 

Skutky apoštolské 17:26  On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na 

povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. 

 

Veškeré snahy lidí vytvořit ideální svět bez Boha vede k otroctví lidí i národů a k sebezničení. 

Každá vláda nebo politický systém, který chce v dnešní době sjednocovat národy pod 

celosvětovou politickou a hospodářskou moc s jednotnou měnou, rušit hranice jednotlivých 

národů, vytvářet násilné mísení různých národů s podporováním migrace mezi národy, je 

antikristovskou satanskou vládou. Pokud nějaký politik nebo strana usiluje o tzv. světovou 

jednotu v politice, hospodářství, ideologie, sjednocování měny, přijímání falešného  

humanismu, liberalismu v podobě i sexuální zvrácenosti, pak to jsou vlády protibožské  

antikristovské.  Jestli jsi věřící člověk, pak bys takové politiky nebo takové vlády ve volbách 

neměl volit. Jinak se dostaneš na seznam bezzákonných lidí, kteří podporují nepravost a 

pohoršení, které andělé při příchodu na zemi oddělí jako plevy z Božího království a uvrhnou 

do "hořící pece".  

 

Jedno ze zjevení boje Ježíše Krista s králi země.  

 

Zjevení Janovo 19:11  A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který 

má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. 

12  Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a 

nezná je nikdo než on sám. 

13  Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží. 
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14  Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. 

15  Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude 

tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. 

16  Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů. 

17  A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky 

letící středem nebes: "Pojďte, slétněte se k veliké hostině Boží! 

 

Politická vláda Ježíše Krista se uskuteční, až se naplní plný počet pohanů a obrátí se Izrael. 

Do té doby se máme modlit: "Přijď království tvé, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi." 

 

Pán obnoví Boží vládu na zemi. Doposud dravé šelmy - politická moc vládne zemí.  

Věřící nesmí mlčet, jinak je Bůh bude soudit za jejich lenost a zbabělost.  

 

Máš právo se vyjádřit i k současnému dění v tomto světě, protože žiješ v tomto světě.  

Někdo mi řekl, že nemusíme mluvit o covidu-19. Jenže když pustíš televizi, tak na tebe všude 

vylézají s covidem-19 a očkováním a všude tě "masírují" otázkami. Už ses byl očkovat?  

Nenech se vyvést z míry a každému řekni o své víře v Ježíše Krista a když ti někdo řekne, že 

víra tě neochrání, pak mu můžeš říci, že samotná víra sama o sobě tě neochrání, ale Ježíš 

Kristus, ve kterého věříš, ten tě ochrání.  

Je to stejné jako, když věříš v Boží slovo, tak samotné biblické slovo tě neochrání, protože 

slovo bez Božího ducha je litera, která zabíjí, ale Duch svatý, který je s tebou, tě ochrání.  

Svoji víru musíš směřovat k tomu, kdo má moc.  

Ježíš Kristus má veškerou moc na nebi i na zemi.  

Prosazuj Boží vůli proti zlému. Bůh nemá jiné ruce než tvoje a jiné ústa než tvoje. Tak to 

mnohdy říkají evangelisté a mají do jisté míry pravdu. Pán s námi počítá, že nebudeme mlčet o 

Jeho spasení a věčném životě.  

Nauč se rozlišovat, co je v dnešní době důležité a potřebné. Nežij minulostí, nežij jen sněním o 

lepší budoucnosti, žij v současností a nech se vést Duchem svatým, abys jednal podle Boží 

vůle, která se má uskutečnit jako v nebi, tak i na zemi. 

 

Karel Jureček 

 

 

 

 


