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Tvoje budoucnost. 
 

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu ke své podobě, jako věčnou bytost.  

Genesis 1:26  I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. 

 

Bůh stvořil člověka s tvořivými vlastnostmi, s podobnými vlastnostmi jaké má On sám, s 

takovou inteligencí, aby byl schopen se učit a tvořit nové věci. Žádný živočich, ani zvířata 

nemají takové schopnosti. Neuvědomují si svoji minulost ani budoucnost. Žijí jen přítomností. 

Když se pes dobře nají, tak je celkem spokojený a netrápí ho starosti tohoto světa. Zvířata ani 

ptáci nesledují dění ve světě, ptáci na jaře krásně zpívají a vůbec je nezajímá nějaký 

koronavirus, nebo hospodářská krize a bezstarostně si užívají života.  Nepřemýšlejí o své 

budoucnosti, nesejí, nežnou a přesto se o ně Bůh stará.  (Luk. 12:24). Bůh jim jen předem 

naprogramoval určité způsoby chování a pudy, pro zachování  života na zemi. Slepice kvoká a 

snáší vejce stejně dnes, jako před čtyřmi tisíci lety. Vůbec se, k velkému zklamání 

evolucionistů, nijak nevyvinula v dokonalejší, nebo inteligentnější slepici.   

    Člověk byl, na rozdíl od zvířat, stvořen jako věčná bytost s duchem a duší žijící v těle. Bůh 

mu dal schopnost přemýšlet o své minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Jakou bude mít člověk 

svoji budoucnost, rozhoduje o tom každý člověk sám za sebe. Nevěděl jsi dopředu, že se 

narodíš a nemohl jsi dopředu ovlivnit ani místo, ani zemi ve které ses narodil. Co můžeš 

ovlivnit je to, jakým způsobem budeš na zemi žít a jakou budeš mít budoucnost.   

 

Přísloví 24:20  Zlý žádnou budoucnost nemá, svévolníkům zhasne světlo. 

 

Pokud plánuješ život jen na nějakých 70 až 80 let a neuvažuješ o věčném životě, pak jsi ubohý 

člověk, protože v okamžiku své smrti všechno tvoje snažení pozbude smyslu.  

Pavel apoštol hovoří, že pokud není věčný život, pak jsme ubozí lidé a náš život ztrácí smysl a 

jediné potěšení je pak jíst a pít a užít si pozemského života.  

 

1 Korintským 15:19  Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech 

lidí! 

31  Den ze dne hledím smrti do tváře - ujišťuji vás o tom, bratří, při všem, co pro mne 

znamenáte, v Kristu Ježíši, našem Pánu! 

32  Jestliže jsem v Efezu podstoupil zápas se šelmami jen z lidských pohnutek, co mi to 

prospěje? Jestliže mrtví nevstanou, pak `jezme a pijme, neboť zítra zemřeme´. 

33  Neklamte se: `špatná společnost kazí dobré mravy´. 

34  Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k 

vašemu zahanbení! 

 

Pokud nemá člověk naději na zmrtvýchvstání a na věčný život, pak jediný ráj je to, co si užije 

na zemi. Jenže tento ráj mu kazí nemoci a choroby, v mnoha případech i nedostatek financí a 

také to, jak se bude vyvíjet zkaženost člověka a zlo na zemi. To všechno ti překazí tvůj "ráj na 

zemi".  Počítej s tím, že pokud je satan na svobodě, žádný ráj na zemi nebudeš mít.  I když se 

snažíš sebevíc, nemůžeš si tím prodloužit život ani o píď a navíc tě to stojí hodně sil a trápení.  

 

Král Šalomoun měl v té době všechno na co si jen pomyslel, přesto veškeré lidské dílo 

považoval za pachtění se a honbou za větrem. 

 

Kazatel 1:14  Viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje, a hle, to vše je pomíjivost a honba 

za větrem. 

Kazatel 2:21  Některý člověk se pachtí moudře, dovedně a prospěšně, ale musí svůj podíl 

předat člověku, který se s tím nepachtil. Také to je pomíjivost a prašpatná věc. 
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22  Vždyť co má člověk z veškerého svého pachtění, z honičky za žádostmi svého srdce, z 

toho, jak se pod sluncem pachtí? 

23  Všechny jeho dny jsou samá bolest a jeho lopota je plná hoře; jeho srdce mu nedá spát 

ani v noci. I to je pomíjivost. 

 

Pokud se zaměříš ve svém životě jen na vybudování "vysoké životní úrovně", na to, aby sis 

vytvořil pozemský ráj, pak budeš na konci svého života velmi zklamán. Zestárneš, zeslábneš a 

nakonec si ani toho jídla a pití moc neužiješ a budeš rád, když dojdeš sám na WC. Takový je 

úděl každého člověka v tomto Bohem prokletém světě. Slabost, nemoci, choroby a smrt. Už 

teď, kdy je člověku odebráno trochu svobody k vůli pandemii koronaviru, jsou lidé nervózní, 

vystrašení, někteří nejsou schopni snést jakékoliv omezení a to je teprve začátek bolesti, které 

budou přicházet na celý svět.  (Luk 21:25-26). 

 

Původní ráj, který Bůh připravil pro člověka se stal po hříchu velkým bojištěm mezi dobrem a 

zlem. Od té doby se vedou tvrdé boje jak mezi jednotlivci, tak mezi skupinami lidí a národy. 

Stát zanikne, když si neuchová svoji identitu. Proto celá ideologie o migraci, že ji máme snášet 

a umožňovat migrantům obsadit jinou zemi je scestná, protože národy se nikdy nesjednotí a 

navíc mezi nimi začnou různé sváry a boje. Bůh rozdělil zemi a určil každému národu své 

území a hranici.  

 

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

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

 

Satan chce spojovat národy proto, aby mohl vládnout nad lidmi a mohl zotročit všechny národy 

a mohl vést vzpouru proti Bohu. Proto všemožně prosazuje různé myšlenky na spojování 

národů, včetně pokusu vytvořit politickou Evropskou unii. Politickou a náboženskou moc chce 

spojit proti Boží vládě, kterou představuje Ježíš Kristus.  

Konec bezbožných vlád na zemi nastane, až v budoucnosti bude všeobecná vzpoura proti 

Bohu. 

Pokud chceš vědět něco o budoucnosti, která nás čeká, pak studuj Boží slovo. Žijeme v období 

Boží milosti, kdy Bůh ponechává dobré i zlé pohromadě a neprovádí soudy nad lidmi. Nastane 

doba, kdy se lidé více přikloní k satanu a jeho zvráceným ideologiím např. o rovnosti, 

humanismu,  atd. Ani v nebeském království není rovnost mezi duchovními bytostmi. Jsou 

výše postavení andělé s větší pravomocí a andělé s nižší pravomocí a schopnostmi. Nikdy 

nebudou mít ani lidé stejné schopnosti, postavení a odpovědnosti. Rovnostářství je satanův 

ideologický blábol na který lidstvo naletělo. Jiné je i postavení mužů i žen v rodině. Satan 

nesnáší skutečné autority a vede proti nim svůj boj. Nesnáší, když lidé poslouchají své legálně 

zvolené představitele ve vládě a v moci postavené. Proto vede pomlouvačné kampaně proti 

každému, kdo ctí zákony a pravidla a zastává Biblické pravdy a názory. Ďábel nesnáší, když 

něco funguje normálně a chce to narušit nebo zničit. Vyvolat chaos, zmatek, strach. Vede 

vzbouřené lidstvo k svévolnému jednání bez odpovědnosti ("Já si můžu dělat co chci a můžu si 

poslouchat a nebo neposlouchat také koho chci").  Tyto ďáblovy názory se rychle šíří, 

nevázanost je jedním ze znaků poslední doby před druhým příchodem Ježíše Krista na zem. 

Ježíš nepřijde na zem dokud  nenastane všeobecná vzpoura lidí proti Bohu. 

 

2 Tesalonickým 2:1  Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, 

prosíme vás, bratří, 

2  abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí 

či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. 

3  Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke 

vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. 
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4  Ten se postaví na odpor a `povýší se nade všecko, co má jméno Boží´ nebo čemu se vzdává 

božská pocta. Dokonce `usedne v chrámu Božím´ a bude se vydávat za Boha.  

  

Žijeme v poslední době před příchodem Ježíše Krista na zem. Nikdo neví jak dlouho bude tato 

"přechodná" doba trvat. Nejde to ani spočítat, protože tento den si ponechal Bůh Otec ve své 

moci. 

 

Matouš 24:35  Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. 

36  O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. 

37  Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: 

38  Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do 

korábu, 

39  a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna 

člověka. 

 

V době Noa lidé viděli, že Noe se připravoval na potopu světa a stavěl na souši koráb. Smáli se 

mu a považovali ho za podivína a blázna. Pak když už přišla velká voda, bylo pozdě na 

záchranu, protože dveře Archy už byly zavřeny. Tak to bude i s tímto pokolením. Lidé se 

budou smát věřícím křesťanům a budou popírat, že vůbec nějaká potopa světa byla. A už vůbec 

nebudou chtít připustit, že by se nějaký Ježíš měl vrátit na tuto zemi. Pak se dveře možnosti 

zachránit se a vstoupit do věčného života uzavřou.  

Ďábel otupil duchovní zrak lidem tohoto světa, takže nic nerozpoznají. Až když přijde nějaká 

pohroma, nebo zhouba, tak se tomu všichni diví. Jako teď s koronavirem, který zasáhl celý svět 

a to ještě nejsou žádné Boží soudy. Satan potřebuje nějaké mrtvé. Už přes 75 let nebylo ve 

světě žádné "velké zabíjení" lidí a to ho štve. Během první i druhé světové války zahynulo přes 

100 mil. lidí. Ďábel je pořád zloděj, lhář a vrah a udělá všechno proto, aby dostal zase nějaké  

lidí předčasně do smrti a pekla.  Zapomeň na falešné iluze, že v tomto světě pod vládou  satana, 

který je nazývám bohem tohoto světa, se budou mít lidé trvale dobře. Budou jen taková krátká 

období zdánlivého klidu a míru. A po tomto období se budou stupňovat různé útoky na lidi v 

mnohem kratších intervalech, než tomu bylo doposud. Sotva se vymaní z jedné pohromy, přijde 

další a to bude pokračovat až do příchodu Ježíše Krista, který ukončí vládu Zla na zemi. Zlo má 

různé podoby a člověk, který nevstoupí vírou do vztahu s Ježíšem Kristem, nerozpozná co je 

dobré, co je zlé, co je ještě pravda a co je lež.  

 

Bůh v Izajáši napomíná svůj lid, aby se nedostal do převrácenosti myšlení. 

 

Izajáš 5:20  Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za 

tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! 

21  Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou.  
 

Dneska ti to připadá až nemožné, že by např. někdo tvrdil, že černá barva je bílá a bílá je černá. 

A přesto už i dnes jsou lidé, kteří jsou naprosto přesvědčeni, že Země je placatá. 

Ignorují důkazy, ignorují svědectví těch, kteří byli ve vesmíru. Jak se to může stát? Ďábel má tu 

schopnost, že když člověk žije bezbožně, trvale ve hříchu těla i duše, dokáže v něm obrátit 

všechno v pravý opak. Někteří říkají, že takový člověk se zbláznil. Nezbláznil, jen v něm už 

jsou nějací démoni, kteří ovládli jeho tělo i mysl. Takový člověk není schopen nic správně 

posoudit.  Toto bude také jeden ze znaků poslední doby. Lidé budou démonizováni pro svoji 

vzpouru proti Bohu a pro svůj hřích, který nechtějí opustit. Různé ideologie, názory a učení se 

budou tak míchat, že málokdo rozpozná co je realita a co fikce.  

    Zdravý rozum i úsudek si zachovají jen ti, kteří vydají svůj život svému Spasiteli Ježíši 

Kristu. On je naplní Duchem svatým, který tyto věřící uvede do veškeré pravdy a nebudou žít 

ve strachu a zmatku v poslední době. 
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Jan 16:13  Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude 

mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. 

 

Duch svatý bude v poslední době zjevovat budoucnost - oznámí nám, co má přijít. Ale pouze 

těm lidem, kteří Ho přijali a poslouchají Ho. Ostatní lidé budou ve zmatku a strachu, nepochopí 

přicházející období, neporozumí tomu, co se děje. Už teď někteří říkají, že se musíme pokořit 

před "moudrou" přírodou a naučit se žít s koronavirem.  Někteří ve své víře v přírodu jdou tak 

daleko, že objímají stromy a prý čerpají z nich sílu, dokonce i z kamení. Takže pokud jsi 

křesťan a věříš v Ježíše Krista, tak se nikdy nepokořuj před přírodou, ani neobjímej stromy, ale 

pokoř se před Všemohoucím živým Bohem a Jeho Synem Ježíšem Kristem. Nevěř tomu, že se 

máš pro své dobro nechat tzv. "promořit" koronavirem. Boží lidé v minulosti, ani v současnosti 

nečekali, až je nějaká choroba "promoří", nebo umoří,  ale intenzivně proti ní bojovali všemi 

prostředky až do úplné likvidace ve svém životě, ve své vesnici, ve svém městě, ve své zemi - 

podle toho jakou měli víru. 

Choroby, nemoci i viry jsou ZLO. Ty se nemáš zlu poddávat a smiřovat se s ním, ale máš proti 

němu účinně bojovat a to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského. Samozřejmě nezapomínat na 

ostatní věci jako je hygiena a karanténa tam, kde je to třeba.  

 

Římanům 1:19  Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. 

20  Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé 

přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. 

21  Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je 

zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. 

22  Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství: 

23  zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i 

ptáků a čtvernožců a plazů. 

24  Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní 

těla; 

25  vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli - on budiž 

veleben na věky! Amen. 

  

Bůh říká, že nevěřící lidé upadli v bláznovství a klanějí se a slouží přírodě, stvoření, místo aby 

se poklonili Stvořiteli. "Zelené náboženství"  jde ještě dál a dává zvířata na stejnou úroveň jako 

člověka.  

 

Jaká bude tvoje budoucnost?  

Bude záležet na tom, komu budeš věřit. Jestli Ježíši Kristu, který tě vykoupil ze hříchu a smrti, 

nebo světu, jeho bezbožným teoriím a prognózám. Ze zpráv ze světa se nedovíš nic o své 

budoucnosti. Nic nevědí, jen hádají, ničemu nerozumí, jen se domnívají. Často slyším - 

domníváme se, myslíme si, možná, uvidíme jak se to vyvine, nevíme jak dlouho to bude trvat, 

nevíme co nás ještě čeká.  Z těchto zpráv číší beznaděj, nejistota, strach. 

 

Co říká Boží slovo? Bůh ti říká mnohokrát v Písmu "NEBOJ SE". 

Židům 13:5  Vždyť Bůh řekl: `Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.´ 

Ty víš komu jsi uvěřil, víš co se bude dít v této době i v budoucnosti, víš jak to dopadne se 

světem a se zlými lidmi, víš jakou máš budoucnost. A navíc v každé době tě Duch svatý bude 

předem informovat o tom, co se bude na světě dít a oznámí ti dopředu, co má přijít.  

Nesleduj jen pozemské zprávy, ale hlavně nebeské. A když něčemu nerozumíš, nebo nechápeš, 

tak se zeptej svého Pána a On ti určitě dá odpověď. 

Pro Boží lid platí toto slovo: 

 



 5 

Jeremjáš 29:11  Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou 

to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. 

12  Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. 

13  Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. 

  

Karel Jureček 

  

 

 

 


