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Vaše ´ano´ ať je vždy ´ano´ a ´ne´ ať je ´ne´ 
 

Jakubův 5:12  Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem 

jiném. Vaše `ano´ ať je vždy `ano´ a `ne´ ať je `ne´, abyste nepropadli soudu. 

 

Neutralita v Božím království neexistuje. Buď jsi na straně pravdy nebo na straně zlého.  

Když budeš obojaký člověk, nerozhodný, pak nemůžeš sloužit Pánu.  

Nemůžeš se ztotožňovat se všemi lidmi v jejich názorech jen proto, abys neměl problémy. 

 

Přísloví 28:6  Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešný obojetník, byť bohatý. 

Přísloví 28:18  Kdo žije bezúhonně, bude zachráněn, ale falešný obojetník rázem padne. 

 

Víra v Ježíše Krista tě staví úplně na opačnou stranu, než je filosofie tohoto světa.  

Kdo je podle Božího slova "obojetník"? 

To jsou lidé, kteří se nikdy jasně nepostaví na jednu nebo na druhou stranu a chtějí se zalíbit 

všem. Takoví lidé nevejdou ani do Božího království.  

 

Galatským 1:9  Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné 

evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet! 

10  Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl 

líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. 

 

Nejde se líbit Bohu i lidem současně. Nevěřící lidé nemají Božího ducha a proto ti nemohou 

rozumět. 

Také nelze říkat, že je jedno, jestli je něco bílé nebo černé. Nemůžeš ignorovat, jestli je něco 

pravda nebo lež. V bezbožném světě nelze uplatňovat Boží spravedlnost. Humanismus se snaží 

prosadit myšlenky, že je třeba tolerovat všechno a je jedno, jestli je to správné nebo zlé. Takže 

se dostáváme k situaci, že lidem v tomto světě je jedno, jestli je správné podpořit manželství 

muže a ženy nebo manželství stejného pohlaví. Když se na tyto názory ptali mladých lidí, pak 

mnozí odpovídali, že jim je to jedno.  

Pokud je ti jedno, jestli např. ve volbách vyhrají "piráti", pak se nediv, když po volbách 

nastoupí diktatura.  

Je to podobné s postojem ke covidovému čarování. Na začátku kampaně na očkování říkali v 

moci postavení, že je to dobrovolné, ale postupně se z toho stává povinnost. Lidé se bojí, aby  

neztratili výhody v tomto světě. Např. jeden hokejista v Detroitu (Tyler Bertuzi) se odmítá 

nechat očkovat a přijde kvůli tomu asi o 9 mil. korun, protože ho nechtějí stavět do některých 

zápasů. Rozhodl se ignorovat očkování i přesto, že mu hrozí ztráta zaměstnání.  

Také se o něm teď píše. O ostatní "šedé myši", které podléhají nátlaku tohoto světa, se nikdo 

nezajímá. Je zajímavé, jak tomu zlému vadí, když se mu někdo odváží postavit na odpor. 

Podobné příklady jsou všude ve světě.  

      Počáteční humanismus se pozvolna mění na diktaturu. Ďábel si vyzkoušel na covidu 

poslušnost lidstva. Lidé jsou ochotni opustit i své zásady a své přesvědčení jen proto, aby 

neměli konflikty ve společnosti.  

Takové jako byli Jan Hus a další odvážné lidi, kteří se zastávali pravdy i za cenu 

pronásledování až ke smrti, už skoro nenajdeš.  

Obojakost v myšlení i chování je nepřijatelná pro Boží království.  Tvé ano k problému ať je 

ano a ne, ne. Jsi schopen posoudit, co je správné a co je zlé? Co je dobro a co zlo? 

       Není jiný Bůh než Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův a není jiného Spasitele světa než 

Ježíš Kristus ten Nazaretský. Bůh nebude tolerovat uctívání model a falešné bohy. Veškerá 

světová náboženství, která odmítají Ježíše Krista jako JEDINÉHO SPASITELE jsou falešná, 

démonská a budou Všemohoucím Bohem odstraněna ze světa. 
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Je úplně jedno, jak se takové náboženství jmenuje.  

 

Když jsi opravdu obrácený křesťan a věříš ve svého Pána a Krále Ježíše Krista ,pak jsi od 

počátku své víry v konfrontaci s tímto zvráceným světem. Pokud si nechceš dělat problémy a 

nechceš snášet pronásledování pro víru v Ježíše Krista, pak se ani neobracej k Bohu, nesnaž se 

něco mluvit o Bohu a o Ježíši Kristu. Užij si svého pozemského života a pak počítej s 

odsouzením do věčného zatracení v hořícím jezeře. 

Pokud však považuješ věčný život za důležitější než tento pozemský život, pak se rozhodni pro 

Ježíše Krista, nezapírej Ho a spolu s pronásledováním získáš věčný život, který má větší cenu 

než tento tělesný dočasný život.  

Musíš si vybrat. Buď věčnou slávu a život v budoucím Božím království i za cenu problémů na 

této zemi nebo falešné obojaké jednání - takový hadí život, bez konfliktů, který tě částečně a na 

krátkou dobu ochrání od konfrontace na této zemi a koncem bude hořící jezero ve věčnosti.  

 

Ježíš vystoupil proti tehdejšímu duchovenstvu - zákoníkům a farizeům a řekl jim: 

 

Matouš 23:33  Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu? 

34  Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky; a vy je budete zabíjet a 

křižovat, budete je bičovat ve svých synagógách a pronásledovat z místa na místo, 

35  aby na vás padla všechna spravedlivá krev prolitá na zemi, od krve spravedlivého Ábela až 

po krev Zachariáše syna Bachariášova, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem. 

36  Amen, pravím vám, to vše padne na toto pokolení. 

37  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, a 

nechtěli jste! 

 

Víra v Ježíše Krista a následování Ježíše Krista není pro obojaké lidi a zbabělce, slabochy- 

Achaby, kteří se stále bojí zastat se pravdy a bojí se lidí ve světě.   

       Víra je pro odvážné, smělé a pravdu milující lidi. Zastávání zjevené pravdy je pro věřící 

důležitější než osobní pohodlí, prosperita a bezkonfliktní život. Ďábel nenechá nikoho na 

pokoji a jestli si myslíš, že když zůstaneš "neutrální", že tě nebude pronásledovat a trápit, pak 

žiješ ve velkém omylu a iluzi. Když nebudeš bojovat proti zlu, pak zlo tě zcela ovládne a 

pohltí.  

 

1 Petrův 5:6  Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 

7  Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží. 

8  Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by 

pohltil. 

9  Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž 

utrpením jako vy. 

10  A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás 

obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 

 

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

přiblíží se k vám. 

 

V obou případech Petr i Jakub mluví o boji proti Zlému.  

 

1. Ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá svoji oběť, aby ji zabil. 

 

2. Pokud ho necháš činit zlo, budeš chtít být neutrální a lhostejný ke zlu, pak je jen otázka času, 

kdy se ti dostane pod kůži a začne tě trápit a pak tě zabije. 
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3. Abys mohl účinně bojovat proti zlému a mohl jsi porazit satana, padlé anděly i démony, 

musíš se postavit na stranu pravdy - podřídit se Bohu, podřídit se Ježíši Kristu a nechat se vést 

Duchem svatým. Bůh se přiblíží jen k těm lidem, kteří milují pravdu, zastávají se pravdy a 

nezapírají Ježíše Krista. Nejdříve se cele musíš podřídit Bohu a Jeho vůli, než začneš bojovat 

proti zlému. To vyžaduje pokání ze svých hříchů, projít křtem ve vodě v Duchu svatém a projít 

osvobozením od démonů a pak odstoupení od hříšného způsobu života. Mnozí prošli jen 

částečným osvobozením a proto selhávají v duchovním boji a zažívají často zbytečně prohry ve 

svém životě.  

 

4. Nestačí se jen naplňovat Duchem svatým a žít spořádaný život. Musíš aktivně vystupovat 

proti ďáblu, vyhledávat jeho zločinecké aktivity a ničit skutky ďáblovy. Vzepřít se ďáblu 

znamená odhalit jeho lži a podvody a ve jménu Ježíše vymítat všechny démony, které jsou ve 

tvém okolí, kteří ovlivňují negativně tvůj život. Musí být vyhnáni z těla člověka, z domu, ve 

kterém žiješ i ze země, ve které žiješ.  

Pak uteče. Bez boje satan neuteče ze své pozice. 

 

1 Janův 3:7  Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost - tak jako 

on je spravedlivý. 

8  Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn 

Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 

 

Tady je třeba pochopit, že nestačí jen sympatizovat s pravdou a tajně skrytě nadávat na 

nepravost a zlo, které se děje ve světě. Jan řekl, že spravedlivým se staneš teprve tehdy, kdy 

spravedlnost budeš činit, ne jen o ní mluvit. Musíš zjevenou pravdu prosazovat slovem i 

skutkem,  ne jenom o ní snít a tajně věřit. Ježíš nechce, abys byl tajným věřícím, schovaným 

někde hluboko pod zemí v nějaké náboženské kobce.   

Když se nepostavíš na stranu pravdy a necháš lež a nepravdu vládnout, pak jsi stejný hříšník 

jako ti, kteří tuto lež prosazují a uskutečňují.  

 

5. Musíš po celou dobu svého pozemského života věřit v Ježíše Krista bez pochybování. Tvoje 

víra musí růst. Zaslíbení od Pána je, že nás neopustí a po krátkém utrpení nás postaví na pevný 

základ a nenechá nás padnou. Kdo stojí na "skále", nebojí se bouří ve světě.  

 

Duch tohoto světa potlačuje Boží pravdy a zabraňuje, aby ti, kteří opravdově věří v Ježíše 

Krista, mohli svoji víru praktikovat. Torben Sondergaard byl pronásledován ve vlastní zemi v 

Dánsku proto, že žil praktickým způsobem jako učedník Ježíše Krista. Přivádí lidi ke Kristu, 

křtí je ve vodě v Jeho jméno, pomáhá jim k přijetí křtu v Duchu svatém, uzdravuje nemocné a 

vymítá démony. A to se zlému nelíbí. Dnes o něm ví většina křesťanského světa. Před 10 lety, 

kdy jen navštěvoval bohoslužby,o něm nikdo nevěděl a nikoho nezajímal. 

      Jakmile se rozhodneš činit skutky, které Pán připraví a tvé ano bude vždy ano a ne, ne, pak 

se změní tvůj život. Bůh se přiblíží k tobě, Pán tě bude chránit na všech tvých cestách, Duch 

svatý bude stále s tebou, démoni a ďábel tě bude obcházet jako řvoucí lev, ale nic  proti tobě 

nezmůže. Naopak ty ho budeš pronásledovat všude, kde se objeví a on bude od tebe utíkat.  

Vložíš na nemocné ruce a oni budou uzdravení. Postavíš se proti démonům ve jménu Ježíše 

Krista a oni utečou. Musíš ale také počítat s tím, že začne ta satanská "mršina pošlapaná" proti 

tobě popouzet bezbožné a zvrácené lidi, aby tě vystrašili. Pak bude záležet na tobě, komu budeš 

věřit.  Už nebudeš zpívat písničky typu: "Lásko mně ubývá sil", ale "Ježíš je vítěz a satan je 

poražen".    

Filipským 4:13  Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. 

 

Karel Jureček 


