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Život v Kristu bez kompromisů. 
 

Ježíš Kristus ukázal světu, že zvítězit nad zlem, nad satanem, hříchem se dá jedině životem bez 

kompromisů. Ježíš nikdy neudělal dohodu s ďáblem, nikdy před ním neustoupil, ani před 

jakýmkoli zlem. Neustoupil ani před lidmi, kteří ho nenáviděli a chtěli ho připravit o život. 

Proto Pán zvítězil nad ďáblem, nad světem, nad hříchem i nad smrtí. Nic a nikdo ho nezastavil 

ve vykonání Otcovy vůle. Když ho ďábel pokoušel na poušti a byl zesláblý postem, ani tam 

nepřipustil žádný kompromis, že by chtěl něco dokazovat a nebo že by chtěl jít s ďáblem na 

dohodu, aby se mu poklonil a získal tak vládu nad tímto světem. 

 

Matouš 4:8  Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i 

jejich slávu 

9  a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět." 

10  Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: `Hospodinu, Bohu svému, se 

budeš klanět a jeho jediného uctívat.´ 

11  V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. 

 

Ďábel měl v té době vládu nad světem, protože člověk ji po pádu do hříchu ztratil. Pánem a 

bohem tohoto světa se stal satan, ale jen do doby příchodu Ježíše Krista na zemi. Po vzkříšení z 

mrtvých pak Ježíš získal veškerou moc na nebi i na zemi. Vláda nad světem od té doby už 

nepatří padlým lidem, ani satanu, ale Ježíši Kristu a tomu, komu ji Pán po svém druhém 

příchodu dá. Ježíš nešel do kompromisu ani s vládci tohoto světa a když ho chtěl někdo zastavit 

v Jeho práci, pak se ho nebál a dál pracoval.  

 

Lukáš 13:31  V tu chvíli přišli někteří farizeové a řekli mu: "Rychle odtud odejdi, protože 

Herodes tě chce zabít." 

32  On jim řekl: "Jděte a vyřiďte té lišce: Hle, já vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra, a 

třetího dne dojdu do svého cíle. 

33  Avšak dnes, zítra i pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul 

mimo Jeruzalém." 

 

Tetrarcha Herodes usiloval o zabití Ježíše. Bál se ho, protože si myslel, že Ježíš bude chtít 

získat jeho trůn. Byl velmi zneklidněn tím, že Ježíš činil divy a zázraky a zástupy lidí ho 

následovaly. 

Ježíš se s ním vůbec neobtěžoval zabývat, jen ho nazval liškou a poslal mu oznámení, že v této 

době má ještě hodně práce s vyháněním démonů a uzdravováním nemocných s není jeho čas 

konce.   

Ježíš neučinil ani kompromis s tehdejším duchovenstvem a nespojil se s nimi do nějaké 

náboženské koalice, ale nazýval je plemenem zmijím a ještěrčím, pokrytci a obílenými hroby.  

To nebyla žádná spolupráce s náboženstvím, ale tvrdé odmítnutí. Dokonce řekl těm, kteří Ho 

nenáviděli a odmítali, že jejich otec je ďábel.  

 

Jan 8:43  Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. 

44  Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, 

poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. 

45  Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte. 

 

To nebylo žádné akademické diskutování o teologii, ale jasné a přímé označení náboženských 

lidí, že jejich otec je ďábel a to platí i dnes.  

Ježíš nešel do kompromisu ani v době, kdy ho zatýkali a jeden z jeho učedníků usekl 

veleknězovu sluhovi ucho.  



 2 

 

Matouš 26:52  Ježíš mu řekl: "Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, 

mečem zajdou. 

53  Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií 

andělů? 

54  Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být?" 

 

Ježíš mohl kdykoliv ukončit svoji misi. Mohl se zachránit před hroznou smrtí ukřižování. 

Stačilo říct Otci - končím, nepůjdu na kříž, lidé si to nezaslouží. Pak by z nebes sestoupily  

legie andělů a rozmetali by celý svět. Nezůstal by nikdo na živu. Zničili by v jediném okamžiku 

satana,  padlé anděly, všechny démony, ale také celé lidstvo. Kdyby to Pán tehdy udělal a 

odstoupil by od kříže, tak by tento svět už neexistoval. Bůh by neměl důvod udržovat v chodu 

tento svět. Jediný důvod proč to neudělal, byla láska k lidem, které si zamiloval, i když věděl, 

že většina lidstva Ho nepřijme za svého Krále a Pána a svého osobního Spasitele. 

Na kříž šel pro tu menšinu lidstva, která v Něj uvěří. Ta většina lidstva neuvěří a skončí po 

Božím soudu v hořícím jezeře. Ježíš šel na kříž kvůli lidem, kteří tehdy v Něj uvěřili a kteří 

ještě mají uvěřit  a  mohou se zachránit z věčného odsouzení v hořícím jezeře.  

Ježíš odmítl jakoukoli spolupráci se satanem, ale i se zlými a pyšnými lidmi.  

     Jestli chceš dojít do cíle a dosáhnout věčného života v Božím království, pak se budeš muset 

rozhodnout začít žít život víry bez kompromisu s ďáblem i se světem a nesmíš ustoupit z Boží 

pravdy ani kvůli lidem, kteří tě budou nenávidět.     

Každý kompromis, který učiníš a uhneš z pravdy ti způsobí ztrátu duchovních, duševních i 

fyzických sil. Z kompromisu přichází slabost.  

Z víry a poslušnosti přichází nebeská síla a nabíjejí se tvé duchovní zbraně, abys  je mohl 

použít proti Zlému. Když učiníš kompromis v duchovních otázkách, pak ti sice zůstanou 

znalosti, poznání i některé duchovní dary, ale ztratíš kontakt s Pánem Ježíšem Kristem, ztratíš 

moc a sílu Ducha svatého. Křesťané upadají do hříchu a odpadají od Pána proto, že žijí v 

kompromisu se světem. Trochu s Bohem, trochu se světem, trochu s ďáblem. To je pro chození 

s Bohem nepřijatelné. Člověk je pak rozpolcený, nestálý a v ničem nemá žádnou jistotu víry. 

Mnozí křesťané odpadnou proto, že se nezřekli úplně veškerého zla a hříchů a nevydali svůj 

život Ježíši Kristu. Každý, kdo žije s rozpolceným srdcem nedojde do Božího království.  

Oslavujeme ty, kteří zvítězili, ne ty, kteří prohráli svůj život a ztratili ho.  

Satan nabízí křesťanství bez nesení kříže každého dne, bez sebezapření  a život v kompromisu.  

Ježíš všem řekl. 

Lukáš 9:23  Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a 

následuj mne. 

 

Ježíš také prohlásil, že věčný život získá jen ten, kdo zůstane věrný až na smrt.  Zj. 2:10. 

Proč jsou křesťané tak slabí, neschopní, mnohdy nemocní a zbabělí? Protože žijí v kompromisu 

se zlem a nebojují proti němu a také proto, že se chtějí přátelit se světem, ale i s Bohem a to je 

pro Pána nepřijatelné. 

 

Jakubův 4:4  Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? 

Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. 

 

Někteří se bojí pronásledování a chtějí se líbit lidem, pak se nebudou líbit Bohu. V 

kompromisu žijí ti věřící, kteří se nikdy úplně neobrátili. Chtějí být takovými "dobráky" s 

"ohnutým hřbetem", kteří vždycky uhnou z pravdy v zájmu svého dobra a tzv. pohody a to 

proto, že nechtějí řešit žádné konflikty. Když jsi uvěřil v Pána Ježíše Krista, pak jsi od této 

chvíle v konfliktu s tímto světem i s ďáblem. Papež v jednom nedělním kázání (v době 

koronaviru) před prázdným náměstím v Římě kázal světu, že jsme na jedné lodi a veslujeme 

všichni stejným směrem. Pokud jde o mně, pak jsem úplně na jiné lodi, která nepluje se světem 
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a také nevesluji stejným směrem, ale proti proudu tohoto světa. Pokud nechceš nést kříž  k vůli 

své víře a přesvědčení a nechceš mít konflikty v tomto světě ani s ďáblem, pak ses neměl vůbec 

obracet k Ježíši Kristu a mohls zůstat ve světském způsobu života. Ježíš nepřinesl tomuto 

zvrácenému světu pokoj, ale rozdělení. 

 

Lukáš 12:51  Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení! 

52  Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti 

třem, 

53  budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, 

tchyně proti snaše a snacha proti tchyni." 

 

Konflikty se v poslední době přenesou i do rodin, pokud nebude rodina jednotná ve víře a v 

Duchu svatém.  

Tento svět je Bohem prokletý, ale lidé chtějí z něj udělat ráj - bez Boha. Jaký je skutečný stav 

tohoto světa? Války, nepokoje, epidemie, zemětřesení, pohromy, zločinnost atd. Ve světě 

působí zničující duchovní síly toho Zlého a proto lidé prožívají více zla, než dobra. Lidé tohoto 

světa chtějí po politicích, aby jim zajistili vysokou životní úroveň a ráj na zemi. Jenže se to bez 

Boha nikdy nepodaří, pokud lidé nechtějí odvrhnout ze svého života zlo a původce zla - satana 

a dokud nepřijmou skutečného a pravého Krále králů a Pána pánů Ježíše Krista, nemohou žít na 

zemi trvale v pokoji a v blahobytu. Tato prokletá země není rájem, ale bojištěm mezi dobrem a 

zlem.   

Život v kompromisu je životem ve hříchu.  

Jakub v 5:12 říká  Vaše `ano´ ať je vždy `ano´ a `ne´ ať je `ne´, abyste nepropadli soudu. 

 

Jakub považuje lidi, kteří se přátelí se světem za obojaké lidi, za lidi dvou tváří.  Tak maskují 

svoje křesťanství, že ani nejbližší nevědí, že tajně věří v Boha. Sice trochu věří, ale ne zas tak 

moc, aby se k němu před lidmi přiznali. Žijí stále v kompromisu, ve strachu z odhalení a ze 

strachu z lidí. Jakub považuje takový život za hřích.  

 

Jakubův 4:8  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. 

 

Zbabělost, kompromis, uhýbání z pravdy je stejný hřích jako smilstvo. Když se stydíš v době 

pokoje za Ježíšovo jméno, jakou pak budeš mít víru, až přijde skutečné pronásledování? 

Neboj se pronásledování, ani budoucích problémů v tomto světě. Pán zaslíbil, že své věrné 

neopouští.  Jakub v předešlém slově vyzývá křesťany k pokání ze své zbabělosti, lhostejnosti, 

obojakosti. Pán povýší každého, kdo činí pokání a pokoří se před Ním. Pak můžeme i zvítězit 

nad duchovními silami zla, nad satanem, padlými anděly i démony, kteří v této době rozsévají 

po celém světě koronavirus. I v této době, i v budoucí, bude platit následující slovo. Kdo bude 

věrný Bohu, pak Bůh ho neopustí, ani v době nákazy různých pandemií, ani v době různých 

zkoušek, které přijdou ještě na tento svět, ale svévolníky vyhladí ze země.  

 

 Žalmy 37:28  neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou 

věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno. 

 

Karel Jureček 

 


