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Jak můžeme poznat a naplnit Boží vůli?    
 

Jaká je Boží vůle a jak ji můžeme poznat?  

Ježíš Kristus přišel na svět, aby zjevil lidem Boží vůli. 

Po hříchu člověka se lidé vzdálili od Boha a jejich život se formoval hříchem, ďáblem a 

démony ke zlému. Člověk ztratil kontakt s Bohem a jeho myšlení i konání bylo zlé a v rozporu 

s Boží vůlí. Ďábel se od začátku bouřil proti Bohu a chtěl nahradit dokonalou Boží vůli svojí 

vlastní vůlí. To vedlo k válce v nebi a jedna třetina andělů svedená satanem odpadla od Boha.  

Člověka po hříchu nelze považovat za dobrého a způsobilého pro život v Božím království.  

Porušený člověk ze své hříšné přirozenosti není schopen žít spravedlivým a čistým životem bez 

hříchu. Hřích má negativní vliv na život člověka. Duše, která hřeší, zemře.  

Proč je takový problém s hříchem a proč ho Bůh musí odsoudit?  

Kdyby Bůh neodsoudil hřích a nevydal své zákony a předpisy, pak by se lidstvo ve hříchu 

samo zničilo. Ďáblova podstata je naprosté zlo, zvrhlost, podlost, lež, nenávist, vraždění všeho 

živého, je plný nenávisti a zloby. Ďábel nenávidí jakékoli dobro, nenávidí Boha a nenávidí 

veškeré Boží stvoření a obzvláště člověka. Je to zloduch ničitel. Nemůže se změnit.  

Jednou bude odstraněno z celého vesmíru veškeré zlo, ale do té doby jsou lidé konfrontováni 

denně s dobrem a zlem.  

Jaká je tedy hlavní Boží vůle?  

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy.  

 

1 Timoteovi 2:1  Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání 

za všechny lidi, 

2  za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem 

v opravdové zbožnosti a vážnosti. 

3  To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, 

4  aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 

 

Takže tu máme Boží vůli - zachránit člověka, naučit lidi žít v lásce a pravdě 

a pak tu máme satanovu vůli, který chce zničit člověka. 

 

Když se člověk narodí do tohoto nevěřícího a zvráceného světa, pak nemůže znát Boží vůli, 

protože bohem tohoto zvráceného svět je satan, který nutí lidi plnit jeho vůli.  

 

Ježíš přišel do tohoto světa, aby lidem zjevil dokonalou Boží vůli. Prokazoval se Duchem 

svatým a mocí a všem lidem pomáhal. 

 

Skutky apoštolské 10:38  Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel 

zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. 

 

Kromě té hlavní Boží vůle pro člověka, dosáhnout věčného života, je možné vysledovat z 

Božího slova Boží vůli do všech oblastí našeho života. 

Bůh si přeje, aby lidé 

- poznali pravdu a vymanili se z moci lži, podvodů a veškerého zla 

- žili v lásce mezi sebou a milovali svého Stvořitele 

- žili ve zdraví a naplnili svůj život dobrými skutky, za které dostanou odměnu 

- žili v pokoji mezi sebou i s jinými národy 

 

Aby člověk začal žít podle Boží vůle, musí se nejdříve vymanit ze satanova vlivu, z jeho moci 

a z jeho vůle.  Proto přišel Syn Boží, aby zmařil činy satanovy a vysvobodil lidi z moci zla. 
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Bůh si zamiloval člověka a rozhodl se vysvobodit člověka z ďáblovy moci 

 

Koloským 1:13  On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. 

14  V něm (Ježíši) máme vykoupení a odpuštění hříchů. 

 

Vysvobozuje jen ty, kteří uvěří v Ježíše Krista. Když uvěříme v Pána Ježíše, projdeme křtem ve 

vodě a v Duchu svatém, pak máme základ pro život v Boží lásce a víře. Když ztratíme víru, 

ztratíme i život. V Písmu je řečeno, že odpadnutí od živého Boha vede do duchovní smrti.  

To se stalo satanu a padlým andělům a to se může stát i lidem. Proto je tak důležité budovat 

osobní víru, abychom neodpadli a neztratili věčný život. 

 

Židům 3:12  Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl 

od živého Boha. 

 

Židům 10:38  Avšak můj spravedlivý - říká Bůh - bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v 

tom nenajdu zalíbení.´ 

39  Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou 

života. 

 

Ten Zlý tě bude stále pokoušet a svádět ke hříchu. Odpadnutí od živého Boha má pozvolný 

průběh. Není to tak, že najednou se člověk zřekne Ježíše Krista, když dlouho věří. Děje se to 

během našeho života, i potom, co jsme se obrátili. Izraelci také hned po zázraku vysvobození z 

Egypta neodpadli, ale po cestě do zaslíbené země začali ztrácet víru. Museli překonávat 

překážky, horko na poušti, nepohodlí a útrapy. Místo toho, aby se více spoléhali na Boha, že je 

vysvobodí ze všech trápení, tak začali reptat a litovali, že nezůstali v Egyptě. 

Cesta ke svobodě vede přes boje, odříkání a sebezapření.  

         Kdo chtěl utéct ze zajateckého tábora např. za války, musel překonat ploty a ostrahu, aby 

se dostal na svobodu. Mnozí se o to ani nepokusí. Smíří se s otroctvím, s vydíráním, 

ponižováním od ďábla i lidí a nechce se jim za svobodu vůbec bojovat, natož nasazovat svůj 

život. 

 

Svoboda do Božího království je vykoupená vzácnou Ježíšovou krví. On už za nás překonal 

omezení a ploty, které nastavil ďábel proti lidem. Zničil okovy a otevřel dveře vězení a řekl 

každému člověku, kdo chce jít za mnou, ať mne následuje a vyjde z ďáblova otroctví a hříchu. 

 

Boží vůlí tedy také je, aby ses vymanil z otroctví satana, zřekl se ho, odmítl jeho vůli a 

následoval Ježíše Krista. Na této cestě ke svobodě ďábel postavil velké překážky, aby ses vzdal 

už dopředu jen myšlenky na to, že se chceš vymanit z jeho vlivu. Posílá démony do tvého 

života a snaží se tě oklamat, podvést a namluvit ti, že cesta za Ježíšem je nebezpečná, 

namáhavá, nepříjemná a že bude pro tebe nejlepší, když nebudeš vůbec bojovat proti zlu, abys 

neměl problémy. Zbabělí lidé (slaboši, Achabové) si zvolili takovou cestu minimálního odporu.  

Nebojují nebo jen na oko se "jako" postaví na stranu pravdy, ale když dojde ke konfrontaci se 

zlým, pak uhnou z pravdy, aby neměli problémy. Takových lidí je většina ve společnosti.  

K naplnění Boží vůle - osvobodit se od zla a následovat Ježíše Krista, potřebuješ zbraně a Boží 

moc.  

Bůh ti je nabízí, ale mnoho věřících je vůbec nepoužívá. Nečiní pokání, nevymítají démony, 

nemodlí se za nemocné, neusilují o prosazování dobra, jen se "vezou" v křesťanské loďce. Ani 

neveslují a spoléhají, že to za ně udělá někdo jiný.  

Mohu tě ujistit, že když Pán zjistí, že jsi tam černý pasažér, lenoch, tak tě po čase z loďky 

vyhodí ven.  Neužitečný služebník není pro nikoho přínosem. 
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Když jsem viděl osmiveslice, jak závodí, pak všichni s plným nasazením a v jednotě veslují, 

aby získali cenu. Kdyby tam byl člověk, který nevesluje, určitě by ho osádka vyměnila. Také 

by vyhodila člověka, který by sice vesloval, ale vesloval by proti všem. Takže i v životě církve 

musí být seskupení lidí, kteří "veslují" stejným směrem a s nasazením. Kormidelník sice 

nevesluje, ale odpovídá za to, aby loďka plula správným směrem. Když se do církve dostane 

pomýlený vedoucí, pak zavede celou církev do bludu. 

 

Při hledání Boží vůle a při prosazování Boží vůle musíš počítat s tím, že se setkáš se satanovým 

odporem, ale také s odporem lidí ze světa, kteří tě budou chtít zastavit ve tvé víře.  

Nevěřím proto lidem ze světa a věřící si ještě prověřuji, jestli vůbec věří a jednají podle Boží 

vůle. Víra se projevuje skutky a naplňováním Boží vůle. 

 

Může se také stát, že během tvé cesty za Ježíšem se dostaneš do soužení i nemoci. 

  

Apoštol Pavel prohlásil, že je Bůh vysvobodil a vždycky vysvobodí, pokud mu budou věřit  

celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Spoléháme na Boha, který křísí mrtvé.  

 

2 Korintským 1:8  Chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. 

Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme; 

9  už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti - to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na 

Boha, který křísí mrtvé. 

10  On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou 

naději, že nás vždy znovu vysvobodí, 

11  když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, 

budou za nás mnozí také děkovat. 

 

My můžeme být nápomocni v modlitbách jen těm, kteří věří v Ježíše Krista, aby je vysvobodil.  

Boží vůle je spasení, zdraví na zemi, život v pokoji a lásce a život věčný. 

K dosažení tohoto cíle musíš věřit více Bohu než lidem a nedělat kompromisy se světem. 

 

Karel Jureček 

 


