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Jaký duch ovládá tvé srdce?     
 

Naše duchovní srdce je nositelem života. Kdo ovládá tvé srdce, takový budeš. 

Musí dojít k úplné proměně našeho srdce od zlého srdce k dobrému. Po hříchu Adama v nás 

není nic dobrého. Stará přirozenost je zkažená a nemůže vejít do Božího království. 

 

Přísloví 4:20  Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho. 

21  Ať nesejdou ti z očí, střez je v hloubi srdce. 

22  Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu. 

23  Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. 

 

Jednou vytýkali farizeové Ježíši, že učedníci si před jídlem nemyjí ruce. Oni dbali více na 

tradice, než na lásku k Bohu a ke svému bližnímu. 

 

Marek 7:15  Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to 

jej znesvěcuje. 

16  Kdo má uši k slyšení, slyš!" 

17  Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství. 

18  Řekl jim: "Tak i vy jste nechápaví? Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže 

ho znesvětit, 

19  poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje?" Tak prohlásil všechny 

pokrmy za čisté. 

20  A řekl: "Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. 

21  Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, 

22  cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, 

opovážlivost. 

23  Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka." 

 

Aby člověk mohl žít dobrý život v pokoji s Bohem, musí vyklidit své srdce od veškerého zla - 

starého kvasu.  

 

Lukáš 6:45  Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává 

zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. 

46  Proč mne oslovujete `Pane, Pane´, a nečiníte, co říkám? 

 

Člověk po narození ve hříchu nemůže být dobrý, protože má starou hříšnou přirozenost.  

Teprve po znovuzrození se může člověk očistit a nechat se Pánem proměnit. 

Jaký duch ovládá naše srdce, tak jednáme a tak také mluvíme.  

 

Když je v tobě Duch svatý, pak mluví z tebe Duch svatý a jednáš v souladu s Boží vůlí. 

Když je v tobě duch tohoto světa, tak jednáš a mluvíš jako tento svět. Není v tobě žádné dobro, 

jen si na dobráka hraješ. Při tomto neobráceném srdci pak člověk hraje takovou hru. Tváři se 

jako zbožný, ale svým jednáním to popírá. Říká, že je věřící, ale vůbec nečiní, co říká Pán Ježíš 

Kristus.  

O těchto lidech prohlásil Pán Ježíš: 

 

Marek 7:6  Řekl jim: "Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: `Tento lid ctí mě 

rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; 

7  marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.´ 

 

Marná je planá zbožnost, když člověk nevykonává Boží vůli 
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Matouš 7:19  Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. 

20  A tak je poznáte po jejich ovoci. 

21  Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli 

mého Otce v nebesích. 

22  Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém 

jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´ 

23  A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.´ 

24  A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který 

postavil svůj dům na skále. 

25  Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, 

neboť měl základy na skále. 

26  Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který 

postavil svůj dům na písku. 

27  A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho 

pád byl veliký." 

 

Každý člověk si může za svůj osud sám. Veškeré problémy, nemoci, krachy jsou proto, že lidé 

nechtějí žít podle Boží vůle.  

Ďábel se nemůže ani přiblížit k tvému tělu, ani ke tvému domu, pokud žiješ v čistotě a v 

pravdě.  Ke světlu se nemůže přiblížit tma, protože světlo je silnější než tma. Také mouchy a 

komáři si nesednou do hořícího ohně. Tak ani démoni se nemohou dostat k člověku, který žije 

v poslušnosti Bohu a jedná podle Boží vůle, satan může jen obcházet jako lev řvoucí. 

 

1 Janův 5:18  Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se 

ho ani nedotkne. 

 

Musíš si položit otázku, proč po mém uzdravení se znovu ďábel dotkl mého těla?  

Kde jsi mu dal prostor?  Ďábel má moc jen ze hříchu a pro tvoji nevěru.  

 

Bůh žije v nepřístupném světle a nic nečistého se k Němu nemůže ani přiblížit, protože kdyby 

se k němu někdo nečistý přiblížil, pak okamžitě shoří.  

Mnohdy jen odstraňujeme následky hříchů.  

 

Ježíš řekl, že se máme modlit za nemocné a uzdravovat lidi, ale také řekl nemocným, nehřeš 

více, aby se ti  nestalo ještě něco horšího.  

 

Jan 5:2  V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět 

sloupořadí. 

3  V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých čekajících na pohyb 

vody. 

4  Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu; kdo první po tom zvíření 

vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. 

5  Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. 

6  Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: "Chceš být 

zdráv?" 

7  Nemocný mu odpověděl: "Pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se 

voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde." 

8  Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi lože své a choď!" 

9  A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. 

10  Židé řekli tomu uzdravenému: "Je sobota, a proto nesmíš nosit lože." 

11  Odpověděl jim: "Ten, který mě uzdravil, mi řekl: Vezmi své lože a choď!" 
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12  Zeptali se ho: "Kdo byl ten člověk, který ti řekl: Vezmi je a choď?" 

13  Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. 

14  Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě 

nepotkalo něco horšího!" 

 

Jestliže máš neustále problémy, pak buď jsi ještě vůbec nečinil pokání nebo jsi se vrátil zpět do 

světa, kde tě nemůže Pán chránit.  

Uzdravený ochrnutý člověk byl po Ježíšově slovu okamžitě uzdraven. Začal chodit a nosit své 

lože na svědectví všem nevěřícím. To vzbuzovalo pohoršení, protože byla sobota a židé 

nesměli v sobotu nic dělat. Nošení lůžka podle nich byla práce. Vůbec se jich nedotklo to, že 

ten člověk byl ochrnutý přes 38 let a najednou chodil uzdravený, ale vadilo jim, že porušoval  

zákon, který si farizeové upravili. Když měl na mysli Pán to, že nemají v sobotu pracovat, tak 

to bylo kvůli tomu, aby věnovali svůj čas Bohu a nedělali byznys v den sobotní.  

Ježíš pak toho uzdraveného vyhledal a řekl mu důležitou věc. Nehřeš více, aby se ti nestalo 

něco horšího.  

Jedna věc je přijmout uzdravení a druhá je udržet si uzdravení. Mnozí uzdravení lidé si 

neudrželi uzdravení těla, protože nečinili nikdy pořádně pokání a nevybudovali si víru, která by 

je zachránila. Proto se vrátily nemoci i démoni do jejich těl.  

Bůh ti dá dopředu i uzdravení ještě předtím, než začneš činit pokání. Očekává pak, že ho budeš 

následovat a budeš činit pokání. Kdo nechce poslouchat Boha, toho Bůh vydá trápičům - 

démonům a neuzdraví ho.   

 

Pavel apoštol vysvětluje, proč je mnoho věřících slabých, nemocných a mnozí předčasně 

umírají. 

Mluvil o závažnosti při přijímání večeře Páně.  

 

1 Korintským 11:26  Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, 

dokud on nepřijde. 

27  Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. 

28  Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. 

29  Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. 

30  Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. 

31  Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. 

 

Vzít večeři Páně ve hříchu je sebevražda. Boží přítomnost má dvojí účinek. Pro upřímné věřící, 

kteří slouží Bohu celým svým srdcem přináší zdraví, posiluje na duchu i na těle. Pro pokrytce a 

neobrácené přináší nemoci, slabost i smrt.   

 

Ananiáš a Zafira "jen" zalhali v Boží přítomnosti, když tvrdili, že dali veškeré peníze za pole 

apoštolům a oba byli Bohem zabiti.  Sk. 5,1-10 

 

Když nemají věřící lidé bázeň před Pánem a přistupují k Němu jako k nějakému člověku a 

nemluví pravdu, pak se nediv, že na to doplatí.  

 

Jan 3:19  Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, 

protože jejich skutky byly zlé. 

20  Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky 

nevyšly najevo. 
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Nedovol, aby tě po obrácení ovládal nějaký jiný duch. Jediný duch, který má být ve tvém srdci, 

je Duch svatý.   

 

Kdo miluje pravdu, přichází k Pánu a Pán ho očistí. Když padneš do stejných problémů, jaké jsi 

měl před svým obrácením, tak se ptej Pána, proč se to stalo a dostaneš odpověď.  

 

Karel Jureček 


