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Vyhrát může jen ten, kdo je celým srdcem odevzdán Bohu 
 

Lukáš 14:26  "Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, 

svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. 

27  Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. 

 

     Boží království a věčný život má nesmírnou cenu a bylo za nás zaplaceno krutou smrtí 

Ježíše Krista na kříži. Ježíš Kristus obětoval vše pro naši záchranu, dal úplně všechno, aby nás 

získal, ale co jsme ochotni dát my?  

 

V Božím slově je největší přikázání: 

 

Marek 12:29  Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný 

pán; 

30  miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!´ 

31  Druhé pak je toto: `Miluj bližního svého jako sám sebe!´ Většího přikázání nad tato dvě 

není." 

 

     Charakter každého člověka je formován výchovou ve své rodině, pak učiteli ve školách a 

také světonázorem bezbožné společnosti. To určuje, jakým způsobem bude člověk žít a jaké 

hodnoty bude zastávat. Do naší mysli se dostávaly před naším znovuzrozením nepravdivé 

informace o světě, o Bohu, o věčnosti.  Tyto informace se skládají částečně z pravdy, 

polopravdy a lži. Člověk, který není veden Duchem svatým to nedokáže rozlišit. Proto je na 

světě tolik různých ideologií a světonázorů. To všechno ovlivňuje život člověka a určuje jeho 

budoucí osud.  

    Informační vládu nad světem získal satan a všechno, co dostáváme ze sdělovacích 

prostředků je pod jeho kontrolou. Ďábel ovládá sdělovací prostředky, internet, televizi a dodává 

do nich ty informace, které jsou buď neúplné, zkreslené nebo přímo lživé. Dává jen to, co mu 

vyhovuje a také to, co se líbí lidem. Lhář není schopen mluvit pravdu. Když dodává nějaké 

informace, pak jsou to převážně zprávy o tom, co satan a démoni provedli ve světě skrze 

bezbožné lidi.  Nenajdeš tam informace, co koná denně Bůh pro lidi.  

Jsou tam zprávy o násilí, vraždách, zločinech, podvodech. Žádné informace z Božího života, 

Božích skutků,  které se dějí každý den po celém světě. To ve zprávách neuslyšíš. 

 Zlé zprávy ovlivňují mysl člověka. Přitom zlodějů je jen pár procent z celé populace, rovněž 

tak vrahů. Přesto se o nich mluví nejvíce, točí se o nich filmy a seriály. Lidé jsou nepřetržitě 

bombardování zlými zprávami, které v mnohých vyvolávají strach z přítomnosti i budoucnosti.  

Všechny zlé skutky vedou ještě k většímu násilí, protože i špatné příklady inspirují neobrácené 

lidi k páchání zla.  

    V budoucím Božím království budou takové zprávy, že se lidé nebudou schopni od nich 

odtrhnout, dokud poběží ve vysílání. Bude tam ukázán skutečný život, rozmanitost, 

povzbuzení. Nebudou tam jednostranné zprávy ze světa zla.  

    Dnes lidem připadají skutky, které koná Bůh jako pohádky, protože celý život jsou 

přesvědčováni o neexistenci Boha.  

 

Kdo se pokoří před Bohem, ten vítězí.  

 

Příklad vidíme u krále Chizkijáše.   

 

2 Královská 18:4  Odstranil posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátný kůl, na 

kusy roztloukl bronzového hada, kterého udělal Mojžíš a jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili 

kadidlo; nazvali jej Nechuštán. 
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5  Doufal v Hospodina, Boha Izraele. Po něm už nebyl mezi všemi judskými králi žádný jemu 

podobný, ani mezi těmi, kteří byli před ním. 

6  Přimkl se k Hospodinu, neodstoupil od něho, dbal na jeho přikázání, jak je Hospodin vydal 

Mojžíšovi. 

7  A Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, měl úspěch. Vzbouřil se i proti králi asyrskému a 

nesloužil mu. 

8  Vybil Pelištejce až po Gázu, dobyl jejich území, jak hlídkovou věž, tak opevněné město. 

 

Poslouchal v té době Boha celým svým srdcem  a dílo se mu dařilo. 

 

Král se zavázal sliby, učinil oběti Bohu, obnovil kněžskou službu a zavázal se, že bude 

dodržovat všechna Boží nařízení.  

Pak přišli Boží nepřátelé a chtěli Izrael zničit. Je to vždycky tak, když chceš žít podle Božího 

slova nekompromisně, budou ze světa přicházet problémy.  

 

Přitáhl král asyrský Sancherib a chtěl prolomit hradby Jeruzaléma.  

Král Chizkijáš  povzbuzoval své velitele a lid do boje.  

 

2 Paralipomenon 32:7  "Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a neděste se asyrského krále ani 

toho hlučícího davu, který je s ním. S námi je někdo větší než s ním. 

 

Asyrský král se vysmíval Chizkijášovi a vysmíval se i Bohu Izraele.  

 

2 Paralipomenon 32:14  Který ze všech bohů těch pronárodů, které moji otcové vyhubili jako 

klaté, dokázal svůj lid vysvobodit z mých rukou? Že by váš Bůh dokázal vysvobodit z mých 

rukou vás? 

15  Ať vás Chizkijáš nepodvádí a ať vás nesvádí; nevěřte mu! Žádný bůh žádného pronároda 

ani království nedokázal vysvobodit svůj lid z mých rukou ani z rukou mých otců. Ani vaši 

bohové vás z mých rukou nevysvobodí." 

16  A ještě dál mluvili jeho služebníci proti Hospodinu Bohu a proti jeho služebníku 

Chizkijášovi. 

 

Nepřítel chce nejprve podlomit tvoji víru a vyvolat strach, abys nebojoval proti němu.  

 

Co v takové situaci máš dělat? 

 

2 Paralipomenon 32:20  Proto se král Chizkijáš a prorok Izajáš, syn Amósův, modlili a 

úpěnlivě volali k nebesům. 

21  Hospodin poslal anděla a zahubil v táboře asyrského krále všechny bohatýry, vévody a 

velitele. Král musel s ostudou odtáhnout zpět do své země. Když vešel do domu svých bohů, ti, 

kteří vzešli z jeho lůna, jej tam srazili mečem. 

 

Nemůžeš prohrát, když je Bůh s tebou. Jediné, co Pán po tobě  chce,je, abys mu věřil a 

nepochyboval a následoval ho bez kompromisů. 

 

Křesťané chtějí miliónové požehnání, ale nechtějí nic investovat do služby Bohu.  

 

Musíme zavřít ďáblovi dveře do našeho života, k našim financím, k našemu zdraví,  k naší 

rodině. Mnozí umírají předčasně, protože se nenaučili duchovně bojovat. Musíme rozpoznat 

nepřítele a porazit ho. Potřebujeme rozlišování duchů. Projevy ještě nic nevypovídají o tom, 

jestli je něco od ďábla nebo od Ducha svatého. I satan činí projevy těla a dává i falešné jazyky. 

Bude předvádět i nadpřirozené činy v hmotném světě.  
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Musíme mít touhu po duchovních darech, abychom mohli porazit ďábla ve svém životě. 

Nechtěj být jen přežívajícím křesťanem žijícím v kompromisu se světem.  

 

Největší démon v církvi není smilstvo, duch Jezábel nebo duch pitona - věštění. Největším a 

nejsilnějším démonem v církvi je duch kompromisu. Tento démon paralyzuje církev i 

jednotlivce.  

 

Duch kompromisu tě kontroluje a také zabíjí. Máš rozdvojenou mysl. Je to cesta do pekla. 

Když jsi pod tímto duchem, pak tvoje mysl je zapečetěna ďáblem. To,co děláš ve jménu 

Ježíše,už není ten pravý Ježíš. Vytvořil sis ve své mysli svého Ježíše, abys uspokojil svoje 

touhy a zájmy a abys tyto své skutky obhájil před Bohem a před ostatními věřícími.   

Když žiješ v kompromisu, tak sis vytvořil své vlastní evangelium, abys obhájil způsob svého 

života.  

Kdo káže jiné evangelium, je prokletý. Kdo poslouchá jiné, dostane se pod vliv démonů. Dáváš 

démonům legální právo na svůj život, aby tě mohli trápit a ničit, pokud zůstaneš v kompromisu.  

 

Věřící dělají kompromisy, aby 

- neurazili své blízké, své bratry a sestry.  Bojíme se, aby nás nepovažovali za přehnané blázny 

pro víru v Ježíše Krista. Chceme před lidmi vypadat dobře.  

Jeden člověk si chtěl vyžádat kompromis u Ježíše v následování. Dal mu podmínku, že nejdříve 

pochová svého otce.  Co mu na to Ježíš řekl?  

 

Lukáš 9:59  Jinému řekl: "Následuj mne!" On odpověděl: "Dovol mi Pane, abych šel napřed 

pochovat svého otce." 

60  Řekl mu: "Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží." 

61  A jiný mu řekl: "Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou 

rodinou." 

62  Ježíš mu řekl: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království 

Boží." 

 

Neúplné obrácení způsobuje, že člověk dává Bohu své podmínky, kdy Ho bude následovat  

- až zaopatřím svoji rodinu, 

- až se dohodnu ve své rodině a oni mi to schválí, 

- až budu mít dostatek peněz, 

- až budu úplně uzdraven ze všech nemocí, 

- až dostavím dům,  

- až dokončím školu,  

- až si najdu životního partnera, 

- až si založím rodinu,  

- až dosáhnu důchodu, atd. 

Poslední argument, proč už nemohu následovat Ježíše je - už je příliš pozdě, už jsem svůj čas 

promeškal, ať to dělá někdo mladší.    

 

Kompromis zabraňuje vyslyšení modliteb a člověk nemůže vejít do Božího království.  

 

- věřící dělají kompromisy, protože nechtějí, aby lidé věděli, že jsou křesťané.  

Např. na facebooku píší o čemkoliv, ale nepřiznají se k víře v Ježíše Krista.  

 

Ježíš řekl: 

Matouš 10:32  Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým 

Otcem v nebi; 

33  kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. 
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V takovém případě má ďábel právo tě zničit, protože ty už neposloucháš Pána Ježíše,  

ztratil jsi svoji citlivost na Ducha svatého a přestáváš mu rozumět. 

 

Kompromis je cesta do pekla. 

Kompromisy dělají lidé ve světě, v obchodě, ve smlouvách, v politice, v kupování a prodávání 

věcí atd. 

Kompromis ale nejde beztrestně dělat vůči Bohu. Když uděláš kompromis vůči Pánu, pak 

ztratíš pomazání Ducha svatého. Když budeš pokračovat v kompromisním jednání, Bůh se od 

tebe odvrátí.  

 

2 Timoteovi 2:12  Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás 

zapře. 

 

Když bojují bezbožníci mezi sebou, tak je to divadlo pro anděly, kteří do takových bojů 

nezasahují. Když bojuješ podle Božích pravidel a bez kompromisů, pak andělé ti přicházejí na 

pomoc.  

 

Kompromisy paralyzují věřící. Nejčastěji je dělají věřící ze strachu z lidí. Ďábel stále 

vyhrožuje, manipuluje, lže a svádí ke hříchu.  

Musíš se jednoznačně postavit na Boží stranu. Také se musíš zastat Božího služebníka, o 

kterém víš, že slouží opravdově Bohu.  

 

Lukáš 6:22  Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymaží vaše 

jméno jako proklaté pro Syna člověka. 

23  Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak 

jednali jejich otcové s proroky. 

 

Lukáš 6:26  Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k 

falešným prorokům. 

 

Chceš chválu od lidí nebo od Boha? Pokud chceš chválu od lidí, tak proč ses obracel k Ježíši a 

chodíš do nějakých křesťanských shromáždění? Měl sis užít světa a pak skončit v pekle jako 

všichni, kteří vědomě odmítli Ježíše Krista. Jen ztrácíš čas chozením do nějakých křesťanských 

shromáždění a pokud žiješ v kompromisu s Bohem a se světem, tak stejně v pekle skončíš. 

Rozdíl mezi tebou a hříšníkem je v tom, že kdo žil ve světě bez Boha si trochu užil hříchu. 

Žádné náboženství tě nezachrání, pokud se neobrátíš z celého srdce, z celé své duše a z celé své 

síly k Pánu Ježíši Kristu.  

 

Zachrání tě jen opravdová víra a nekompromisní následování Pána Ježíše Krista i za cenu 

pronásledování. 

 

Karel Jureček 

 

 

 


