1
Kdo řídí tvůj život?
Všichni lidé na tomto světě jsou pod vládou vyšších autorit. Nejvyšší autoritou ve vesmíru je
Bůh. Člověk byl stvořen proto, aby měl podíl na nekonečném věčném životě s Bohem a jeho
vyvolenými anděly. Bůh se rozhodl stvořit duchovní bytosti s vysokou inteligencí, se kterými
by se podělil o svoji moudrost, moc i slávu. Božím záměrem nebylo vytvořit poslušné
bezosobní stroje, které by vykonávaly jen rozkazy. Z těchto důvodů ponechal každému
stvořenému andělu i lidem svobodu v rozhodování. Máš svobodnou vůli a můžeš se rozhodovat
pro dobro, nebo pro zlo, pro spravedlnost, nebo pro nepravost, můžeš se rozhodnout pro život
bez hříchu, nebo život ve hříchu. Můžeš, ale nemusíš. Z tohoto důvodu vzniká také nebezpečí,
že se stvořené bytosti rozhodnou špatně. Bůh s tímto rizikem přesto takto stvořil anděly i lidi.
Předpokládal, že andělé i lidé si zvolí dobro, spravedlnost, právo. Také všichni věděli, že
harmonický a šťastný život je možný jen mezi těmi, kteří se rozhodnou pro dobro, spravedlivé
zákony. Bůh je dokonalý a kdo chce žít dobře, měl by se rozhodnout pro Něj.
Lucifer zneužil svoji moudrost ke zlému a postavil se proti dokonalé Boží vůli a vzepřel se
duchovním zákonům, které zajišťovaly spravedlivý a šťastný život všemu stvoření.
Vytvořil protibožskou ideologii o tom, že andělé i lidé mohou žít bez Boha šťastně a spokojeně
a že Boha ke svému životu vůbec nepotřebují. Byl to zásadní a hlavní omyl. Stalo se to proto,
že zatoužil po větším ohodnocení, po větší slávě, po větší moci, než měl při svém stvoření.
Chtěl něco, co mu nepatřilo a povýšil sám sebe na úroveň, která patří jen Bohu. Chtěl se
s Bohem měřit.
Izajáš 14:11 Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na
hnilobě, přikrývku máš z červů."
12 Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli
pronárodů!
13 A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na
Hoře setkávání na nejzazším Severu.
14 Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit."
Od pádu člověka do hříchu, už žádný člověk na zemi nedokázal používat svoji vůli k dobru.
Genesis 6:5 I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho
mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý.
Od té chvíle se člověk stal zkaženým tvorem, který neumí žít dobře. Proto Bůh zkrátil i život
lidem na zemi na 120 let a pak na 80 let. Lidé měli žít na zemi tisíce let a neměli umírat.
Od té doby je také země prokletá a čeká na obnovení v 1000 letém království Ježíše Krista.
Co z toho plyne pro nás? Lidem je zjeveno dobro i zlo. Duchovní svět je nadřazen nad
hmotným světem a nebesa mají moc nad zemí. Protože vstoupilo zlo na zem a vlády se ujal
satan a démoni, pak už nejsi svobodným člověkem, ale během celého života je ovlivňována
tvoje vůle bohem tohoto světa – satanem, aby ses podřídil jeho zlé vůli a vzepřel se proti
spravedlivému a dobrému Bohu. Ve skutečnosti se musíš rozhodnout, čí vůli budeš poslouchat
a naplňovat. Tvá vlastní vůle není schopna vykonávat dobro po hříchu Adama. Každý, kdo se
zaměří na sebe, stane se z něj velký sobec a egoista. Nejsi schopen naplnit dobro ze své vlastní
síly. Tvoje stará zkažená a zkorumpovaná přirozenost tě vždycky srazí k činění zla. Ďábel má
proto lehčí práci tě udržet v takovém stavu jak se narodíš – ve hříchu a smrti.
První lidé, kteří se narodili po Adamovi, ještě neznali všechny zlé skutky a proto je padlí andělé
– strážci, kteří byli na zemi, začali vyučovat zlým bezbožným praktikám.
Učili je jak zacházet s mečem, učili je zabíjet. Učili je také okultismu, věštění z hvězd,
astrologii a navíc vcházeli k ženám, které se jim líbily a měli s nimi poměr. Ty jim rodily obry,
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kteří pak zotročovali lidi. Naprosto ovládli tehdejší svět a zotročili lidi. Lidé odmítli poslouchat
Boha a protože se zkazili, Bůh uvedl potopu na celý svět. Zničil člověka i zvířata. Padlé anděly
uvěznil do propasti, kde je střeží pro den soudu. Před koncem 1000 letého království budou na
krátký čas propuštěni, aby znovu vyzkoušeli lidstvo a budou svádět lidi ke hříchu. Pak budou
Bohem definitivně hozeni do hořícího jezera při posledním soudu. Na zemi zůstali po potopě
světa jen někteří padlí andělé v čele se satanem a démony. O démonech není v bibli přímo
řečeno, jaký mají původ. Co o nich ale víme je to, že jsou na svobodě, mohou vstupovat do těl
lidí i zvířat a působí velké škody, když dostanou prostor pro svoji špinavou práci. Jsou to zlí
duchové, se zcela zkaženým charakterem, kteří nenávidí Boha a všechny lidi, zvláště pak věřící
křesťany. Proti lidem naplněných Duchem svatým nic nezmohou. Škodí přes druhé lidi. Satan
je používá k roznášení nemocí, k vyvolávání zlých tužeb a žádostí v lidech, kteří se jim
poddají.
V listě Timoteovi Pavel píše, že lidé jsou v zajetí klamu, protože se dostali do ďáblových
nástrah a tak podlehli jeho vůli. Proto se má kázat evangelium, aby se lidé mohli obrátit a
vymanit se z ďáblova vlivu.
Skužebník Kristův má
2 Timoteovi 2:25-26 Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají
pravdu a vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli.
Pro nás je podstatné se rozhodnout podřídit svoji vůli Ježíši Kristu. Pokud to neuděláš, bude
tvoje vůle zotročena satanem a jeho démony. Duchovní svět je silnější než náš hmotný a bez
Boží moci nemůžeš porazit ani jednoho démona. Proto také Pán, když učil první učedníky, jak
se mají modlit, pak jim řekl, že mají prosit Otce, aby je ochránil od zlého.
Matouš 6:9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
11 Náš denní chléb dej nám dnes.
12 A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
13 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
V této modlitbě je vzor, jak máme přistupovat k Bohu.
1. Máme Boha chválit. Uznat jeho věčnou moc a autoritu, která platí pro nebe i zemi. Ježíš
prohlásil, že mu byla dána veškerá moc na nebi i na zemi a ty máš uznat Ježíšovo jméno
nad každé jméno, které bylo lidem zjeveno a vyznat ho jako svaté.
2. Máme v modlitbě projevit souhlas s Božím dokonalým království, s jeho zákony a
řády, které jsou spravedlivé a správné. Přijď tvé království vyjadřuje přání, aby Boží
vláda nahradila lidskou vládu. Také v této modlitbě souhlasíš s tím, že Boží
spravedlnost je lepší než lidská a že Boží vláda je lepší než lidská.
3. Pokud jsi věřící, musíš pochopit, že Boží vůle je dokonalá a spravedlivá a proto můžeš
žádat, aby se Jeho vůle uplatnila tady na zemi, jako je uplatněna v nebi. Dnes není na
zemi uplatňována spravedlivá Boží vůle, ale vůle ďáblova, který ji vtiskl do mysli a
srdcí bezbožných lidí. Proto je na zemi tolik zla, protože lidé ať vědomě, nebo
nevědomě, naplňují ďáblovu vůli. Proto se podřizuj Boží vůli dobrovolně, ne
z donucení, jinak tě donutí satan, abys poslouchal jeho.
4. Dále je prosba za jídlo – není všude na světě nadbytek, proto máš být vděčný za to, že
nám Bůh dává všechno potřebné k životu, ačkoliv jsme od svého narození zlí. Ježíš nás
označil za zlé, dokud se neobrátíme. Matouš 7:11 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte
svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!
Kdo neděkuje Bohu za jídlo, přivodí si spoustu zdravotních problémů ve svém trávicím
ústrojí. Všechno jídlo, které jíš z prokleté země je prokleté, a musí se očistit. Když
děkuješ Pánu za jídlo a s vděčností ho jíš, pak toto jídlo už ti neublíží, ale posílí tě.
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Proč? Protože čistému je vše čisté a špinavému je vše špinavé. Když jsi očištěn
Ježíšovou krví – pak jsi duchovně čistý. Duchovní svět je nadřazen hmotnému světu.
Posvěcené, požehnané jídlo už není pro tebe jedem, ale posilněním. Pán také zaslíbil, že
ti lidé, kteří v něj uvěří i kdyby něco smrtícího, jedovatého snědli, nebo vypili, nic se
jim nestane. To znamená, že tvoje duchovní čistota ovlivňuje i tvoje fyzické zdraví.
Mnoho lidí má zažívací problémy a rakoviny vnitřností právě proto, že přijímají
prokleté jídlo bez očištění a bez vděčností Bohu, který Ho dává lidem. Ďábel dokáže
využít každé zlo proti člověku. Hřích, který je v člověku působí jako pomalý jed, který
ničí tělo i duši člověka, dokud se člověk neobrátí a nepřijme očištění od hříchů a od
prokletí - skrze víru v Ježíše Krista. Ježíš veškerý hřích i prokletí vzal na sebe a proto ty
už nemusíš žít v prokletí a ve hříchu.
5. Dále je v modlitbě prosba k Pánu aby nám odpustil hříchy. Toto odpuštění hříchů, je
podmíněné odpuštěním hříchů těm, kdo se provinili proti nám. Když někdo nechce na
zemi odpustit svému bližnímu, který ho prosí o odpuštění, pak ani Bůh takovému
člověku neodpustí jeho hříchy.
6. V poslední části modlitby je prosba o ochranu od zlého. Vysvobození od zlého má
svoje podmínky. Musíš se zavázat Ježíši Kristu, že budeš poslouchat Jeho vůli a
podřídíš se Božím zákonům a nařízením. Když budeš jednat podle Boží vůle na zemi,
pak Pán se postará, aby se tě ten zlý ani nedotkl. Jakubův 4:7 Podřiďte se tedy Bohu.
Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
Velkým problémem vzbouřených a bezbožných lidí je to, že se nechtějí podřizovat Boží vůli.
Nimrod byl vzpurný člověk a vzdoroval Boží vůli. Bůh chtěl, aby lidé obsadili celou zemi a
rozmnožili se na zemi po potopě. Nimrod se postavil proti Bohu a chtěl uplatnit svoji vůlijeden národ, jedna země, jeden jazyk. Bůh sestoupil na zemi se svými anděly a zmařil bezbožné
plány Nimroda. Lidé začali mluvit různými jazyky a nerozuměli si. Tak se rozešli po celé zemi.
Toto místo – Babylón - bábel má také význam – zmatek. Babylonský okultismus a Nimrodovy
myšlenky se snaží stále bezbožná generace uplatňovat i v dnešní době.
Jak se na lidi dívá Bůh?
Žalmy 53:3 Bůh na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.
Bůh považuje za rozumné jen ty lidi, kteří hledají dokonalou Boží vůli a chtějí ji uplatňovat ve
svém životě. I ty se můžeš rozhodnout přidat se ke vzbouřenému světu, nebo poslechnout
Ježíše Krista, který ti dává čas na obrácení. Co si zvolíš?
V budoucnosti bude uplatněna Boží vůle na zemi. Když přijmeš už teď Boží vůli za svou, pak
můžeš tuto Boží vůli uplatňovat nad démony i samotným satanem, protože Boží moc je
nesrovnatelně větší než satanova. Pak od tebe ten zlý zmateně uteče a nebude si moci tak
dovolovat otravovat tvůj život. V Duchu svatém naplněný věřící má větší moc než ďábel a
démoni. Z takových věřících má satan strach. Ostatní lidi jsou v jeho ruce jak loutky, se
kterými si může kdykoliv pohrávat. Chceš být loutkou v ďáblově ruce, nebo mocným Božím
nástrojem v Boží ruce? Vyber si.
Svoji vůli, nebo Boží vůli?
Jan 9:31 Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ctí a činí jeho vůli.
1 Petrův 4:2 Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli
Boží.
1 Janův 2:17 A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
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