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Boží soudy. 
 

Galatským 6:5  Každý bude odpovídat sám za sebe. 

6  Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. 

7  Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. 

8  Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný. 

9  V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. 

10  A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. 

 

Všichni lidé budou postaveni před Boží soud a každý člověk bude souzen podle svých skutků, 

které ve svém životě vykonal.  

Skutky, které nebudou Bohem přijaty, budou postaveny před Jeho soud. Skutky, které Bůh 

přijme, pak za ně dostaneš odměnu. 

 

Matouš 16:27  Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí 

každému podle jeho jednání.  

 

My nemáme soudit tento svět, protože tento svět je už odsouzen samotným Bohem, je prokletý. 

My máme jen lidi varovat, aby se zachránili z tohoto zvráceného pokolení.  

 

Když byli první učedníci pokřtěni o letnicích Duchem svatým, pak jejich první kázání nebylo o 

prosperitě, o požehnání, ani o dobrém životě na zemi, ani o výhodách, které přináší víra.  

Když kázal Petr pod pomazáním Ducha svatého, pak byli lidé zasaženi v srdci za to, že 

nepřijali Ježíše Krista a byli účastni jeho ukřižování. 

 

Skutky apoštolské 2:36  Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste 

ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem." 

37  Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme 

dělat, bratří?" 

38  Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na 

odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. 

39  Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš 

Bůh." 

40  A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto 

zvráceného pokolení!" 

41  Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. 

42  Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. 

43  Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. 

 

Petr pod pomazáním Ducha svatého řekl lidem, že mají vinu na tom, že Ježíš Kristus byl 

ukřižován. Když přijde Duch svatý mezi lidi, tak nejdříve zjeví hříchy lidu, usvědčí z hříchu 

každého člověka. Proč by se měli lidé obracet, když si myslí, že nemají žádnou vinu. Lidé musí 

vědět za co budou souzeni. Proto i první učedníci a všichni proroci před nimi lidem 

vysvětlovali, za co budou souzeni.  

Mnozí křesťané svědčí lidem přesně opačně. Říkají jim hlavně to, že je má Bůh rád, že se za ně 

obětoval, že jim chce ve všem požehnat atd. To všechno je pravda, ale pokud lidé necítí za své 

činy výčitky svědomí a necítí žádnou vinu, pak Boha považují za takového dobráka, který všem 

odpouští hříchy i těm, kteří ani nečiní pokání, že je miluje takové jací jsou - bez proměny a bez 

obrácení se, že mu nevadí, že hřeší a vůbec se nehněvá i když páchají zlo a ve skutečnosti 

vytvářejí obraz o změkčilém, sentimentálním Bohu, který člověka tak miluje, že ho vlastně ani 

nemůže odsoudit.  
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Falešný obraz o Bohu, který nevykonává soud a který nic nevykoná, že je to takový 

humanistický Bůh, který nakonec všechny lidi spasí.   

 

O Ježíši je psáno něco úplně jiného. 

 

Když přijde Ježíš usvědčí všechny bezbožné. Bůh nemůže nikoho potrestat bez usvědčení a bez 

soudu. 

Judův 1:15  aby vykonal soud nade všemi a usvědčil všechny bezbožné z jejich skutků, které 

kdy ve své bezbožnosti spáchali, i ze všech zpupných řečí, které ti hříšníci mluvili proti němu. 

 

Jan 9:39  Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo 

vidí, byli slepí." 

 

Jan 5:22  Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, 

 

Poprvé přišel Ježíš jako Spasitel  a zachránce, podruhé se vrátí jako soudce světa v moci a slávě 

svých andělů. 

 

Bůh bude soudit svět podle své pravdy.  

Žalmy 96:10  Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím 

neotřese. On povede při národů podle práva. 

11  Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburácí, 

12  pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese 

13  vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a 

národy podle své pravdy. 

 

Mnoho lidí nechápe, že rozhodující jsou Boží zákony a Boží pravdy, než lidské výmysly.  

Bůh nezmění svůj názor na soud jen proto, že se stále vyvíjí nové technologie a jsou odmítány 

morální a duchovní zákony, která vydal samotný Bůh.  

Někteří chtějí přizpůsobit Boží slovo k dnešní době a prohlašují, že už to nejde brát tak vážně. 

Že přece musíme být tolerantní k hříchu, k homosexualitě, ke smilstvu, že se musíme 

přizpůsobit nové době.   

 

V čem tedy spočívá soud.  

 

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. 

21  Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v 

Bohu." 

 

Lidé odmítají se před Bohem pokořit a odmítají Ježíše Krista přijmout za Krále a Pána světa.  

Ignorují Ho a dělají, jako by byli pány na zemi oni. Pýcha a domýšlivost jsou hlavní příčiny 

pádu člověka.  

Budou se posmívat věřícím.   

 

2 Petr 3:3  Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim 

zachce, 

4  a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, 

všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření." 
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5  Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z 

vody a před vodou chráněny. 

6  Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. 

7  Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh 

je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. 

8  Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let 

a `tisíc let jako jeden den´. 

9  Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, 

protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 

 

Nikdy se nenechej odradit nějakými lidskými bezbožnými řečmi. Jdi v proudu Ducha svatého 

až do cíle. Zatím Pán čeká, až dostane povel od Otce, aby sestoupil na zemi, tehdy proběhne 

první soud nad lidmi.  

 

2 Tesalonickým 1:6  A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem, 

7  a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými 

anděly, 

8  aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají 

poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. 

9  Jejich trestem bude věčná záhuba `daleko od Pána a slávy jeho moci´, 

 

Bůh se nebude s nikým dohadovat a hádat. Před Ježíšovým příchodem Pán pošle své anděly, 

aby ze země vybrali každého kdo se dopouští nepravostí. 

 

Matouš 13:40  Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. 

41  Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo 

se dopouští nepravosti, 

42  a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. 

43  Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!" 

 

Podle dalších zjevení z písma před příchodem Pána na zemi zahynou dvě třetiny židů (Zach.13) 

a jedna třetina lidí z celé populace lidstva (Zj. 9,15).   

 

Zacharjáš 13:2  "V onen den, je výrok Hospodina zástupů, vyhladím ze země jména 

modlářských stvůr, takže už nikdy nebudou připomínána. Vypudím ze země rovněž proroky a 

ducha nečistoty." 

 

Bůh vypudí falešné proroky, vyhladí modlářské chrámy, kostely a různé modloslužebné 

předměty. Všechny sochy uctívající nějaké "bohy", všechny mešity budou zničeny. Nikdy už 

nebudou falešná náboženství. Falešná náboženství jsou všechna, která odmítají Ježíše Krista za 

jediného Spasitele světa a která odmítají Ducha svatého. 

 

Nad Izraelem je rovněž vyhlášen Boží soud. 

Zacharjáš 13:8  Z celé země, je výrok Hospodinův, budou dvě třetiny vyhlazeny, zajdou, jen 

třetina v ní zbude. 

9  Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se 

zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: »Toto je můj lid.« A oni 

řeknou: »Hospodin je můj Bůh.«" 

 

Pak v Zacharjáši 14 popisuje prorok, že Pán se postaví na Olivovou horu, která se rozpoltí, 

shromáždí k Jeruzalému všechny národy a bude bojovat proti oněm pronárodům.  
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Zacharjáš 14:3  Hospodin vytáhne a bude bojovat proti oněm pronárodům, jako bojoval 

kdysi v den bitvy. 

4  V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová 

hora se rozpoltí vpůli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k 

severu a polovina k jihu. 

Zacharjáš 14:7  A Nastane den jediný, známý jen Hospodinu, kdy nebude ani den noc; i za 

večerního času bude světlo. 

8  V onen den poplynou z Jeruzaléma živé vody, polovina k moři východnímu, polovina k 

západnímu, v létě jako v zimě. 

9  Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno 

jediné. 

 

Příchod Ježíše Krista bude velmi slavný a přitom bude ze země odstraněn každý, kdo se 

dopouští zla.  (Matouš 13:40-43)   

Pak se ujme Pán Ježíš Kristus vlády nad zemí na dobu 1000 let společně s těmi, kteří mají účast 

na prvním vzkříšení.   

 

Zjevení Janovo 20:6  To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním 

vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a 

budou s ním kralovat po tisíc let. 

 

Ježíš Kristus se ujme politické vlády nad celou zemí. Nikdo mu v tom nezabrání. Jeho je země i 

celý vesmír patří jemu.  

 

Dnes je situace taková, že polovina lidí se bouří proti Bohu a druhá polovina je neutrální.  

Musí nastat většinová vzpoura proti Bohu a pak přijde Ježíš Kristus. 

 

Musíš se držet Božího slova i když svět se zblázní. Pravda tě činí silným a neporazitelným v 

duchovní oblasti.  

Musíš se naučit žít v přirozené oblasti i v nadpřirozené oblasti. Jsme realisté ne idealisté. 

Nevěříme v neskutečné ideály, ale v reálné Boží království.  

Některé činnosti nám Bůh svěřil do přirozené oblasti, některé do nadpřirozené.  

Ježíš žil na zemi v těle, ale čerpal svoji duchovní sílu z nebe.  

 

Vítězíme skrze víru v Ježíše Krista a navíc je s námi více Božích andělů, než nepřátelských 

andělů (těch je jen jedna třetina, která byla vyhozena z nebeského království po vzpouře 

satana).  

 

Veď dobrý boj víry až do vítězství. S Ježíšem jsme vítězové, jen když zůstáváme pod vedením 

Ducha svatého. Vavřín vítěze získá jen ten, kdo vytrvá ve víře až do konce. 

 

Zjevení Janovo 2:26  Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad 

národy: 

 

K. J. 

 

 

 

 

 

 

 


