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O čem je křesťanství? 
 

Ježíš Kristus přinesl zjevení o existenci nebe a pekla, o věčném životě. Lidem, kteří milují 

pravdu se nechává poznat. K ostatním lidem mluví v podobenstvích. 

 

Matouš 13:10  Učedníci k němu přistoupili a řekli: "Proč k nim mluvíš v podobenstvích?" 

11  On jim odpověděl: "Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není 

dáno. 

12  Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. 

13  Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. 

14  A plní se na nich proroctví Izaiášovo: `Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně 

budete hledět a neuvidíte. 

15  Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí 

očima a ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se - a já je neuzdravím.´ 

16  Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. 

 

Každý člověk je milován Bohem, ale ne každý je vděčný za svůj život Bohu a ne každý miluje 

pravdu, která by ho vysvobodila z hříchu a smrti. Lidé pro svoji pýchu se nechtějí pokořovat 

před Bohem a proto nerozumí ani oběti Ježíše Krista. Ďáblovi se podařilo převrátit pravé 

evangelium v nějakou náboženskou karikaturu. Nepraví služebníci se zaměřují místo zjevení  

Spasitele Ježíše Krista, na prosperitu, na to, aby se věřící měli na zemi hlavně dobře, aby měli  

to "zdravíčko" a to "štěstíčko". Duchovní podstata věčného života je zakrývána potřebami lidí 

na této zemi. Podle toho se také dělají různá shromáždění v církvích, která se zaměřují na 

úspěch v tomto světě, na velikost církve - "chceme být největší", chceme být úspěšní, bohatí, 

nejlepší. Podporuje se spíše egoismus, egocentrismus, zahledění se na sebe a na své potřeby.   

      

Když Ježíš přišel mezi lidi, tak mu mnozí vůbec nerozuměli co po nich žádá.  

Chtěli žít podle Mojžíšova zákona a mysleli si, že tím získají věčný život, když budou 

dodržovat zákony a předpisy. Ježíš je vyvedl z omylu, že dodržováním zákonů a předpisů se 

ještě člověk nestane způsobilým pro život v Božím království. Protože i když někdo dodržuje 

zákony a předpisy může být sobecký člověk, lhář, pomlouvačný, člověk hádavý, nenávistný, 

závistivý, bez lásky a bez soucitu. A takoví lidé nevejdou do Božího království, i kdyby 

dodržovali všechny zákony a předpisy. Zákony a předpisy musel Bůh dát bezbožným lidem 

proto, aby se předčasně nepovraždili a nezničili. 

Lidé, kteří mají Boží zákony v srdci, vědí jak se mají chovat a jednají podle Boží vůle. Lidé 

kteří nemají Boží zákony v srdci se chovají k sobě mnohdy jako hovada (kralický překlad). 

 

Co požaduje Ježíš Kristus, aby se změnilo v člověku?  

 

Matouš 15:17  Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? 

18  Však to, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje. 

19  Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá 

svědectví, urážky. 

20  To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje." 

 

Bůh vyžaduje pokání a proměnu srdce. Nepomůže ti jen žít podle zákonů, když se chováš ke 

své ženě jako barbar, který si myslí, že žena je jen na věření a uklízení. 

 

Ježíš vytýkal zákoníkům, farizeům a všem lidem, kteří nečiní pokání jejich pýchu.  

 

Matouš 23:11  Kdo je z vás největší, bude váš služebník. 
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12  Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. 

13  Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami 

nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. 

14  Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých 

modliteb; proto vás postihne tím přísnější soud. 

15  Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho 

novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami. 

 

23  Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a 

nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit 

a to ostatní nezanedbávat. 

24  Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete! 

25  Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou 

plné hrabivosti a chtivosti. 

26  Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek. 

27  Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí 

vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. 

28  Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. 

29  Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky 

spravedlivých 

 

Ježíš Kristus nepřišel hlavně proto, aby nám vylepšil životní úroveň na zemi. Vysvětlil lidem, 

že kdo nebude činit pokání ze své zkorumpované a zlé přirozenosti, nevejde do Božího 

království.  

Bůh chce po tobě úplnou proměnu v CHARAKTERU. Pokud se nezměníš ve svém nitru, 

nevejdeš do Božího království, i když jsi uvěřil v Ježíše Krista, i když ses nechal pokřtít ve 

vodě i v Duchu svatém.  

     Bůh ti dává čas na pokání. Život věčný dostaneš z milosti, ne za zásluhy a dodržování 

zákonů a předpisů. Ale pokud během svého života nebudeš usilovat o duchovní proměnu k 

obrazu Božímu, nevejdeš do Božího království.  Ježíš řekl, že považuje za důležitější právo, 

milosrdenství a věrnost než odevzdávání desátků a dodržování předpisů. Ty se mají 

samozřejmě také dodržovat, ale důležitější je láska, věrnost, sebeovládání, tichost, pokora, 

čistota, dobrota atd. 

 

Jan 5:39  Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. 

40  Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. 

41  Nečekám slávu od lidí. 

42  Ale o vás jsem se přesvědčil, že v sobě nemáte lásku k Bohu. 

 

Uvažuj o tom jaké vlastnosti máš mít, abys vešel do Božího království. 

 

Galatským 5:18  Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem. 

19  Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, 

20  modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, 

21  závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří 

takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. 

22  Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 

23  tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. 

24  Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. 

25  Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. 

26  Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden 

druhému. 
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Pokud se stále hádáš se svojí ženou, pak nevejdeš do Božího království a tvoje křesťanství je 

falešné, jen samá přetvářka a uhýbání z pravdy. 

 

Bůh žádá, aby každý křesťan nesl dobré ovoce.  

 

Matouš 12:33  Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho 

ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. 

34  Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa 

mluví. 

35  Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší 

zlé. 

36  Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den 

soudu. 

37  Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen." 

 

Tvůj jazyk a tvá ústa prozrazují jaký jsi člověk  

- jestli mírný, nebo agresívní 

- pokojný, nebo nervózní, 

- tichý, nebo ukřičený 

- vlídný, nebo nadávající sprostými slovy 

- egoistický, narcistický zahleděný jen do sebe, nebo přející dobré druhým lidem 

- laskavý, nebo buran, který všechno ničí 

- člověk, který snese kritiku a nebo hádavý prosazující své názory 

 

Tyto a další vlastnosti tě buď pustí do Božího království, nebo půjdeš do pekla.  

 

Nikdo v nebi nemá zájem poslouchat a snášet tvé urážky, řvaní, osočování, tvoje povyšování 

se, tvoji pýchu, egocentrismus - já, já, já jenom já.  

Pokud se nezměníš ve svém nitru a ve svém charakteru, pokud se nepokoříš a nebudeš činit 

pokání ze svého zkaženého charakteru, ze svého zlého chování vůči svým nejbližším i vůči 

ostatním lidem - nevejdeš do Božího království a za své zlé jednání i mluvení budeš odsouzen. 

 

Ježíš Kristus řekl, že se stará o lidi, kteří se nechají očistit a řekl jim toto podobenství: 

 

Jan 15:1  "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. 

2  Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby 

nesla hojnější ovoce. 

3  Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. 

4  Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li 

při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. 

5  Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; 

neboť beze mne nemůžete činit nic. 

6  Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do 

ohně a spálí. 

7  Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. 

8  Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. 

9  Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 

 

Na Ježíše jsou obrazně "naroubováni" všichni lidé, kteří uvěřili v Ježíše Krista, nechali se 

pokřtít ve vodě a v Duchu svatém. Pak nastává období ošetřování a očišťování.  



 4 

Když "ratolest" nenese ovoce, tak takovou Otec odřízne od kmene - od Ježíše Krista. Dává 

každému čas k pokání a k obrácení, k nápravě. Jenže mnozí křesťané si falešně myslí, že po 

uvěření nemusí se sebou nic dělat. Bůh počká nějakou dobu, dokonce i požehná takovému 

člověku. Když pak vidí, že člověk po obrácení nenese žádné dobré ovoce, tak ho odstřihne od 

své výživy a takový člověk duchovně "uschne". Většinou se to děje tak, že po uvěření pokud 

člověk žije jen z víry druhých lidí a ze zázraků, chodí z konference na konferenci a přitom 

nebuduje svoji víru a neproměňuje se ve svém charakteru, duchovně neroste a "uschne". 

Protože nemá vybudovanou svoji vlastní víru, za nějaký čas ho přestane shromáždění věřících 

bavit, protože nepřilnul k Ježíši Kristu celým srdcem, celou duší. Pak věří jen pokud se něco 

děje. Jakmile se nic zvláštního neděje odpadá a začne nejdříve vynechávat společná 

shromáždění, až nakonec úplně odpadne od víry v Ježíše Krista a ztratí věčný život.  

Většinou takoví lidé to zkusí někde jinde pod záminkou "že chtějí zkusit něco nového". 

Nic nového neuslyší. Nikdo ti nemůže dát lepšího Ježíše Krista než toho, kterého jsi poznal a 

přijal.  Takže Otec sleduje tvojí víru a zkouší tě. Když nevidí žádný pokrok - odstřihne tě od 

Boží výživy. 

 

Jiný případ je, když se podřídíš a chceš změnu ve svém životě a přitom ještě děláš nějaké 

hříchy, nebo hříšky a mrzí tě tvůj neobrácený a neproměněný charakter. V takovém případě je 

napsáno, že Otec tě čistí, ošetřuje, vyučuje, vyhazuje z tebe nečistotu i démony, abys mohl nést 

lepší ovoce. 

Jsme všichni v období proměny a pročišťování. Nesmíš to nikdy vzdát a říkat, že to nezvládneš.  

Ježíš Kristus je na tvé straně a bude ti vždycky pomáhat, pokud si uchováš pokorné a poslušné  

srdce.  

Pak je řečeno, že kdo zůstane s Ježíšem ve věrnosti, ať prosí oč chce a bude to mít. 

Vyslyšené modlitby jsou jen pro věrné a poslušné křesťany. Ostatní nedostanou nic. 

Navíc Ježíš si tě zamiluje a s Otcem si u tebe učiní příbytek - stálou Boží přítomnost. 

To je to, co odděluje pravé věřící od falešných - Boží přítomnost v životě křesťana.  

 

Nestačí jen znát písmo, nestačí dodržovat zákony a předpisy, nestačí se jen účastnit nějakých 

Bohoslužeb. Pokud neponeseš dobré ovoce - lásku, radost, pokoj, trpělivost, sebeovládání atd.  

a s tím spojené dobré skutky, nemůžeš vstoupit do Božího království. 

 

KJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


