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Obraťe se a čiňte pokání.   
 

Mnoho lidí se ptá, proč zrovna jemu se děje tolik zlého, nemoci, pohromy, předčasné úmrtí v 

rodině, neštěstí, úrazy a pod. Nejsi sám, komu se děje zlo v životě. Dokud nepřejdeš na stranu 

vítěze Ježíše Krista, pak budeš stále v ohrožení od satana a démonů. Lidé si neuvědomují, že 

svým vzdorem vůči Bohu si přivádějí mnohá trápení a satan toho využívá k ničení jejich životů.  

Ježíš Kristus přišel, aby zmařil činy ďáblovy a nabídl lidem vysvobození z prokletí, ze smrti i z 

moci hříchu. Přesto mnozí lidé žijí tak, jako by se jich to netýkalo. Pán řekl lidem o nebezpečí,  

které jim hrozí, když Ho budou ignorovat. 

 

Lukáš 13:1  Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil 

Pilát s krví jejich obětí. 

2  On jim na to řekl: "Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli 

vytrpět?" 

3  Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. 

4  Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než 

ostatní obyvatelé Jeruzaléma? 

5  Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete." 

6  Potom jim pověděl toto podobenství: "Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro 

jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. 

7  Řekl vinaři: `Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. 

Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?´ 

8  On mu odpověděl: `Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. 

9  Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit´."   

 

V tomto textu jsou tři příběhy. První mluví o Galilejcích, kteří sloužili Bohu a přinášeli mu 

oběti zvířat. Pilát tehdejší zástupce římské říše, tvrdě potlačoval každou rebélii proti Římu a v 

jednom případě nechal pozabíjet lidi, kteří zrovna měli bohoslužbu. Někteří lidé si myslí, že 

jsou ochráněni právě proto, že jsou v nějaké církevní budově - v kostele nebo na nějakém 

"svatém" místě. Je to velký omyl, satan neuznává církevní budovy ani žádná "svatá" místa. Kde 

může, tam zaútočí. Budova tě nezachrání, ani žádný svatý, ani žádný svatý obrázek nebo socha 

ani růženec pověšený v autě. Byl případ, kdy lidé se chtěli ukrýt před bouřkou a nebezpečím 

blesku u železného kříže. Blesk udeřil do toho kříže a na místě zemřelo přes 100 lidí. Tento pro 

mnohé posvátný symbol nikoho nezachrání.  

     Druhý příběh je o neštěstí, které se stalo v Siloe. Spadla věž a zabila 18 lidí. Tito lidé vůbec 

netušili, že je to jejich poslední den života a Pán prohlásil, že všichni skončili v pekle. Když 

mluví Pán o zahynutí, myslí tím neodvratitelný stav. Kdy už se nejde nijak zachránit.  

Neznáš ani dne ani hodiny, kdy odejdeš z tohoto světa. Proto máš být připraven už dneska.  

     Třetí příběh je o tom, že Bůh dává čas lidem na to, aby mohli začít činit pokání a dávat 

dobré  ovoce. I když ještě nečiní pokání přesto jim dá to nejlepší co potřebují, aby si mohli 

rozmyslet, jestli budou nést ovoce nebo ne. Žijeme v době kdy máme vyšší životní úroveň než 

naši předci a Bůh nám žehná v naši zemi. To ale neznamená, že nám nehrozí Boží soud. Pokud 

se lidé neobrátí ze svého hříšného života, všichni skončí v pekle i když se mají dnes dobře.  

Bůh jim řekne, "dal jsem vám dobrou zemi dostatek i nadbytek, ale nebyli jste vděčni".  

 

Ještě jeden příběh o lehkovážném přístupu a nebezpečí věčného zatracení. 

 

Lukáš 16:19  Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle 

hodoval. 

20  U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, 

21  a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a 

olizovali jeho vředy. 
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22  I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. 

23  A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. 

24  Tu zvolal: `Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku 

prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.´ 

25  Abraham řekl: `Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a 

Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš. 

26  A nad to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo - i kdyby chtěl, nemůže odtud k 

vám ani překročit od vás k nám.´ 

27  Řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, 

28  neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.´ 

29  Ale Abraham mu odpověděl: `Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!´ 

30  On řekl: `Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.´ 

31  Řekl mu: `Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z 

mrtvých.´" 

  

Když se podíváme na tento příběh, pak zazní otázka, proč boháč skončil v pekle a ten chudák v 

nebi. Není to o penězích a chudobě co dostává lidi do pekla a do nebe. Mnozí bohatí budou v 

nebi a zase mnozí chudí budou v pekle. V tomto příběhu je ale ukázán důvod proč někdo 

skončí v pekle a proč někdo skončí v nebi. Ten bohatý neskončil v pekle protože byl bohatý, 

ale proto, že žil hříšným a rozmařilým životem. Nečinil pokání ze svých hříchů, jen hodoval 

opíjel se nebral ohled na nikoho. Ani nebyl milosrdný k tomu chudákovi, který by rád dostal 

aspoň zbytky z jeho stolu. Žil v sobectví, lakomství, chamtivosti, nevázanosti, ve svém 

egoismu a pýše. To jsou vlastnosti, které ho stáhly do pekla.  

   Další vlastnost, kterou měl, bylo to, že odmítal proroky o kterých věděl, odmítal i v pekle 

slovo od Abrahama, který mu řekl proč teď trpí. Za svého života nechtěl se podřídit Bohu. Ve 

skutečnosti říkal, já Boha nepotřebuji, já se mám dobře i bez Boha. Pamatuj, že i když jsi 

bohatý, nepatříš sám sobě.  

    Ty ses sám nestvořil, ale bylo ti dovoleno se narodit a to jen díky Boží milosti. Všechno co 

máš a vlastníš patří Bohu. Tobě na tomto světě nepatří vůbec nic a nemůžeš to ani udržet. Jak 

to můžu tvrdit? Jednoduše.  Když zemřeš, vezmeš si z toho co jsi nashromáždil něco do nebe? 

Nebo budeš si užívat hmotných statků i svého těla po smrti? Co si vezmeš po svém posledním 

vydechnutí?  Nic. Z toho vyplývá, že nejsi vlastníkem hmotných statků, jen uživatelem a 

správcem. Pokud tento pozemský statek užíváš a spravuješ v souladu s Boží vůlí, pak tě Bůh za 

to pochválí a v nebi ti dá svoji odměnu. Pokud tyto pozemské statky prohýříš, propiješ a 

použiješ jen pro své sobectví, pak tě za to Bůh neodmění, ale odsoudí. Prohýřil jsi Jeho 

majetek.  Navíc jsi odmítl činit pokání ze svých hříchů a odmítl ses pokořit před stvořitelem 

světa před Ježíšem Kristem Nazaretským. On jediný může smazat tvůj hřích a odpustit ti 

každou vinu.  

Co ten chudák, proč se dostal do nebe? Proto že byl chudý? Ne, proto že se ve svém životě 

neprovinil proti Bohu, neuchýlil se ke krádeži i když byl chudý a neměl ani co jíst. Nepodlehl 

tomu pokušení pomoci si k bohatství lstí, krádežemi, podvody a radši trpěl nouzi, než by se  

zpronevěřil Bohu. Proto ho andělé přenesli do ráje. A zřejmě je tam ještě jedna věc, o které se 

tam nepíše. Musel být věřící v Boha a ctil Boží zákony a nařízení. Nežil zjevně ve hříchu. Jinak 

by ho Bůh nepřijal.  

Problém záchrany lidí není tedy v bohatství nebo v chudobě, ale v tom, jak se lidé postaví k 

pravdě, kterou představuje Ježíš Kristus Nazaretský. On je ta cesta, pravda i život.  

Proto neodsuzuj předčasně bohaté, za to, že jsou bohatí ani chudé, že jsou chudí.  

Každý může uvěřit v Ježíše Krista a každý se může obrátit.  

Když budeš naopak závidět bohatým a úspěšným lidem, pak žiješ ve hříchu a nevejdeš do 

Božího království. Závist, zášť a nepřejícnost je hřích. Každá nepravost je hřích.  
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Z těchto příkladů je vidět, že nejdůležitější ze všeho je, být připravený. Musíš zkontrolovat svůj 

život, jestli máš odpuštěny hříchy a jestli nežiješ vědomě ve hříchu, aby ses nepřipravil o věčný 

život.  

 

Skutky apoštolské 2:38  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." 

 

Tady apoštol Petr mluví o pomoci z nebe, abys dokázal žít život bez hříchu. A tím pomocníkem 

je Duch svatý, který ti dává sílu nehřešit.  

 

 

Galatským 5:16  Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte. /Kralický překlad/ 

 

Galatským 5:16  Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne 

vaše přirozenost. 

17  Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o 

naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. 

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. 

 

Takže tu máme skutky těla, které vedou  ke smrti a pak jsou tu skutky Ducha svatého, které 

vedou k životu.  

Proč má tělo takový vliv na náš budoucí život? V těle Adam zhřešil ke smrti a všichni po 

Adamovi umírají. Proto budeš muset celý život vést tento boj mezi tělem a tvým duchem, co 

zvítězí, takový budeš. Buď budeš tělesný člověk a bez moci Boží, bez zázraků a bez vítězství v 

tomto světě. Nebo budeš duchovní člověk vedený Duchem svatým a zažiješ zázraky, zažiješ 

Boží moc a budeš vítězit nad ďáblem, nad démony i nad svými vášněmi a sklony.  

Mnoho lidí odpadlo od Ježíše Krista proto, že si mysleli, že po svém uvěření nemusí bojovat se 

zlem, se svými žádostmi. Vzdali tento boj víry a proto zemřeli a skončili v pekle.  

 

Záchrana a spasení je závislá na tvém stavu teď. Jestliže buduješ ovoce Ducha svatého - lásku, 

radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání, pak nebudeš bez 

Božích skutků a uvidíš zázraky na vlastní oči.  

Mnozí si myslí, že křesťanství je o tom, že všechno udělá za ně Pán Ježíš Kristus. Nechtějí 

pracovat, nechtějí se namáhat, nechtějí překonávat zlo, nechtějí se modlit ani postit, nechtějí  

bojovat boj víry. Dříve nebo později odpadnou. Proč? Protože si nevybudovali žádnou víru a 

žili z víry druhých lidí. Pak je to přestalo bavit.  

Proč někteří lidé bloudí z církve do církve? Protože hledají spíše nějakou výhodu a hlavně 

nechtějí, aby jim někdo něco říkal k nápravě, jen mi nic neříkejte a nechte mě být. Nechci 

slyšet pravdu.  
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Duch svatý právě proto přišel, aby nás usvědčil z hříchu a vede nás k tomu, abychom činili 

pokání - nápravu a zachránili si život. Bez obrácení a pokání není žádné spasení a věčný život. 

Když se však obracíš od svého zlého a neplodného života, pak ti Pán pomáhá a dovede tě do 

svého království.  

Lhostejnost a vlažnost tě nepustí do nebeského království.  

 

Jan na ostrově Patmos měl zjevení Ježíše Krista, který mu řekl: 

 

Zjevení Janovo 3:14  Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, 

svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího: 

15  "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! 

16  Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. 

17  Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a 

nuzný, slepý a nahý. 

18  Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses 

oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. 

19  Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. 

20  Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a 

budu s ním večeřet a on se mnou. 

21  Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem 

na jeho trůn. 

22  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím." 

 

Nic nedělání tě nepustí do nebe. Nečinění nápravy svého života tě také nepustí do nebe. 

Musíš se rozhodnout jít po cestě víry a přitom napravovat své nedostatky.  

Nesmíš si dovolit lenošit a spoléhat na milost, že to všechno vyřídí Pán. Lenoch se také 

nedostane do Božího království.  

 

Matouš 16:24  Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi 

svůj kříž a následuj mne. 

25  Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, 

nalezne jej. 

26  Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk 

svůj život zpět? 

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

podle jeho jednání. 

 

Tvůj život má nesmírnou cenu a stojí za to ho zachránit. Stojí za to žít vírou, která tě dovede  

do cíle - do věčného života v Božím království.  

 

KJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


