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Spasení je podmíněné. 
 
1. Timoteovi 2:3  To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, 
4  aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 
 
Vlnu nevole způsobila amnestie prezidenta. Má být, nebo nemá? Boží slovo vyučuje, že Ježíš 
Kristus propouští zajaté ďáblem, uzdravuje a osvobozuje od démonů.  
Toto propuštění z ďáblova zajetí je však podmíněné. Aby se člověk vymanil z moci zla, musí 
se rozhodnout poslechnout Ježíše Krista, přijmout Ho za svého spasitele a pak musí činit 
pokání ze svých hříchů a opustit je.  
Do Božího království nevejde nikdo, kdo se nezaváže Ježíši Kristu, že ho chce poslouchat a 
následovat. Správná amnestie by zněla: „Budete propuštění z vězení za přepokladu, že 
přestanete krást, vraždit, znásilňovat a všechny věci, co jste nabyli nespravedlivě vrátíte“.  
 
Příklad z písma.  Pán odpouštěl smilnicím za určitých podmínek.  
 
Lukáš 7:37  V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě 
farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, 
38  s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, 
líbala je a mazala vzácným olejem. 
39  Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu: "Kdyby to byl prorok, musel by 
poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice." 
40  Ježíš mu na to řekl: "Šimone, chci ti něco povědět." On řekl: "Pověz, Mistře!" - 
41  "Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. 
42  Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději?" 
43  Šimon mu odpověděl: "Mám za to, že ten, kterému odpustil víc." Řekl mu: "Správně jsi 
usoudil!" 
44  Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi: "Pohleď na tu ženu! Vešel jsem do tvého domu, ale 
vodu na nohy jsi mi nepodal, ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. 
45  Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. 
46  Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. 
47  Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu 
se málo odpouští, málo miluje." 
48  Řekl jí: "Jsou ti odpuštěny hříchy." 
49  Ti, kteří s ním byli u stolu, si začali říkat: "Kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy?" 
50  A řekl ženě: "Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!" 
 
Jan 8:3  Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji 
doprostřed 
4  a řeknou mu: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. 
5  V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" 
6  Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. 
7  Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: "Kdo z vás je bez hříchu, první hoď 
na ni kamenem!" 
8  A opět se sklonil a psal po zemi. 
9  Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až 
tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. 
10  Ježíš se zvedl a řekl jí: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?" 
11  Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš jí řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" 
 
Ježíš Kristus dnes dává milost všem, kteří Ho přijmou, neodmítnou a činí pokání.  
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Další příklad.  
Matouš 9:27  Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, 
Synu Davidův!" 
28  A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že to mohu 
učinit?" Odpověděli mu: "Ano, Pane." 
29  Tu se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám staň." 
30  A otevřely se jim oči. Ježíš jim pohrozil: "Ne, aby se to někdo dověděl!" 
 
Pro koho je milost? Pro všechny, kteří prosí Ježíše Krista o milost o odpuštění svých hříchů. 
Pro ostatní je soud.  
Další příklad je o vrchním celníkovi, který okrádal lidi. Ježíš ho neodmítl dopředu a dokonce 
s ním šel do domu. On se obrátil. 
 
Lukáš 19:2  Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; 
3  toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro 
zástup spatřit. 
4  Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. 
5  Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes 
musím zůstat v tvém domě." 
6  On rychle slezl a s radostí jej přijal. 
7  Všichni, kdo to uviděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!" 
8  Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže 
jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." 
9  Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. 
10  Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo." 
 
Ježíš neodmítl hříšného člověka, ale nabídl mu smíření s Bohem, když vešel do jeho domu. On 
to pochopil a obrátil se. Vrátil to, co ukradl. To je pravé pokání. Nemůže být nikdo omilostněn, 
když ukradl miliony a nechce je vrátit. Může si je nechat a půjde do pekla a nebo je vrátí, na 
čas půjde do vězení, ale získá věčný život. Světský soud není spravedlivý, nerozlišuje mezi 
těmi, kdo činí pokání a kdo ne.  
 
Pro Boha je nepřijatelný život ve smilstvu, pro svět ano. Za to tě světský soud neodsoudí, Bůh 
ano. Svět neodsoudí homosexualitu, Bůh ano. Proto je různé chápání spravedlivého soudu u lidí 
bez Boha a u lidí žijící s Bohem.  
Nemůžeš posuzovat tento svět podle lidských soudů, ale podle Božích soudů. Lidé musí vědět, 
co je hřích, co není, co je zlo a co je dobro.  Kdo to může posoudit?  
 
1 Korintským 2:15  Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být 
nikým správně posouzen. 
 
Jedině člověk naplněný Duchem svatým je schopen rozsuzovat a posuzovat co je zlo a co je 
dobro, co je Boží vůle a co není. Když máš mysl Kristovu, a je v tobě Duch svatý, pak mluvíš 
stejně jako Ježíš Kristus a jednáš  podle toho, jak tě vede Duch svatý.  
Všechno ostatní je jen souboj názorů a přesvědčení. I prezidentská volba je souboj názorů a 
přesvědčení. Nejsou na světě dva lidé, kteří by se ve všech otázkách života shodli bez jediného 
rozdílu.  
 
U Boha je to jinak.  Mezi Otcem, Synem a Duchem svatým je dokonalá jednota. 
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Jan 17:20  Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; 
21  aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět 
uvěřil, že jsi mě poslal. 
22  Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - 
23  já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě 
poslal a zamiloval sis je tak jako mne. 
24  Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou 
slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. 
 
Božím přáním je, aby tvé myšlenky a rozhodování byly v souladu s Jeho vůlí. Když Bůh řekne, 
že něco je hřích, tak i ty řekneš je to hřích. Jednota v Duchu svatém otevírá duchovní dveře 
k zázrakům, divům. Taková církev je nezničitelná. Ďábel stále vnáší mezi lidi nejednotu, 
rozpory, hádky. Kvůli tomu se rozcházejí manželské páry, kvůli tomu máme tolik politických 
stran a kvůli tomu se lidé nejsou schopni domluvit na společných věcech.  
 
Křesťané mají usilovat o jednotu v Duchu svatém. Nemůžeš se spojovat s lidmi, kteří uctívají 
modly, panenku Marii, nebo nějaké svaté a mrtvé. Proto je tolik různých církví a náboženských 
směrů. Tvé poznání je jen částečné a během života musíš korigovat své názory v souladu 
s Božím slovem. Každý nemá takové zjevení pravdy jako Šándor Neméth. Proto je třeba se učit 
od těch, kteří jsou ve větší jednotě s Pánem Ježíšem Kristem, než jsi ty.  
 
Víš, že budeme soudit anděly?  
 
1 Korintským 6:1  Jak to, že se někdo z vás opovažuje, má-li spor s druhým, jít k pohanským 
soudcům místo k bratřím? 
2  Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni 
rozsuzovat takové maličkosti? 
3  Nevíte, že budeme soudit anděly? Tím spíše věci všedního života! 
4  Máte-li spory o tyto všední záležitosti, proč se obracíte k těm, kdo nemají s církví nic 
společného? 
5  K vašemu zahanbení to říkám. Cožpak není mezi vámi nikdo rozumný, kdo by dovedl 
rozsoudit spor mezi bratřími? 
6  Ale bratr se soudí s bratrem, a to před nevěřícími! 
 
Čím více se budeš držet Božího slova a Božích pravd, tím více si nebudeš rozumět se světem. 
Jsou to nůžky, které se rozevírají. Jdeme jiným směrem, než jde svět. Nemůže nikdo chápat 
Boží království a jeho spravedlnost, pokud nepřijme stejného Ducha svatého, jako máš ty. 
Stejný Duch svatý vedl Ježíše na této zemi a stejný Duch svatý vedl všechny proroky od 
stvoření světa.  
 
Jenom Duch svatý ti dá pochopení dnešní doby a zjevení.  
 
Co můžeš posuzovat?  

- otázky víry a spasení. Každý ať má jistotu spasení v Ježíši Kristu 
- co je dobro a zlo, právo a spravedlnost podle Božího slova. 
- můžeš rozsuzovat myšlenky a názory lidí, zda jsou z Boha, z těla, nebo z ďábla. 
- můžeš rozpoznat, co ti prospívá a co ti škodí. Jsou lidé, kteří nevidí nebezpečí např. ve 

zlé kultuře. 
 

1. Nejdříve musíš prozkoumat svoje vlastní jednání a chování, zda je v souladu s Boží 
vůlí. 
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2 Korintským 13:5  Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což 
nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Ledaže jste před ním neobstáli! 
 

2. Zkoumej to, co se líbí Pánu. 
Efezským 5:10  zkoumejte, co se líbí Pánu. 
 

3. Když něco posoudíš, pak toho dobrého se drž. 
1 Tesalonickým 5:21  Všecko zkoumejte, dobrého se držte;  
22  zlého se chraňte v každé podobě. 
23  Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a 
poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 
 

4. Nevěř každému vnuknutí, a každému slovu co uslyšíš, ale zkoumej duchy. 
 

1 Januv 4:1  Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; 
neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 
2  Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus 
přišel v těle, je z Boha; 
3  každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o 
němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. 
4  Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je 
větší než ten, který je ve světě. 
5  Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět a svět je slyší. 
6  My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho 
rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu. 
 
Přichází  antikristovský světový systém a ty musíš posoudit co je z Boha a co je z ďábla.  
 
JK   06. 01. 2013   
 
 
  
 
 
 
  


