
 1 

Kdo bude spasen?  
 

Největší hřích je nevěřit Ježíši Kristu a odmítnout Ho jako Pána a Krále a Spasitele světa. 

Učedníci se zhrozili toho, že podmínky pro spasení jsou tak přísné, že je nemožné, aby se 

člověk sám zachránil.  

Ježíš  jim tehdy řekl, že u člověka je to nemožné, ale u Boha je všechno možné.  

Musíme si uvědomit, že spasení je dar z milosti Boží, takže si nikdo nemůže nárokovat spasení 

a věčný život za své zásluhy. 

 

Efezským 2:8  Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 

9  Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. 

 

To znamená, že nikdo z lidí si nemůže zasloužit nebo odpracovat své spasení. Co oddělilo 

člověka od Boha, jsou naše hříchy a pro naše hříchy máme nemoci, choroby, jsme trápeni 

ďáblem a předčasně umíráme.  

Pán nás chce vysvobodit, ale potřebuje od nás jasné rozhodnutí, že ho chceme opravdu 

následovat v poslušnosti a pokoře.   

 

Izajáš 59:1  Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby 

neslyšel. 

2  Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho 

tvář před vámi, proto neslyší. 

3  Vaše dlaně jsou poskvrněny krví, vaše prsty nepravostí vaše rty mluví klam, váš jazyk 

přemílá podlosti. 

 

     Samotný Bůh chce, aby se lidé zachránili z věčné smrti a učinil všechno proto, aby nás 

zachránil. Teď je řada na nás, jestli tuto výzvu přijmeme nebo zůstaneme ve svém 

neobráceném charakteru.  

 

     Člověk se rád vymlouvá a často říká, že za jeho problémy mohou jiní lidé. Argumentují 

např. narodili jsme se ve špatné zemi, kdyby jsme měli více svobody, tak bychom žili 

spořádaně.  Hřešili jsme proto, že jsme neměli jinou možnost. Byli jsem svedení ďáblem, a 

proto jsme upadli do hříchu atd.  Jenže zapomínají na to, že každý člověk se může rozhodnout, 

jestli bude poslouchat ďábla a různé lži nebo bude poslouchat Boha. Svody samozřejmě 

přijdou, ale nemůžeš se vymlouvat na to, že jsi podlehl. Je to stejné, jako kdyby muž, který 

zhřeší smilstvem, prohlašoval, že on za to vlastně vůbec nemůže, protože ho ta žena svedla. 

Nemusel se nechat svést a mohl to udělat, jako to udělal Josef v Egyptě. Když ho Putifarova 

žena sváděla ke smilstvu, utekl od ní.  

 

Adam v ráji se vymlouval na svou ženu, Eva se vymlouvala na hada.  

 

Genesis 3:8  Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. 

I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. 

9  Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" 

10  On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl 

jsem se." 

11  Bůh mu řekl: "Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal 

jíst?" 

12  Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já 

jsem jedl." 
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13  Proto řekl Hospodin Bůh ženě: "Cos to učinila?" Žena odpověděla: "Had mě podvedl a já 

jsem jedla." 

 

Pak přišel trest pro toho, kdo svádí, ale i pro ty, kdo těmto svodům podlehnou. 

 

 

Genesis 3:14  I řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech 

zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. 

15  Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty 

jemu rozdrtíš patu." 

16  Ženě řekl: "Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, 

budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout." 

17  Adamovi řekl: "Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. 

Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. 

18  Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. 

19  V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a 

v prach se navrátíš." 

 

Nevymlouvej se už za svůj špatný stav na druhé. Jdi do sebe a zkontroluj svůj život, proč se ti 

děje něco zlého.  

 

    Satan nemá na tebe žádný nárok, pokud žiješ podle Boží vůle v čistotě.  

Kdy zůstane Duch svatý v křesťanovi? Když činí pokání a opustí svůj hřích. 

Ježíš řekl, že každý, kdo uvěří a prosí Otce, dostane dar Ducha svatého.  

Duch svatý se nastěhuje do našeho nitra, jen když žijeme v čistotě.  

Pak řekl Pán, že k takovému člověku přijde Otec i Syn a učiní si u něj příbytek. 

 

Jan 14:20  V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. 

21  Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat 

můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat." 

22  Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: "Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?" 

23  Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude 

milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 

 

     Toto je změna oproti Staré smlouvě. Bůh si chce učinit příbytek v našem nitru. Boží duch 

může být v nás i kolem nás. Ve staré smlouvě tomu tak nebylo. Mojžíš vybudoval stan 

setkávání, kde se Bůh setkával se svým lidem. Byla určena přesná pravidla za jakých podmínek 

mohou lidé vstupovat do Božího příbytku. Bůh vyžadoval čistotu srdce i těla. Nikdo nečistý se 

do příbytku neodvážil ani vstoupit, protože by byl zabit Boží přítomností. Bůh nesnáší 

nečistotu. 

 

Mojžíš nechal postavit příbytek podle Boží vůle viz Exodus 40. 

 

Exodus 40:1  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 

2  "Prvního dne prvního měsíce postavíš příbytek stanu setkávání. 

3  Tam umístíš schránu svědectví a zastřeš schránu oponou. 

4  Přineseš také stůl a všechno na něm uspořádáš, přineseš i svícen a nasadíš na něj kahánky. 

5  Zlatý kadidlový oltář dáš před schránu svědectví a pověsíš závěs ke vchodu do příbytku... 

 

Přečti si celou 40 kap. co všechno museli Izraelci učinit. 

 

28  Na vchod do příbytku pověsil závěs. 
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29  Oltář pro zápalnou oběť postavil u vchodu do příbytku stanu setkávání. Na něm obětoval 

zápalnou a přídavnou oběť, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. 

30  Mezi stan setkávání a oltář umístil nádrž a nalil do ní vodu k omývání. 

31  Mojžíš, Áron a jeho synové si z ní omyli ruce a nohy. 

32  Když přistupovali ke stanu setkávání a když se přibližovali k oltáři, omývali se, jak 

Hospodin Mojžíšovi přikázal. 

33  Kolem příbytku a oltáře postavil nádvoří a do brány nádvoří pověsil závěs. Tak Mojžíš 

dokončil celé to dílo. 

34  Tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva. 

35  Mojžíš nemohl přistoupit ke stanu setkávání, neboť nad ním přebýval oblak a příbytek 

naplňovala Hospodinova sláva. 

36  Kdykoli se oblak z příbytku zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť. 

37  Jestliže se oblak nezvedal, nevytáhli, dokud se nezvedl. 

38  Hospodinův oblak býval nad příbytkem ve dne a v noci v něm planul oheň před očima 

celého domu izraelského na všech jejich stanovištích. 

 

     Když Mojžíš dokončil celé dílo příbytku, pak sestoupila Boží sláva a přebývala ve stanu 

setkávání a nad ním byl oblak. Až po dokončení příbytku přišla Boží sláva, ne předtím. 

Boží přítomnost byla tak silná, že Mojžíš nemohl přistoupit ke stanu setkávání. Ve dne byl nad 

příbytkem oblak a v noci tam planul oheň.  

 

Musíš si uvědomit, že do Boží blízkosti a Jeho přítomnosti nemůže beztrestně vstoupit nečistý 

člověk. Kdo by vstoupil na takové místo neočištěn od hříchů, okamžitě by zemřel. 

 

      Novodobá církev má být také takovým stanem setkávání jen s tím rozdílem, že Boží 

přítomnost má být nejen kolem nás, ale i v nás. Protože Bůh se rozhodl, že bude přebývat i v 

nás, pokud splníme podmínky.  

 

Kdo vstoupí a kdo nevstoupí do Božího království. 

 

Zjevení Janovo 21:5  Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: 

Tato slova jsou věrná a pravá." 

6  A dodal: "Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít 

zadarmo z pramene vody živé. 

7  Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. 

8  Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři 

najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt." 

 

Zjevení Janovo 22:10  A řekl mi: "Nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví: čas je blízko. 

11  Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně - kdo je spravedlivý, ať 

zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti. 

12  Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. 

13  Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. 

14  Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. 

15  Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři - každý, kdo si libuje ve lži. 

 

Do Božího království vstoupí jen ti, kteří budou očištěni Ježíšovou krví a nebudou žít ve hříchu 

při odchodu z tohoto světa.  

Vědomý hřích nikoho nepustí do Božího království.  

 

      Bůh nebude donekonečna přesvědčovat lidi, aby se očistili od svých hříchů a činili pokání.  
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Ve výše uvedeném Božím slově je zjeveno, že Bůh ponechává lidi ve svých hříších, když se 

nechtějí obrátit. Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně, 

ale zároveň pro obrácené věřící je výzva -   kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je 

svatý, ať setrvá ve svatosti. 

Na konci časů nastane velmi nebezpečná doba, kdy Bůh nebude neustále volat na lidi k pokání. 

Odvolá Ducha svatého ze země a už nebude nikdo, kdo by usvědčoval lidi ze hříchu. 

Duch svatý proto přišel, aby lidi usvědčil ze hříchu,  aby mohli činit pokání a zachránili se.  

Kdo nenávidí pravdu a žije ve lži, nemůže být zachráněn.  

 

Ježíš prohlásil, že mnoho lidí nebude zachráněno proto, že nemilovali pravdu a našli zalíbení ve 

lži.  

Před příchodem Ježíše Krista přijde ten zlý v moci satanově. 

 

2 Tesalonickým 2:9  Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná 

znamení a zázraky 

10  a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali 

pravdu, která by je zachránila. 

11  Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. 

12  Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. 

 

Co zabrání člověku, aby se zachránil? 

Lidé jdou do záhuby proto, že nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 

Zjevená pravda zachraňuje, lež způsobí odsouzení a duchovní smrt. Pravda je vlastností Ducha 

svatého, lež je vlastností  satana. Duch svatý odchází od každého člověka, který žije ve lži a 

odmítá pravdu. 

  

Když člověk nemiluje pravdu a odmítá ji, pak samotný Bůh dá takového člověka do moci 

klamu, aby uvěřil lži.  

Závěr tohoto textu je velmi vážný. Budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě. 

 

Ježíš odpustí každý hřích, ale neodpustí nikomu, kdo neuvěří pravdě a žije si dál ve své lži.  

Život ve lži vede do záhuby, život v pravdě vede ke spáse. 

 

Kdo tedy bude spasen? Každý kdo miluje pravdu, pravdu přijímá, jedná podle této pravdy, 

nelže a odmítne život ve lži.  

 

Ježíš prohlásil, že on je cesta, pravda i život.  

 

Jan 14:6  Ježíš mu (Tomášovi) odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k 

Otci než skrze mne. 

 

    Nemůžeš tvrdit, že miluješ Ježíše a přitom žít ve lži. Kdo miluje Pána Ježíše, miluje pravdu a 

nenávidí jakoukoli lež. Podle toho se dá poznat, jestli opravdu miluješ Ježíše Krista.  

Kdo nemiluje pravdu, žije ve falešném křesťanství. 

Lepší je pro tebe odmítnout vypovídat, než vědomě lhát. Je totiž rozdíl mezi lží a lží. Ne každý 

nepravdivý výrok je lež ke smrti. Když řekneš, že jsi chytil 10 kg kapra a přitom to byla malá 

bělice, tak je to sice lež, ale nikoho tato lež nepoškodí a nikomu neublíží, je to vychloubání se a 

přehánění stejně tak, jako když dětem řekneš, že dárky na vánoce nosí Ježíšek. Je to nepravda, 

ale ne lež ke smrti. 

Jestliže ale budeš vědomě lhát při soudu a způsobíš svojí lží a křivým svědectvím uvěznění 

nevinného člověka, pak je to lež ke smrti. Ďábel lhal Evě, že nezemře, když sní zakázané 
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ovoce. Ďábel dobře věděl, že když to udělá, zemře. Takováto lež vede k duchovní smrti. Satan 

je proto navěky odsouzen a nemá možnost záchrany.   

Proto je třeba si dávat pozor, co říkáme a jaké to bude mít následky. 

S velkou rybou, kterou jsi nechytil, nikoho neohrozíš na životě, ale lež, která tě odvede od 

pravdy o Spasení v Ježíši Kristu,vede ke smrti.  

     Každý člověk před svým obrácením někdy zalhal. Bůh nám odpustí každou lež, když 

opravdu budeme činit pokání. Pokud ale po svém obrácení zůstáváme dál ve lži, pak je to pro 

nás velmi zlé a nebezpečné.   

  

Efezským 4:22  Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, 

23  obnovte se duchovním smýšlením, 

24  oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. 

25  Proto zanechte lži a `mluvte pravdu každý se svým bližním´, vždyť jste údy téhož těla. 

 

Po obrácení a znovuzrození jsme povinni s každým člověkem mluvit pravdu, i když se nám to 

zrovna nemusí líbit a můžeme přijít i o své přátele.  

 

Duchovní zákon zní - pravda osvobozuje a zachraňuje, lež zabíjí a vede ke smrti.  

Spasen bude pouze ten, kdo zjevenou pravdu neodmítne, přijme ji a bude podle ní žít. Touto 

zjevenou pravdou pro naše spasení je Ježíš Kristus ten Nazaretský. 

 

Karel Jureček 


