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Základy víry 
www.jbpraha.cz 

 

1. část - Hřích a hříchy 

09.01.2009 17:46  

(čerpáno ze základů Watchmana Nee) 

Jen pokud budeme mít jasno v otázce hříchu, můžeme pochopit naše spasení. Vysvětlíme si, jak nás 

hřích zasáhl a jak jsme se stali hříšníky. řích je určitá síla v nás, která nás vede k tomu, abychom 

dělali špatné věci. říchy jsou jednotlivé špatné skutky které navenek konáme → 

 

Řím 1kap až 5/11v – hovoří o jednotlivých věcech, které člověk dělá špatně – hříchy. 

Řím 5/12v – dále mluví o tom, kým člověk je v Božích očích – hříšník. 

Mat 26/28, Sk 2/38, 10/43 – potřeba odpuštění hříchů. 

Řím 6/18-22 – potřeba osvobození od hříchu. 

HŘÍCH HŘÍCHY 

zákon v našich údech přestupky, které děláme 

spojen s naší bytostí spojeny s naší činností 

to, co jsme   to, co děláme 

náš život naše svědomí 

je jeden a stejný různé, s různým dopadem, velikostí 

vyžaduje osvobození vyžadují odpuštění 

můžeme nad ním vítězit můžeme mít od nich pokoj v srdci 

je lidskou přirozeností jsou lidskými způsoby 

je strom jsou jeho plody 

 

Člověk se nestává hříšníkem, protože hřeší, ale hřeší, protože je hříšník. 

 

existují různí hříšníci → 

hříšníci, kteří hřeší 

hříšníci, kteří dělají dobré skutky, 
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hříšníci vychovaní, nevychovaní, ušlechtilí, zvrhlí hříšníci, nadaní i zanedbaní.... 

Všichni, kdo se narodili z Adama jsou však hříšníci, ať se chovají jakkoli, nebo dovedou cokoli. 

Jsme lidé a tudíž hříšníci. Jsme jimi, nestáváme se jimi pro to, co děláme. 

 

Před Bohem je důležité, kde jsi, ne co děláš → jsi v Kristu, nebo v Adamovi? 

Kdo je v Adamovi - je hříšník 

Kdo je v Kristu - je nové stvoření (svatý, čistý) 

 

Co je hřích? 

Co udělal Adam?  

Adam nevraždil, nedopustil se smilstva, neudělal nic "špatného"- to by byly hříchy. Adam si 

myslel, že mu Bůh chce něco upřít, že se Bůh nepostará, že musí vzít situaci sám do svých rukou - 

to byl hřích. 

Adamovým problémem byla nedůvěra, která vedla k vlastnímu jednání. Tento problém mezi ním a 

Bohem pak způsobil hříchy. 

Jan 3/16-18 – odsouzeni jsou ti, kteří nevěří. 

Jan 3/36 – Boží hněv zůstává na těch, kdo nevěří. 

Jan 16/9 – Duch bude zjevovat světu hřích – "že nevěří ve mě". 

 

Problémem nejsou hříchy a špatné skutky, ale naše nevíra. Člověk dělá všechny možné hříchy, 

jelikož nemá správný vztah k Bohu (Kristu) byl by marnotratný syn stále marnotratným, kdyby své 

peníze investoval a rozhojnil? Marnotratník není jen ten, kdo prohýřil majetek, ale ten, kdo ztratil 

svou duši – opustil otcův dům. Ježíš říká, že i kdybychom získali celý svět a ztratili svou duši, nic 

nám to neprospěje. Není, jak ji získat zpět. Naše duše má smysl jen v rukou Otce. 

 

Naše nedůvěra Bohu je důvod, proč na nás dopadne trest i za ostatní hříchy. Špatné nejsou věci, 

které děláme, špatné je, jak jsou udělány. 

 

Hřích existuje na třech rovinách → 

1) Před Bohem je náš hřích zaznamenán, stejně jako přestupek na policii. I když o něm nevíme, je 

evidován a čeká nás spravedlivý trest. Bůh zná ty, kdo jsou jeho. 

2) Hřích je v našem svědomí, když si ho uvědomíme. Svědomí nás může trýznit, ničit (Jidáš se pro 

výčitky svědomí zabil). Dobré skutky jsou podplácením svědomí. Spasení vynalezené člověkem. 

Nemohu být zproštěn viny za nesprávné parkování, když desetkrát zaparkuji správně.  

3) Hřích je v lidském těle, má moc přimět mě k tomu, abych hřešil, podněcuje, svádí... Když se 

snažíme hříchu odola,t poznáme jeho sílu i neschopnost obstát (jako když plaveš proti proudu). 

 

Boží spása je úplná 

 

 - Bůh odstranil smrtí Krista náš hřích, který je před ním. 

 - Boží Duch je v nás, abychom mohli mít klidné svědomí. 

 - Hřích v nás je odstraněn naším ukřižováním (našeho starého člověka), které se uskutečnilo spolu 

s Kristovým. 
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2. část - Milost 

09.01.2009 17:48  

(čerpáno ze základů Watchmana Nee) 

 

Člověk se dopouští hříchu. – To však neznamená, že se může také dopustit dobra a svůj hřích 

napravit. Záchrana je v Bohu, ne lidech. 

Člověk zhřešil - Bůh miluje = proto je možná spása. 

 

1J4/16 – Bůh je láska: 
To neznamená, že jedná láskyplně. Jeho bytí je láska. Nemůže jednat jinak než projevovat lásku. 

Nemůže se někdy unáhlit, pomstít, a někdy milovat. To by popřel svou podstatu. 

Slunce svítí. Žárovka jen někdy. Bůh je slunce. 

 

Jan 3/16 – Bůh miluje svět: 
Protože je láska, vychází z něj láska. Když budete mít kus železa, vždy z něj vyjde zvuk železa, ať 

do něho praštíte čímkoli. 

Z lásky vycházejí činy, to je zvuk lásky. ... protože miloval – dal syna.  

 

Vyjádřená láska je milost 
Někdo je ve finančním problému, proto potřebuje pomoc → já ho miluju, proto mu pomůžu a dám 

mu peníze = projevil jsem milost. Láska je uvnitř, projevuje se ven milostí. Milost nemůže 

vzniknout bez a) lásky b) potřeby. Tam, kde je nedostatek, bída, tam je potřeba pomoci. Pomáhá 

ten, kdo miluje, a jeho pomoc je milost, není povinen pomoci, pomáhá protože miluje. 

Milost může zakusit jen ten, kdo má nějakou potřebu.  

 

Jan 1/17 – Milost se stala skrze Ježíše Krista: 
Je mi někoho líto, to však nestačí, musím projevit milost prakticky, poskytnout mu pomoc, nové 

postavení, prostředky... to je milost. Ve Starém zákoně byl milující a milosrdný Bůh, který miloval 

člověka. Milost se však stala pro nás reálnou až v Novém zákoně. Byl dán Kristus. Skrze Krista 

máme přístup k Bohu a vysvobození ze svého původního postavení. 

 

Milosrdenství a milost 
Milosrdenství bylo ve Starém zákoně – Bůh litoval člověka, soucítil s ním. 

Milost – je konkrétní čin, spása člověka, kterou Bůh udělal. 

Člověk žijící z vlastních sil si myslí, že potřebuje milosrdenství, shovívavost, porozumění, protože 

nevidí hloubku svého hříchu. (Starý zákon) 

Myslí si, že by stačilo, aby Bůh přehlédl jeho hříchy, prominul je, byl shovívavější. 

Bůh je však musí odstranit, to je milost. 

Odstraní hříchy tím, že odstraní hříšníka, ne že bude hříšníkovi promíjet jeho hříchy. 

 

Zákon a milost  
Zákon – zde Bůh požaduje po člověku, aby dělal určité věci. 

Skutek – je věc, kterou dělá člověk pro Boha a naplňuje /nebo nenaplňuje/ svými skutky zákon. 

Milost – jsou věci, které dělá Bůh pro člověka, ze své lásky, ne na základě lidských skutků. 

Zákon a milost jsou neslučitelné. 
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V zákoně Bůh od člověka něco žádá a také podle toho odplácí. 

V milosti Bůh dává a člověk pouze přijímá. 

Aby člověk mohl přijmout milost, musí odložit zákon (člověk nemá co dát) (potřebuje přijmout 

milost). 

 

Lidské skutky a milost  
1) provinění 

Boží milost nesouvisí s proviněním.  
Kdyby se milost dávala jen tomu, kdo se neprovinil, nebo málo provinil – ztratila by milost smysl. 

Naopak, kde se rozhojňuje provinění, rozhojňuje se milost. 

Provinění nemůže zastavit milost. 

Provinění je podmínkou, aby se mohla projevit milost. 

Nemocný potřebuje lékaře, protože je nemocný. Hříšník potřebuje milost, protože je hříšník. Pro 

různé profese potřebuješ určité vzdělání a kvalifikaci. Pro přijetí Boží milosti potřebuješ být hříšník. 

Člověk se o Boží milost ochuzuje, ne protože by byl příliš hříšný, ale proto, že si svou hříšnost 

nechce přiznat. 

Řím 5/20 – kde se rozhojnil hřích, tam se rozhojnila milost. 

1Petr 5/5 – pro přijetí Boží milosti je důležitá pokora. Porozumění a přiznání svého stavu. 

Pravdivost. 

Řím 3/23-24 – Všichni zhřešili a mohou být ospravedlněni jen zadarmo. Ne všichni si to však 

připouštějí a ne všichni to chtějí zadarmo.  

 

2) zásluhy 

Boží milost nesouvisí s našimi zásluhami. 

Řím 4/4 – tomu, kdo pracuje, se nedává mzda z milosti, ale z povinnosti.  

Skutky vyřazují milost. Kdo si myslí, že může přijmout milost, když něco udělá, když je se sebou 

spokojen – ten je pyšný a přichází o milost.  

Řím 3/23 – všichni zhřešili. Jak? Postrádají Boží slávu.  

Nezhřešili množstvím hříchů, porušením desatera. To by pak byli velcí a malí hříšníci. 

Všichni zhřešili tím, že nemají Boží slávu a nemohou vstoupit do Boží slávy.  

Nezáleží na tom, jak jsi mravný, jak se chováš, kolik čeho děláš. Ale jestli můžeš vstoupit do Boží 

přítomnosti, nebo ne. Všichni, kdo nemohou vstoupit do Boží slávy, jsou v Božích očích dlužníci a 

hříšníci.  

 

3) závazky 

Boží milost nesouvisí s našimi závazky.  
Jsou lidi, kteří si myslí, že spaseni jsme z milosti, ale spásu si musíme udržet dobrým životem. Bůh 

nás však k ničemu takovému nezavazuje. Podmínka pro zachování spásy je stejná jako pro její 

přijetí. Chceme – li Bohu odplatit za jeho milost znamená to, že si neuvědomujeme, kolik nám 

odpouští a jaký je náš hřích (podobenství o dlužnících). 

Náš pokoj a radost nespočívá v tom, co a kolik děláme, ale v tom, co a kolik dělá Bůh. Ne jak my 

milujeme Boha, ale jak Bůh miluje nás. Nestavíme své dny na tom, co máme, kdo jsme, ale na tom, 

co má Bůh a kdo je On. Potřebujeme být osvobozeni od sebe samých. Přiznat si, že potřebujeme 

milost. Vše v našem životě závisí na něm, ne na nás - to je život z milosti. 
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3. část - Zákon 

09.01.2009 17:50  

(čerpáno ze základů Watchmana Nee) 

 

Abychom porozuměli Božímu dílu s námi, musíme porozumět smyslu zákona. Proč ho Bůh dal? 

 

Bůh vždy věděl, jaký je stav člověka. Zná svůj stav i člověk? 

 

Hřích byl před Bohem a odděluje člověka od Boha. Hřích se však musí projevit i v lidském 

svědomí. K tomu je zde zákon - ukazuje hřích. Zákon je Boží požadavek na člověka. Co má člověk 

dělat. Nutí ho, požaduje určitý výkon. 

Milost je Boží práce pro člověka, bez ohledu na to, co člověk dělá a jaký je.  Zákon klade podmínky 

pro život a vztah s Bohem, úspěch, štěstí, atd... . Říká, co musí člověk dělat. 

 

Pokud spoléháme na sebe, žijeme pod zákonem, Zákon nás k tomu také vybízí.  Když žijeme pod 

zákonem, nemůžeme přimout Boží milost, musíme jednat my. Pokud nežijem v Boží milosti, jsme 

pod prokletím zákona – nikdy totiž  nejsme schopni ho naplnit. 

 

Proč spoléháme na sebe a pod zákon se rádi, či nevědomky neustále dostáváme? → 

Neznáme sebe, žijeme v iluzích o sobě. Nevíme, jak jsme zlí a tělesní. 
Protože je člověk tělesný je vše, co dělá hřích a zlo. (W. Nee – Boží evangelium str. 63) 

 

Kdo je tělesný má tři rysy, které se nedají změnit: 

 - chování 

 - žádostivost 

 - vůle 

 

 - Lidská žádostivost nás ponouká k hříchu. 

 - Naše vůle se vzpírá poddat Bohu. 

 - Naše chování je neslučitelné s Božím. 

 

Hluboko v srdci je člověk ve vzpouře vůči Bohu a chce ukřižovat Ježíše. Kdo si tuto sktečnost 

nepřizná, nemůže nikdy porozumět Boží spáse ani potřebě milosti. Myslí si, že svůj život může 

vylepšit, když bude vědět jak - to je zákon. 

 

Řím 8/7-8 – Lidské jednání je neslučitelné s Božím. 

Často si myslíme, že člověk je vyléčitelný a použitelný pro Boha. Naše přirozenost je taková, že se 

nemůže podřítit ani zbavit žádostivosti. 

 

Jako kdybychom chtěli z prasete udělat psa. Žádný trénink, změna jeho ubytování, umytí, káznění... 

nezmění jeho podstatu a přirozenost. Bude to ukázněné, umyté a domestikované prase, nikoli 

domácí pudl. 

 

Zákon tu není pro spravedlnost a lidské ospravedlnění či jeho vylepšení. 

Zákon je zde pro odsouzení, hříšnost, provinění... 
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2 Tim 1/9-10 – Božím původním záměrem byla milost.  

Milost byla naplánována již dávno, my ji poznali skrze Krista.  

Zákon byl dán a jeho odplata byla smrt. Ježíš zrušil zákon i smrt. Když totiž zemřeš, pak už neplatí 

zákon – smrt je cesta, jak uniknout zákonu, a Ježíš ji přinesl. Zákon stále zůstává, nebyl ukončen. 

Nekončí v určitém roce. Bůh ustanovil zákon, aby člověk poznal, jak je hříšný ve všech dobách. 

Zákon funguje jako teploměr, ukazuje teplotu (nemoc) - Nepřináši však uzdravení. Bůh vložil na 

člověka břímě zákona, aby člověk zjistil, že ho neunese. 

 

Hřích a provinění 
 - Hřích nás odděloval od Boha již od Adamova pádu.  

 - Provinění přišlo tím, že Bůh dal zákon.  

 - Hřích se tím projevil jako provinění. 

 

Bůh nám nedal zákon abychom jej zachovávali!!!!! 

Jen když se necháme zákonem dovést do stavu – "Já, bídný člověk, vím, co je správné, ale udělat to 

nejsem schopen" →  

jen v tomto bodě, můžeme totiž přijmout Ježíše jako svého spasitele. 

jen v tomto bodě si uvědomujeme potřebu spásy. 
 

 - Zákon nás nenutí dělat něco, co jsme před tím nedělali – vylepšovat se. 

 - Zákon odhaluje, co je v nás, co děláme. 

 - Zákon nám pomáhá poznat to, co zná Bůh. 

 - Zákon nás vede k uvědomění si potřeby spásy. 

 

Čím více se snažíme jednat správně, tím více zjišťujeme, kolik v nás je nespravedlnosti. Problém je 

v tom, že člověk je tělesný. Proto má slabou vůli, různé touhy a jedná vzdorovitě. 

 

Bůh nemusí naplňovat zákon - "Miluj".  On je láska, je to jeho přirozenost. Naše přirozenost to však 

není a to musíme poznat, protože člověk žije v iluzích o sobě. 

 

My potřebujeme zákon, abychom poznali, že jsme mimo Boha a že jej potřebujeme.  

"Beze mne nemůžete nic dělat" – říká Ježíš 
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4. část - Spravedlnost 

09.01.2009 17:50  

(čerpáno ze základů Watchmana Nee) 

Opakování 

 - Člověk zhřešil, proto je nutná spása. 

 - Člověk zhřešil, proto Bůh ustanovil zákon.  

 - Zákon je dán proto, aby si člověk uvědomil svá provinění. 

 - Bůh nás miluje, je milosrdný, proto nám nabízí milost. 

 - Spása je dána z milosti, ne za zásluhy, je nutná, protože člověk zhřešil. 

 

Boží způsoby a charakter 
Bůh dává spásu jen způsobem, který se nepříčí jeho povaze a způsobům – spravedlnosti. Nám by 

pro naši spokojenost stačilo vědět, že jsme spaseni, a moc nás nezajímá jakým způsobem. To se 

však může podobat zloději, který potřebuje peníze a je mu jedno, jak je získá. Je snadné být spasen, 

problém je však, aby to bylo spravedlivé. Když nás chce Bůh spasit, musí to udělat tak, aby 

neporušil zákon. 

 

Láska versus spravedlnost 
Boží láska – je přirozenost Boha. 

Boží spravedlnost – je způsob, jak Bůh jedná.  

 

Kdyby nám Bůh prominul, přimhouřil oko, (porušil zákon), jaká pravda, spravedlnost by pak zbyla 

ve vesmíru??? To by byl její konec. 

Kdyby člověk nezhřešil – nemuselo by se toto řešit. 

Kdyby Bůh jen miloval – nemuselo by se to řešit (prostě by přehlédl chyby). 

Kdyby byl Bůh jen spravedlivý – nemuselo by se to řešit (prostě by člověk byl potrestán – smrtí). 

Bůh však chce člověka zachránit a to spravedlivě. 
 

Hříchem člověka byl narušen pořádek, který Bůh nastolil ve vesmíru, pošlapána Boží sláva, 

zneuctěna Boží svatost, odmítnuta Boží autorita, nepochopena Boží pravda. Kdyby toto měl Bůh 

ponechat bez povšimnutí a odsouzení – nebyl by spravedlivým Bohem. Bůh musí soudit, protože je 

spravedlivý. Bůh však bere trest člověka na sebe, protože je láska. Příchod Krista na zem byl 

požadavek Boží spravedlnosti, ne lásky.  

 

Kdyby nás nechal Bůh nést naše břemeno – byl by to projev spravedlnosti nikoli lásky. 

Opakování 

Kdyby nás nenechal nést naše břemeno – byl by to projev lásky, nikoli spravedlnosti. 

Bůh však sejmul trest z nás a nese jej sám – to je projev spravedlnosti i lásky.  

 

Spása skrze odsouzení 
Spása přichází jen skrze odsouzení. Spása bez odsouzení neexistuje. Proto je také nutný zákon. 

Spása (záchrana) bez spravedlnosti je nespravedlností a má škodlivý vliv na člověka. Člověk si pak 

myslí, že si může dělat co chce: nikoho a nic to nestojí. Bůh jedná po vyřčení trestu. Nesnaží se jej 

umenšit nebo mu předejít. Kristus musel vzít na sebe naše hříchy a prolít svou krev, být odsouzen 

místo nás. Jeho krev je potvrzení o tom, že náš dluh byl spravedlivě srovnán (zaplacen). 
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Smlouva ne pocit 
Dokud Ježíš nepřišel na zem, mohl nám Bůh spásu odepřít. Byla to jeho svobodná volba, že chce 

náš dluh zaplatit za nás. Mohli bychom mu vyčítat, že nás nemiluje, ale neměli jsme na nic nárok. 

Bůh však s námi vstoupil do nové smlouvy. 

Stará smlouva: ty naplníš to a to, já ti pak požehnám. 

Nová smlouva: naše hříchy Bůh vložil na svého syna. Zaplatil náš dluh, vymazal náš dlužní 

úpis, dal nám stvrzenku o zaplacení.  
 

Krev 
Dnes Bůh nemůže nic jiného, než nám odpustit, když přicházíme s krví jeho syna. Bůh nemusel 

dávat svého syna. Nyní nás však musí přijmout a spasit, i kdyby si to rozmyslel. Můžeš po někom 

požadovat dluh, když ti ho už zaplatil? To by byl Bůh nespravedlivý. Bůh je vázán tím, že dal svého 

syna. Když přicházíš skrze jeho krev, můžeš si být jistý spásou i svým postavením. Nejsme spaseni, 

protože by Bůh přehlížel naše viny, bral je na lehkou váhu, nýbrž proto, že je odstranil. Nejsme 

dlužníci, kterým byl dluh prominut, ale dlužníci, jejichž dluh byl vyrovnán (!!!) - Krev je 

stvrzenka o vyrovnání dluhu. 
 

Láska 
Láska je cenná, ale není spolehlivá. Mnoho lidí o ní mluví a vyžadují ji, protože se bojí 

odsouzení. My můžeme radostně přijmout své odsouzení a ospravedlnění Kristovo, který vymazal 

náš dluh. Dnes stojíme před Bohem ne na základě lásky, ale spravedlnosti. To nám také dává pokoj. 

Láska přináší nejistotu. Bude nás dotyčný stále milovat, neomrzí ho to, nezprotivím se mu???? 

Nemůžem nikoho žalovat, že nás přestal milovat, můžeme žalovat, když někdo porušuje zákon a 

jedná nespravedlivě. Neříkáme – Bože, miluješ mě, a proto mi musíš odpustit, přijmout mě... 

(prosím miluj mě) 

Říkáme – Bože, ty jsi dal svého syna, nechal ho zemřít za mě, a proto mi musíš odpustit. (díky) 

 

Mnoho křesťanů se chová tak, jako by Boha bylo potřeba obměkčit, přemluvit, aby prominul, byl 

shovívavý, nezlobil se, přehlédl hříchy. Mnoho křesťanů žije v nejistotě, kdy to Boha omrzí.  

My však můžeme s Bohem jednat na základě smlouvy ne pocitů. 
Všichni, kdo věří v Krista a jeho dílo, přijali jeho spravedlnost.  

Řím 10/3 – 4 – Potřebujeme přijmout Kristovo dílo a ne stavět na vlastní spravedlnosti. 

Jsme spravedlivý tím, co on udělal, nemůžeme k tomu nic přidat. Bůh mě miluje, ale není 

benevolentní k mým hříchům, proto nechal za mě zemřít Krista. Stal jsem se jeho spravedlností. 

Vykoupení bez krve Krista by bylo nespravedlivé, stejně tak nespravedlivé by bylo, kdyby se někdo 

dovolával krve Krista a Bůh ho odmítl. Jen když věříme Kristu je nám odpuštěno, pak máme jisté 

postavení před Bohem. Nestačí věřit v "dobrého" Boha. Víme, že se již nejedná o to, jestli Boha 

zklameme, co uděláme, jak se cítíme. Naše postavení před Bohem je jisté na základě smlouvy, 

kterou On nám dal ze své lásky. Pokoj nelze získat skrze lásku. Lze jej získat skrze spravedlnost 

(pokoj a čisté svědomí přichází po odsouzení). 

 

Když začínáme život s Bohem, měli bychom se učit spoléhat na Boží spravedlnost víc, než lásku. V 

duchovní dospělosti se učíme více spoléhat na Boží lásku, než spravedlnost.  

Bez spravedlnosti by však naše víra neměla pevný základ. Lidé, kteří doufají, že Bůh ve své milosti, 

nebude brát jejich hříchy moc přísně, jsou stále sevřeni napětím, co se kdy změní, jak to bude dnes 

a jak zítra – nejistota. My však můžeme směle s jistotou předstoupit před Boha. Milost přijímáme 

na základě Boží spravedlnosti. Bůh nám odpustil naše hříchy poté, co je odstranil. 
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5. část - Kristovo dílo 

09.01.2009 17:51  

(čerpáno ze základů Watchmana Nee) 

Boží spása se uskutečnila skrze Krista 
 

Kristus je Bůh 
Kristus je Bůh, nikdy si nesmíme myslet, že je někdo třetí, nějaký prostředník mezi námi a Bohem. 

Lidé potom vidí Boha jako někoho zlého, tvrdého a Krista jako někoho, kdo Boží hněv tiší. Takové 

pojetí Boha je však špatné. Bůh miluje svět a bere na sebe náš trest. 

     

Když jsou dvě strany ve smlouvě, mohou zúčtovat jen mezi sebou. Ten, kdo pochybil musí nést 

trest za svou vinu. Stejně tak může vzít na sebe i trest ten, proti komu byla spáchána nepravost. 

Naše hříchy může nést jen ten, koho jsme poškodili. Nikdo další. Odpuštění znamená, že strana, 

které bylo ublíženo, sejme odpovědnost ze strany, která ublížila. 

Ten, kdo zhřešil, může a má právo nést odpovědnost za své chyby a trpět za své hříchy. Existuje 

pouze jediná osoba, která z něj může tuto odpovědnost sejmout – to je osoba proti které zhřešil, 

skrze odpuštění. Bůh nesl to, čím se proti němu člověk prohřešil. Jinými slovy, pokud by Kristus 

nebyl Bůh, nebyl by způsobilý nést spravedlivě naše hříchy. Kristus je tentýž Bůh, proti kterému 

jsme zhřešili. 

 

Trest je smrt 
Řím 5/12 – spravedlivý trest za hřích je smrt. Když člověk hřeší proti Bohu musí nést spravedlivý 

trest – smrt. Má-li Bůh jako druhá strana sejmout odpovědnost z nás, musí vzít na sebe náš trest – 

musí zemřít.  

 

Bůh se musel stát člověkem 
Bůh je však nesmrtelný. I když miluje člověka, chce vzít náš trest na sebe – není to možné. 

Žid 10/5 – proto Kristus dostal lidské tělo.  

Je člověk, a proto může zemřít smrtí na kříži.  

Je Bůh, a proto je oprávněn být ukřižován.  

     

Kristus je naše spravedlnost 
Kristus žil spravedlivě, svým životem naplnil zákon. Bible ale nikde neříká, že Kristova 

spravedlnost je naší spravedlností. Bible říká, že Kristus je naše spravedlnost. Kristus na nás svou 

spravedlnost nepřevedl. On se stal naší spravedlností. 

Kristova spravedlnost je jeho kvalifikací, aby mohl být našim spasitelem. Kdyby nám tato 

spravedlnost stačila, mohl nás zachránit jeho život. Nás však zachraňuje jeho smrt. 

 

Kristova smrt - vykoupení 
Jan 10/17-18 - říká, že Kristus svůj život dává, nikdo mu ho nebere. Kříž říká, že Bůh přišel na 

zem, aby na sebe vzal lidské hříchy, neznamená, že Božího syna ukřižoval člověk. Kristus zemřel 

za všechny. Jeho vykupitelské dílo mělo uspokojit spravedlivé požadavky zákona. Vykoupení na 

kříži nemělo s člověkem nic společného. Vykoupení se odehrává mezi Bohem a hříchem. Je to 

příchod Boha na zem, aby vyřešil problém hříchu. Tím je dílo vykoupení dokonáno. Při exodu z 

Egypta nařídil Bůh potření dveří krví. Tuto krev neviděli ti, co byli uvnitř. Byla tam pro Boha. Jen 

Bůh zná skutečnou hodnotu krve. 
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Vykoupení – zastoupení (spasení) 
1J 2/2 – vykoupení je pro celý svět. Všechny lidi. Vykoupení se stane našim zastoupením, když mu 

uvěříme a přijmem ho – jsme spaseni. 

Jan 3/16-18 – Ti kdo nevěří jsou odsouzeni. Ježíšovo dílo má smysl a účinnost pro ty, kdo věří, ne 

pro ty, kdo nevěří. 

Nevěřícím říkáme, že Bůh za ně zemřel a přinesl vykoupení. Křesťanům říkáme, že je Ježíš 

zastoupil v tom, že nesl jejich hříchy a jsou spaseni. Když přijme člověk Krista, je problém jeho 

hříchů vyřešen. V tom spočívá zastoupení. Člověk nemá zastoupení, dokud nepřijme Krista. 

Vykoupeni jsme byli před dvěma tisíci lety. Spaseni jsme byli, když jsme přijali Krista. Když 

pochopíme, co Bůh udělal, uvěříme tomu a přijmeme to, jsme spaseni. 

 

Vzkříšení - ospravedlnění 
Bůh Krista vzkřísil na důkaz toho, že dílo vykoupení je dokonáno. Bůh ho potvrdil a schválil, že je 

dostatečné. Vzkříšení je důkaz. Kdyby Kristus nepřišel zpět, stále bychom žili v nejistotě, jestli 

Kristovo dílo bylo přijato. 

Gal 3/13 – Kristus na sebe vzal prokletí zákona a Boží hněv.  Kdyby se však nevrátil, nevěděli 

bychom, zda je dílo dokončeno. 

Řím 4/25 – Kristus zemřel za naše viny, vzkříšen byl, jelikož jsme byli ospravedlněni. Vzkříšení je 

důkazem našeho ospravedlnění. 

 

Jeho smrt ujišťuje o vykoupení, jeho vzkříšení ujiš'tuje o ospravedlnění. Bůh vidí smrt, my 

potřebujem vidět vzkříšení, je to Boží stvrzenka pro nás o vyrovnání dluhu. 

 

2Kor 5/14 – Kristus zemřel za všechny, ne za hříchy všech. Kdyby zemřel za hříchy všech, 

znamenalo by to, že může být spasen každý, ať již uvěřil, či nikoli, neboť by byly vyřešeny všechny 

problémy hříchů. 

Přijdeme-li však k němu, stává se naším zástupcem a získáme jeho vykoupení. Ježíš zemřel za 

všechny, což znamená, že užitek, který přináší, je otevřen každému. Jakmile o to požádáme, účinek 

Kristovy smrti se bude vztahovat i na nás a budeme mít na něm podíl. Nezačne však působit, dokud 

se k němu neobrátíme. 
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6. část - Dílo Ducha 

09.01.2009 17:52  

(čerpáno ze základů Watchmana Nee) 

Ježíš vystoupil k otci, abychom my mohli být přijati. Je naším zástupcem před Bohem. 
Žid 9/24 – v Kristu předstupujeme před Boha i my. A tím způsobem Bůh přijímá v Kristu i nás. 

Jan 16/7 - Ježíš odešel, seslal však svého zástupce na zem, Božího ducha, který nám pomáhá. 

Žid 9,24 Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělaly jen jako napodobení té 

pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. 

 

J 16,7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám 

nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. 

J 16,8 On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: 

J 16,9 Hřích v tom, že ve mne nevěří; 

J 16,10 spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; 

J 16,11 soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. 

J 16,12 Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. 

J 16,13 Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit 

sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. 

J 16,14 On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. 

Ř 10,8 Co však praví? 'Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci'; je to slovo víry, které 

zvěstujeme. 

Ř 10,9 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z 

mrtvých, budeš spasen. 

Ř 10,10 Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, 

Ř 10,11 neboť Písmo praví: 'Kdo v něho věří, nebude zahanben.' 

 

Poznání hříšnosti 
Jan 16/8-9 → 

Díky Duchu si můžeme uvědomovat svou hříšnost, ztracenost. To je klíčové proto, abychom pak 

mohli přijmout Boží spásu. Problém marnotratného syna nebyl v tom, kolik peněz utratil, že je 

špatně investoval, ale jak byl daleko od domova. 

Boží duch nám ukazuje, jak jsme daleko od domova. Uvědomujeme si, že náš vztah k Bohu není v 

pořádku a že jsme se od něj vzdálili. Že stojíme na špatném základě. Poznání této skutečnosti je 

velká milost, i když se někteří lidé bojí takových upozornění, pomáhají nám v orientaci a najití 

správného směru. Duch nám ukazuje překážku mezi námi a Bohem, kromě toho nám pak Duch 

ukazuje i jednotlivé hříchy. 

 

Přijetí Kristova díla 

Jan 16/13 - 14 
Ježíš je objektivním spasitelem poslaným od Boha. 

Veškeré dílo Krista je nám předáváno skrze Ducha. 

 

Dílem Ducha je společenství 
Povahou Boha je láska, povahou Krista je milost, povahou Ducha je společenství. 

Duch sám o sobě nemá nic, prostřednictvím společenství však do nás vnáší Boží lásku a Kristovu 

milost. Duch nám předává to, co vykonal Bůh a Kristus (milost a lásku, což plodí pokoj a radost). 
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Účelem společenství Ducha je předat nám Kristovo dílo. 

 

Dílem Ducha je otevírat slovo 
Jan 16/13 – Duch nás uvádí do pravdy. 

To, co čteme je slovo, to, co je uvnitř zabaleno, je dílo Ježíše - život (bonboniéra). Když přijímáme 

slovo, přijímáme Kristovo dílo. Jeho dílo je v jeho slově. Když člověk uvěří, nevěří jen, že Bůh pro 

něj něco udělal. Uvěří ve slovo a tím se na něj automaticky začně vztahovat Kristovo dílo. Slovo 

přijímáme vírou a Duch nám otevírá Kristovo dílo, které je obsaženo v jeho slově. Bez Božího 

slova, by Bible zůstala jen knihou, literaturou. Duch nám slovo otevírá, oživuje. 

 

Přijetí spásy skrze slovo 

Řím 10/8 – 10  
Protože Bůh nechal Krista zemřít a vstát z mrtvých, stačí dnes jen vyslovit slovo, požádat a jsme 

spaseni. Děje se tak na základě víry. Nemusíš všemu rozumět, vše pochopit. Potřebuješ jen požádat.  

Skutky 2 říká, že Duch byl vylit na každého člověka. Na tuto zem. Boží Duch je na zemi, aby nám 

zprosředkovával Boží vykoupení. 

Je to stejné jako při stvoření světa, kdy zem byla pustá a vznášel se tu Boží Duch. Bůh pak začal 

vyslovovat slova, která ve spojení s Duchem tvořila, přiváděla v bytí věci, které nebyly. 

Potřebujeme mluvit Boží slovo, které má pak moc proměnit naše životy, může dát povstat věcem, 

které jsme nikdy neviděli a neslyšeli, které nám na mysl nepřišly. 

 

Bůh připravil naši spásu a vše, co s ní souvisí. Dostali jsme Ducha, aby nám ukazoval potřebu 

spásy a předával nám vše, co pro nás Bůh připravil. K přijetí této spásy stačí pouze uvěřit v 

srdci, požádat ústy. 
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7. část - Víra a skutky 

13.06.2009 12:29  

Víra a skutky  

Víra nás spasí 

Podmínkou naší spásy je víra, tou přijímáme spravedlnost. 

Sk 16/31 – Jakmile člověk uvěří, má život věčný, je zachráněn. 

J 3/36 – Jakmile člověk uvěří, je ospravedlněn, má věčný život. 

Je jedno, co je to za člověka, co dokáže, kolik má peněz. Je spasen, jakmile uvěří Bohu.  

Milost je to, že Bůh dává, víra je to, jak my přijímáme. Víra je přijímáním toho, co nám Bůh nabízí 

v Duchu. Je to nezávislé na skutcích, uvolňuje se to skrze víru.  Bůh nedal Izraelcům zákon, aby jej 

zachovávali, nýbrž aby se jejich hříchy projevily. 

(Když chodíme na zakázané místo, které není označeno, nevíme, že jsme v nebezpečné zóně a že se 

dopouštíme něčeho špatného. Jakmile se tam umístí zákaz, je to všem jasné.)  

Řím 5/13 – Bůh dal zákon, aby se provinění jasně ukázala. 

Člověk vidí, co dělá. Bůh nám chce ukázat, jaké nám hrozí nebezpečí a že si nemůžeme pomoci. 

Člověk si chce často skrze zákon pomoci ke spáse tím, že jej naplňuje. Zákon nám však ukazuje, co 

všechno je v životě člověka porušeno. 

Zákon je teploměrem, který ukazuje stav věcí, není lékem, který by léčil.  

Křesťanství tu není proto, aby nutilo lidi dělat dobré skutky, žít dobrým životem. 

Křesťanství je zde proto, aby lidem ukazovalo, že starý člověk je na kříži ukřižován a člověk může 

být nyní spravedlivý skrze víru v Krista. 

Pro nová stvoření žádný zákon neexistuje, existuje jen zákon Ducha, který nás osvobodil od hříchu 

a smrti. 

Pod zákonem Ducha žijeme, pokud žijeme vírou. 

Jakmile se snažíme dělat skutky, spoléháme na sebe, stavíme se pod zákon a odsouzení, i když 

bychom mohli žít ve svobodě Ducha. 

Ve svobodě Ducha můžeme žít jen skrze víru. 

(Silniční zákon nařizuje řidičům svítit. Ten, kdo svítí, naplňuje zákon, ten, kdo nesvítí a platí 

pokutu, naplňuje také zákon. Nikdo však nebude svítit a ještě platit pokutu.) 

Mám-li skutky, nesu odsouzení. 
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Mám-li víru, nemusím již žít pod odsouzením. 

Věřím v to, co udělal Ježíš. On nesl moje odsouzení a hříchy. 

Působí-li zákon a skutky, není prostor pro víru. 

Působí-li víra, není místo pro zákon a odsouzení.   

Ten kdo spoléhá na skutky zákona není schopen vidět svou naprostou slabost a poskvrněnost. 

Ef 2/8-9 – jsme spaseni milostí skrze víru. Skrze víru k nám přichází milost. 

Když věříme, proudí do nás milost a víra. 

Když spoléháme na skutky, proudí do nás odsouzení a nedostatečnost.  

9v – Bůh to tak udělal, aby se nikdo nemohl chlubit. 

Bůh chce mít veškerou slávu, proto dělá všechnu práci. Není možné, aby jeden pracoval a druhý byl 

za to oslavován. Odměnu si zaslouží ten, kdo pracuje. 

Jakmile začne člověk pracovat, nastane konflikt se slávou. 

Bůh chce chválu, neboť vykonal všechnu práci. 

Kdyby člověk mohl být spasen na základě skutků, byla by spása jeho mzdou, nebyla by milostí. 

Řím 3/24 – my dostáváme spásu bez příčiny. 

Nic jiného není člověku zapotřebí – Kristus, toť svrchovaný důkaz Boží shovívavosti k nám. 

Pokud se jedná o práci, nejedná se o milost, pokud se jedná o milost, přijímáme ji skrze víru. 

Fil 2/12 – uvádět ve skutek znamená v originále "dávat najevo" 

Doslovný překlad říká : Máme s bázní a chvěním dávat najevo své spasení. 

13 v – neboť Bůh je ten, který ve vás působí chtění a činění podle své dobré vůle. 

Protože Bůh ve vás působí, můžete jeho působení dávat najevo. 

Bůh nás spasil a dal nám svůj život, který je v nás. 

Nyní je potřeba, abychom dali Bohu prostor, aby mohl skrze nás působit ven. 

Bůh nechce, abychom konali skutky, Bůh chce, abychom dávali najevo.  

Věříme v skutky, jež vykonal Bůh skrze svého syna, a proto se nemůžeme opírat o skutky vlastní, 

můžeme dávat najevo život, který je v nás skrze jeho Ducha.  
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Víra plodí skutky 

Abraham 

Když nám Bůh řekne, ať něco uděláme, pak je to skutek, který jsme vykonali. 

Zaslíbení oproti tomu znamená, že Bůh něco řekne, že udělá. ( A to nemůžeme přijmout jinak než 

vírou) 

Bůh zaslíbil Abrahamovi, že mu dá potomky. Nenařídil mu, aby si je udělal, sehnal. 

Důkaz Abrahamovi víry se projevil ochotou zabít svého syna, protože věřil v zmrtvýchvstání. 

Víra se projevila skutkem (skutek víry je často bláznivý, počítá s tím, co oči nevidí). 

Jakob 2/21 – Abraham byl ospravedlněn ze skutku – chtěl zabít svého syna, protože mu to Bůh 

řekl. 

22v – víra ovlivnila, určovala jeho skutky. Víra se skutky projevila.  

Spaseni jsme skrze víru, pokud je to však opravdová víra, nastane změna v našich skutcích. 

Začneme jednat nezávisle na našem temperamentu, zkušenostech, představách... 

(Když uvěří v Krista prostitutka, je spasena na základě své víry. Nemůžeme však mít jistotu toho, 

co se v jejím životě stalo, pokud neuvidíme proměnu jejího života.) 

(Daniel byl ochoten nechat se hodit ke lvu, protože věřil, byl ochoten riskovat.) 

Vírou jsme spaseni, tato víra však mění i náš život. Dává prostor Bohu měnit naše smýšlení, cítění, 

zvyky. (Změníme zaměstnání, odstěhujeme se od rodičů, darujeme nějaké peníze, trávíme čas jinde 

než dříve…)  

Víra nás nespasí. Spasí nás Kristus. Vírou tuto spásu přijímáme. Víra není ctnost, je to uznání toho, 

co říká Bůh jako pravdy a skutečnosti, i když se to rozchází s naší představou a zkušeností. Je to 

spolehnutí se na Boha, že on je pravdivý, věrný a miluje nás.   
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8. část - Pokání 

13.06.2009 12:33  

Pokání 

(čerpáno ze základů Watchmana Nee)  

V nitru člověka je potřeba zasloužit si spasení. 

Spaseni jsme však jen skrze víru. Je to Boží dílo, které nestojí na nás. My přijímáme vírou to, co 

Bůh udělal. 

Pokání je jedna z věcí, kterou se často snažíme získat své spasení. 

Člověk nerad přijímá věci zdarma, chce alespoň nabídnout své polepšení, dát nějaký závazek 

Bohu.  

Rozdíl mezi tím, jak vidí pokání Bible a jak člověk 

Bible vidí pokání vždy spojené s minulostí. S tím, co jsme udělali, jak jsme mysleli. 

Člověk vidí pokání spojené s přítomností a budoucností. S tím, co musí změnit, napravit, vylepšit. 

Nestačí jen lítost, člověk chce udělat nějakou změnu. Ukázat, že se polepší, že už nezklame. 

Tato touha vychází z nedostatku pokory a poznání sebe sama. 

Bible nevidí pokání jako změnu skutků, ale myšlení. Bůh neočekává od člověka, že bude lepší. Ví, 

že to není možné. 

Pokání je odvrácení se od svých myšlenkových schémat na základě Božího zjevení. 

To, co člověk dřív považoval za skvělé, dnes vidí jako špatné. Je to změna pohledu na věci v 

minulosti. Jejich přehodnocení. 

Pokání znamená zaujmout jiný postoj než doposud.  Vidět věci v Božím světle. 

Je to uznání, že jsem udělal chyby, měl špatné hodnoty a motivy, je to zaujmutí Božího pohledu a 

stanoviska ke své minulosti, činům, jednání. 

Pokání je vždy spojeno s poznáním pravdy, se zjevením. 

Vírou vzhlížíme ke Kristu a pokáním na sebe v Kristově světle.  

Božím záměrem je, aby člověk přijal Boží milost, měl život v plnosti. 

Člověk však zhřešil a není možné, aby měl život v plnosti, žije v klamu. Nemá světlo, v němž by 

uviděl sám sebe. Neví, co je zač, že je odsouzen, že je k ničemu, že není schopen přijmout Boží 

milost.  
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Proto Bůh dal zákon a Ducha. Zákon nás vede k poznání vlastní neschopnosti, ukazuje nám náš 

stav. Zjevením Ducha můžeme vidět sebe v pravdě, vidět také to, co nám Bůh připravil v 

Kristu.Vidíme, že naše minulé skutky byly špatné a náš životní styl nesprávný.  

V pokání můžeme vidět svou minulost i náš nový stav. Opustit staré myšlení a přijmout nové. 

To nutně přinese i změnu našeho jednání.  

Bůh nikdy nepočítá s polepšováním člověka. 

Bůh nám dává poznávat 

 realitu o člověku, jak jedná z vlastních sil, jak je omezen a poznamenán hříchem 
 realitu o novém životě, novém způsobu jednání. 

Když byl ukřižován Kristus, byl spolu s ním ukřižován i náš starý člověk. Skončil Adam i jeho 

chování. Není možné, aby se polepšil. My jsme nyní v Kristu. Ten je novým životem v nás. 

Proto se pokání nevztahuje k našemu budoucímu jednání, ale ke změně našeho názoru na vlastní 

minulost. 

Je nutné, aby každý poznal sebe sama. Skrze pokání potřebujeme vidět svou minulost, lidské 

schopnosti a celý svůj život v Božím světle. 

Skrze víru potřebujeme vidět, co proto vykonal Kristus na kříži.  

Vidět to, jak jsme jednali, je pokání. 

Vidět to, co udělal Kristus, je víra.  

Ten, kdo uvěří v Boha, aniž by činil pokání (přehodnotil svůj život), musí k tomuto bodu dojít, 

jinak se stane jeho víra mrtvá, teoretická, neponese žádné ovoce. 

Ten, kdo přišel k Bohu skrze poznání vlastní bídy, musí vidět skrze víru řešení pro svůj život, které 

má v Kristu. Potřebuje žít nový život skrze Krista a nezůstat jen u poznání vlastní bídy. 

Bez pokání není víra a bez víry není pokání. Tyto věci jdou ruku v ruce. 

Skrze pokání přichází i milost a odpuštění, schopnost vidět nový život, nové prostředky a možnosti. 

(Ten, kdo si neuměl představit život bez lží, nyní vidí, že může žít jinak skrze Krista. Nemusí se 

bát, může jednat čestně, Kristus v něm mu dává sílu, kterou dříve neměl.) 

(Ten, kdo si neuměl představit život bez hysterie, nyní vidí nový způsob života, nemusí se trápit 

starostmi sám, hroutit se pod nimi, ale může dávat vše Kristu, který skrze něj žije svůj život.)  

Pokání, jednání 

Pokání (změna pohledu, přehodnocení) působí i změnu v našem jednání. 

Tím, že se přestaneme starat, strachovat, řešit svůj život, bát se, přijde do našeho života svoboda k 

tomu omluvit se, přiznat chybu, jít do nepříjemných věcí a rozhovorů... 
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Na základě Kristova života, který je v nás, můžeme dělat věci, které nám nejsou od přirozenosti 

blízké (naslouchat, být citivý na potřeby druhých...) 

Pokání (zastavení se, přehodnocení) nám pomáhá dávat Kristovu životu v nás prostor.   

Život s Bohem není o naší dokonalost, bezchybnosti. Bible říká, všeho zkuste a nejlepšího se držte. 

Pokání nám pomáhá zjistit, co je v Božích očích dobré a co špatné. V čem je skutečně Bůh a co jsou 

jen naše představy o dobru. 

Pokání nám umožňuje změnu v myšlení, poznání Boží pravdy. 

Pokání také působí změnu našeho jednání na základě Božího zjevení a víry v Krista.  

  



[19] 
 

 

9. část - Víra 

13.06.2009 12:37  

Víra 

(čerpáno ze základů Watchmana Nee)  

Kristovo dílo 

Vše, co přijímáme od Boha, je z Víry. 

Bůh chce, aby spasení bylo jednoduché a spásu mohl získat každý. Proto ji můžeme přijmout vírou. 

Spása je zajištěna tím, co udělal Kristus na kříži – tím bylo uspokojeno Boží srdce. Nejde o to, jak 

je uspokojeno tvé srdce, nýbrž srdce věřitele. 

Smrt Krista přinesla odpuštění našich hříchů, vyrovnání dluhu. 

Kristovo vzkříšení je důkazem, že jeho oběť byla dostatečná. Boží požadavky byly uspokojeny. 

Bůh považuje Kristovo dílo za spravedlivé a dostatečné.  

Boží slovo 

Veškeré Boží dílo je vloženo do Božího slova. 

Boží slovo můžeme přirovnat ke kapse, do které Bůh vkládá své dílo. 

Boží slovo můžeme přirovnat k semenu, které vypadá stále stejné, je v něm však ukryt potenciál a 

život. 

Když přijímáme Boží slovo, přijímáme svědectví a důkaz o Božím díle, přijímáme život, který je v 

něm. Jakmile uvěříme Božímu slovu, je to, jako by bylo semeno zasazeno do hlíny a začalo klíčit, 

růst. To, čem slovo mluví, v nás začne žít. 

Kdyby nebyl ve Slově život, byla by to kniha, kterou by stačilo jednou přečíst a založit do 

knihovny.  

Jednání Ducha 

Duch nám zprostředkovává Boží slovo. On jej oživuje. 

Pokaždé, když někdo přijme Boží slovo, přijde Duch a uplatní na něm všechny skutky, o kterých 

slovo mluví. Uskuteční je. 

Bůh vložil dílo svého syna do Slova a Bůh nám skrze Ducha zprostředkovává veškeré dílo svého 

syna obsaženého ve Slově. Bůh jedná tehdy, když vezmeme vážně jeho Slovo. 

Víra znamená říkat totéž, co říká Bůh. Dívat se na věci, jak je vidí Bůh. 

Dílo Krista by bylo k ničemu, kdyby nám je Duch nezprostředkoval. Jedinou podmínkou toho, aby 

Duch jednal, je víra. Ne nějaké skutky !!!  
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Židům 11/1 – Víra je podstata věcí, v něž doufáme. 

Svět, který je kolem nás, je nám zprostředkováván našimi smysly. 

Oči činí skutečnými různé předměty kolem nás. Pro slepého je nepodstatná barva kalhot, vzhled 

mobilního telefonu, tvar a vzhled nové lednice. 

Uši činí skutečnými zvuky kolem nás. Bez sluchu by bylo jedno, co tady dnes povídám. Bez 

schopnosti zachytit zvuk, je toto kázání k ničemu. 

Všechny smysly činí pro nás okolní svět skutečným, proto můžeme věcí kolem sebe využívat pro 

svůj život. 

Schopnost víry a víra samotná je náš další smysl, který nám pomáhá učinit skutečnými věci, které 

jsou ostatním smyslům skryty. 

Oko nedokáže ocenit příjemnou vůni, stejně jako čich neocení krásné barvy nového svetru. 

Víra nám pomáhá učinit skutečnými Boží věci, které nejsou vidět, které jsou skryty ostatním 

smyslům. 

Oči nám pomohou přečíst si zaslíbení v Bibli napsaná. Pouze víra z nich však udělá realitu. 

Duchovní svět existuje, i když není vidět. Víra nám pomáhá si jej uvědomovat, používat i v něm žít. 

Máme-li víru, můžeme vše, co Bible říká, učinit skutečným. 

Ježíš říkal, že jsou lidé, kteří mají oči a nevidí, mají uši a neslyší. Nejednalo se o to, že by jim 

špatně sloužily jejich základní smysly. Jde o lidi, kteří nemají víru. 

Víra nám pomáhá rozumět Bohu a uskutečňovat Boží věci.  

Marek 11/24 – Všechno za co se modlíte a co žádátě, věřte, že jste přijali a bude Vám to dáno. 

Víra vidí věci, které má od Boha, které přijímá a které se stanou skutečnými ve fyzické oblasti. 

Víra vidí věci, nárokuje si věci, které vidí, i když je ostatní smysly ještě nevidí. 

Uši slyší auto ještě před tím, než ho vidí oči. 

Uši slyší, co nám někdo slibuje dříve, než to uvidí naše oči a budeme to držet. 

Prosba, aby se něco stalo, není známkou víry. Možná důvěry v něčí štědrost. 

Víra, o které zde mluvíme, počítá s tím, že určité věci jsou skutečné. 

V Kristu je vše hotovo. 

Tobě patří uzdravení, spasení, věčný život, synovství, odpuštění i Boží zaopatření. 

Víra není věc pocitů, věříme na základě Božího slova.  
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Souhrn 

13.06.2009 12:39  

1. ČÁST 

Hřích a hříchy  

Potřebujeme mít jasno v otázce hříchu, abychom pochopili naše spasení. 

Je velký rozdíl mezi hříchem a hříchy. 

Hřích je určitá síla v nás, která nás vede k tomu, abychom dělali špatné věci. 

Hříchy jsou jednotlivé špatné skutky, které navenek konáme.  

Mat 26/28, Sk 2/38, 10/43 – potřeba odpuštění hříchů. 

Řím 6/18-22 – potřeba osvobození od hříchu. 

Člověk se nestává hříšníkem, protože hřeší, ale hřeší, protože je hříšník. 

Existují různí hříšníci: hříšníci, kteří hřeší, hříšníci, kteří dělají dobré skutky, hříšníci vychovaní, 

nevychovaní, ušlechtilí, zvrhlí hříšníci, hříšníci nadaní i zanedbaní.... 

Všichni, kdo se narodili z Adama, jsou však hříšníci, ať se chovají jakkoli, nebo dovedou cokoli. 

Jsme lidé a tudíš hříšníci. Jsme jimi, nestáváme se jimi pro to, co děláme.  

2. ČÁST 

Milost 

Zákon a milost 

Zákon – zde Bůh požaduje po člověku, aby dělal určité věci. 

Skutek – je věc, kterou dělá člověk pro Boha a naplňuje, nebo nenaplňuje svými skutky zákon. 

Milost – jsou věci, které dělá Bůh pro člověka, ze své lásky, ne na základě lidských skutků. 

Zákon a milost jsou neslučitelné. 

V zákoně Bůh od člověka něco žádá a také podle toho odplácí. 

V milosti Bůh dává a člověk pouze přijímá. 

Aby člověk mohl přijmout milost, musí odložit zákon.  

Milost je zdarma → 
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1. provinění - Boží milost nesouvisí s proviněním.  Kdyby se milost dávala jen tomu, kdo se neprovinil 
nebo málo provinil, ztratila by milost smysl. Naopak, kde se rozhojňuje provinění, rozhojňuje se 
milost. 

2. zásluhy - Boží milost nesouvisí s našimi zásluhami. Řím 4/4 – tomu, kdo pracuje, se nedává mzda z 
milosti, ale z povinnosti. 

3. závazky - Boží milost nesouvisí s našimi závazky do budoucna. Jsou lidi, kteří si myslí, že spaseni 
jsme z milosti, ale spásu si musíme udržet dobrým životem. Bůh nás však k ničemu takovému 
nezavazuje.  

3. ČÁST 

Zákon  

Bůh nám nedal zákon abychom jej zachovávali! 

Zákon je zde, aby nás dovedl do stavu – "já, bídný člověk, vím, co je správné, ale udělat to nejsem 

schopen" . Jen v tomto bodě můžeme totiž přijmout Ježíše jako svého spasitele, jen v tomto bodě si 

uvědomujeme potřebu spásy.  

Zákon nás nenutí dělat něco, co jsme před tím nedělali – vylepšovat se. 

Zákon odhaluje, co je v nás. 

Zákon nám pomáhá poznat to, co zná Bůh. 

Zákon nás vede k uvědomění si potřeby spásy. 

4. ČÁST 

Spravedlnost  

Láska – je přirozenost Boha. 

Spravedlnost – je způsob, jakým Bůh jedná. 

Nejsme spaseni, protože by Bůh přehlížel naše viny, bral je na lehkou váhu, nýbrž proto, že je 

spravedlivě odstranil. 

Nejsme dlužníci, kterým byl dluh prominut, ale dlužníci, jejichž dluh byl vyrovnán! 

Krev je stvrzenka o vyrovnání dluhu.  

Dnes stojíme před Bohem ne na základě lásky, ale spravedlnosti. To nám dává pokoj. 

Láska přináší nejistotu. Bude nás dotyčný stále milovat, neomrzí ho to, nezprotivím se mu? 

Nemůžem nikoho žalovat, že nás přestal milovat, můžeme žalovat, když někdo porušuje zákon a 

jedná nespravedlivě. 

Neříkáme – Bože, miluješ mě, a proto mi musíš odpustit, přijmout mě... (prosím miluj mě) 

Říkáme – Bože, ty jsi dal svého syna, nechal ho zemřít za mě, a proto mi musíš odpustit. (díky)  



[23] 
 

 

Mnoho křesťanů se chová tak, jako by Boha bylo potřeba obměkčit, přemluvit, aby nám prominul, 

byl shovívavý, nezlobil se, přehlédl hříchy. Mnoho křesťanů žije v nejistotě, kdy to Boha omrzí. 

My však můžeme s Bohem jednat na základě smlouvy ne pocitů. 

Všichni, kdo věří v Krista a jeho dílo, přijali jeho spravedlnost skrze smlouvu. 

Řím 10/3 – 4 – Potřebujeme přijmout Kristovo dílo a ne stavět na vlastní spravedlnosti. 

Jsme spravedlivý tím, co on udělal, nemůžeme k tomu nic přidat, můžeme to jen přijmout.  

5. ČÁST 

Kristovo dílo 

Bůh je nesmrtelný. I když miluje člověka, chce vzít náš trest na sebe, není to však možné. 

Žid 10/5 – proto Kristus dostal lidské tělo. Bůh se musel stát člověkem, aby nás mohl vykoupit. 

Je člověk, a proto může zemřít smrtí na kříži. 

Je Bůh, a proto je oprávněn být ukřižován. 

Kristus je naše spravedlnost 

 Kristus žil spravedlivě, svým životem naplnil zákon. Bible ale nikde neříká, že Kristova spravedlnost 
je naší spravedlností. Bible říká, že Kristus je naše spravedlnost. Kristus na nás svou spravedlnost 
nepřevedl. On se stal naší spravedlností. 

 Kristova spravedlnost je jeho kvalifikací, aby mohl být našim spasitelem. Kdyby nám tato 
spravedlnost stačila, mohl nás zachránit jeho život. Nás však zachraňuje jeho smrt.  

Vykoupení – zastoupení 

1J 2/2 – vykoupení je pro celý svět. Všechny lidi. Vykoupení se stane našim zastoupením, když mu 

uvěříme a přijmem ho osobně – jsme spaseni. 

Vzkříšení - ospravedlnění 

Bůh Krista vzkřísil na důkaz toho, že dílo vykoupení je dokonáno. Bůh ho potvrdil a schválil jej 

jako dostatečné. Vzkříšení je tomu důkazem. Kdyby Kristus nepřišel zpět, stále bychom žili v 

nejistotě, jestli Kristovo dílo bylo přijato.  

6. ČÁST 

Dílo Ducha  

Poznání hříšnosti 

Jan 16/8-9 - Díky Duchu si můžeme uvědomovat svou hříšnost, ztracenost. To je klíčové proto, 

abychom pak mohli přijmout Boží spásu.  

Přijetí Kristova díla 
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Jan 16/13 –14 - Ježíš je spasitelem poslaným od Boha. 

Veškeré dílo Krista je nám však předáváno osobně skrze Ducha.  

Dílem Ducha je společenství 

Povahou Boha je láska, povahou Krista je milost, povahou Ducha je společenství. 

Duch sám o sobě nemá nic, prostřednictvím společenství však do nás vnáší Boží lásku a Kristovu 

milost. Duch nám předává to, co vykonal Bůh a Kristus (milost a lásku, což plodí pokoj a radost).  

Dílem Ducha je otevírat slovo 

Jan 16/13 – Duch nás uvádí do pravdy. 

To, co čteme je slovo, to, co je uvnitř zabaleno, je dílo Ježíše, jeho život. 

Když přijímáme slovo, přijímáme Kristovo dílo. Jeho dílo je v jeho slově. 

Když člověk uvěří, nevěří jen, že Bůh pro něj něco udělal. Uvěří ve slovo a tím se na něj 

automaticky začně vztahovat Kristovo dílo a život. 

Duch nám zprostředkovává Boží slovo. On jej oživuje. 

Pokaždé, když někdo přijme Boží slovo, přijde Duch a uplatní na něm všechny skutky, o kterých 

slovo mluví. Uskuteční je. 

Bůh vložil dílo svého syna do slova a Bůh nám skrze Ducha zprostředkovává veškeré dílo svého 

syna obsaženého ve slově. 

Člověk si myslí, že Bůh bude jednat, když udělá on něco správného: když se člověk postí, když 

nechybuje, když činí pokání... 

Bůh však jedná tehdy, když vezmeme vážně jeho slovo. 

Víra znamená říkat totéž, co říká Bůh. Dívat se na věci tak, jak je vidí Bůh. 

Dílo Krista by nám nebylo k ničemu, kdyby nám je Duch nezprostředkoval. Jedinou podmínkou 

toho, aby Duch jednal je víra. Nikoli skutky !  

7. ČÁST 

Víra a skutky  

Milost je to, že Bůh dává, víra je to, jak my přijímáme. Víra je přijímáním toho, co nám Bůh nabízí 

v Duchu. 

Řím 5/13 – Bůh dal zákon, aby se provinění jasně ukázala. 

Člověk skrze zákon vidí, co dělá. Bůh nám chce ukázat, jaké nám hrozí nebezpečí a také to, že si 

nemůžeme pomoci. Člověk si chce často skrze zákon pomoci ke spáse tím, že jej naplňuje. Zákon 

nám však ukazuje, co všechno je v životě člověka porušeno. 
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Zákon je teploměrem, který ukazuje stav věcí, není lékem, který by léčil. 

Křesťanství tu není proto, aby nutilo lidi dělat dobré skutky, žít dobrým životem, polepšovat se. 

Křesťanství je zde proto, aby lidem ukazovalo, že starý člověk je na kříži ukřižován a člověk může 

být nyní spravedlivý skrze víru v Krista. 

Pro nová stvoření žádný zákon neexistuje, existuje jen zákon Ducha, který nás osvobodil od hříchu 

a smrti. 

Pod zákonem Ducha žijeme tehdy, pokud žijeme vírou. 

Ten, kdo spoléhá na skutky zákona, není schopen vidět svou naprostou slabost a poskvrněnost. 

Ef 2/8-9 – jsme spaseni milostí skrze víru. Skrze víru k nám přichází milost. 

Když věříme, proudí do nás milost. 

Když spoléháme na skutky, proudí do nás odsouzení a nedostatečnost. 

Fil 2/12 – uvádět ve skutek znamená v originále "dávat najevo" 

Doslovný překlad říká : "Máme s bázní a chvěním dávat najevo své spasení." 

13 v – "neboť Bůh je ten, který ve vás působí chtění a činění podle své dobré vůle." 

Doslovný překlad: "Protože Bůh ve vás působí, můžete jeho působení dávat najevo.! 

Bůh nás spasil a dal nám svůj život, který je v nás. 

Nyní je potřeba, abychom dali Bohu prostor, aby mohl skrze nás působit ven. 

Bůh nechce, abychom konali skutky, Bůh chce, abychom dávali najevo to, co On v nás dělá.  

Věříme v skutky, jež vykonal Bůh skrze svého syna, a proto se nemůžeme opírat o skutky vlastní, 

můžeme dávat najevo život, který je v nás skrze jeho Ducha.  

8. ČÁST 

Pokání  

Spaseni jsme však jen skrze víru. Je to Boží dílo, které nestojí na nás. My přijímáme vírou to, co 

Bůh udělal. 

Pokání je jedna z věcí, kterou se často snažíme získat své spasení. 

Člověk nerad přijímá věci zdarma, chce alespoň nabídnout své polepšení, dát nějaký závazek 

Bohu.  

Změna myšlení 
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Bible vidí pokání vždy spojené s minulostí. S tím, co jsme udělali, jak jsme mysleli. 

Člověk vidí pokání spojené s přítomností a budoucností. S tím, co musí změnit, napravit, vylepšit. 

Nestačí jen lítost, člověk chce udělat nějakou změnu. Ukázat, že se polepší, že už nezklame. 

Tato touha vychází z nedostatku pokory a poznání sebe sama. 

Bible nevidí pokání jako změnu skutků, ale myšlení. Bůh neočekává od člověka, že bude lepší. Ví, 

že to není možné. 

Pokání je odvrácení se od svých myšlenkových schémat na základě Božího zjevení. 

To, co člověk dřív považoval za skvělé, dnes vidí jako špatné. Je to změna pohledu na věci v 

minulosti. Jejich přehodnocení. 

Pokání znamená zaujmout jiný postoj než doposud. Vidět věci v Božím světle. 

Proto Bůh dal zákon a Ducha. Zákon nás vede k poznání vlastní neschopnosti, ukazuje nám náš 

stav. Zjevením Ducha můžeme vidět sebe v pravdě, vidět také to, co nám Bůh připravil v 

Kristu.Vidíme, že naše minulé skutky byly špatné a náš životní styl nesprávný. 

Bůh nikdy nepočítá s polepšováním člověka. 

Bůh nám dává poznávat: 

1. realitu o člověku, jak jedná z vlastních sil, jak je omezen a poznamenán hříchem 
2. realitu o novém životě, novém způsobu jednání. 

V pokání můžeme vidět svou minulost i náš nový stav. Můžeme opustit staré myšlení a přijmout 

nové.To nutně přinese i změnu našeho jednání.  

Změna jednání 

Tím, že se přestaneme starat, strachovat, řešit svůj život, bát se, přijde do našeho života svoboda k 

tomu omluvit se, přiznat chybu, jít do nepříjemných věcí a rozhovorů... 

Na základě Kristova života, který je v nás, můžeme dělat věci, které nám nejsou od přirozenosti 

blízké (naslouchat, být citivý na potřeby druhých...) 

Pokání (zastavení se, přehodnocení) nám pomáhá dávat Kristovu životu v nás prostor.   

9. ČÁST 

Víra 

Židům 11/1 – Víra je podstata věcí, v něž doufáme.  

V originále však není použito podstatné jméno, ale gerundium. 

Je zde použito slova ve významu “zeskutečňování” 
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Svět, který je kolem nás, je nám zprostředkováván našimi smysly. 

Oči činí skutečnými různé předměty kolem nás. Pro slepého je nepodstatná barva kalhot, vzhled 

mobilního telefonu, tvar a vzhled nové lednice. 

Uši činí skutečnými zvuky kolem nás. Bez sluchu by bylo jedno, jaké vyzvánění má náš telefon. 

Bez schopnosti zachytit zvuk, je nám řada věcí k ničemu. 

Všechny smysly činí pro nás okolní svět skutečným, proto můžeme věci kolem sebe využívat pro 

svůj život. 

Schopnost víry a víra samotná je náš další smysl, který nám pomáhá učinit skutečnými věci, které 

ostatním smyslům jsou skryty. Je to schopnost Ducha. 

Oko nedokáže ocenit příjemnou vůni, stejně jako čich neocení krásné barvy. 

Víra nám pomáhá učinit skutečnými Boží věci, které nejsou vidět, které jsou skryty ostatním 

smyslům. 

Oči nám pomohou přečíst si zaslíbení napsaná v Bibli. Pouze víra z nich však udělá realitu. 

Duchovní svět existuje, i když není vidět. Víra nám pomáhá si jej uvědomovat, žít v něm. 

Máme-li víru, můžeme vše, co Bible říká, učinit skutečným. 

Ježíš říkal, že jsou lidé, kteří mají oči a nevidí, mají uši a neslyší. Nejednalo se o to, že by jim 

špatně sloužily jejich základní smysly. Jde o lidi, kteří nemají víru. 

Nejsou schopni vidět věci víry – to, jak vidí Bůh. 

Nejsou schopni slyšet to, co říká Bůh.  

Víra nám pomáhá rozumět Bohu a uskutečňovat Boží věci.  

Marek 11/24 – Všechno za co se modlíte a co žádátě, věřte, že jste přijali a bude Vám to dáno. 

Víra vidí věci, které má od Boha, které přijímá a které se stanou skutečnými ve fyzické oblasti.  

Pokud mluvíme o věcech, že je dostaneme, nebo že je budeme mít, až je uvidíme, nemáme víru. 

Víra vidí věci, nárokuje si věci, které vidí, i když je ostatní smysly ještě nevidí. 

Uši slyší auto ještě před tím, než ho vidí oči. 

Uši slyší, co nám někdo slibuje dříve, než to uvidí naše oči. 

Prosba, aby se něco stalo, není známkou víry. Možná známkou důvěry v něčí štědrost. 

Víra, o které zde mluvíme, počítá s tím, že určité věci jsou skutečné. 

V Kristu je vše hotovo. 
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Tobě patří uzdravení, spasení, věčný život, synovství, odpuštění i Boží zaopatření.  

Víra není věc pocitů, věříme na základě Božího slova. 

Duch pak skrze víru činí tyto věci v našich životech skutečnými. 

 

 

 

 

 


