
30) Jaký je mechanismus šíření spásy? 
31) Mluví Bůh přímo ke všem věřícím lidem?

Dobrý večer paní M.,
 

Nedělám si žádné nároky na originalitu. Originální je pouze Bůh a Jeho Slovo. To mi stačí. 
Mým posláním je pomáhat lidem, kteří chtějí být zachránění (spaseni) Bohem ze svých hříchů.  Spása 
lidí je důvod, proč Ježíš přišel na zem, učil Boží vůli, zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. Jeho 
prostřednictvím Bůh uzavírá novou smlouvu s každým člověkem, který o to má zájem. Tou smlouvou 
se  člověk  zavazuje jednat  v  souladu  s  Božím  Slovem  (Novozákonním  Písmem  Bible) a  Bůh  se 
zavazuje takového člověka zachránit  tím, že mu odpouští jeho hříchy a v den posledního soudu  mu dá 
věčný  život  v  Jeho  nebeském  království.  Kdyby  nebylo  Ježíše,  Jeho  učení,  Jeho  oběti  a  Jeho 
zmrtvýchvstání, nebylo by evangelium a my všichni bychom byli odsouzení za naše hříchy k věčnému 
trestu. 
 

Aby  se lidé  dozvěděli  o  spáse,  vybral  si  Ježíš   apoštoly  a  jejich  prostřednictvím  bylo 
evangelium poprvé veřejně hlásáno Židům o Letnicích po Ježíšově vzkříšení. Prostřednictvím apoštola 
Petra bylo o několik let později hlásáno evangelium poprvé i pohanům. Ježíš poslal apoštola Pavla, aby 
hlásal evangelium především pohanům. Kdyby nebylo apoštolů, nebylo by evangelium hlásáno lidem, 
nebyli by žádní spasení lidé (křesťané) a my všichni bychom byli odsouzení za naše hříchy k věčnému 
trestu. 
 
 
Mechanismus šíření spásy, který ustanovil Bůh je velice jednoduchý:
 

1) Ježíš poslal apoštoly kázat evangelium a získávat mu učedníky: 
Matouš 28:18 Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

19 Proto jděte, čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého

20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do 
skonání světa. Amen. (NBK2006)

 

2) Apoštolové kázali evangelium a získávali učedníky pro Ježíše:
Skutky apoštolské 2:36 Ať si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, 
kterého jste ukřižovali!"

37 Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: "Co máme dělat, bratři?"

38  Petr odpověděl: "Čiňte pokání a každý se nechte pokřtít  ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly 
odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha Svatého,

39 neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko - kohokoli povolá 
Hospodin, náš Bůh."

40 Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je:"Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!"

41 Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.

42 Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.



43 Každou duši naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení.

44 Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné.

45 Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval.

46  Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a 
upřímným srdcem.

47  Chválili  Boha  a  všem  lidem  byli  příjemní.  Pán  pak  církvi  denně  přidával  další  zachráněné. 
(NBK2006)

Apoštolové  kázali  evangelium  (dobrou  zprávu,  že  Ježíš  Kristus  zemřel  za  naše  hříchy  a  vstal  z 
mrtvých). Ti, kdo slyšeli evangelium a uvěřili mu, tzn. že splnili i vše co si přeje Bůh, aby je zachránil 
(víra, pokání, vyznání Ježíše jako Pána, křest ponořením do vody na odpuštění hříchu), byli Bohem 
spaseni (byly jim odpuštěny hříchy, hřích je nadále neodděloval od Boha, pro Boha se stali svatými, 
získali vztah s Bohem).
 

3) Učedníci, které získali apoštolové kázáním evangelia dále kázali evangelium a získávali další 
učedníky pro Ježíše: 
Skutky apoštolské 8:30 Když Filip přiběhl, uslyšel ho, jak čte proroka Izaiáše. Zeptal se ho: "Rozumíš 
tomu, co čteš?"

31  "Jak bych mohl?" odpověděl. "Jedině, když mi to někdo vyloží." A prosil Filipa, aby nastoupil a 
přisedl k němu.

32  Místo,  které v Písmu četl,  bylo toto: "Jak ovce na porážku veden byl,  jako když beránek před 
střihačem oněmí, ústa neotevřel.

33 Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť byl na zemi připraven o život."

34 Komoří se Filipa zeptal: "Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?"

35 Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše.

36  A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Tehdy komoří řekl: "Pohleď, voda. Nemohl bych být 
pokřtěn?"

37 Filip odpověděl: "Věříš-li celým srdcem, je to možné." "Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn!" řekl 
na to komoří

38 a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. (NBK2006)

4) Zde je potvrzení, že neexistuje jiný mechanismus šíření spásy:
Římanům 10:12 Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo 
ho vzývají.

13 Vždyť "Kdokoli by vzýval jméno Hospodina, bude zachráněn."

14 Jak ale budou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak uvěří v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší 
bez kazatele?

15 A jak budou kázat, když nebyli posláni? Jak je psáno: "Jak vítaný je příchod poslů pokoje, poslů 
dobrých zpráv!"

16 Ne všichni ale přijali evangelium. Vždyť už Izaiáš říká: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?"



17 Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Boží.

18  Ptám  se  ale:  Copak  neslyšeli?  Právě  naopak:  "Po  celé  zemi  se  jejich  hlas  šíří,  v  nejzazších 
končinách jejich slova zní."

19  Ptám se  tedy:  Copak Izrael  nerozuměl?  Už Mojžíš  kdysi  řekl:  "Kvůli  těm,  kdo nejsou  národ, 
vzbudím ve vás žárlivost, kvůli nevědomému národu vás k hněvu popudím."

20 Izaiáš to říká ještě odvážněji: "Dal jsem se najít těm, kdo mě nehledali, ukázal jsem se těm, kdo o 
mně nestáli."

21 O Izraeli však říká: "Po celý den jsem vztahoval ruce k lidu nevěřícímu a vzpurnému." (NBK2006)

5)  Bůh  přímo ke všem lidem, kteří v něj věří nemluví.  V prvním století mluvil  Bůh k lidem 
prostřednictvím svého Syna Ježíše (Jemu předcházel Jan Křtitel a připravoval mu cestu) a po 
Jeho návratu do nebe mluvil  prostřednictvím Ducha Svatého,  ale  pouze skrze některé  lidi  - 
apoštolové, ti, na které apoštolové vložili své ruce a předali jim dar prorokování a učení, pisatelé 
Novozákonních Písem. Jinak Bůh v prvním století  mluvil  k  velké  většině  věřících lidí  pouze 
prostřednictvím  lidí uvedených v první větě tohoto odstavce.  (Dále po celou Novozákonní dobu 
Bůh mluvil a mluví i prostřednictvím lidí, kteří slyšeli evangelium, uvěřili mu a toto evangelium 
dále hlásali, aniž by sami byli inspirování Duchem Svatým. Jinými slovy, pouze dále předávali 
evangelium, kterému uvěřili.) Poté, co zemřeli apoštolové, lidé s darem prorokování a učení a 
pisatele Novozákonních Písem (což bylo nejpozději ve druhém století), již Bůh  mluvil k lidem 
pouze prostřednictvím Písma a nikoliv přímo. Zde jsou některé příklady:
 

Matouš 5:19  Proto, kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by  učil lidi, bude v 
nebeském království  nazýván  nejmenším.  Ale  kdokoli  by  [je]  plnil  a  učil,  ten  bude  v  nebeském 
království nazýván velikým. 

Matouš  9:35  Ježíš  tedy  obcházel  všechna  města  a  vesnice,  vyučoval  v  jejich  synagogách,  kázal 
evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh mezi lidmi. 

Matouš 11:1 Když Ježíš přestal dávat svým učedníkům tato přikázání, stalo se, že odtud vyšel, aby učil 
a kázal v jejich městech. 

Matouš 13:54  Přišel do svého domovského města a  učil je v jejich synagoze tak, že žasli  a říkali: 
"Odkud má tenhle takovou moudrost a zázračné schopnosti? 

Matouš 26:13 Amen, říkám vám, [že] kdekoli se na celém světě bude kázat toto evangelium, bude se 
mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." 

Marek 1:4 [Tak] přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů. 

Marek 1:14 A když byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal evangelium Božího království. 

Marek 1:21 Potom přišli do Kafarnaum a [on] hned v sobotu vešel do synagogy a učil. 

Marek 1:22 A [tam] žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. 

Marek 1:38 A on jim řekl: "Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem 
přišel." 

Marek 1:39 Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony. 

Marek 3:14 Ustanovil [jich] dvanáct, aby byli s ním a aby je poslal kázat 

Marek 4:2 Učil je v podobenstvích mnoha věcem a ve svém vyučování jim řekl: 



Marek 6:2 Když nastala sobota, začal učit v synagoze; a mnozí, kteří [ho] slyšeli, žasli a říkali: "Odkud 
to má? A co [to] dostal za moudrost? A [jak to, že] se skrze jeho ruce dějí takové zázraky? 

Marek 6:6 Podivil se tedy nad jejich nevírou a začal obcházet okolní městečka a učit. 

Marek 6:12 A tak vyšli a kázali, aby [lidé] činili pokání. 

Marek 6:30 Potom se apoštolové sešli k Ježíši a oznámili mu všechno, co dělali i co učili. 

Marek 6:34 Když pak Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup [lidí a] byl naplněn soucitem k nim, protože 
byli jako ovce, které nemají pastýře. Tehdy je začal učit mnoha věcem. 

Marek 8:31 Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními 
kněžími i zákoníky, být zabit a po třech dnech vstát [z] mrtvých. 

Marek 9:31 Učil totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou a zabijí ho. 
A až bude zabit, třetího dne vstane [z mrtvých]." 

Marek 10:1 Potom vstal, [odešel] odtud a krajinou za Jordánem přišel do judského kraje. [Tam] se k 
němu znovu sešly zástupy a on je podle svého zvyku opět učil.  

Marek 16:20 A oni vyšli a kázali všude a Pán [jim] pomáhal a potvrzoval slovo znameními, která [je] 
doprovázela. Amen. 

Lukáš 3:18 A tak i mnoha jinými [slovy] napomínal lid a kázal evangelium. 

Lukáš 4:15 A on učil v jejich synagogách a byl všemi chválen. 

Lukáš 4:18 "Duch Pánův [je] nade mnou, protože mne pomazal kázat evangelium chudým; poslal mne 
uzdravit  zdrcené  v  srdci,  vyhlásit  propuštění  zajatým a  prohlédnutí  slepým,  propustit  zdeptané  na 
svobodu 

Lukáš 4:31 Tehdy sestoupil do galilejského města Kafarnaum a v sobotu je učil. 

Lukáš 4:44 Kázal tedy v galilejských synagogách. 

Lukáš 5:3 Nastoupil tedy do jedné z těch lodí, která byla Šimonova, a poprosil ho, aby maličko poodjel 
od břehu. Potom se posadil a učil zástupy z lodi. 

Lukáš 5:17 A jednoho dne se stalo, že učil a seděli [tam] farizeové a učitelé Zákona, kteří se sešli ze 
všech galilejských i judských vesnic i [z] Jeruzaléma, a Pánova moc byla [přítomna] k jejich uzdravení. 

Lukáš 6:6 V jinou sobotu se pak stalo, že vešel do synagogy a učil. A byl tu člověk, jehož pravá ruka 
byla uschlá. 

Lukáš 8:1 Potom se stalo, že procházel jednotlivá města a vesnice. Kázal a ohlašoval Boží království a 
dvanáct [apoštolů] s ním; 

Lukáš 9:2 a poslal je, aby kázali Boží království a uzdravovali nemocné. 

Lukáš 9:6 A tak vyšli a chodili po [okolních] vesnicích. Kázali evangelium a všude uzdravovali. 

Lukáš 13:10 V sobotu pak učil v jedné synagoze. 

Lukáš 13:22 A tak procházel města a vesnice a učil, konaje cestu do Jeruzaléma. 

Lukáš 13:26 Tehdy začnete říkat: ‚Jedli jsme a pili před tebou a učil jsi na našich ulicích!' 

Lukáš 19:47 A každý den učil v chrámu. Vrchní kněží, zákoníci a přední [muži] z lidu pak hledali, jak 
ho zničit, 

Lukáš 20:1 Jednoho z těch dnů, když učil lid v chrámu a kázal evangelium, se pak stalo, že přišli vrchní 



kněží a zákoníci se staršími 

Jan 6:59 Toto řekl v synagoze, když učil v Kafarnaum. 

Jan 7:14 Asi v polovině svátku pak Ježíš vstoupil do chrámu a učil. 

Jan 7:35 Židé si tedy mezi sebou řekli: "Kam se chystá jít, že ho nenajdeme? Chce snad jít do řecké 
diaspory a učit Řeky? 

Jan 8:2 Za úsvitu potom přišel znovu do chrámu a všechen lid se scházel k němu. Posadil se tedy a učil 
je. 

Jan 8:20  Tato slova Ježíš mluvil u pokladnice, když  učil v chrámu, a nikdo ho nezajal,  neboť jeho 
hodina ještě nepřišla. 

Jan 18:20 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem mluvil ke světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagogách nebo 
v chrámu, kde se Židé vždycky scházejí, a nic jsem nemluvil tajně. 

Skutky apoštolské 1:1  První zprávu jsem zajisté sepsal, ó Teofile, o všech věcech, které Ježíš začal 
dělat i učit 

Skutky apoštolské 5:21  Když [to] tedy uslyšeli,  vešli za úsvitu do chrámu a  učili. Když pak přišel 
nejvyšší kněz i ti, kdo byli s ním, svolali veleradu (to jest celé staršovstvo synů Izraele) a poslali do 
vězení, aby je přivedli. 

Skutky apoštolské 5:42 A nepřestávali každého dne v chrámu i po domech učit a kázat Ježíše Krista. 

Skutky apoštolské 8:4 Ti, kteří se rozprchli, tedy šli a kázali Slovo. 

Skutky apoštolské 8:5 Filip pak vešel do města Samaří a kázal tam Krista. 

Skutky apoštolské 8:25 Když tedy vydali svědectví a domluvili Pánovo slovo, vraceli se do Jeruzaléma 
a v mnoha samařských vesnicích kázali evangelium. 

Skutky apoštolské 8:35 Filip tedy otevřel ústa a počínaje tímto [místem] Písma mu začal kázat Ježíše. 

Skutky  apoštolské  8:40  Filip  pak  byl  nalezen  v  Azotu.  Procházel  všechna  města  a  kázal [jim] 
evangelium, až přišel do Cesareje. 

Skutky apoštolské 9:20 A hned v synagogách kázal, že [Ježíš] Kristus je Boží Syn. 

Skutky apoštolské 10:42 Přikázal nám, abychom kázali lidu a svědčili, že on je ten Bohem ustanovený 
Soudce živých i mrtvých. 

Skutky  apoštolské  11:20  Někteří  z  nich  však  byli  muži  z  Kypru  a  Kyrény,  kteří  když  přišli  do 
Antiochie, mluvili k helénistům a kázali jim Pána Ježíše. 

Skutky apoštolské 11:26  a  když ho nalezl,  přivedl  ho do Antiochie.  A stalo se,  že se po celý rok 
scházeli  v  tom sboru  a  učili veliký  zástup,  takže  [zde]  v  Antiochii  byli  učedníci  poprvé  nazváni 
křesťany. 

Skutky apoštolské 13:5  A když dorazili do Salaminy,  kázali Boží slovo v židovských synagogách; a 
měli [s sebou] i Jana jako pomocníka. 

Skutky apoštolské 13:24 před jehož příchodem kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokání. 

Skutky apoštolské 14:7 A tam kázali evangelium. 

Skutky apoštolské 14:21 Když pak tomu městu kázali evangelium a získali mnoho učedníků, vrátili se 
do Lystry, Ikonia a Antiochie. 

Skutky apoštolské 15:35  Pavel a Barnabáš zůstali v Antiochii také a  učili a  kázali s mnoha dalšími 



Pánovo slovo. 

Skutky apoštolské 15:36 Po několika dnech pak Pavel řekl Barnabášovi: "Vraťme se nyní a navštivme 
své bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo, a [zjistěme], jak se mají. 

Skutky apoštolské  16:10  A jakmile  uviděl  to  vidění,  ihned  jsme  usilovali  [o  to],  abychom šli  do 
Makedonie, přesvědčeni, že nás Pán povolal, abychom jim kázali evangelium. 

Skutky apoštolské 17:18 Setkávali se s ním také někteří epikurejští a stoičtí filosofové a někteří [z nich] 
říkali: "Co [nám] chce ten žvanil povídat?" A jiní: "Zdá se být zvěstovatelem cizích božstev." Kázal jim 
totiž Ježíše a vzkříšení [z mrtvých]. 

Skutky apoštolské 20:25 A hle, já nyní vím, že vy všichni, mezi kterými jsem chodil a kázal o Božím 
království, již nikdy nespatříte mou tvář. 

Skutky  apoštolské  28:31  kázal Boží  království  a  učil o  Pánu  Ježíši  Kristu  se  vší  smělostí  a  bez 
překážek. (NBK2006)

Kdo tvrdí v dnešní době, že k němu Bůh přímo mluví a říká mu čemu má věřit, co má dělat, co má učit, 
tak neříká pravdu. Je možné, že klame sám sebe (věří tomu, co není pravda, věří tomu, čemu chce 
věřit). Je ale možné, že je to lhář, který chce oklamat jiné lidi, aby něco získal (obdiv, respekt, nebo i 
moc, či  peníze).
  

6) Jak je to s Vaší spásou paní M.? 
a) Hlásal Vám někdo evangelium? 
b) Uvěřila jste v Ježíše, učinila jste pokání ze svých hříchů, vyznala jste Ježíše jako svého Pána, byla 
jste pokřtěna (ponořením pod vodu) na odpuštění Vašich hříchů?

7) Jakým způsobem k Vám mluví Bůh paní M.?
a) Prostřednictvím Písma?
b) Mluví k Vám přímo? Pokud byste tvrdila, že k Vám mluví Bůh přímo, kde je pro to opora v Boží 
vůli - Novozákonním Písmu Bible, které je inspirováno Božím Duchem?

 
S pozdravem
 
v Kristu
 
Robert 
07.11.2010


