
58. Jaká víra je živá?

Zdravím Roberte

Nejdříve přijměte pozdrav a poděkování za tak dlouhé pojednání k mému dotazu k užití slova přesné......

Bible mi byla zapůjčena již před asi 25 lety k přečtení. Brzy jsem ji vrátil a pořídil si svou,protože to čtení a 
pochopení toho co je v bibli psáno nebylo na týden ani na měsíc. A právě lidé jako Vy, se pro mne často stávali 
hybnou silou,která mě vedla k tomu abych přemýšlel  a četl  v BIBLI o těchto a jiných hlásaných pravdách, 
vedoucích ke spasení a cestě do Božího království.
 
Vždy jsem měl pocit, že to pro mne bylo užitečné,inspirující k zamyšlení a motivací k dalšímu čtení si v BIBLI.

Dovolte prosím,abych k užívání slova "přesné" následování...popř. přesné konání Boží vůle něco uvedl. Dopředu 
se ale omlouvám,že nejsem tak zdatný pisatel jako Vy,ale věřím,že mě skrze Ducha svatého pochopíte. Budu 
psát v málo rozvinutých větách, jen to podstatné,jak jsem Boží pravdu o spasení přijal z BIBLE skrze Ducha 
svatého.

Bůh  je  pro  mne  nejvyšší  autorita.  Podstatou  Boží  spravedlnosti  je  jeho  dokonalá  láska  a  z  ní  pramenící 
milosrdenství.(ani jeden z těchto projevů nemohu přesně obsáhnou čili ani poznat. Stavěl bych se totiž do role 
Bohu  rovnému.  A  kdybych  tuto  schopnost  měl,  pak  bych  ke  spasení  nepotřeboval  Ježíše  Krista).
Touto ŽIVOU vírou a ČINNOU důvěrou v Ježíše Krista přijímám od Boha dokonalou lásku. Jestliže se Bohu 
takto  otevírám,cítím,že  mne  od  jeho  lásky  nemůže  nic  oddělit  (ani  smrt).
Tato Boží láska mně pomáhá zahánět strach a já se snažím tuto lásku předávat dál. Zásluhu na tom,který člověk 
otevře své srdce a zatouží poznat skrze Ducha svatého Jeho dobrotu a moc(dokonalou lásku) nemohu mít já ani 
Vy.  Je  to  jen  na  rozhodnutí  Boha  a  každého  jednotlivého  člověka.
Já  i  Vy  však  můžeme  ovlivnit  mnoho-sami  se  otevřít,dychtit  a  přijímat  Boží  lásku,chtít  v  ní  žít,být
učitelem a vzorem pro své děti i okolí.....je toho mnoho,jak oslavit v našem životě Boha a konat Jeho vůli.

Vy se často snažíte užívat pro cestu ke spasení slova přesné následování....atd.......stavíte se do role,kdy přesně 
víte,za jakých podmínek a kdo bude spasen....Přesné následování... vede člověka zpět do otroctví hříchu,který 
nám dosvědčuje zákon.

Na závěr-nevysvětlujte si prosím mnou výše napsané řádky jako něco, čím bych se já pyšnil nebo čím bych Vás 
nějak odsuzoval. Toho jsem dalek. 

Přeji Vám pokoj v srdci Pavel 

Dobrý večer P.,

Děkuji Vám za mail. 

Nemohu s Vámi souhlasit, že přesné následování Boží vůle zjevené v Písmu vede člověka do otroctví 
hříchu. Bůh je světlo, není v něm žádné temnoty. Jinými slovy, je svatý. Tento svatý Bůh inspiroval Duchem 
Svatým apoštoly a další pisatele Novozákonních Písem Bible, aby pro nás zapsali Boží sdělení, o tom, jak  velice 
nás Bůh miloval, že na svém Synu Ježíši Kristu  usmrceném na kříži potrestal naše hříchy a jen na podkladě této 
oběti nám nabízí odpuštění našich hříchů, pokud Ho budeme rovněž milovat a budeme konat Jeho vůli, která je 
zapsaná  v  Novozákonních  Písmech  Bible.  Jak  může  přesné  následování  svaté  Boží  vůle  zapsané  v 
Novozákonních Písmech Bible z inspirace Božího Svatého Ducha vést člověka do otroctví hříchů? 

Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný. (EB)



1 Janův 5:3 V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká, (EB)

Příklad Židů, kteří odmítli Ježíše jako svého Spasitele nám ukazuje, jak může člověk skončit v otroctví 
hříchu. Židé se domnívali, že zdědí věčný život dodržováním Mojžíšova zákona. Mojžíšův zákon je však měl 
pouze připravit na příchod Božího Spasitele, který jím odpustí hříchy a tím je spasí před spravedlivým Božím 
hněvem a trestem kvůli jejich hříchům.  Boží Spasitel Ježíš Kristus přišel. Oni  Ho však odmítli, ukřižovali a i 
poté,  co vstal  z mrtvých,  nečinili  pokání  ze svých hříchů a nepřijali  Ho za svého Pána.   Tím odmítli  Boží 
spravedlnost   (tzn. ospravedlnění před Bohem ze svých hříchů na podkladě Kristovy oběti) a místo toho chtěli 
uplatnit svou vlastní spravedlnost (ospravedlnění před Bohem konáním skutků Mojžíšova zákona), která je však 
před  Bohem  nikdy  nemohla  ospravedlnit. Nepřijali  Boží  spravedlnost,  která  je  v  Kristu,  a  proto  je  Bůh 
nevysvobodil z otroctví hříchu.

Jan 8:31 Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."
33  Odpověděli  mu: "Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili.  Jak můžeš říkat:  stanete se 
svobodnými?"
34 Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.
35 Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn.
36 Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. (EB)

Římanům 10:1 Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy.
2 Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání.
3 Nevědí, že spravedlnost je od Boha, a chtějí uplatnit svou vlastní; proto se spravedlnosti Boží nepodřídili.
4 Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří.
5 Mojžíš píše o spravedlnosti, založené na zákoně: 'Člověk, který tak jedná, bude živ.'
6  Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto: 'Nezabývej se myšlenkou: kdo vystoupí na nebe?' - aby 
Krista přivedl dolů -
7 'ani neříkej: kdo sestoupí do propasti?' - aby Krista vyvedl z říše mrtvých.
8 Co však praví? 'Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci'; je to slovo víry, které zvěstujeme.
9 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
10 Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,
11 neboť Písmo praví: 'Kdo v něho věří, nebude zahanben.'
12 Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť
13 'každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen'.
14 Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou 
uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?
15  A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: 'Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré 
věci!'
16 Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izaiáš říká: 'Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti?'
17 Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.
18  Ptám se  však:  To snad nikdy neslyšeli  zvěst?  Ovšemže slyšeli!  'Po celé  zemi se  rozlehl  jejich  hlas,  do 
nejzazších končin jejich slova.'
19 Ptám se tedy: Nepochopil Izrael, co mu bylo zvěstováno? Nepochopil; už u Mojžíše se přece říká: 'Vzbudím 
ve vás žárlivost na národ, který není národem, proti národu pošetilému vás popudím k hněvu.'
20 A Izaiáš má odvahu říci: 'Dal jsem se nalézti těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně 
neptali.'
21 O Izraeli však říká: 'Každý den jsem vztahoval ruce k lidu neposlušnému a vzpurnému.' (EB)

Nikdo nebude před Bohem ospravedlněn pouhým konání  skutků Božího zákona,  neboť ani  všechny 
dobré skutky,  které  za  celý život  vykonal  nezmění nic  na  tom, že  podle spravedlivého rozhodnutí  svatého, 
spravedlivého, milosrdného a milujícího Boha je trestem za hřích smrt.  “Bůh je láska” - je oblíbený verš z 
Bible, ale mnohdy se pomíjí, že Bůh je rovněž dokonale svatý, spravedlivý a že potrestá lidí  trestem věčného 
utrpení za jejich hříchy.  



Římanům 6:23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. (EB)

Matouš 25:46 A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života." (EB)

Každý člověk se dopustil hříchů. (Jenom ten, kdo se nedopustil hříchu nepotřebuje  oběť Ježíše Krista. 
To je však případ pouze dětí nebo mentálně postižených lidí, kteří nedokážou rozlišovat dobro od zla a nemají 
vědomí hříchu. Všichni ostatní lidé se hříchů dopustili a potřebuji oběť Ježíše Krista bez ohledu na to, zda si to 
uvědomují, či nikoliv a bez ohledu na to jaké mají schopnosti.)

Každý člověk si  tedy zaslouží trest  za své hříchy.  V Novozákonních Písmech Bible nám však Bůh 
nabízí dar spásy - záchranu před tímto trestem, pokud přijmeme Ježíše za svého Pána. Pokud budeme vzývat 
jméno Páně. Jak můžeme přijmout Ježíše za svého Pána? Někteří lidé věří, že v něj stačí uvěřit, přijmout Ho do 
svého srdce a už je člověk spasen. Takových lidí je hodně. Je však pravda to čemu věří?  Není! Proč? Protože se 
nenechali vést Božím Svatým Duchem, který jim v Písmu ukazuje co, je pravda, čemu má člověk věřit a co má 
vykonat, aby mu Bůh dal dar spásy. Ježíš říká, že člověk musí zůstat v Jeho slově, aby byl Jeho učedníkem. Co 
jiného  znamená zůstat  v  Ježíšově  slově,  když  ne  jeho  přesné  následování.  Tito  lide  však  v  Ježíšově  slově 
nezůstávají. Přesto o sobě tvrdí, že je vede Duch Svatý. Jaký duch je skutečně vede, když nerespektují, co jim 
Duch Svatý sděluje v Písmu?  Ježíš a Duch Svatý říkají, že ten, kdo uvěří a je pokřtěn, bude spasen. Ježíš a Duch 
Svatý nikde v Písmu neříkají, že je člověk spasen pouhou vírou. Když tedy člověk uvěří a je pokřtěn, zůstává v 
Ježíšově slově. 

Marek 16:16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. (EB)

Nejenom, že člověk má být pokřtěn (podle řeckého slova baptizo v Písmu – ponořen /do vody/) poté, co 
uvěří, ale má být pokřtěn na odpuštění svých hříchů.  

Skutky apoštolské 2:16 Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:
21 a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.'
36  Ať  tedy  všechen  Izrael  s  jistotou  ví,  že  toho  Ježíše,  kterého  vy  jste  ukřižovali,  učinil  Bůh  Pánem a 
Mesiášem."
37 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratří?"
38 Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění 
svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
39 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh."
40 A  ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!"
41 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.
47 Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

Většina  lidí  v  této  zemi,  kteří  věří  v  Ježíše  nebyla  ani  správně  pokřtěna  (tedy  poté  co  uvěřili  a 
ponořením do vody) a ani pokřtěna na odpuštění hříchů. Zůstávají tito lidé v Ježíšově slově, které bylo pro nás 
zapsáno z inspirace Ducha Svatého? Milují Boha tím, že konají Jeho vůli v Písmu? Ne, a přesto o sobě tvrdí,  že 
se nechávají vést Duchem Svatým. Mají sice víru (i ateista má víru), ale to není víra, která vede ke spáse, chcete-
li živá víra. Mají sice důvěru v to, čemu věří (i ateista má důvěru v to, čemu věří), ale ta důvěra je falešná. Jsou 
sice naplněni pocity ve spojitosti se svou vírou (i ateista je naplněn pocity ve spojitosti se svou vírou), ale ty 
pocity klamné. Tím nechci říct, že to je i Váš případ, ale podle toho co jste napsal mám z Vás takový pocit. 
Možná, že je také klamný. Abych si ujasnil, zda je můj pocit pravdivý nebo klamný, dovolte mi jednu otázku: 
Byl jste ponořen (pokřtěn) na odpuštění svých hříchů poté, co jste uvěřil? Pokud ano, tak v tomto bodě jste 
zůstal v Ježíšově slově (přesně jste Ho následoval). Pokud ne, tak jste v Ježíšově slově nezůstal (přesně jste Ho 
nenásledoval). V takovém případě přemýšlejte o své víře, důvěře i pocitech ve světle Boží pravdy zapsané v 
Písmu. 

Pokud chcete poznat skrze Ducha Svatého Boží dokonalou lásku, dobrotu a moc, máte takovou možnost 
zkoumáním Novozákonních  Písem Bible  a  jejich  přesným následováním.  To  však  záleží  pouze  na  Vašem 



rozhodnutí. Bůh Vám proto poskytl všechny podmínky: obětoval svého Syna na kříži m.j. i za Vás, poslal Ducha 
Svatého, aby inspiroval apoštoly a pisatele k zapsání Novozákonních Písem Bible, které máte i po cca 2000 
letech  k  dispozici.  Zjevil  v  nich  svou  vůli  lidskými  slovy tak,  abychom ji  my  lidé  dokázali  pochopit.  A 
nepožaduje  v  nich  po  nás  nic,  co  bychom  nedokázali  učinit.  Co  by  to  bylo  za  svatého,  spravedlivého, 
milosrdného, nebeského Otce, který by sdělil nám - svým dětem svou vůli takovým způsobem, že bychom ji 
nedokázali  pochopit  nebo nedokázali  přesně  učinit,  to  co po nás  vyžaduje.  Takovými obvykle nebývají  ani 
pozemští otcové, natož Božský Stvořitel.

Živou víru může mít pouze člověk, který miluje Boha tím, že koná Jeho vůli zapsanou v Novozákonních 
Písmech Bible.

v Kristu

Robert 

27.02.2011


