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Kdo bude spasen?
Matouš 7:15 Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou
draví vlci.
16 Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
17 Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
18 Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
19 Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
20 A tak je poznáte po jejich ovoci.
21 Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli
mého Otce v nebesích.
22 Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém
jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´
23 A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.
Vstup do Božího království je podmíněný
- Znovuzrozením, které provede Ježíš Kristus na základě tvého usvědčení z hříchu, na základě
pokání a obrácení se
- křtu ve vodě na smazání a odpuštění hříchů a potvrzení nové smlouvy, že se zavazuješ žít
čistým a svatým životem
- křtu v Duchu svatém
Pak následuje dlouhá úzká cesta do Božího království. Pán prohlásil, že ne každý kdo mu říká
Pane, Pane bude spasen. Pokud nejsi dobrým stromem a neneseš dobré ovoce, tak i kdybys
chodil na všechny křesťanské konference a k těm nejlepším Božím služebníkům, nebudeš
zachráněn.
Pouhé poslouchání Božího slova tě nezachrání.
Ty základní věci - znovuzrození, činění pokání, křest ve vodě a v Duchu svatém je start. Tuto
milost dostaneš zadarmo pro oběť Ježíše Krista, ale pak nastává NAPLŃOVÁNÍ BOŽÍ VŮLE,
která vede do věčného života. Žádný líný člověk nevejde do Božího království,
taktéž žádný pyšný člověk. Pokud je tvoje víra zaměřená jen na to, aby ses měl dobře tady na
zemi, pak jsi nejubožejší člověk na zemi.
Pavel apoštol řekl, že pokud není vzkříšení z mrtvých, pak jsme ubozí lidé a pak jezme, pijme,
hodujme, protože zítra zemřeme.
1 Korintským 15:19 Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí!
1 Korintským 15:32 Jestliže jsem v Efezu podstoupil zápas se šelmami jen z lidských pohnutek,
co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstanou, pak `jezme a pijme, neboť zítra zemřeme´.
Musíme pochopit, že máme pozemský život jen na krátký čas, ale v duchovním světě je věčný
život bez konce. Pán Ježíš proto mnohokrát zdůrazňoval, že se máme starat o věčnost.
Lukáš 9:23 Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a
následuj mne.
24 Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne,
zachrání jej.
25 Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?
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26 Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své
i Otcově a svatých andělů.
Věčný život má nesmírnou cenu a získat ho můžeš jen tady na zemi, když se obrátíš.
Kdo hledá nejprve Boží království a jeho spravedlnost, pak ostatní věci mu budou na zemi
přidány. Bůh ví, že to všechno potřebujeme a Pán prohlásil, že když se bojíš a staráš o svůj
život na zemi, stejně nejsi schopen si ho prodloužit ani o píď.
Lukáš 12:25 Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
26 Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní?
Pak říká Ježíš, že prodloužit si život je z hlediska duchovního života to nejmenší a ani to
nedokážeme. Nedělej si starosti o jídlo, pití, bydlení a o finanční zabezpečení.
O to všechno se starají pohané. Jeden bohatý člověk si řekl, že se zajistí majetkem.
Lukáš 12:16 Pak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na polích
hojně urodilo.
17 Uvažoval o tom, a říkal si: `Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?´
18 Pak si řekl: `Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své
obilí i ostatní zásoby
19 a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.´
20 Ale Bůh mu řekl: `Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi
nashromáždil?´
21 Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem."
Bůh nazývá ty lidi, kteří si hromadí majetek blázny, pokud nejsou bohatí před Bohem.
Jak můžeš uchovat svůj život a neztratit ho během let?
Tvé spasení je teď, ale nemusí být už zítra pokud začneš hřešit.
Ezechiel 33:12 "Ty, lidský synu, slyš. Řekni synům svého lidu: Spravedlnost nevysvobodí
spravedlivého v den jeho nevěrnosti, svévole nezpůsobí pád svévolníka v den, kdy se odvrátí od
své svévole. Spravedlivý nebude moci kvůli ní zůstat naživu v den, kdy zhřeší.
13 Řeknu-li o spravedlivém, že bude žít, ale on se začne spoléhat na svou spravedlnost a
dopouštět se bezpráví, nebude se připomínat žádný z jeho spravedlivých činů, ale zemře pro
bezpráví, kterého se dopustil.
14 Řeknu-li o svévolníkovi: »Zemřeš!«, ale on se od svého hříchu odvrátí a bude jednat pole
práva a spravedlnosti,
15 vrátí zástavu, nahradí, oč koho odral, bude se řídit nařízeními vedoucími k životu a nebude
se dopouštět bezpráví, bude určitě žít a nezemře.
16 Žádný z jeho hříchů, kterých se dopustil, se mu nebude připomínat, začal jednat podle
práva a spravedlnosti, jistě bude žít."
Toto slovo říká, že pokud spravedlivý člověk se odvrátí od své spravedlnosti i od své víry, pak
v den kdy zhřeší zemře. Je to myšleno, že duchovně zemře, ne že fyzicky zemře. V okamžiku
hříchu se zbavuješ svého spasení a kdybys fyzicky v tomto okamžiku zemřel, pak skončíš v
pekle. A obráceně, když někdo žije nespravedlivě a hříšně, ale pokoří se, učiní pokání ze svých
hříchů, začne napravovat svůj život, pak získá věčný život v okamžiku, kdy se obrátí.
Žádné hříchy ti Bůh už nebude počítat.
Vírou v Ježíše Krista jsme dostali odpouštění hříchů a tento stav v odpuštění hříchu si musíš
uchovat až do konce svého pozemského života. Na začátku víry, při prvním obrácení má člověk
euforii a všechno vidí "růžově", nevidí žádný problém, jen se raduje ze svého spasení.
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Jak ale ubíhají dny a roky, zjistí, že udržet si své spasení je těžší než ho získat.
Ďábel ti dá chvíli pokoj, protože jsi horlivý, nadšený z víry v Ježíše Krista, vymítáš démony a
máš víru. Jsi velmi nebezpečný pro satana. Nechal by ses pro víru i zabít.
Tato první euforie ale není trvalá. Je to podobné jako zamilovanost, kdy mládenec se zamiluje
do své nevěsty a vidí ji jako "bohyni", na které nejde najít jedinou chybu. Vždyť taková krásná
dívka nemůže mít žádné špatné vlastnosti. A navíc, když si navzájem jeden druhému lichotí,
tak je slepý jak patrona. Vystřízlivění nastává při prvním konfliktu. Proto zamilovanost je jen
dočasná, ale pravá láska AGAPÉ trvá stále. O takovou lásku usiluj ke svému bližnímu a k
Bohu.
Tak jako lásku musíš ošetřovat a udržovat, tak musíš i uvádět ve skutek své spasení.
Po záchraně a přijetí věčného života většinou lidé neodcházejí hned z tohoto světa
a tady nastává velmi jemná, vytrvalá a důsledná práce, protože proti tvému spasení stojí
satan, padlí andělé, démoni, a všichni nevěřící lidé, kteří tě budou během tvého života zrazovat
z této cesty víry.
Mnozí odpadají od víry, protože nesnesou ten tlak a útoky od ďábla i od lidí.
Jak si můžeš udržet duchovní čistotu a své spasení?
Musíš se naučit důvěřovat Bohu celým srdcem, celou svojí myslí a celou svojí silou
a to tak, že věříš Bohu více než lidem, než svým rodičům, než svým kamarádům i ostatním
lidem.
Vždycky, když ti někdo nabízí jiné evangelium, jiného Krista, jiného ducha, pak to musíš
razantně odmítnout. Nekoketuj s falešnými učeními, ani se nezabývej bezbožnými řečmi.
Tvoje víra rychle klesá, když připustíš pochybnosti o víře v Boha.
Musíš mít stále NAOSTŘENÝ MEČ DUCHA SVATÉHO - BOŽÍ SLOVO.
Pán nám dal obrovskou moc k činění divů i zázraků, k uzdravování nemocných, k vymítání
démonů, ale také k umlčování satanských řečí.
2 Korintským 10:4 Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby.
Jimi boříme lidské výmysly
5 a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl,
aby byla poslušna Krista,
6 a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná.
Nečekej, až tě ďábel zatlačí do kouta, ale ty ho žeň ve Jménu Ježíše Krista ze svého domu i ze
své země. Je to mršina pošlapaná a bude hozen do hořícího jezera po 1000 letém království na
zemi.
Ty se nepokořuj přeď ďáblem, ale před Bohem.
Křesťané mají dnes problém, protože před lidskými výmysly ustupují a nemluví pravdu,
protože se bojí. Čím více budeš lidem zjevovat Ježíše Krista, tím více bude ďábel zuřit, ale
bude také ustupovat, protože se tě bojí. (Americký film podle skutečné události "Let 93
popisuje hrdinství lidí v letadle, které unesli muslimští fanatici". Lidé se postavili na odpor, ale
protože dlouho váhali, tak už nebyli schopni převzít letadlo pod svojí kontrolu a letadlo
havarovalo, i když se dostali do kabiny k únoscům. Už neměli čas zabránit katastrofě)
Když budeš dlouho váhat a přešlapovat na místě, pak už může být pozdě. Využij svůj potenciál
nesmírné Boží moci od začátku své víry. Pak si udržíš i své spasení, když nebudeš jen
poslouchat nová zjevení a nová učení z Bible, ale budeš to, co už znáš vykonávat.
Bůh po tobě nechce, abys dělal věci, které neumíš, nebo kterým nevěříš. Ale už při prvním
obrácení můžeš říct lidem ve svém okolí, že jsi uvěřil v Ježíše Krista a že jsi získal věčný život.
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Nebo můžeš mluvit o Božích skutcích, které se dějí ve tvém životě i ve sboru.
Nesmíš se stydět za svoji víru v Ježíše Krista. V nebeském království budeš stejně jen s těmi
lidmi, kteří Ježíše přijali za svého Pána a Spasitele. Ostatní lidé tam nebudou.
Uvažuj o tom, co máš v tomto roce 2020 dělat pro Boží království. Nechej vyrůst svoji víru a
neboj se zlého. Bůh nedovolí, aby na tebe přišla zkouška, kterou bys nemohl překonat. Bůh ví,
co sneseme a co ne.
Ti, kdo mají opravdovou víru tvoří dějiny lidstva a to ať už negativně, nebo pozitivně. I
islamisté mají víru ve falešného boha a proto vraždí své odpůrce. My máme víru v pravého
Ježíše Krista a proto máme lidem zvěstovat věčný život v Ježíši Kristu. Řekni lidem, že mají
věčný život jen v tom případě, když přijmou Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, není jiná
cesta ke spáse. Už jen, když někde ve víře vyslovíš jméno Ježíš Kristus, tak se zlý duchovní
svět chvěje. Ďábel se třese před Bohem, ale i před těmi, kteří opravdově věří.
Neboj se, Pán je s tebou až do konce tvého života na zemi.
KJ

