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Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život  
máme jistotu, že jsme spasení?  Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. 
Bůh to ví, a proto jasně konstatuje: 

1 Janův 5:11  A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. 
12  Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 
13  Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 

Nemusíme žít v nejistotě, ale smíme vědět, že jsme zachránění. A to ne pro nějaké své dobré skutky, ale 
pro oběť Pána Ježíše. 
Spasení je dar, nezískáme ho na základě skutků. Je to Bohem projevená milost. 
 
 
Efezským 2:8  Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 
9  Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. 
10  Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh 
připravil. 
 
 
Milost 
z každé stránky Bible vystupuje jedno slovo: MILOST! Bůh dává milost! (buď slyšíš slovo: milost, nebo 
skutky. Nutnost činění dobrých skutků, co vede k zákonictví...). 
MILST - někdy je to šeptem, jindy je to jako když zahřmí, jednou slovo zaslíbení, nebo naopak ujištění. 
Náš Bůh je Bohem, který se smilovává, lítostivý, plný milosrdenství. 
Ano, Bible hovoří i o Božím soudu, ale zároveň jedním duchem dodává: milosrdenství vítězí nad soudem! 
(Jakub2,13) 
Milost - je dar, je to Boží nezasloužená přízeň, nevymahatelné slitování, darované odpuštění.. 
 
 
Podobenství o hospodáři, který najímal dělníky na vinici. 

Matouš 20:1  "Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel 
najmout dělníky na svou vinici. 
2  Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. 
3  Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu, 
4  a řekl jim: `Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.´ 
5  Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak. 
6  Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: `Co tu stojíte 
celý den nečinně?´ 
7  Odpověděli mu: `Nikdo nás nenajal.´ On jim řekne: `Jděte i vy na mou vinici.´ 
8  Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: ̀ Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních 
k prvním!´ 
9  Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár. 
10  Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru. 
11  Vzali ho a reptali proti hospodáři: 
12  `Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a 
vedro!´ 
13  On však odpověděl jednomu z nich: `Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? 
14  Vezmi si, co ti patří a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě; 
15  nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?´ 

 

Ráno (v 6?), - s těmi smluvil mzdu - denár za den. 
Pak najal další dopoledne(9), další v poledne (12, pak odpoledne (15), nakonec večer (17) 
Po práci dal příkaz správci, aby jim vyplatil mzdu. Začal od posledních. Dostali denár... 
A stejně i ostatní. Ano, ti co pracovali celý den reptali, ale hospodář jim říká: Já chci tomu poslednímu 
dát jako tobě... 
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Toto podobenství nám říká: Bůh tě volá. Jestliže odpovíš ano, jestliže půjdeš, pak dostaneš odměnu. 
Nezáleží na tom, kolik jsi toho udělal, nezáleží jak dlouho jsi Krista následoval. Boží království patří 
každému, kdo se rozhodl a následoval Krista. 
 
Boží myšlení je jiné než naše. Každý dostane to, co si zaslouží - tak přemýšlíme my. Bůh uvažuje jinak.  
Kdo přijal pozvání a šel na vinici, dostal odměnu a tou je spása. Záchrana, věčný život. 
 
Spasen byl Jan,  který celý život následoval Ježíše (a dožil se vysokého věku, sloužil Bohu možná 70 let), 
ale spasen byl i zločinec, který visel na kříži vedle Ježíše, a který pro Boha neudělal nic. 
Jediná věta:  Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království - mu umožnila do Božího království 
vstoupit. Ten ani hodinu nepracoval na vinici, a přesto dostal odměnu.  

Lukáš 23:39  Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i 
nás!" 
40  Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. 
41  A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal." 
42  A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." 
43  Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." 

 
Spaseni jste skrze víru, říká Pavel, a to díky Boží milosti. Nikdo se nemůže chlubit! Je to dar! 
Spasení není na základě našich skutků... 
 
 
S těmi skutky je to ošidné. 
Vzpomínáte na scénu u chrámové pokladnice? (Matouš 12) 
Přichází různí lidé. Mnozí bohatí, dávali velké obnosy. Pak přichází chudá vdova: dává dvě drobné 
mince... Lidé, i učedníci obdivovali ty, kteří dávali mnoho. Protože i pro bohatého není snadné dát. 
Vzpomeňte na bohatého mladíka (Matouš 19).  
Mnozí bohatí dávali mnoho... já si to přeložil: někteří bohatí... 
Ale Pán Ježíš se dívá jinak: vidí to prostou ženu, který dala zanedbatelnou sumu: dvě drobné mince. 
Když ještě byly desetníky a měli jste platit 69,80 - mávli jste rukou a řekli: 70, drobné si nechte... 
Co je to dvacetník, jen překáží v peněžence... Čtvrťák, ten už ani dnes nemáme, 25 haléřů když byly 
desetníky... 
Ale v očích Pána Ježíše to byl ten největší dar.  
Proto to také popisují: Lukáš 21, Matouš 12, Marek 12,  

Marek 12:41  Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí 
bohatí dávali mnoho. 
42  Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. 
43  Zavolal své učedníky a řekl jim: "Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc, než všichni 
ostatní, kteří dávali do pokladnice. 
44  Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z 
čeho měla být živa." 

 
Farizeové dělali množství dobrých skutků, ale protože Bůh se dívá na motivy, žádný z těchto skutků 
neprošel.  
Pamatujete co řekl Král na posledním soudu: 

Matouš 25:40  Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto 
mých nepatrných bratří, mně jste učinili.´ 

hladoví, žízniví, pocestní, nazí, nemocní, vězni... cokoliv jsme jim udělali, ze soucitu, z milosti,z lásky, to 
má v Božích očích cenu.  
 
Spasení je dar, Přijímáme ho vírou. Ředitel věznic ve Filipis slyší z úst vězně Pavla tato slova:  

Skutky apoštolské 16:31  Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém 
domě." 
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Scéna z filmu "Co když..." 
u lůžka umírajícího bohatého člověka sedí věřící muž a hovoří s ním o Bohu. Tento úspěšný, tvrdý 
podnikatel mu říká: pro mne je pozdě. Tolik jsem toho v životě pokazil, tolika lidem jsem ublížil, tolik 
hříchů jsem udělal... už nemám šanci nic napravit... 
Tehdy mu vypráví ten věřící muž příběh o najatých dělnících na vinici. A na závěr říká: nezáleží na tom, 
jak dlouho na vinici jste, ale jestli jste na pozvání hospodáře řekl: ano a šel jste.  
Apoštol Jan, Petr, Pavel pracovali celý život, zločinec, který byl ukřižován s Kristem, nebo tento muž ve 
filmu nepracovali ani minutu, ale řekli ANO, a šli, a byli zachránění. 
Jak je to s Tebou? 
Nejde o to, kolik jsi toho pro Boha udělal, ale jestli jsi na jeho pozvání řekl: ANO.  
 
Budeme slavit Večeři Páně. Přijímat chléb a víno. 

 ten chléb jsem neupekl, dokonce jsem ho ani nekoupil (nezaplatil jsem za něj), nenakrájel jsem 
ho, je to dar - vezmu ho a sním.  

 Vinnou révu jsem nezasadil, nezaléval, neprostřihával, nestaral se o ní, nesklidil plody, nevyrobil 
jsem z hroznů víno, dokonce jsem ani tu lahev neotevřel, ale napiji se - je to dar. 
 

Nemám žádnou zásluhu na Kristově oběti na kříži. Nepodílel jsem se na ní. Nemodlil jsem se s Ježím v 
Getsemanské zahradě, nepomáhal jsem mu nést jeho kříž, nepodal jsem mu houbu namočenou do octu 
na utišení žízně, spíše jsem patřil k těm, kteří ho uráželi, bičovali, přibili na kříž... 
Ničím si nezasloužím jeho odpuštění, jeho milost, 
ale On mne pozval, řekl: pojď za mnou, a já jsem jeho nabídku přijal. A proto vezmu chléb, napiji se vína.. 
Nezaplatil jsem za chléb ano za víno, nezaplatil jsem za Boží odpuštění, to vše je dar.  
Pojď a přijmi, pojď na mou vinici a pracuj. 
Bohu nejde o to, kolik toho udělám, ale jestli jsem na jeho zavolání řekl: ano, Pane, jdu. 
 
On nás miluje, a láska chce dávat. Chce zachránit. Chce spasit. 
 

Izajáš 55:1  "Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a 
jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! 
2  Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co 
je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! 
3  Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! 

 

Matouš 11:28  Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám 
odpočinout. 

 
 
Pokud někdo z vás slyší hlas Pána Ježíše a říká vašemu srdci: pojď na mou vinici... 
prosím - řekni ano, a pojď. 
Možná je to první pozvání, které jsi zaslechl, pak neváhej a pojď. 
Možná jsi pozvání slyšel už víckrát. Ráno, v devět, ve dvanáct, ve tři odpoledne, ale nešel jsi... 
Nevím proč. Možná se ti nechtělo, protože ses bál dříny, práce, možná se ti zdála nízká odměna, možná 
jsi hospodáři nedůvěřoval, ale pokud teď slyšíš jeho výzvu: pak řekni ano, vstaň a pojď. 
Nepromarni život, říká Bible. 
 
A ještě je jedna varianta. 
Otec říká svým synům: synu, pojď dnes na mou vinici a pracuj. Matouš 21 
Jeden řekl ano, ale nešel... 
Možná si řekl ano, dokonce jsi udělal pár kroků, ale neprošel jsi vchodem, těsně před vinicí jsi se obrátil 
a šel jsi svou vlastní cestou.   I pro Tebe dnes zní: pojď... Nové pozvání... 
Protože Ježíš tě vyhlíží, ta jako vyhlížel otec marnotratného syna, který odešel, ale nakonec se vrátil.  
Vzpomínáte na tu radost Otce a celého domu?  

Lukáš 15:24  ... tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.´ A začali se veselit. 
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druhý syn řekl Otci: ne, ale nakonec šel.  
Buď tímto druhým synem.  
Tady nejde o vyčerpávající práci, o dřinu, tady jde o to, být tam, kde Tě chce Bůh mít. Na jeho vinici. 

Matouš 11:28-30  Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám 
odpočinout.  Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a 
naleznete odpočinutí svým duším.  Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." 

 

Práce na Boží vinici, nebo jinak: následování Ježíše není o dřině, ale o radosti, není o vyčerpání, ale o 
naplnění života.  
V podobenství o dělnících se nepíše o práci. Hospodář je vyzval, aby šly na jeho vinici. Teprve když 
správce vyplácí mzdu, (verš 9) je tam zmínka o tom, že pracovali. A ve verši 12 nespokojenci hovoří o tíze 
dne a vedru... 
Bůh není kapitalista, který by chtěl vykořisťovat dělníky. On nás zve k sobě, na jeho vinici. Jde mu o to, 
aby našemu životu dal náplň, hodnotu a smysl.  A čeká nás odměna v nebi. Koruna, věnec vítěze, ocenění 
od nejvyšší autority, od samotného Hospodina. 
 

Ano, následování Krista je i o práce. Ale o tom budu kázat příští neděli. 
 
 
 
Efezským 2:8  Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 
9  Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. 
10  Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh 
připravil. 
 

Spasení je dar. Následován je výsada. Ale to nepřichází samo o sobě. Musíme reagovat na pozvání, 
musíme  vstát a jít.  
 
... ještě jednou se vrátíme k podobenství... 
Na pracovním úřadě (tržišti práce) postávala řada lidí. 
Když Hospodář přišel a pozval k sobě na vinici, kde e rozhodl, musel vstát a jít. 
Přede všemi. Možná a něj někteří  pokřikovali - dneska je horko, počkej do zítřka, hlásí pod mrakem, to 
se bude lepší pracovat... 
Teď už tam nechoď, už si nic nevyděláš, to se nevyplatí jít na poslední hodinu... 
 
Kdo přijal pozvání, musel vstát a jít. 
 
Chci vás teď vyzvat, pokud slyšíte Boží hlas (ne můj) - Synu, dcero, pojď na mou vinici...  
pozvání Ježíše - pojď za mnou... 
Přijďte dopředu ke stolu Páně... 
 
Nevím jestli jim hospodář dal nářadí, nebo klíč od vrátek, nebo dohodu o provedení práce... 
Pokud chcete následovat Ježíše, nebo se vrátit na jeho cestu, nebo změnit rozhodnutí (řekli jste nepůjdu, 
ale změnili jste názor a chcete jít), 
přijďte sem dopředu, a dostanete "dohodu o provedení práce"... 
 
Hospodář už ji podepsal: 
"Milost Boží je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pána" 
vy ji můžete podepsat na druhé straně... 
  Chci následovat Ježíše. Dne 5.10.2014 a podpis 
 
Potom budeme slavit Večeři Páně... 
"dohoda o provedení práce" 
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