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o největší požehnání, které člověk v tomto životě může mít, 

je být spasen a o své spáse ujištěn. Mojžíš si to uvědomoval, 

když za svých dnů hovořil k Izraelitům: "Blahoslavený jsi, 

Izraeli. Kdo jest podobný tobě, lide vysvobozený skrze 

Hospodina?" (5. Mojžíšova 33:29). Žádní lidé nejsou jako lidé Boží, totiž 

ti, které On sám vykoupil skrze krev svého Syna a zapečetil svým 

Duchem, ujišťuje je svou spásnou přízní nyní i navěky. 

Na chvíli se pozorně zamysleme. Podle Písma mohou opravdoví 

křesťané vždy čerpat z toho nejlepšího. Mají to nejlepší v životě. Už jste 

někdy potkali člověka, který by říkal, jak ho mrzí, že byl spasen? Mají 

to nejlepší i ve smrti, neboť Pán je ujišťuje o své přítomnosti: "Byť mi se 

dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo Ty se 

mnou jsi; prut Tvůj a hůl Tvá, toť mne potěšuje" (Žalm 23:4). A mají to 

nejlepší i na věčnosti. Pro nikoho z nás to smrtí nekončí. Všichni 

budeme žít věčně, ať už v Božím nebi, nebo v Božím pekle. Pouze ti, 

jimž je Pán Ježíš Kristus osobním Spasitelem, se dostanou do nebe: 

"Kdož věří v Syna, má život věčný; ale kdožť jest nevěřící Synu, neuzříť 

života, ale hněv Boží zůstává na něm" (Jan 3:36). 

Zásadní otázka pro každého z nás tedy je: "Jsem křesťan?" Neberte 

to jako něco samozřejmého. Jak nabádal apoštol Petr: "Snažujte se 

povolání a vyvolení své upevňovati" (2. Petrova 1:10). 

Tato knížečka má velmi jednoduchý cíl. Chce vám ukázat Boží cestu 

spasení, jistoty spasení a vítězného křesťanského života. Pozorně si ji 

přečtěte a zvlášť se zaměřte na mnohé citace ze Slova Božího, "aby víra 

vaše nebyla na moudrosti lidské založena, ale na moci Boží" (1. 

Korintským 2:5). 
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rvní krok pro každého z nás na cestě do nebe je si uvědomit 
náš skutečný duchovní stav v očích Božích. Nezáleží na 
tom, jak vnímáme sami sebe, ale jak se na nás dívá Pán Bůh, 
který v Bibli vykreslil naprosto přesný obraz o přirozeném 

stavu nás všech, a to bez výjimky. Není vůbec lichotivý, a ani nemá 
být. Má v každém z nás vzbudit hluboké vědomí naší nouze a její 
důvod. Jen pak můžeme obdržet a přijmout pomoc. 

Boží vykreslení všech lidí podle přirozenosti  je tedy takové: 

✦ Všichni lidé jsou hříšníci. 

"Aj, v nepravosti zplozen jsem, a v hříchu počala mne matka 
má." (Žalm 51:5) 

"Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží." (Římanům 3:23) 

"Všickni my jako ovce zbloudili jsme, jeden každý na cestu svou 
obrátili jsme   se." (Izaiáš 53:6) 

"Není člověka, kterýž by nehřešil." (1. Královská 8:46) 

Všichni jsou tedy hříšníci jak podle přirozenosti, tak z vlastní 
volby. Pán Bůh, jejich Soudce, je volá k osobní zodpovědnosti coby 
vědomé přestupníky Jeho zákona. 
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„Každý, kdož činí hřích, činíť proti zákonu; nebo hřích jest 

přestoupení zákona." (1 Janova 3:4) 

✦ Hříšníci jsou duchovně mrtví. 

"Mrtví v vinách a hříších." (Efezským 2:1) 

"A protož jakož skrze jednoho člověka hřích na svět všel a skrze 

hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili." 

(Římanům 5:12) 

"V Adamovi všickni umírají." (1 Korintským 15:22) 

Tato smrt znamená absolutní neschopnost vypůsobit cokoliv 

dobrého (z duchovního hlediska), čím bychom si vysloužili přízeň 

Boží. Všichni synové Adamovi jsou takto mrtví rovnocenným 

způsobem. 

✦ Hříšníci jsou otroky hříchu a v nevolnictví ďáblově. 

"Každý, kdož činí hřích, služebník [tj. otrok] jest hřícha." (Jan 8:34) 

"Kníže mocného v povětří [tj. ďábel], duch toho, kterýž nyní dělá v 

synech zpoury." (Efezským 2:2)  

Jak hrozný výrok! Ďábel účinně pracuje v těch, kdo neposlouchají 

Pána Boha. Máme sklony si myslet, že je činný pouze v těch, které  
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považujeme za zvláště hříšné  - ve vrazích a jim podobným. On však 

koná své dílo ve všech hříšnících. 

✦ Hříšníci jsou nepřátelé Boží. 

"Nepřátelé v mysli, skrze skutky zlé." (Koloským 1:21) 

"Opatrnost těla [nebo: tělesná mysl] jest nepřítelkyně Bohu; nebo 

zákonu Božímu není poddána, aniž hned [tj. vskutku] může býti." 

(Římanům 8:7) 

✦ Hříšníci jsou odděleni od Pána Boha. 

"Nepravosti vaše rozloučily vás s Bohem vaším." (Izaiáš 59:2)  

"Vy jste (...) bez Krista, odcizení od společnosti Izraele, a cizí od úmluv 

zaslíbení, naděje nemající, a bez Boha na světě."  

(Efezským 2:12) 

✦ Hříšníci jsou pod Božím soudem.  

"Kdož nevěří, jižť jest odsouzen." (Jan 3:18) 

"Hospodin (...) však nikoli neospravedlňuje vinného." (Nahum 1:3) 

"Odplata za hřích jest smrt." (Římanům 6:23)  

"Obráceni buďte bezbožníci do pekla." (Žalm 9:17) 

 

 

 

"Strašlivým [tj. zbabělým] pak, a nevěrným, a ohyzdným [tj. Pánu Bohu 

odporným], a vražedlníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a 

modlářům, i všechněm lhářům, díl jejich [jest] v jezeře, kteréž hoří 

ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá." (Zjevení 21:8) 
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Hříšníci jsou tedy Bohem vylíčeni jako ztracení (Izajáš 53:6; Lukáš 19:10) 

a v nebezpečí, že je pro jejich hříchy navštíví Boží hněv: 

"Jistě [je zde] strach, aby tě neuvrhl Bůh u větší ránu, tak že by jakkoli veliká 

výplaty mzda tebe nevyprostila." (Job 36:18) 

 

Co všichni lidé naléhavě potřebují: 

Hříšníci očividně potřebují, aby byl odstraněn jejich hřích, jinak musí zahynout. 

Potřebují obdržet život, jinak zůstanou pro Pána Boha mrtví a budou 

odsouzeni vytrpět bolesti pekla, druhou smrt - a to navždy. 

✦ Potřebují být smířeni s Pánem Bohem. 

Nikdo nemůže zůstat nepřítelem Božím, aniž by propadl Božímu hněvu. 

"Hroznéť jest upadnouti v ruce Boha živého." (Židům 10:31) 

✦ Potřebují osvoboditi z otroctví hříchu a ďábla. 

✦ Potřebují uniknout před Božím hněvem a soudem. 

Jinými slovy, potřebují být spaseni. Boží Slovo říká: "Oddělte se [nebo: 

zachraňte se, spaste se] od pokolení toho zlého" (Skutky 2:40). Každý člověk, 

který je na světě, potřebuje spasení - záchranu od hříchu, smrti a pekla; a 

spasení před Pánem Bohem, dávající zakusit Jeho lásku, život a odpuštění. 

 

Tuto potřebu nemůžete sami nijak naplnit. 

Nacházíte-li se ve stavu, o němž jsme právě četli v Božím Slově, zcela očividně 

nemůžete dělat nic, čím byste své spasení vypůsobili. 

✦ Jste "mrtví ve vinách a hříších" (Efezským 2:1).  

Mrtví lidé se nemohou přinést k životu. 

✦ "Dobré skutky" vás nemohou spasit. 

Bible výslovně uvádí, že spasení je ne ze skutků, aby se nikdo nechlubil" 

(Efezským 2:9), "ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom činili" (Titovi 3:5). 

Tyto výroky zcela ničí obecnou představu, že Bůh bude vyvažovat naše "dobré 

skutky" s těmi špatnými, a přijme nás do nebe, pokud dobré převáží špatné. 

✦ Náboženství vás nemůže spasit. 

Možná spoléháte na skutečnost, že chodíte do kostela a pečlivě provádíte 

náboženské obřady, což vás má dovést do nebe. Možná se dokonce pyšníte, že 

nejste zdaleka tak hříšný jako mnozí jiní. 

7 



Pán Ježíš mluvil o farizei, který se viděl stejně.  Dával desetinu svých příjmů do 

synagogy a byl velmi zbožný; nebyl ovšem spasený (Lukáš 18:9-14). Pán Ježíš 

odsoudil jeho a jemu podobné slovy proroka Izaiáše: 

"Přibližuje se ke mně lid tento ústy svými, a rty mne ctí, ale srdce jejich daleko 

jest ode mne" (Matouš 15:8). 

Pavel taktéž poukázal na pošetilost těch, kdo doufají, že naleznou spásnou moc 

v náboženských obřadech: 

"Proč (...) těmi ceremoniemi dáte se obtěžovati [tj. zatěžovat], (když se říká: 

Nedotýkej se, ani okoušej, aniž se s tím obírej? Kteréžto všecky věci samým 

užíváním jich kazí se [tj. ničí se]), podlé přikázaní a učení lidských"? (Koloským 

2:20-22).  

 

 
 

 

Je naprosto nezbytné, abyste pochopili, jak zoufalý váš přirozený stav je 

a jak neschopní jste ho změnit. Jestli tomu neporozumíte, nebudete 

nikdy hledat Pánovo vysvobození dle Jeho podmínek. Není-li vám vše 

jasné, projděte si tento oddíl ještě jednou. Jestli vše chápete, proste Pána, 

aby vás usvědčil z naléhavé potřeby Jeho spásné milosti a následně aby 

vám ukázal, jak ji můžete získat. 
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ro svou spásu nemůže nikdo nic učinit. To ovšem neznamená, že nikdo 

nemůže být zachráněn: "U lidíť jest to nemožné, ale u Boha všecko jest 

možné" (Matouš 19:26). Pán Bůh ve své lásce a milosti přišel se svou 

cestou spásy. To je úžasné poselství Bible. Nazývá se evangelium, což znamená 

jednoduše "dobrá zpráva". 

"Aj, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu. Nebo narodil se vám 

dnes Spasitel, kterýž jest Kristus Pán, v městě Davidově" (Lukáš 2:10,11). 

 

Boží cesta spásy je v Pánu Ježíši Kristu. 
Ježíš řekl: "Já jsem ta Cesta, Pravda a Život: žádný nepřichází k Otci než skrze 
mne "(Jan 14:6). "Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a 
lidmi, člověk Kristus Ježíš" (1. Timoteovi 2:5). 

 

 

P 



10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je důležité pochopit, kdo Pán Ježíš je. 

✦ Je Synem Božím. 

"Ty jsi ten Syn můj milý [nebo: milovaný]." (Lukáš 3:22) 

"Ty jsi Kristus, ten Syn Boha živého." (Matouš 16,16) 

✦ Je věčným Bohem ve způsobu [tj. přirozenosti] člověka. 

"Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh (...) A 
Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu 
Jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce), plné milosti a pravdy." (Jan 
1:1,14) 

"Kristus Ježíš, kterýž jsa v způsobu Božím, (...) v způsobu nalezen jako 
člověk." (Filipským 2:5-8) 

✦ Sestoupil na svět, jsa narozen z panny. 

"Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a nazveš jméno Jeho Emmanuel, 
kteréž se vykládá: S námi Bůh." (Matouš 1:23) 

"Poslán jest anděl Gabriel od Boha, (...) ku panně (...), I řekl jí: Neboj se, 
Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha. A počneš v životě [tj. lůně], a porodíš 
syna, a nazveš jméno Jeho Ježíš.(...) Duch svatý sstoupí v tě, a moc 
Nejvyššího zastíní tobě; a protož i To, což se z tebe svatého narodí, slouti 
bude [tj. nazýváno bude] Syn Boží." (Lukáš 1:26-35) 

Skrze zázrak zrození z panny sestoupil Pán Ježíš Kristus na svět, aniž by byl 
poškvrněn hříchem, který se přenáší z každého lidského otce na jeho děti v 
přirozeném procesu plození. Jak řekl svému Otci v pasáži popisující Jeho 
bezhříšnou poslušnost: "Tělo jsi mi způsobil [nebo: připravil]" (Židům 10:5). 

10
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Stejně důležité je pochopit, proč Syn Boží přišel na svět. 
 

✦ Přišel pro lásku Boží ke svému hříšnému stvoření. 

"Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal." (Jan 3:16) 

✦ Přišel zachránit hříšníky. 

"Nebo přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo."  

(Lukáš 19:10) 

✦ Přišel naplnit Boží zákon, který jsme my přestoupili. 

"Ježíš dí: (...) Sluší [se] na nás, abychom plnili všelikou spravedlnost." 
(Matouš 3:15) 

✦ Přišel zemřít za bezbožné a nabídnout sám Sebe jako oběť Bohu pro 
jejich spásu. 

"Kristus (...) za bezbožné umřel." (Římanům 5:6) 

"Dokazujeť pak Bůh lásky své k nám; nebo když jsme ještě hříšníci byli, 
Kristus umřel za nás." (Římanům 5:8) 

Slovo Boží prohlašuje: 

"Nebo (...) krev na duši očišťuje." (3. Mojžíšova 17,11) 

 

A znovu: 

"Bez krve vylití nebývá odpuštění vin." (Židům 9:22) 

 

Pán Ježíš Kristus naplnil tuto potřebu tím, že nabídl sám Sebe jako "dar a 
obět Bohu" (Efezským 5:2).  Tedy skrze prolití vlastní krve vykoupil věčnou 
spásu pro svůj lid. 

"Syn člověka přišel, (...) aby dal život svůj mzdu na vykoupení za mnohé." 
(Matouš 20:28) 

"Nyní jednou při skonání věků, na shlazení hřícha skrze obětování Sebe 
samého, zjeven jest." (Židům 9:26) 

"Vědouce, že ne porušitelnými věcmi, stříbrem neb zlatem, vykoupeni jste, 
(...) ale drahou krví (...) Beránka nevinného a nepoškvrněného, Krista."(1 
Petrova 1:18,19) 

"On pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro nepravosti naše; kázeň 
[nebo: trest] pokoje našeho na Něj vzložena, a zsinalostí [nebo: ranami] Jeho 
lékařství nám způsobeno [tj. byli jsme uzdraveni]. Všickni my jako ovce 
zbloudili jsme, jeden každý na cestu svou obrátili jsme se, a Hospodin uvalil 
na Něj nepravosti všech nás." (Izaiáš 53:5- 6) 

"Kristus trpěl za nás, (...) kterýžto hříchy naše na svém těle sám vnesl na 
dřevo." (1. Petrova 2:21.24)
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✦ Kristus nejen zemřel, ale také tělesně vstal z hrobu. 
 On "vydán jest pro hříchy naše, a vstal z mrtvých pro ospravedlnění naše." 
(Římanům 4:25). 

✦ Toto je tedy evangelium: 
"Kristus umřel za hříchy naše podlé Písem, (...) jest pohřben, a (...) vstal z 
mrtvých třetího dne podlé Písem." (1. Korintským 15:3-4) 

✦ Kristus zcela naplňuje potřeby hříšníků.                                                    
Shladil hřích. (Židům 9:26) 
Udílí milost hříšníkům. (1. Janova 1:9) 
Ospravedlňuje hříšníky, udobřuje je s Bohem. (Titovi 3:5-7) 

Smiřuje je s Bohem. (Koloským 1:21) 
Uděluje život věčný těm, kteří byli mrtví v hříchu. (Efezským 2:1,5 ; 
Římanům 6:23) 
Vkládá do nich Svého Ducha. (Římanům 8:9,15) 
Ten jim umožňuje žít svatý život a láme v nich do té doby převládající moc 
hříchu. (Římanům 6:14, Izaiáš 42:7) 
Zachraňuje svůj lid od pekla. (Římanům 8:1) 
Dává svému lidu záruku příbytků v nebi. (Jan14:2-3) 

✦ Pán Ježíš Kristus je tak jediným Spasitelem hříšníků. 
"Nazveš jméno Jeho Ježíš; Onť zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich." 
(Matouš 1:21) 
"A neníť v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména pod nebem 
daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti." (Skutky 4:12) 

✦ Kristus vás vyzývá, abyste Ho přijali jako svého Spasitele. 
"Budou-li hříchové vaši jako červec [tzn. rudý] dvakrát barvený, jako sníh 
zbělejí; budou-li červení jako šarlat, jako vlna budou." (Izaiáš 1:18) 
"Poďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí 
dám." (Matouš 11:28) 

✦ Tato výzva je určena pro hříšníky. 
"Nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání." (Matouš 9:13) 
"Ej, všickni žízniví, poďte." (Izaiáš 55:1) 
"A kdož žízní, přijdiž, a kdo chce, nabeř vody života darmo [tj. zadarmo]." 
(Zjevení 22:17) 
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o je zásadní otázka. Bible neponechává žádný prostor pro mýlku. Nemůžeme 

si dovolit, aby nám odpověď na otázku: „Co já mám činiti, abych spasen byl?“ 

(Skutky 16:30) byla jen trochu nejasná. Pokud se na tuto otázku ptáte, zde je  

Boží odpověď v jednoduchých bodech. 
 

Uznejte svou potřebu být spaseni. 

Většina lidí nemá takřka ponětí o tom, jak odporný je jejich hřích 

v Božích očích. Z tohoto důvodu jsme vynaložili takové úsilí, 

abychom tento bod zdůraznili. Jen tehdy, když budete vidět svou 

nouzi, budete ochotni volat k Pánu Bohu o pomoc. 

"Nepotřebujíť zdraví lékaře, ale nemocní" (Matouš 9:12). 

Nenechte se zlákat k obejití onoho pokořujícího uznání své velké 

bídy.  Nepřijímejte žádnou předloženou odpověď, která se nevyrovnává s 

vaším hříchem a neřeší vaši vinu. Zvláště se vyhýbejte každému 

falešnému evangeliu, které se na vás obrací jen s nabídkou šťastného a 
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naplněného života. Pán jistě svému lidu takový život dává, ovšem cesta 

ke spáse podle Bible je na prvním místě a především Boží cesta, jak 

přivést hříšníky do správného vztahu s Ním, a to skrze Krista. Vystříhejte 

se také falešného pokoje. 

“A hojí potření [nebo: zranění] dcery lidu mého [na] povrchu, říkajíce: 

Pokoj, pokoj, ješto není žádného pokoje." (Jeremiáš 6:14) 
 

Věřte, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a že jen On sám 
vás může spasit. 

 

"A my jsme uvěřili, a poznali, že jsi Ty Kristus, Syn Boha živého." (Jan 
6:69) 

“Není Boha silného, spravedlivého, a spasitele žádného kromě mne. 

Obraťtež zřetel ke mně, abyste spaseny byly všecky končiny země; nebo 

Já jsem Bůh silný, a není žádného více." (Izaiáš 45:21-22) 
 

Uvěřte a jednejte podle zaslíbení evangelia. 

V předchozí části jsme poukázali na jasnou výzvu, kterou Pán předkládá 
hříšníkům. Pokud se plně spolehnete na slovo Páně, a to podle jeho 
vlastních podmínek, budete spaseni, jak On sám přisáhl. 

Jaké podmínky stanovuje Pán pro přístup ke Kristu? 

✦  Nezbytné je vyznat Pánu své hříchy. 

"Kdo přikrývá přestoupení svá, nepovede se jemu šťastně; ale kdož je 
vyznává a opouští, milosrdenství dojde." (Přísloví 28:13) 

✦ Stejně tak potřebné je spoléhat se jen na zásluhy Pána Ježíše Krista. 

"Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen." (Sk 16:31) 

"Kteříž pak koli přijali Jej, dal jim moc syny Božími býti, těm, kteříž věří 
ve jméno Jeho." (Jan 1:12) 

✦  Nutné je pokání z hřícha. 

"Bůh (...) zvěstuje lidem všechněm všudy, aby pokání činili." (Skutky 17:30) 

"Protož čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši." (Skutky 

3:19) 

Pokání je výsledkem upřímného vyznání. Pokud vidíte svou hříšnost před 

Pánem Bohem a toužíte být spasen, chtějte se také odvrátit od toho, o čem 

víte, že je hříšné, abyste sloužili Kristu jako svému Pánu. Pán Ježíš nemůže 

být vaším Spasitelem, pokud Jej vědomě odmítnete učinit také Pánem svého 

života.
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A proto tedy vzývejte jméno Páně ku spasení. 

Pán Ježíš vyprávěl o muži, který se modlil prostě, ale upřímně: "Bože, 

buď milostiv mně hříšnému" (Lukáš 18:13), a dodal: "Odšel tento, 

ospravedlněn jsa, do domu svého" (v.14). 
 

Pevně se postavte na Boží zaslíbení a přijměte Jeho ujištění, 

že vše, co Kristus ve svém spásném díle učinil, učinil i pro 

vás osobně.
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P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ro ty, kteří požádali Pána Ježíš Krista, aby se stal i jejich Spasitelem, 

představuje mnohdy velký problém jistota. Často říkají, že necítí, že 

by v jejich životě proběhla nějaká velká změna. Dochází pak k závě-  

ru, že tím pádem nemohou být opravdu spasení. Většinou se takovým 

lidem říká, aby svým pocitům nevěnovali pozornost, což je však téměř 

nemožné. Snažit se žít křesťanský život bez jistoty spasení - to není 

něco, co by Bible schvalovala. Náboženství, které nevyvolává žádné 

city, jež by byly v souladu s vyznáním víry, je zcela zřejmě nedostatečné 

a neuspokojivé. Jaká je tedy odpověď? 

Spása přichází skrze víru v Krista -  stejně jako její ujištění. Musíme dávat 

pozor, abychom pravdu Boží neposuzovali dle pomíjivých pocitů. Spíše 

bychom měli naše srdce a mysl naplnit Slovem Božím, a to zejména co se 

týče toho, co Kristus vykonal pro svůj lid; nechť v nás tato pravda působí 

a vypůsobí ujištění a pocit bezpečí, po kterém toužíme. 

Ujištění a radost z našeho spasení velmi závisí na psaném Slově Božím.
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"Tyto věci psal jsem vám věřícím ve jménu Syna Božího, abyste věděli, 

že máte věčný život." (1. Jan 5:13) 

Jelikož je to psané Boží Slovo, které nás ujišťuje o naší spáse, věnujme 

pozornost tomu, co říká: "Toho, kdož ke Mně přijde, nevyvrhnu ven." 

(Jan 6:37) 

Toto řekl sám Pán Ježíš.  Mluví pravdu?  Což by to mohl být lživý, 
prázdný slib? Jen ta myšlenka je zcela vyloučená. 

"Tvé Slovo pravda jest." (Jan 17:17) 

Můžeme si proto být jisti slibem, že toho, kdož k Němu přijde, 

nevyvrhne ven. 

Přišli jste již ke Kristu?  A co On zaslibuje těm, kteříž k Němu 
přicházejí? Že je nevyvrhne, nevyžene ven. Jak by pak mohl 
odvrhnout vás? 

Opět - vezměte za svůj slib z Jana 1:12: 

"Kteříž pak koli přijali Jej, dal jim moc syny Božími býti, těm, kteříž 

věří ve jméno Jeho." 

Přijali jste již v modlitbě Ježíše Krista jako svého Pána a 

Spasitele? Věříte v něj?  To jest, uznáváte, že vše, co Bible říká o tom, 

kým On je a co udělal, je naprostá pravda, a nespoléháte se před 

Pánem Bohem na žádné jiné zásluhy než ty Kristovy, aby vás nebeský 

Otec přijal? 

Neslíbil snad tedy, že jste nyní započítán mezi syny Boží?  Postavte 

se tedy pevně na Jeho zaslíbení a přemůžete pochybnosti a strach.  

Tento způsob biblického uvažování je velmi nápomocný k získání 

pevného základu ohledně jistoty spasení. To je však jen začátek. Je zde 

ještě mnohem plnější a požehnanější cesta. Tou je  vzít si Bibli a 

přemýšlet, k čemu přesně dochází, když člověk přijímá Ježíše Krista 

jako Spasitele a Pána. Pojďme se tím zabývat podrobněji.  Zcela jistě to 

ještě pevněji ukotví vaši víru.
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C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o se tedy stane, když hříšník uvěří v Krista?  Uskuteční se ta 

nejradikálnější a nejdalekosáhlejší změna, která je na této zemi možná. 
 

Boží plán vašeho vyvolení je naplněn. 

"Jakož vyvolil [nás] v Něm před ustanovením světa [k tomu], abychom byli 
svatí a neposkvrnění před obličejem Jeho v lásce. " (Efezským 1:4) 

"A uvěřili všickni, což jich koli bylo předzřízeno k životu věčnému." (Sk 

13:48) 

Je ovšem špatné, snaží-li se člověk zjistit, zda i on patří mezi Boží vyvolené 

ještě před tím, než se obrátí ke Kristu. Podobně jako všechna ostatní duchovní 

požehnání, vyvolení je "v Kristu." Každý hříšník by měl uposlechnout 

evangelium a přijít ke Kristu. Teprve až když k Němu přijdete, uvědomíte si, 

že vás vyvolil ze své svrchované milosti, že vás povolal, a přivedl vás k víře 

ve Spasitele: " Vyvolil vás Bůh od počátku k spasení, v posvěcení Ducha, a u 

víře pravdy." (2. Tesalonickým 2:13)
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Jste smířeni s Pánem Bohem. 

"Ospravedlněni tedy jsouce z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána našeho 
Jezukrista." (Římanům 5:1) 

"Poněvadž byvše nepřátelé, smířeni jsme s Bohem skrze smrt Syna Jeho." 
(Římanům 5:10) 

Svou smírčí smrtí od vás Pán Ježíš Kristus odvrátil Boží hněv a vyvedl vás z 

postavení Božího nepřítele. 

Jsouce uvedeni do tohoto přátelství a přijetí od Pána Boha, máte nyní svobodu 

vstoupit do Jeho přítomnosti, žít v ní a radovat se z pravého obecenství [tj. 

společenství] s Ním. 

"A obecenství naše aby bylo s Otcem i s Synem Jeho Jezukristem (...)  Pakliť 

chodíme v světle, jako On jest v světle, obecenství máme vespolek, a krev 

Krista Ježíše Syna Jeho očišťuje nás od všelikého hříchu." (1. Janova 1:3.7) 
 

Jste přijati do Boží rodiny. 

Bůh "předzřídil nás k zvolení za syny skrze Ježíše Krista pro sebe, podlé 

dobře libé vůle své." (Efezským 1:5) 

Jedná se o právní akt přijetí do Boží rodiny, kterým je nám dáno právo na 

jméno a všechny výsady Božích synů. Pavel vysvětluje něco o tom, co to 

znamená: 

"Nepřijali jste zajisté ducha služby [nebo: otroctví] opět k bázni [tj. strachu], 
ale přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, totiž Otče. Tenť Duch 
osvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží. A jestliže synové, tedy i 
dědicové, dědicové zajisté Boží, spolu pak dědicové Kristovi,  však jestliže 
spolu trpíme, abychom spolu i oslaveni byli." (Římanům 8:15-17) 

 

Jste právně zproštěn veškeré viny před Pánem 
Bohem. 

To je to, co Bible nazývá "ospravedlněním". Je to právní pojem, který znamená 

jednoduše to, že vám Pán Bůh odpouští všechny vaše hříchy a připisuje na váš účet 

všechny zásluhy Pána Ježíše Krista. Stejně jako Pán Bůh přičetl náš hřích Kristu, přičítá 

i Jeho spravedlnost nám. Tak jako Kristus nesl trest našeho hříchu, my obdržíme 

odměnu pro Jeho spravedlnost. 

"Nebo Toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli 

spravedlností Boží v Něm." (2. Korintským 5:21) 

Kristus se však nemusel stát hříšníkem v mravním slova smyslu, když za nás byl 

učiněn hříchem.  Bylo s ním však takto právně nakládáno, protože se postavil jako 

zástupná oběť před Pánem Bohem. Z pozice zákona bylo na Něj a na Jeho lid 

nahlíženo jako na jednoho a též samého viníka a trest byl tudíž 
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vykonán na Něm. Stejně tak ospravedlnění nespočívá v mravní změně v 

nás, ale v právním aktu změny našeho postavení před Pánem Bohem. 

Jelikož jsou v očích zákona Kristus a Jeho lid totéž, získáváme plnou 

odměnu Jeho poslušnosti. Pán Bůh s námi jedná jako s Kristem.  Kristova 

poslušnost je základem veškeré Boží přízně k nám. 

Pochopení této jednoty s Kristem je klíčem k obdržení všech 

ostatních požehnání týkajících se spásy. Nemusíme si na něco hrát, 

abychom na Pána Boha nějak zapůsobili, nebo se snažit si Jeho 

lásku a přízeň zasloužit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kristus udělal vše, co bylo třeba, abychom získali smíření s Pánem 

Bohem. On je naší spravedlností. 
 

"Vy pak jste z Něho v Kristu Ježíši, kterýž učiněn jest nám  (...) 

spravedlnost." (1 Korintským 1:30) 
 

"Hospodin [jest] spravedlnost naše." (Jeremiáš 23:6) 
 

Na této spravedlnosti nemůžeme nic vylepšit. Od té doby, co nás Pán Bůh 

přijal v Kristu, se už nemusíme snažit získat smíření s Bohem, ale můžeme 



 

svobodně sloužit Pánu s radostí, ze srdce, z lásky a s vděčností. Můžeme 

také upřímně uznat a želet naší nedokonalosti a přesto stále usilovat o 

svatost; ovšem ne proto, abychom si zajistili náležité postavení před 

Pánem Bohem, ale proto, že nám ho již náš Spasitel vydobyl. 
 
Život ve světle této velké pravdy nám umožní růst v milosti a vstoupit do 

veškeré plnosti našeho nového života v Kristu. 
 

Jste nové stvoření. 

"Protož jestli kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuly, aj, 

nové všecko učiněno jest." (2. Korintským 5:17) 

Petr nám říká, jak se to může stát, když píše: "Pročež veliká nám a drahá 

zaslíbení dána jsou, abyste skrze ně Božského přirození [tj. přirozenosti] 

účastni učiněni byli, utekše porušení toho, kteréž jest na světě v 

žádostech." (2. Petrova 1:4) 

Toto je to, co Vám dá sílu žít svatý život. Neznamená to, že budete bez 

hříchu (viz 1. Janova 1:8-10) ale že budete mít vůči hříchu nový postoj. Již  

pro Vás nebude nadále pánem; budete s ním nakládat jako s tyranem, který 

se Vás snaží zmocnit. Budete mu moci vzdorovat a radovat se z toho, jak se 

stále více budete ve svatosti připodobňovat Kristu. 

Duch Svatý ve vás má svůj příbytek. 

Ježíš slíbil: "A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi 
zůstal na věky, Toho Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijíti [tj. přijmouti]. 
Nebo nevidí Ho, aniž Ho zná, ale vy znáte Jej, neboť u vás přebývá, a v vás 
bude." (Jan 14:16-17) 

Toto zaslíbení Pán Bůh naplní v osobě každého křesťana: “Zdaliž nevíte, 
že tělo vaše jest chrám Ducha svatého v vás, kteréhož máte od Boha?" (1 
Korintským 6:19) 

 

Váš život je spojen s Kristem. 

Jako křesťan jste se stali členy Kristova těla, církve. 

(1. Korintským 12:12-13) 

Také jste učiněni kamenem živým v  chrámě (či duchovním domě), 

který Pán staví (1. Petrova 2:5) . 

Tyto metafory znamenají, že jako křesťané máte to nejužší možné spojení s 

Kristem. Pavel často používá fráze "v Kristu", zejména v listu Efezským a 

Koloským, aby jim sdělil stejné poselství. Kristus a Jeho lid nemohou být 
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odděleni. Pán Bůh nikdy nebude jednat s křesťanem bez toho, 

aby nepřihlédl ke Kristovým zásluhám. Nikdy také nebude 

jednat s Kristem bez toho, aby jednal také s Jeho lidem. 

Jakou jistotu to dává nám, věřícím! V Kristu má každý křesťan život 

věčný. Nic už ho nemůže oddělit od jeho Spasitele: 

"Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Zarmoucení-li [nebo: soužení], 

aneb úzkost, neb protivenství? Zdali hlad, čili nahota? Zdali 

nebezpečenství, čili [tj. nebo] meč? (...) Ale v tom ve všem udatně 

vítězíme, skrze toho, kterýž nás zamiloval. Jist jsem zajisté, že ani 

smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani nastávající 

věci, ani budoucí. Ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoli jiné 

stvoření, nebude moci nás odloučiti od lásky Boží, kteráž jest v Kristu 

Ježíši, Pánu našem" (Římanům 8:35, 37-39). 

„O těch věcech přemyšlujte" (Filipským 4:8).  To jsou ty věci, které 

dávají srdci klid a plnou jistotu víry. 
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i, kdo právě přijali Krista, jsou jako novorozené děti (1. Petrova 2:2). Byli  

„znovuzrozeni“ (Jan 3:3.7) do Boží rodiny. A stejně jako děti potřebují růst 

a rozvíjet se, tak i křesťané. Zde je několik jednoduchých, základních vodí- 

tek pro pokrok ve vašem křesťanském životě. 
 

Křest 

Křest je jak vyznáním víry, tak znamením a pečetí smlouvy milosti, ke 

které nás Pán přivedl. Křest coby znamení, vyjadřuje tělesným aktem 

vnitřní obmytí duše krví Kristovou. Je to Pánem Bohem dané znamení 

jako pečeť jistoty věřícím, že se znovuzrodili a byli spasitelně spojeni s 

Kristem. Jako takové znamení je křest vstupním krokem do viditelné 

církve. 
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"Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na 

odpuštění hříchů, a přijmete dar Ducha svatého (…) Tedy ti, kteříž 

ochotně přijali slova jeho, pokřtěni jsou [tj. byli]" (Skutky 2:38, 41). 
 

Čtení Bible  

"Jakožto nyní zrozená nemluvňátka, mléka beze lsti, Božího slova 

žádostivi buďte, abyste jím rostli" (1. Petr 2:2). 

Slovo Boží je křesťanova strava. Učiní vás silným ve víře. Začněte u 

Janova evangelia a přečtěte si ho pozorně, kapitolu po kapitole. Stejným 

způsobem poté začněte číst celý Nový zákon. Pokuste se zapamatovat si 

alespoň jednu věc z každé kapitoly, kterou jste si přečetl. 

Při čtení Bible si dělejte poznámky a pokuste se odpovědět na 
některé základní otázky z každé kapitoly, jako například : 

✦  Co mě tato kapitola učí o Pánu Bohu? 

✦ Co mě učí o Kristu? 
✦ Co mě učí o Duchu Svatém? 
✦  Co tato kapitola učí na prvním místě? 
✦ Před jakými hříchy, kterým bych se měl 
vyhnout, mě tu Písmo varuje? 
✦  Které zde popsané ctnosti bych měl napodobit? 

 

Denní modlitba 
"Bez přestání se modlte." (1. Tesalonickým 5:17) 

"(...) vždycky se modliti a neoblevovati [nepolevovati]." (Lukáš 18:1) 

Modlitba je vzduch, který křesťan dýchá; mnoho lidí má 
přesto jisté problémy s tím, jak se modlit.  Jednoduchá 
struktura vašeho modlitebního života může být založena 
na akrostichu slova ACTS (tj. skutky): 

A jako ADORATION (uctívání)¨ 

C jako CONFESSION (vyznávání) 

T jako THANKSGIVING (děkování) 

S jako SUPPLICATION (prosby) 

Jedná se o čtyři nezbyté součásti pravé modlitby. 
 

Souvislost mezi čtením Bible a modlitbou 
Čtení a studium Bible je základem našich modliteb. Za normálních okolností 

by mělo proto čtení Bible předcházet modlitbu. Udělejte si čas, podívejte se 

do Božího slova a nechte ho, aby vás ve vaší modlitbě vedlo. Odpovědi na 

otázky, které jste si poznamenali v biblickém čtení budou nyní velkou pomo- 
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cí, jak chválit, vyznávat a prosit, když budete k Pánu Bohu přistupovat v 

modlitbě. 

Další způsob, jak čerpat posilu z Bible ve svém každodenním 

modlitebním životě je přečíst Žalm nebo jinou podobnou část Písma na 

kolenou a chválit Pána Boha za všechno, k čemu Vás tento text 

vede. Krása této metody spočívá v tom, že pomáhá udržovat váš vroucí 

přístup k Bohu. Pomáhá k povzbuzení ducha chvály a radosti v Pánu. A 

jak řekl Nehemiáš: "Radost Hospodinova budiž síla vaše" (Nehemiáš 

8:10). 

Svědectví o Kristu 

"Vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše, a srdcem svým uvěříš-li, že Jej Bůh 

vzkřísil z mrtvých, spasen budeš" (Římanům 10:9). 

Nikdy se nestyďte za to, že je Kristus vaším osobním 
Spasitelem. Buďte jako onen posedlý, kterého Pán Ježíš 
uzdravil v krajině Gadarenských, a začněte svědčit o Kristu ve 
svém vlastním domě a jeho okolí, jakmile to jen bude možné 
(Marek 5:19-20). 

Ať vaše svědectví svítí všem okolo skrze váš svatý život a 

oddělení od hříchů světa. 

"Mírnost vaše známa buď všechněm lidem." (Filipským 

4:5) 

“ "Jakožto ve dne poctivě [tj. počestně] choďme, ne v 
hodování a v opilství, ne v smilstvích a v chlipnostech, 
ne v sváru a v závisti. Ale oblecte se v Pána Jezukrista, a 
nepečujte o tělo podlé žádosti jeho. "(Římanům 13:13-14) 

 

Členství v církvi 
    Staňte se aktivním členem v církvi, která věří v svrchovanou autoritu 

Božího Slova. 

"Neopouštějíce společného shromáždění svého." (Židům 10:25)  

Zvláště nezanedbávejte účast u stolu Páně. Pán Ježíš řekl: "To čiňte na 

mou památku." (1 Korintským 11:24) 

Je důležité, abyste se ujistili, že jste se dostali do společenství církve, která 
zůstává věrná Božímu slovu. 

Většina hlavních denominací se totiž odklonila od Božího Slova. (2. 

Petrova 2:1) Přijali "jiné evangelium" (Galatským 1:6-7). Jsou zapojeni do 

ekumenického hnutí (Světová rada církví, Ekumenická rada církví v ČR,  
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Česká evangelikální aliance, aj...), které se snaží vytvořit jednu sjednocenou 

církev na zemi, včetně římsko-katolické církve, to vše v rozporu s jasnými 

příkazy Písma. V mnoha církvích tato ekumenická snaha poháněna 

napodobeninami charismatických darů rané církve. 

Pro nové věřící to představuje velké nebezpečí, kterému je nutné se vyhnout. Boží 
Slovo nám přikazuje, abychom se od těchto hnutí oddělili: 

"Zdaliž půjdou dva spolu, leč by se snesli?" (Amos 3:3) 

"Netáhněte jha s nevěřícími. " (2. Korintským 6,14) 

"Prosímť pak vás, bratří, abyste šetřili [tzn. dávali si pozor] těch, kteříž 

různice a pohoršení činí, na odpor učení tomu, kterémuž jste vy se naučili, a 

varujte se jich." (Římanům 16:17) 

"A neobcujte [tj. nemějte nic společného] s skutky neužitečnými tmy, ale 

raději je trescete." (Efezským 5:11) 

Hledejte církev, kde je Pán Ježíš Kristus neustále vyvyšován.  Jakmile 

najdete takovou církev, nespokojte se pouze s tím, že tam budete jako 

divák. Snažte se v té církvi, do které vás Pán postaví plně zapojit do 

práce. 

Plnost Ducha 

Usilujte o to být denně naplněn mocí Ducha Svatého. 

“Naplněni [nebo: naplňováni] buďte Duchem.“ (Efezským 5:18) 

Boží dílo je možné činit pouze v uschopňující moci Ducha Svatého: "Ne silou, 

ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů" (Zachariáš 4:6). 

Každý křesťan má Ducha Svatého, který v něm přebývá (Římanům 8:9), a 

každý křesťan by Jej měl mít pro to, aby se nechal naplňovat jeho mocí ke 

službě Pánu Bohu. 

"Ale přijmete moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové." 

(Skutky 1,8) 

"Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati dětem svým, čím více 

Otec váš nebeský dá Ducha Svatého těm, kteříž Ho prosí?" (Lukáš 11:13) 
 

 Život z víry 
To, jak žít křesťanský život, se dá shrnout velmi jednoduše. Učiňte z Krista a 

Jeho slávy základní cíl vašeho života. Pamatujte, že máte být živ z víry. To 

znamená, že to, čemu věříte, určuje to, jak jednáte. 

"Že pak nyní živ jsem v těle, u víře Syna Božího živ jsem, kterýž zamiloval mne, a 

vydal Sebe samého za mne." (Gal 2,20) 
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ábel se často  snaží použít všechny možné nástrahy, aby zastrašil a 

porazil Boží lid. Zde jsou některé z věcí, které věřící odrazují. 

V každém z těchto bojů však můžeme nástrahy přemoci a žít   

pro Pána Boha účinně a užitečně. 
 

Některé odradí opozice. 
 

Tento svět není ke Kristu nijak přátelský. Naopak, vzdoruje mu a dokonce Jej 
ukřižoval. Není pak tedy divu,  že vzdoruje i nám, kteří Kristu sloužíme. 

"Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, nebo jejich jest 

království nebeské. Blahoslavení budete, když vám zlořečiti budou a 

protivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne. Radujte se a 

veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Takť zajisté protivili se 

prorokům, kteříž byli před vámi" (Matouš 5:10-12). 

Místo toho, abychom se nechali odradit, bychom měli prosit Pána Boha o 

milost nést protivenství jako první křesťané, kteří "radujíce se, že jsou hodni  
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učiněni trpěti protivenství pro jméno Pána Ježíše" (Skutky 5:41). Pamatujme 

si, že i když možná snášíme opozici, jsme na vítězné straně. Bez ohledu na to, 

kdo se staví proti nám, Pán Bůh je s námi. 

"Kdyžť jest Bůh s námi, i kdo proti nám?" (Římanům 8:31) 

Někteří jsou odrazení pro své obavy. 

Ďábel se stále snaží okrást Boží lid o pokoj v srdci a v mysli, ze kterých by se 
měli v Kristu radovat. Odpověď na smutek a depresivní pocity je počítat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
požehnání, která nám Pán Bůh dal a za každou z nich Mu vzdávat 
chválu vroucně a z celého srdce. 

"O nic nebuďte pečliví [tj. starostliví], ale ve všech věcech skrze modlitbu 

a poníženou žádost s díků činěním prosby vaše známy buďte Bohu. A 

pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i 

smyslů vašich v Kristu Ježíši." (Filipským 4:6-7) 

Zvláště Jej chvalte za to, že vás spasil. Je dobré přečíst si oddíly z Písma 
jako Efezským 1:1-14 nebo 1. Petrova 1:1-9 a rozjímat o velkém  
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duchovním požehnání všech věřících v Kristu, dokud nebudete pohnuti ke 

chvále Pána a neodvrhnete pocity sklíčenosti. Váš nebeský Otec se o vás stará. 

"Vaši pak i vlasové na hlavě všickni sečteni jsou." (Matouš 10:30) 

"Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, 

kteříž podlé uložení Jeho povoláni jsou." (Římanům 8:28) 

"Všelikou péči svou uvrhouce na Něj. Nebo On má péči o vás." (1. 
Petrova 5:7) 

Pokud jste tedy sklíčeni starostmi, místo rozjímání nad sebou a svými strastmi 

svou mysl naplňte Pánem a všemi Jeho skutky. Nezůstanete skleslí na dlouho: 

"Člověka spoléhajícího na Tě ostříháš [tj. ochraňuješ] v pokoji; v pokoji, nebo v 

Tebe doufá." (Izaiáš 26:3) 

 

Boj s hříchem přivádí některé křesťany do porážky a 

zoufalství. 
Přestože mají křesťané dokonalou spravedlnost v Kristu, nejsou ještě 

zdaleka dokonalí ve své podstatě. Stále mohou hřešit, což často 

způsobuje, že pochybují o tom, zda v nich milost skutečně pracovala a 

pracuje. Často ztrácejí naději na život ve vítězství a v opravdové 

svatosti. Ale Kristus, který ospravedlňuje, také posvěcuje. 
 

Pro pravé křesťany, ač ještě nejsou dokonalí, je vždy charakteristický jejich 

postoj k hříchu. Jsou nová stvoření, která již neposuzují věci světským 

způsobem. 

"A tak my již od toho času žádného neznáme podlé těla. A ačkoli jsme 

znali Krista podlé těla, ale nyní již více neznáme. Protož jestli kdo v 

Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuly, aj, nové všecko učiněno 

jest" (2. Korintským 5:16-17). 

Tak jako je pro bezbožného člověka tou nejhorší věcí na hříchu jeho 

odhalení a potrestání, pro křesťana je na něm nejhorší to, že zarmucuje 

Pána a maří radost z obecenství s Ním. Nemůže se spokojit s pouhou 

vnější změnou, aniž by jeho srdce zůstalo neproměněné (2. Korintským 

5:12). 

Pokrytci, podobně jako ona příslovečná svině, se klidně vesele vrátí k 

válení v bahně (2. Petrova 2:22), ale Boží vykoupený lid, ovce Jeho 

pastvin, se bude v nečistotě hříchu vždy cítit velmi bídně. 

Jak se tedy vypořádat s hříchem ve vašem životě? Jak je možné překonat hříšné 

návyky a žít v pravé svatosti? 
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✦  Za prvé, musíme být ochotni vidět hřích jako ho vidí a popisuje Pán Bůh ve 

svém Slově. Nelze jej omluvit jako pouhý genetický, psychologický nebo sociální 

problém. Hřích je hřích, a jako takový ho musíme vyznat. Je to "přestoupení 

Zákona" (1. Janova 3:4). 
 

✦ Za druhé, musíme si uvědomit, že dokud jsme v těle, povedeme proti 

hříchu těžký boj: "Nebo tělo žádá proti Duchu, a Duch proti tělu. Ty pak věci 

jsou sobě vespolek odporné [tj. odporující si], tak abyste ne, což byste chtěli, to 

činili" (Galatským 5:17). Tato pasáž jasně říká, že křesťané mají stále bojovat 

proti tělu. Klíčem k vítězství je poslední část tohoto verše. Každý křesťan má 

Ducha Svatého, který v něm přebývá. Duch žádá proti tělu a chrání věřící před 

jeho otroctvím.  Čím více se budete vydávat kontrole Ducha Svatého, tím více 

budete hřích překonávat. 
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✦  Za třetí, musíme přijmout Boží zaslíbení, že Pán Ježíš zachraňuje z moci 

hříchu a viny: "Na toť jest zjeven Syn Boží, aby kazil [tj. ničil] skutky ďáblovy" 

(1. Janova 3:8). "Nebo hřích nebude panovati nad vámi" (Římanům 6:14). Toto 

vítězství můžeme zakoušet skrze víru v Krista: "A toť jest to vítězství, kteréž 

přemáhá svět, víra naše" (1. Janova 5:4). 

✦ Za čtvrté, "Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte" (Galatským 

5:16). Je zbytečné se modlit za odpuštění a vítězství nad hříchem, jestliže nemáte 

ochotu srdce se odvrátit od hříchu nebo mu ponecháváte nějaký prostor - 

například tím v jaké společnosti se pohybujete, na jaké programy se díváte či jakou 

literaturu čtete. 

"Bychť byl patřil k nepravosti srdcem svým, nebyl by vyslyšel Pán" (Žalm 

66:18). Opět platí, že Písmo jasně přikazuje: "Ale oblecte se v Pána Jezukrista, a 

nepečujte o tělo podlé žádosti jeho" (Římanům 13:14). 

✦  Za páté, pokud zhřešíte, vyznejte to upřímně, vědouce, že Kristus oroduje za 

vás a obnoví vaše přátelství: "Pakliť by kdo zhřešil, přímluvci máme u Otce, 

Ježíše Krista spravedlivého" (1. Janova 2:1). "Jestliže pak budeme vyznávati 

hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás 

od všeliké nepravosti" (1. Janova 1:9). 

Jak nevypravitelně úžasné je být křesťanem! Duch Svatý v Božím lidu 

produkuje duchovní ovoce, které zabezpečuje takový život, jaký nespasení lidé 

nikdy nemohou pochopit ani zakusit: 

"Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, 

věrnost, krotkost, středmost" (Gal 5:22). 

Je Boží vůlí, aby Jeho lidé žili život naplno. Kristus je skutečný. Evangelium je 

skutečné. Plnost života, kterou nám zaslibuje, je skutečná. Nespokojte se s ničím 

menším, než abyste byli křesťany ve vší plnosti. 

"Jakož nám od Jeho Božské moci všecko, což k životu a ku pobožnosti náleželo, 

darováno jest" (2. Petrova 1:3). Všechno, co potřebujeme, je pro nás v Kristu 

předem připraveno. V Něm máme všechna požehnání duchovní (Efezským 1:3). 

Když jsme byli skrze Pána Ježíše učiněni u Pána Boha převelice bohatými, 

nežijme již jako duchovní chudáci.



 

 

NOVÝ ZAČÁTEK 
 

 
 
 
 

Není všeobecnějších a naléhavějších problémů než je vina, 
pochybnost a pokušení. 

✦Jak mi mohou být odpuštěny mé hříchy a odstraněna má vina? 

✦Jak si mohu být jistý, že mám věčný život, a že neklamu sám sebe? 

✦Jak se mohu radovat z křesťanského života a žít navzdory neustálým 

selháním a zklamáním? 

Na tyto otázky odpovídá z Božího Slova tato malá knížečka. 

Je vhodná jak pro ty, co mají nezodpovězené otázky o povaze 

křesťanského poselství spásy, tak pro křesťany, kteří si přejí 

správně porozumět základním principům evangelia.  
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