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Když se setkáš s Ježíšem, najednou si uvědomíš, 
že potřebuješ být zachráněn ze života, v kterém jsi 
uvězněn. Pokud je někdo otrokem, nemusíš ho přes
vědčovat, že je otrokem, je uvězněn a nemá uniku. 
Dívce, která je uvězněná v prostituci, nemusíš říkat, 
že potřebuje vysvobození. Stejně tak je to s tebou a se 
mnou. Když se setkáme s Ježíšem, který nás skutečně 
může osvobodit od života ovládaného silou hříchu, ne
musí nás o tom nikdo přesvědčovat. Když se setkáme 
s Ježíšem, pocítíme pouta smrti, která nás drží v život
ním stylu, jež nás zabijí. Je to život loutky na provázku, 
kdy nás Satan ve své krutosti ovládá, aby nás zničil. 
Spasení je Ježíš – a on je nyní zde a nikdy tě neopustí, 
pokud k němu budeš volat. Řekni Ježíši, že potřebuješ, 
aby tě zachránil!

Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen,  
pravím vám, že každý, kdo činí hřích,  
je otrokem hříchu.“ _ Jan 8,34

Právě teď na celém světě sedí muži a ženy na lavici smr
ti a čekají, až bude vykonán rozsudek smrti. Soudy to

hoto světa je shledaly vinnými, ať už spravedlivě nebo 
nespravedlivě, a soudce vynesl rozsudek smrti. Každý 
den v té cele prožívají jako odsouzenci. Dříve než přišel 
Ježíš, aby zaplatil trest za náš hřích, svět seděl odsouzen 
na lavici smrti a navždy oddělen od Boha. Nebylo možné 
za hřích zaplatit. A odplata za hřích je smrt. Když přišel 
Ježíš, vzal rozsudek na sebe a zemřel místo nás. Ježíš 
nám daroval spasení, vzal náš rozsudek smrti a zaplatil 
za něj. Když se setkáš s Ježíšem, setkáváš se s nejinten
zivnější a nejvášnivější láskou, jakou si dokážeš před
stavit. Ježíš si s tebou vyměnil místo, abys mohl být 
zachráněn. Řekni Ježíši hned teď, že víš, že on jediný tě 
může zachránit před trestem smrti.

Kdo v něho věří, není souzen,  
kdo však nevěří, již je odsouzen,  
protože neuvěřil ve jméno  
jediného Syna Božího. _ Jan 3,18

Spasení je v Ježíši Kristu, a abys byl 
spasen, musíš se setkat s Ježíšem Kristem. 
V setkání se spásou nejde o opakování 
slov, vyplnění formuláře nebo souhlas  
s nějakými fakty.  
Spasení není o náboženství,  
ale je to Ježíš Kristus.  
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Když se setkáváš s Bohem, potkáváš někoho, kdo tě 
miluje nezměrnou láskou, ty jsi ovšem vůči němu 
ve vzpouře. Uvědomuješ si, že jsi jednal proti Ježíši. 
Hřích, ve kterém jsi žil, se Bohu protiví. Ježíš k tobě 
přišel s rukama a srdcem doširoka otevřenými, když 
zaplatil za tvůj hřích. Nyní je čas si přiznat, jak na tom 
skutečně jsi. Čím upřímněji pohlédneš na svou vzpouru 
proti Bohu, tím větší a hlubší bude mít spasení účinek 
na tvůj každodenní život. V následujících kapitolách ti 
ukážeme, jak tě Ježíš může osvobodit, když mu upřímně 
vyznáš, co se stalo v tvém životě. Volej k Bohu a požádej 
ho, aby ti odpustil každý den a každou hodinu, kdy jsi 
žil ve vzpouře vůči němu, a potom přijmi Ježíšovo plné 
odpuštění.

Jestliže jsme jako nepřátelé byli  
usmířeni s Bohem smrtí jeho Syna,  
tím spíše jako usmíření budeme  
zachráněni jeho životem.  
_ Římanům 5,10

Skutečností je, že bez spasení jsi Satanovým dítětem 
a on ovládá tvůj život. Když přijmeš spasení a odvrátíš 
se od svých hříchů, staneš se součástí Ježíšovy rodiny 
a nemusíš už žít pod Satanovou mocí.

Vy jste z otce Ďábla a chcete činit 
žádosti svého otce. On byl vrah  
od počátku a nestál v pravdě, protože  
v něm pravda není. Když mluví lež,  
mluví ze svého vlastního, protože je lhář 
a otec lži. _ Jan 8,44

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

Aby byl člověk spasen, znát informace o spasení nes
tačí. Můžeš něco znát, a přece být vůči tomu ve vzpouře 
a odmítat to. Spasení je víc než jen znát příběh. Démoni 
vědí, kdo je Bůh, a také vědí, že spasení je v Ježíši. Ovšem 
nenávidí pravdu a dělají, co mohou, aby se proti tomu 
bouřili. Můžeš souhlasit, že spasení je pouze v Ježíši, ale 
to k tomu, aby byl člověk spasen, nestačí.

Spasení je živý a skutečný vztah s Ježíšem Kristem, 
ve kterém na něj zcela spoléháš, protože ti odpustil 
hříchy a daroval ti věčný život. Spasení není víra 
ve fakta, ale osobní důvěra v Ježíše, který tě zachránil.

Jan 3,16 nám říká, že  
„žádný, kdo V NĚHO VĚŘÍ, nezahyne,  
ale má život věčný“. 

Spasení neznamená, že jste zjistili, kdo je Ježíš, a sou
hlasili jste s tím, ale je to ještě mnohem víc. Spasení 
je  osobní rozhodnutí vložit svoji důvěru v Ježíše jako 
svého Spasitele.
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JAK MOHU MÍT 
VZTAH S BOHEM?
CO ŘÍKÁ BOŽÍ SLOVO, BIBLE,  
O VZTAHU S NÍM?

Bible nám říká o Bohu tři věci:

1. Bůh je svatý (čistý, bez hříchu).

2. Bůh je láska (chce, aby ho všichni poznali). 

3. Bůh je spravedlivý (musí trestat hřích).

Bible nám o nás říká tři věci:

1. Všichni jsme se vzbouřili proti Bohu. „Všichni zhřešili 

a postrádají Boží slávu.“ (Římanům 6,23)

2. Jediný hřích stačí, aby nás oddělil od Boha. 
„Kdo by totiž zachoval celý Zákon (Desatero), ale v jedné 

věci klopýtl, stal by se vinným ve všech.“ (Jakubův 2,10)

3. Bůh po nás vyžaduje, abychom byli dokonalí.  
„Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský 

Otec.“ (Matouš 5,48). Musíme být stejně svatí, jako je on 

svatý, a spravedliví, jako je on spravedlivý.

Myslíš, že dokážeš žít podle Božího slova? 

Jak tedy můžeme mít vztah s Bohem, jestliže  
nesplňujeme jeho požadavky?

JE TADY DOBRÁ  
ZPRÁVA PRO KAŽDÉHO 
Z NÁS, A TOU JE BOŽÍ  
EVANGELIUM!

Bible nám říká, že Bůh chce mít vztah s každým z nás.

Boží slovo v Izajáši 59,2 říká: „Vaše zvrácenosti se staly 

hradbou mezi vámi a vaším Bohem.“

Většina z nás si toho je vědoma a snaží se dělat věci, které 

by nás vrátily k Bohu, ale ačkoli jsou to „dobré věci“, ne

funguje to. Bible říká: „Všechny naše spravedlnosti jsou 

jako poskvrněné roucho.“ (Izajáš 64,6)

Hříchy, které jsme spáchali, musí být potrestány. 

Trestem za ně je smrt a věčné oddělení od Boha. „Všichni 

zhřešili a postrádají Boží slávu.“ (Římanům 6,23)

Bůh ale pro nás udělal to, co my jsme nemohli. Postavil 

k sobě most skrze Ježíše Krista tím, že ho nechal umřít 

na kříži a vytrpět za nás trest smrti (viz Římanům 6,23). 

Bible říká: „Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil 

hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedl

ností.“ (2. Korintským 5,21)

Nestačí ovšem jenom to vědět. Musíme podle toho jed

nat – přiznat, že jsme zhřešili, požádat Boha, aby nám 

odpustil a aby nás vedl. Bible říká: „Vyznášli svými ústy 

Pána Ježíše a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil 

z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedl

nosti a ústy se vyznává k záchraně.“ (Římanům 10,9–10)

Každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, 
bude zachráněn.
_ Římanům 10,13
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Víš, že jsi hříšník a potřebuješ Boha? 
Chceš mít vztah s Bohem?

TVOJE ODPOVĚĎ:

Musíš důvěřovat Ježíši Kristu a přijmout ho prostřed

nictvím osobního pozvání.

Bible říká: „Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát 

se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.“ (Jan 1,12)

ABYS PŘIJAL  
JEŽÍŠE KRISTA:

1. Přiznej, že jsi hříšník.

2. Buď ochoten odvrátit se od svých hříchů  

(činit pokání).

3. Věř, že Ježíš Kristus zemřel za tvoje hříchy  

na kříži a vstal z hrobu.

4. V modlitbě pozvi Ježíše Krista, aby byl tvým  

Spasitelem a Pánem tvého života.

JAK SE MODLIT: 
(příklad)

Drahý Pane Ježíši, vím, že jsem hříšník a potřebuji tvoje 

odpuštění. Věřím, že jsi zemřel za moje hříchy. Prosím 

tě, abys mi je odpustil. Radostně činím pokání a od

vracím se od svých hříchů. Důvěřuji ti ohledně mého 

spasení. Přijď do mého života a buď mým Spasitelem 

a vůdcem. Podřizuji ti svůj život, Ježíši, a prosím tě, 

abys byl Pánem mého života.

Pokud ses modlil tuto modlitbu a myslel jsi to ze srdce 

upřímně, Bůh ti již odpustil a tvůj vztah s ním začal.

TVOJE  
JISTOTA SPASENÍ  
JE ZALOŽENA  
NA BOŽÍM SLOVĚ:

„Amen, amen, pravím vám, že kdo  
slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne 
poslal, má věčný život a nejde na soud, 
ale přešel ze smrti do života.“ _ Jan 5,24

Každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, 
bude zachráněn. 
_ Římanům 10,13

JAK VE TVÉM  
NOVÉM ŽIVOTĚ RŮST 
V JEŽÍŠI KRISTU:

1. Začni číst každý den Boží slovo, abys ho lépe poznal.

2. Věnuj čas rozhovoru s Bohem – Bible to nazývá  

modlitbou.

3. Věnuj čas společenství s dalšími věřícími, kteří tě 

mohou povzbudit ve tvém vztahu s Bohem.

4. Podílej se na bohoslužbách a dalších aktivitách 

v církvi, která věří Božímu slovu a vyučuje ho. 
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Když se setkáš s Ježíšem, budeš  
konfrontován s realitou svého starého 
života. Už nebudeš chtít žít tak,  
jak jsi žil, ale budeš nyní chtít žít svůj  
každodenní život s Ježíšem.  
Půjde o převratnou změnu uvnitř tebe, kdy 
se tvoje srdce dostane do kontaktu  
s Ježíšem a budeš chtít nechat svou  
minulost za sebou.

Když tě Boží láska zcela naplní, náhle si uvědomíš, že jedi
né, po čem nyní toužíš, je, utéct od svého starého života 
a hnát se za Ježíšem. Je to součástí spasení a nazývá se 
to pokání. Při spasení přijde do tvého života Duch svatý, 
aby ti pomáhal žít v novém vztahu s Ježíšem. Když při
jde do tvého života Duch svatý, začne tě usvědčovat 
z hříchu. Nejen že tě usvědčí, ale pokud se rozhodneš 
být poslušný Ježíši, také ti pomůže tvůj život změnit!  

Když do tvého života vstoupí Duch svatý, jedna 
z prvních věcí, která se stane, je, že si uvědomíš zoufalou 
potřebu opustit svůj starý život. Když spatříme Ježíše, 
vede nás to k pokání. Jsme naplněni zármutkem nad 
životem, jaký jsme dosud žili, a celým srdcem se rozhod
neme nenávidět hřích, odříct se ho a utíkat poslušně 
za Ježíšem.
Mnozí z nás mají kamarády, kteří se rozešli s přítelem 
či přítelkyní. Mnozí z nás mají tuto zkušenost sami. 
Jsou dva způsoby, jak se rozejít. Můžeš se rozhodnout 

pro čestný rozchod, kdy během jednoho setkání vztah 
ukončíš a dále už s daným člověkem nejsi v kontaktu. 
Opustíš tento vztah a začneš znovu. Nebo může jít 
o „nepořádný rozchod“, kdy se pár rozejde, ale za ně
kolik hodin či dní se k sobě zase vrátí. Stále spolu bo
jují, scházejí se a rozcházejí. Člověk může uváznout 
v narušeném vztahu, ze kterého se bojí vystoupit, aby 
ho to příliš nezranilo. Zjišťuje, že to, co vypadalo jako 
láska, je pouhá vlastnická forma sobectví, ve kterém je 
citově zneužíván druhým člověkem. Toto zneužívání 
může přerůst do fyzického či sexuálního zneužívání. 
Místo aby se dvojice férově rozešla, neustále přešlapuje 
na místě, neschopna se definitivně rozhodnout a odejít.

Při spasení činíme pokání. Jde o čestný rozchod 
s naším starým životem. Výsledkem úplného rozchodu 
s hříchem starého života je to, co Bible nazývá „ovoce 
pokání“.
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V pokání nejde o to, cítit se zničeně nebo být pohlcen 
nekonečnými pocity smutku. Tento druh pokání se 
týká smutku nad důsledky našeho hříchu a je ukončen 
závazkem odříct se hříchu, pokračovat v novém životě 
a poslouchat Ježíše. Když jsme zarmouceni nad hříchem 
naší minulosti, vede nás to ke kříži, kde můžeme požá
dat o odpuštění a plně ho přijmout. 

Světský zármutek nad hříchem je sobecký, protože 
v něm jde o tebe, místo aby šlo o Boha. Nejde o pokání, 
ale o dočasnou změnu života, dokud nepominou vědomé 
důsledky tvého hříchu.

Zármutek, který je podle Boha,  
působí pokání k záchraně, jehož nelze 
litovat, kdežto zármutek světa  
působí smrt. _ 2. Korintským 7,10

Jak bychom se mohli v okamžiku spasení obrátit 
k Ježíši, ale přitom se neodvrátit od hříchů, kvůli nimž 
prosíme Boha za odpuštění? Při obrácení se odvracíme 
od starého, hříšného života a okamžitě prosíme Ježíše, 
aby náš život vedl a řídil.

Pojďte ke mně všichni, kteří těžce 
pracujete a jste přetíženi, a já vám dám 
odpočinek. _ Matouš 11,28

Při spasení jde o „čestný rozchod“ se Satanem a naším 
minulým hříchem. Nejde o to, být vmanipulován do roz
chodu, jen abychom se hned další den dali zase dohro
mady se starým hříchem. Když se setkáš s Ježíšem, buď 
ho přijmeš a je to nejskvělejší den celého tvého života, 
nebo ho odmítneš, protože hřích starého života drží tvé 
srdce v zajetí.
 
Kvůli vnějšímu tlaku se většina z nás neustále stará 
o to, co si o našich rozhodnutích myslí druzí. Skrýváme 
před nimi, jak se doopravdy cítíme nebo co si myslíme, 
protože chceme, aby s námi souhlasili. Bojíme se změnit 

nebo opustit naši minulost ze strachu, že se setkáme 
s odmítnutím. Když se ale rozejdeš s hříchem a Sa ta
nem, právě v tom okamžiku se rozejdeš s tím, co zabíjelo 
a ničilo tvůj život – a vyměníš to za Ježíše.

Spasení je čestný rozchod. Jsi připraven dát celý svůj 
život Ježíši Kristu, aby tě řídil a vedl? Jsi připraven vzít 
svůj starý život plný hříchů ke kříži a požádat Boha, aby 
ti odpustil? Jsi připraven vložit svoji veškerou důvěru 
v Ježíše jako toho jediného, kdo tě může zachránit 
z hříchu, smrti a trápení? Jsi připraven uvěřit Ježíši, že 
ti dává věčný život, a že tedy po smrti nepůjdeš do pekla, 
ale do nebe?

Myslím si, že bys tohle nečetl, kdybys nebyl připraven! 
Nyní je ten správný okamžik, abys volal z celého svého 
srdce k Ježíši, aby převzal tvůj život, odpustil ti tvoje 
hříchy a stal se Pánem a Spasitelem tvého života. Nyní 
je ten okamžik, aby ses čestně rozešel se svou hříšnou 
minulostí, vyšel vstříc svému novému životu a poslušně 
následoval Ježíše! 
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Když Ježíš zemřel na kříži a byl 
vzkříšen, dal těm, které si vyvolil,  
autoritu nad nepřítelem.  
Satan je skutečná a živá bytost, která se 
svojí armádou démonů pracuje na tom, 
aby zničila každého člověka na zemi.  
Satan nikdy nepřestává ve svém ničivém 
díle a jde po tobě od té chvíle, kdy ses 
narodil. Dokud jsi nenašel spasení v Ježíši, 
neměl jsi žádné zbraně, abys s ním  
bojoval. Nebyl jsi schopen změnit svůj 
život a neměl jsi žádnou odpověď  
na soustavné lži, kterými na tebe  
Satan útočí. 

Satan byl nesmírně nadšen, když Adam a Eva zhřešili 
a odevzdali Bohem danou autoritu jemu. V tu chvíli – 
místo aby byl člověk schopen žít v dokonalém společen
ství s Bohem – byli okamžitě vydáni pod krutou vládu 
Satana. Jak se to stalo? Odpověď je jednoduchá. Bůh je 
svatý – to znamená, že nikdy nezhřešil, ani jednou. To 
znamená, že Bůh miluje každého z nás každou hodinu 
každého dne dokonalou láskou. Je zcela nesobecký 
a smýšlí o nás jenom tím nejlepším způsobem. Neuply
nul jediný den, kdy by nechtěl být s námi. A nikdy se 
nezměnil. Bůh není náladový a není na tebe naštvaný, 
když hřešíš.

Bůh je svatý, takže když člověk zhřešil, jeho hřích ho 
od Boha oddělil a nebyl způsob, jak se k němu opět 
přiblížit. Pro nesmírnou lásku, kterou k nám Otec měl, dal 
svého jediného syna Ježíše, aby zemřel na kříži za naše 
hříchy a porazil Satana a smrt. Pokud věříš v Ježíše jako 
svého Spasitele, který tě vysvobodil z hříchu a ze smrti, 
máš nyní cestu k Bohu otevřenou. Bůh tě z bezvýchodné 
situace vykoupil: Abys s ním mohl znovu navázat vztah, 
byl ochoten zaplatit tu nejvyšší cenu a obětoval život 
svého jediného Syna.
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Spasení je tak mocné, že ti Satan a hřích už nadále ne
mohou vládnout – máš nyní k dispozici zbraně, které jsi 
při spasení získal. Území, na kterém vládl Satan, si nyní 
můžeš vzít zpět.  
Svoboda znamená, že můžeš odhodit pouta hříchu, která 
tě doteď svazovala. Svobodu ti přináší spasení. Tím, že 
ses odvrátil od hříchu, Satan ztratil na tvůj život vliv. 
Pokání znamená, že tě Duch svatý usvědčuje z hříchu 
a ty ho odevzdáváš Ježíši. Bible nazývá oblasti, ve které 
se hromadí hříchy, „pevnostmi“.  Pevnost ve tvém životě 
je oblast, kde Satan pevně vládne. 
Satan tě dusí prostřednictvím pevnosti, a tou je ve tvém 
životě hřích. Spasení nám dává zbraň pokání a Ježíšovu 
autoritu, abychom tuto pevnost zbořili.

Když přineseš hřích na kříž, stane se řada neuvěřitel
ných věcí. Tou první je, že je nám zcela odpuštěno 
a jsme očištěni. Bez ohledu na to, jaký je to hřích, je nám 
okamžitě odpuštěno a celý záznam o našem hříchu je 
vymazán. A dále, oblast tvého života, kterou ovládal Sa
tan, je osvobozena. Můžeš nyní použít Ježíšovu autoritu, 
abys Satanovo trápení odmítl. Už nemusíš žít ztrápený 
život, místo toho máš svobodu.  

Pokud se to dozvídáš poprvé, pamatuj, že největší 
pev ností je NÁBOŽENSTVÍ! Náboženství není Ježíš, 
ale je to systém, kdy si člověk myslí, že je lepší než 
druzí a zřídka kdy dělá něco špatného. Je to systém, 
kde chybí Boží láska a který chce, aby ses cítil hloupě 
a nepatřičně. Jedním ze znaků náboženství je to, že 
v něm chybí skutečné pokání. Náboženský člověk 
nikdy necítí potřebu činit pokání či se vypořádat se 
Sata nem. Myslí si, že vše pro něj už bylo učiněno a on si 
může v poklidu sedět.

Svoboda není mírová dohoda, ale válečný pokřik. Sa
tan se nepřestává snažit krást, zabíjet a ničit, ale ty máš 
v Ježíši mocné zbraně určené k dobývání nového území.
Ježíš ti dal svoji autoritu. Tato autorita ti byla dána 
v okamžiku spasení. Nemusíš ji už nechat ležet ladem, 
ale můžeš povstat a bojovat. Prvním krokem je přinést 
hřích na kříž a potom přijmout plné Boží odpuštění. 
V tom okamžiku pokáráš nepřítele a potom nahradíš 
svoje staré chování novým životem v Kristu.

Při spasení jsi byl přijat do Ježíšovy rodiny a už nebo
juješ sám za sebe. Ježíš ti předává svou autoritu nad 
Satanem a nyní můžeš vítězit. Voják může dostat 
za úkol dobýt nepřátelskou pevnost. Získává oprávnění 
na ni zaútočit, stále ještě je ale před ním úkol ji dobýt. 
Když voják použije autoritu, která mu byla dána, aby 
při útoku zvítězil, nazýváme to moc. Použití auto
rity se nazývá moc. Ježíš ti dává autoritu vítězit v boji 
proti nepříteli a zvykům hříchu. Pokud tuto autoritu 
používáš, používáš ve svém životě samotnou Boží moc. 
Boží moc bere tvůj hřích a odpouští ho, obmývá tě. Boží 
moc poráží Satana a jsi schopen žít ve vítězství, které ti 
v Ježíši náleží.

PROMĚŇUJÍCÍ  
SETKÁNÍ
K proměňujícímu setkání dochází, když moc tvého 
spasení vyhladí pevnosti hříchu a Satana ve tvém 
životě. Proměňující setkání je pokání. Pokud jsi upřímný 
ohledně hříchu a požádáš Ježíše, aby ti ho odpustil, jsi 
na cestě k proměně. 

Musíš nenávidět hřích svého starého života. Bez čest
ného rozchodu k proměně nedojde. Satan se nás bude 
pokoušet vrátit k našemu starému životu. A pokud 
klopýtneme, prostě opět vstaneme a poprosíme Boha, 
aby nám pomohl nenávidět náš hřích. Hned teď požádej 
Boha, aby ti pomohl nenávidět tvůj starý život a hřích, 
který tě den co den ovládal. Volej k Bohu hned teď!

K proměně dochází u kříže, kde je hřích vymazán 
a Ďábel poražen.
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