
Jednoduchý Plán Božiho Spasení

Příteli, chci se Tě zeptat na nejdůležitější otázku života. Na odpovědi na tuto otázku závisí Tvá radost nebo trápení po 
celou věčnost. Ta otázka zní: „Jsi spasen?“ Myslím tím: „Jsi si jistý, že půjdeš do nebe, až zemřeš?“ Neznamená to: „Jsi 
členem nějaké církve?“...ale: „Jsi spasen?“ Ani: „Jak jsi dobrý?“, ale: „Jsi spasen?“ Nikdo se nemůže radovat z Božího 
požehnání ani jít do nebe, pokud není spasen. Ježíš řekl Nikodémovi: „Musíte se narodit znovu.“ (Evangelium podle Jana 
3.kapitola, 7.verš). Bůh nám ve svém Slově dává jediný plán spasení. Ten plán je zcela jednoduchý. Musíš být spasen dnes.

Nejdříve, příteli, musíš zjistit, že jsi hříšník. „Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Není totiž rozdílu: Všichni zhřešili 
a jsou daleko od Boží slávy.“ (Římanům 3;10,22,23). Není totiž jiná šance spasení, než abys poznal, že jsi hříšník. Protože 
jsi hříšník, jsi odsouzen k smrti. „Mzdou hříchu je smrt.“ (Římanům 6;23). “... hřích plodí smrt.“ (Jakub 1;15). To znamená 
oddělení od Boha, peklo navždy. 

Jak je to strašné! Ano, můj příteli, ale přesto je to pravda. Avšak Bůh Tě natolik miloval, že dal svého jednorozeného 
Syna, Ježíše Krista, jako náhradu za Tebe. Vzal na sebe Tvůj hřích a zemřel místo Tebe. „Toho (Ježíše), který nepoznal hřích, 
kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“ (2.Korintským 5;21). „On na svém těle vzal 
naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány nás uzdravily.“ (1.Petrova 2;24,25). Ježíš 
musel zemřít, musel prolít svou krev. „V krvi je život těla.“ (3.Mojžíšova 17;11). „Bez vylití krve není odpuštění.“ (Židům 
9;22). My nedokážeme pochopit, jakým způsobem byly naše hříchy vloženy na Ježíše. Bůh však ve svém slově říká, že se 
tak stalo. A proto, můj příteli, Tvé hříchy byly vloženy na Ježíše a on zemřel na Tvém místě. To je pravda. Bůh nemůže lhát.

Žalářník ve Filippis se ptal Pavla a Silase: „Co mám dělat, abych byl zachráněn?“ A oni řekli: „Věř v Pána Ježíše a budeš 
spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“ (Skutky apoštolů 16;31).

Prostě uvěř v něho jako v toho, který nesl Tvůj hřích, zemřel na Tvém místě, byl pohřben a vstal z mrtvých pro Tvé 
ospravedlnění. Volej k němu, vzývej jej. „Každý, kdov vzývá jméno Páně, bude spasen.“ (Římanům 10;13). První modlitba 
hříšníka je podána v ev. podle Lukáše 18; 13: “Bože, slituj se nade mnou hříšným.“

Jsi tedy hříšníkem a jistě toho litujete. Právě teď, at už jsi kdekoliv, pozvedni své srdce k Bohu v modlitbě. Bůh Tě chce 
spasit. Řekni pouze: „Bože, já jsem hříšník, je mi to líto a činím pokání. Smiluj se nade mnou a spas mne skrze Ježíše.“ A 
pak ho vezmi za slovo. „Každý (to znamená i Ty), kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“ (Římanům 10;13). (Bude spasen, 
ne tedy může nebo mohl by být, ale bude spasen). Vezmi pouze Boha za slovo. Poté, co jsi učinil to, co on požadoval, 
vyznej vírou sve spasení, podle jeho Slova. Věř, a budeš spasen. Ani církev, ani dobré skutky, nic jiného než samotný Ježíš 
Tě nemůže zachránit.

Jednoduchý plán spasení je tento: Ty jsi hříšník, a protože jsi hříšník, buď musíš zemřít nebo věřit v Krista, který Tě 
zastoupil, zemřel namísto Tebe, byl pohřben a vstal z mrtvých. Volej k Bohu v poznání faktu, že jsi hříšník a pros ho o milost, 
aby Tě zachránil skrze Ježíše Krista. Potom ho prostě vezmi za slovo a vírou vyznej své spasení. Asi Tě napadne: „A to má být 
všechno, co je třeba k spasení?“ Ano, absolutně všechno. Díky Bohu, že mnoho lidí přijalo Krista díky tomuto jednoduchému 
plánu. Můj příteli, věř tomu a učiň podle toho již dnes. Nyní je čas – dnes je ten den. „Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den 
spásy.“ (2.Korintským 6;2). „Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den zrodí.“ (Přísloví 27;1).

Jesliže Ti to není dokonale jasné, přečti si to znovu a znovu, dokud tomu neporozumíš. Neodkládej tento leták, dokud to 
nepochopíš. Tvá duše je cennější, než cokoliv jiného na světě. „Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? 
Zač by mohl získat zpět svůj život?“ (Marek 8;36,37).

Buď si jist, že jsi spasen. Spasení potřebuješ více než cokoliv jiného. Jestliže ztratíš svou duši, mineš nebe a přijdeš o vše. 
Bůh Ti pomoz, abys byl spasen dnes. On Tě nejen spasí, ale také Tě podrží. „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Buh je 
věrný; nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko 
a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ (1.Korintským 10;13).

Nevěř svým pocitům. Ty se mění. Stůj na Božích slibech. Ty se nikdy nemění.
Poté, co jsi přijal spasení, jsou tu tři věci, které je třeba praktikovat každý den pro duchovní růst:
Modli se – mluv k Bohu. Čti si svou Bibli – Bůh mluví k Tobě. Svědči – mluv o Bohu. Dále bys měl být pokřtěn a připojit 

se k círvi věřící Bibli.
“Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i ja přiznám před svým otcem v nebi.“ (Matouš 10;32)

171Copyright: Lifegate Inc., 2007


