
Ježíš,
naše jediná 
skutečná 

naděje

Patice sloupu v Cesareji
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Obvinění: Tvrdí,
že je Boží Syn.
Žalobce: 
Teologická fakulta, 
Jeruzalém
Rozsudek:
smrt ukřižováním

Jméno: Ježíš Kristus 
Bydliště: Nazaret
Místo narození:  
Betlém.
Věk: 30 roků 
Zaměstnání: tesař 
a cestující kazatel
Charakteristika:
výrazná osobnost

3

Ježíš
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Pilát, prokurátor římské 
provincie Judeje, se při 
 křížovém výslechu ptá: 
„Jsi tedy král?“

Ježíš odpovídá:
„Ty říkáš, že jsem král. 
Já jsem se proto narodil 
a proto jsem přišel na svět, 
abych vydal svědectví 
pravdě. Každý, kdo je 
z pravdy, slyší můj hlas.“ 
(Jan 18,37)

4

Kristovo trní –
materiál, z něhož 
byla pravděpodobně 
vyhotovená
Kristova koruna

Pilátův kámen 
v Cesareji  

Kamenná 
dlažba 
v Jeruzalémě 
(Gabbatha)

Výňatky ze zápisu
o soudním jednání
Výňatky ze zápisu Výňatky ze zápisu 
o soudním jednánío soudním jednání

JesusChance_Innen_CZ.indd   4JesusChance_Innen_CZ.indd   4 04.07.2014   10:35:1404.07.2014   10:35:14



5

Ukřižování

Když 
Pilát dal 
Ježíše 

zbičovat, předal 
Ho popravčí 
četě. Následuje 
jednání, které 
Ho má zesměšnit. 
Na Ježíšovu hlavu 
kladou trnovou 
korunu. Dlouhé, 
ostré trny zraňují 
Jeho hlavu. Následují 
tvrdé údery holí na 
Jeho hlavu. Ježíš 
stojí před svými  
mučiteli pokryt krví.
S posměšky Mu přes 
ramena kladou pur-
purový šat – znamení 
Jeho královské   
hodnosti. 

Vše činí samozřejmě 
se zjevným cynismem. 
Potom před Ním 
 klekají a s jizlivým 
posměchem volají: 
„Buď zdráv, králi 
Židů!“

Pevnost Antonia –
sídlo římského 
prokurátora

Plán 
tehdejšího

Jeruzaléma

Pevnost Antonia

do  
Betléma 

a Jericha

Chrám

Dolní 
město

Horní 
město

Předměstí
do Joppe

Golgota 

Hrob

Siloe

Pole krve

Údolí Hinnom

Horní 
místnost

Úd
ol

í C
ed

ro
n

Olivová hora

0   500m

Stalo se roku 33 n. l.Stalo se roku 33 n. l.Stalo se roku 33 n. l.
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Na cestě k Ježíšově popravě je 
kdosi přinucen, aby nesl Jeho 
kříž.

Následuje ukřižování. Odsou-
zeného přibijí na dřevěný příčný 
trám, ležící na zemi. Potom je 
tělo vyzdviženo a připevněno na 
tři metry vysoký svislý kůl, který 
je zasazen do země.

Zdá se, že někteří z přihlížejí-
cích jsou zděšeni. Jiní mají ve 

tváři vepsanou jasnou nenávist. 
Náhle nastane naprostá tma. 
Nad zemí vládne hrozivé ticho. 
Tři hodiny tmy! Je to dlouhá doba. 
Kolem třetí hodiny odpoledne 
je z kříže slyšet hlasité zvolání.

Potom následují Ježíšova slova: 
„Dokonáno jest.“ Umírá.

Náhle se země zatřese – jak 
zvláštní a děsivý úkaz! 

6

Křížová cesta Via dolorosa

Kohout 
v Getsemanské 
zahradě
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Příslušníci popravčí 
čety se velmi uleknou, 
a když její velitel vidí, 
jak Ježíš umřel, říká:

„Opravdu
to byl
Boží Syn!“

Rekonstruovaný kříž

Předpokládaný 
vrch Golgota

7
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Dění kolem Ježíše ještě 
neskončilo.
O tři dny později je tu další rozruch, 
který se rozvíjí.
Stalo se cosi nepochopitelného.

8

Tehdy by dnešní tisk
přinášel takovéto zprávy:
Jeruzalém je v šoku!
Ukřižovaný Ježíš žije!
Ukázal se svým 
 učedníkům!
Později ho vidělo 500 lidí.
Byl Ježíš jen zdánlivě 
 mrtvý?
Trapný skandál 
s překrucováním
informací.
Stráže podplaceny.
Příkaz dne: Nemluvit 
o tom – přísně tajné!

Zahradní hrob 
v Jeruzalémě

„Dny mého živ
ota

jsou sečteny.

A přece můj ž
ivot

patří Ježíšovi
.

A protože Jež
íš

Kristus vstal,

budu i já žít
 

s Ním. Hrob p
ro

mne není kone
čným

místem.”
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Kdo byl tento
Ježíš?

Město je plné
zmatků! Ulicemi 
Jeruzaléma se 

šíří fámy.

Byl to justiční
omyl? Proč vůbec 
musel tento Ježíš 

zemřít?  Proč?
Proč Ho vůdcové lidu dali 

přibít na kříž?

Nakonec, Ježíš prokázal 
moc i nad vojáky, 
a tak by se mohl postavit 
i Římanům.

Ale dopadlo to jinak, 
zcela jinak.

9

Takzvaná 
„Zlatá  brána“ 
v Jeruzalémě

Obrázek ze 
starého města 
v Jeruzalémě
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Ježíš byl hlavním téma-
tem ve městě po mnoho 
dní. Ti, kteří v Něho 

věřili, se scházeli tajně za 
zavřenými dveřmi, neboť se 
báli. Pak ale tvrdili, že se jim 
tělesně zjevil a že žije! Jaké 
to bylo tvrzení! Později 
 začalo přibývat těch, kteří 
Ho veřejně vyznávali.

Všichni byli jaksi znepo-
kojení. Nevěděli, co si 
počít se záhadou  okolo 

Ježíše. Kdo byl tento muž ve 
skutečnosti? Podvodník, 
který klamal lidi? Člověk, 
který úmyslně dělá těžkosti?  
Vznětlivý muž, jenž chtěl 
změnit společnost? 
 Ztroskotanec? Anebo to byl 
skutečně Boží Syn?

Nebo to byl největší 
lhář všech dob, jenž 
lidem sliboval nebe 

a sám skončil na kříži jako 
těžký zločinec? Či snad byl 
tím, co o sobě tvrdil: 
 Mesiášem, Synem živého 
Boha?  Je-li tomu tak, pak 
je s námi zle!

Otázku ohledně Ježíše 
je nutné vyřešit 
 jednou provždy. Ale 

jak? – Tato otázka dodnes 
neztratila nic na své aktuál-
nosti.

Avšak ty ostatní věci 
také nelze oddiskuto-
vat: Ježíš konal divy. 

Skrze Něho se děly nepocho-
pitelné věci. Divy, znamení, 
mocné skutky, které uváděly 
zástupy v úžas.

Lidé, kteří od Něho obdrželi 
pomoc, byli přesvědčeni: 
Ježíš byl jiný! Jiný než 
 všichni!

10

Skutečně 
vstal Ježíš 
z mrtvých?

Západ slunce 
na Genezaretském jezeru
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protivníků ale provokuje. Kdekoli 
téma Ježíš rozvíří hladinu, názory 
se rozdělují.

Proč se píše tolik o někom, 
kdo je údajně mrtvý? Proč 
je popsáno tolik stránek, 

aby se dokázalo, že je skutečně 
mrtvý? Proč publikovat knihy 
o údajně mrtvém Ježíšovi, zatím
co miliony říkají, že žije? Proč 
se příběh o Ježíšovi stále stává 
tématem? Proč vlastně? Nebo je 
na tom příběhu něco víc, než si 
lidé odváží připustit? Co je to, co 
na tomto Ježíšovi fascinuje jak 
přátele, tak i nepřátele? Ježíši – 
kdo jsi?

Nikdo v dějinách nebyl 
předmětem tolika 
 protichůdných názorů. 

Jedni Ho vroucně milují – druzí 
Ho až k smrti nenávidí. Většinu 
lidí uvádí téma Ježíš do rozpaků, 
a proto se mu jednoduše 
 vyhýbají. Proč? Protože se jim 
zdá být příliš osobní. 

A přece je pozoru-
hodné, že za všech 

okolností udeří 
 hřebík přesně na 

hlavičku. Co řekne, to je vždy 
absolutně pravdivé! Zná lidi tak, 
jako žádný jiný. Jeho slova jsou 
pravda. U Něho každý ví, jak to 
s ním je: tak anebo tak. Nikdo 
nikdy neuměl tak milosrdně 
povědět pravdu jako On. 

Jedna věc se jeví jako zvlášť 
pozoruhodná: Kdykoli vystupuje 
Ježíš na scénu, zdá se, že holá 
bída vylézá ze všech děr. Chudí, 
nemocní a ti, kteří stojí na okraji 
společnosti, se cítí být k Němu 
přitahováni.

Jméno Ježíš je hudbou pro ty, 
kteří Ho následují. Většinu Jeho 

11

Jaké názory kolují 
o Rabbi Ježíšovi
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Kolem roku 90 n. l. 
židovský dějepisec 
Josephus Flavius 

podal ve svém díle 
Starožitnosti (kniha 28: 3, 3) 
 zprávu o historické existenci 
Ježíše následovně:

„V té 
době 
žil 

Ježíš, moudrý 
člověk, pokud 

ho ovšem máme 
nazývat člověkem. 

Dělal totiž zázraky, učil 
lidi, pro které bylo potěše-

ním přijímat pravdu, a získal si 
mnoho Židů i mnoho Helénů. 
Tento byl Mesiáš. A když ho na 
základě udání našich předáků 

12

Rybářský 
člun na 
Genezaretském 
jezeru

„Náboženství
 je

víra v ‚něco
’. –

Být křesťane
m 

je naproti t
omu

úplné životn
í 

spojení s Je
žíšem

Kristem.”

Je existence Ježíše hJe existence Ježíše historicky dokázaná?Je existence Ježíše h
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za čtvrt století byť i jen jeden 
kontinent. A tento Ježíš vítězí 
bez moci zbraní po tisíciletí nad 
národy a kulturami.“

(Pramen: P. Fischer, 
Strengvertraulich, Brendow)

Pilát odsoudil k smrti 
 ukřižováním, ti, kdo si ho 

prve oblíbili, ho nepřestali 
milovat. Zjevil se jim totiž 
 třetího dne znovu živý, jak 
o něm prorokovali Boží proro-
ci toto i přemnoho jiného 

podivuhodného.“

Jsou i jiné zdroje, které 
 svědčí o Ježíšově životě. 
 Například Tacitus, římský 

historik, Suetonius, římský 
dvorní úředník za císaře Hadria-
na, a Plinius mladší,  římský 
správce provincie Bitýnie v Malé 
Asii.

Napoleon, jenž svými vál-
kami rozsíval strach v po- 
lovině Evropy, zapsal na

sklonku svého života do svého 
deníku tato slova: „Se všemi  
svými armádami a generály jsem 

nedokázal dobýt 

13

Pět chlebů 
a dvě ryby

„Jediný logickýdůsledek: Víra v Ježíše Krista!”

e historicky dokázaná?Je existence Ježíše historicky dokázaná? historicky dokázaná?
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Chtěl být Ježíš tvůrcem

14

Nikoli! On sám řekl: „Mé 
království není z tohoto 
světa.“ (Jan 18,36) Kdy-

by měl Ježíš zájem o  světskou 
slávu, mohl se vydat cestou 
vojevůdce a dobýt svět „zpát-
ky“ pro sebe. Král narozený 
v paláci, to ano, ale tento 
dojemný příběh děťátka polo-
ženého do jeslí? V tom malém 
zastrčeném koutě, jakým byl 
Betlém? V těch bídných 
 podmínkách? Tak se vynořuje 
jedna otázka za druhou.

A přece zasáhl Ježíš do 
dějin tak, že to nelze 
přehlédnout. Vlivem 

svého učení a převratné dobré 
zvěsti o Boží láce a milosrden-
ství přinesl nesčíslným zástu-
pům uzdravení, spasení a 
 věčný život.  Nejprve v Izraeli 
a později po celém světě – až 
dodnes.

Model Herodesova 
chrámu ve dnech 
Ježíšových
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em světových dějin?

15

Zjevení Boha v Izraeli, osoba 
Ježíše Krista a Svaté Písmo 
jsou nerozlučně spjaté. Ježíš 
Kristus je Božím pozváním pro 
hynoucí svět.

Aby to člověk mohl poznat, 
potřebuje oči, které osvítil Bůh. 
Všichni, kteří se vysmívají 
Bohu a Jeho Synu Ježíši Kristu 
a kteří popírají Boží existenci, 
by měli vědět, co o nich říká 
Bible: Lidé, kteří si namlouvají, 
že „Bůh není“, se nalézají 
mimo realitu (Žalm 14,1). 

Bůh „skryl tyto věci před 
 moudrými a rozumnými a zjevil 
je maličkým“ (Matouš 11,25).

„Na věčnosti se mneBůh nebude ptát,ke které církvi jsem patřil. Jenna jednom bude záležet: Zda jsemnašel odpuštění svých hříchů skrzeJežíše Krista.”
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Ben Hur – velký ús

Generál Lew 
Wallace se na 
jedné cestě 

vlakem setkal s 
 plukovníkem Inger-
sollem, známým 
 ateistou.

Mluvili o všem 
možném, včetně „nesmyslu 
křesťanství“. Ingersoll vyzval 
Wallacea slovy: „Jste inteligentní 
a dobře vychovaný. Proč nenapí-
šete knihu o tom, že křesťanství 
je nesmysl a že Ježíš Kristus 
nikdy nežil? To by jistě byla kniha, 

16

Lew 
Wallace

Kniha a film, které zaujaly
miliony lidí na celém světě.

která by šla na odbyt!“ Wallace 
se s nadšením pustil do práce.

Uchvátila ho myšlenka, že se 
stane světoznámým. Celý rok 
strávil shromažďováním materiá-
lu pro svou knihu.

Už měl napsané čtyři kapitoly, 
když ho náhle přemohlo poznání, 
že Ježíš Kristus skutečně žil.

Byl dokonce přesvědčen, 
že Ježíš byl více než jen 
historická osoba. Ve věku 

50 let Wallace poprvé v životě 
padl na kolena a modlil se. Prosil 
Ježíše Krista, Božího Syna, aby 
ho spasil, a předal Mu celý svůj 
život.

Pak se rozhodl, že první čtyři 
kapitoly své knihy přepíše.
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Tak vznikla kniha „Ben Hur“, 
kniha, která se stala bestsellerem. 
Později byla zfi lmovaná a jako 
film měla úspěch po celém světě. 
Generál Lew Wallace je 
působivým příkladem radikálního 
obrácení k Ježíši Kristu.

Boží tajemství jsou skrytá 
 lidskému zraku. Nelze je poznat 
racionálním přemýšlením, nýbrž 

úspěch – bestseller!

17

očima srdce, která nejprve musí 
být osvícena Bohem samým. 
(Přečti si Efeským 1,18.)

„Blahoslavení čistého srdce, 
neboť oni uvidí Boha.“ 
(Matouš 5,8)

„Od chvíle, kdyJežíš vzal můjživot do svýchrukou, se vše  zcela změnilo. Teprve teď vím,co to znamená:být šťastný.”
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Některé časopisy vytrvale 
útočí na církev, křesťan-
ství a víru v Ježíše Krista. 

Všechno křesťanské zařazují do 
kategorie zaostalosti.

Odepsali to jako produkt 
 nevědeckých názorů, jako 
cosi zastaralého.

Avšak místo toho, aby 
se postavili tváří ke 
skutečnosti, argumen -

tují otřelými a nedokázanými 
tvrzeními a pravdu zametají pod 
koberec. Nediskvalifi kují se sami 
takovouto „intelektuální nepo-
ctivostí“?

Ale jedno je jisté: „Tvrzení je 
vyvráceno jen tehdy, když je 
podán důkaz proti.“ A ten tu 
dodnes není. Proto se také na 
pravdě Bible rozbíjí každá 
 nepoctivost a lež. Ježíšovi 
 kritikové budou i nadále marně 
útočit proti Jeho slovům:

„Nebe a země pominou, 
ale má slova jistě nepominou.“  

(Matouš 24,34)

18

„Nikdo ned
okáže 

změnit živ
ot tak 

úplně jako

Ježíš Kris
tus.”

… a pořád ještě píšou…!… a pořád ještě píšou…!… a pořád ještě píšou…!
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Přirozeně, že křesťanstvo 
a někteří jeho ofi ciální 
představitelé jsou sami 

vinni tím, že jejich vyznání 
vykazuje tak malou věrohod-
nost. Je na pováženou, co se 
učinilo s evangeliem, s tou 
 dobrou zprávou o Ježíšovi. 
A jaké otřesné věci se děly 
údajně v Božím jménu: křižácké 
výpravy ve středověku, hrůza 
inkvizice, která připravila o 
život zcela nevinné lidi, hanba 
náboženských válek. Je mnoho 
falešného křesťanství. Ne ve 
všem, co se nazývá křesťan-
ským, je také Kristus.

19

„Když jsem uvěřil     
v Ježíše Krista a stal se křesťanem,  
z mé duše spadlo břemeno hříchu. Nyní 
poprvé v životě vím, 
co je ničím nezatížený úsměv.”

… a toto je na pováženou!… a toto je na pováženou!… a toto je na pováženou!
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Není divu …

Proč je tak málo těch, kteří 
se odvážně hlásí k plné 
autoritě celého Svatého 

Písma? Je pak udivující, že se 
muž nebo žena na ulici zklamaně 
odvrátí?

Překvapuje potom, že většina 
lidí vnímá slova z kazatelny jako 
beznadějně nudná? A přitom 
Boží slovo je živé! Kde se dnes 
biblické pravdy přijímají jako 
základ pro život a víru?

Tam, kde se Ježíš Kristus a 
Boží slovo kážou jasně, vzniká 
v srdcích lidí důvěra.

Potom poznávají rozdíl mezi 
křesťanstvím podávaným jako 
„kulturu“ a tím, co Bůh před-
kládá ve Svatém Písmu.

Když církve a křesťanské sku-
piny opouštějí základnu Písma 
svatého, ztrácejí autoritu. Končí 
ve zmatcích, ztrácejí věrohodnost 
a stávají se směšnými.

 Jestliže se dobrovolně oteví-
rají duchu doby a kouzlu mýtů 
a mystiky, nestávají se tak 
 automaticky slepými vůdci 
slepých?

Místo aby se církev 
stala světlem pro svět, 
který ztratil orientaci, 
stává se „světskou 
 církví“, bludným světlem.

20
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21

Zavádějící 
světla „Dříve jsem si mys-lel, že křest dětínás činí křesťany. Byl to osudný omyl.Bible zcela jasně říká, že člověk sekřesťanem stává pokáním a vírou a osobním podřízenímsvého života JežíšiKristu.”
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Bible, obdivuh

22

Jejím ústředním tématem je 
Ježíš Kristus. Její světlo 
svítí jako maják v bouři svě-

tových dějin. Pro mnohé je ztra-
cenou oázou v poušti světa. 
Když se ignoruje, není se co divit 
tomu, že tu je duchovní apatie 
a všeobecný zmatek!

Ježíš Kristus a Bible jsou 
neoddělitelně spojeni. Při čtení 
Bible cítíme vanutí věčnosti. 
Jsme uchváceni Boží řečí.

Její svrchovanost je tak naléha-
vá, že se jejím nárokům musíme 
buď podřídit, anebo od nich uté-
ci.

Zde jsou uvedeny některé 
 skutečnosti, které byste měli 
o Bibli znát:

Byla napsaná v období cca 
1500 roků (1400 př. n. l. 
až 100 n. l .) asi 
čtyřiceti auto-
ry. Byli mezi 
nimi králo-
vé, pastýř, 
rybáři, 
 kněží, 
vládní 
úředníci…

Rozsah: 
66 knih – 
v tisku přes 
tisíc strá-
nek.

Jedinečná svého druhu!
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Je nadpřirozeně chráněná. 
Je neomylná a přesná. Dnes je 
přeložená do více než tisíce 
 jazyků. Dodnes je zachovaná 
nezměněná. Miliony lidí ji čtou 
a milují.

23

uhodná kniha!

Téma: Boží plán spasení pro lidi.
Ústřední bod: Ježíš Kristus.
Její jedinečnost: Je inspirovaná 

Božím Duchem. Je napsaná sva-
tými proroky z Božího pověření.

„Jen proto jsemschopen unést svůj osud, neboťvím, že Ježíšmne miluje,rozumí mi a potěšuje mne.”

Erasmova Bible 
z roku 1562
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Posměch: 
Žalm 22,7-8
Naplnění: 
Matouš 
27,27-30;
Lukáš 
23,35-37

Ukřižování: 
Žalm 22,15-18
Naplnění: 
Matouš 27,32-56;
Jan 19,17-18

Modlitba za nepřátele: 
Žalm 109,4
Naplnění: Lukáš 23,34

Co Bible říká o

Následuje jen stručný výběr biblických 
veršů ze Staré smlouvy. Prorocky se 
vztahují na Ježíše Krista, Božího Syna.
Naplnění je v Nové smlouvě.

Příchod Ježíše: 
Narození: Izajáš 9,5-6; 7,14
Naplnění: Lukáš 1,26-38; 2,1-20

Místo narození: Micheáš 5,1
Naplnění: Lukáš 2,4.15

Útěk do Egypta: Ozeáš 11,1
Naplnění: Matouš 2,14-15

Pověření: Izajáš 59,20
Naplnění: Marek 10,45; Římanům 3,24

Divy: Izajáš 35,5-6; 42,7
Naplnění: Matouš 11,5; Lukáš 18,35-43; 
atd.

Pronásledování a zavržení:
Žalmy 56 a 69
Naplnění: Matouš 26,3-4; Lukáš 19,14

Jidášova zrada za 30 stříbrných:
Zacharjáš 11,12; Žalm 55,13-15.21-22
Naplnění: Lukáš 22,1-6;
Matouš 26,47-54; 27,3-10

Falešné obvinění: Žalm 109,2-5
Naplnění: Matouš 26,59-60

24

Udělejte zajímavý objev!

Boží jména, Jeho tituly a charakteristika ve Staré smlouvě 
jsou stejné jako v Nové smlouvě, kde se vztahují na 
 Ježíše Krista. Z toho jasně vyplývá, že Ježíš Kristus 
je skutečně Bůh. „Ježíš Kristus… On je ten pravý 
Bůh a věčný život.“  (1. Janův 5,20)

Pravý
Bůh

Jeho život 
He. 5,7;

1.Pet. 4,1;
1. J. 4,2

Záchrana 

Smíření

Oběť sm
íření 

Vy
ko

up
en

í

Mat. 1,21; 18,11;
Jan 10,9; 12,47;
1. Tim. 1,15; Tit. 3,5;
Kol. 1,13; Ef. 2,8;
He. 2,10

Kol. 1,20-21;
2.Kor. 5,18-20;
Ř. 5,10-11

He. 2,17;
1. J. 2,2; 4,10

1. Pet. 1,18-19;
He. 9,12.15;

Ef. 1,7;
Kol. 1,14;
1. Kor. 1,30;
Ř. 3,24

Pr
or

oc
tv

í.

St
an

e 
se

 č
lo

vě
ke

m
: 1

. M
. 3

,1
5;

 G
al

. 4
,4

Je
ho
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: s
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ká

: 1
. M

. 9
,2

6
Je
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 li

d:
 n
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, z
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líb
en

ý 
A
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i: 
1.

 M
. 1

2,
1-

3;
 2

2,
18

Je
ho
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í: 
Ju

da
 1

. M
. 4

9,
10

Je
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: d

ům
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ův

 
2.

 S
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. 7
,1

1;
 Iz

. 1
1,

1-
2;

Je
r. 

23
,5

-6
; M
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. 1

,6
; 2

2,
41

-4
6

Je
ho

 m
ěs
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: B
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m
M
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h.

 5
,1

; M
at

. 2
,4

-5
Je

ho
 o

so
ba

: I
z.

 9
,5

-6
;

Lu
k.

 1
,3

0-
33

Je
ho

 d
en

: 
D

an
. 9

,2
4-

27
; L
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. 2

,1
1

Je
ho
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 p
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:
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. 7

,1
4

Je
ho
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: I
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3,
1-

3

Je
ho

 c
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:
Iz

. 4
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1-
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6-
7;

 6
1,

1

Je
ho

 z
av

rž
en

í:
Iz

. 4
9,

5-
7;

 5
3,

5-
6

Proroctví o Ježíšovi 
a jejich naplnění v

Lu
k. 

24
,27
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Zvolání na kříži: Žalm 
22,2-3

Naplnění: Matouš 
27,46; Marek 15,34

Smrt mezi
zločinci:
Izajáš 53,9.12
Naplnění: 
Lukáš 23,33

Jeho oděv 
 dělený losem: 
Žalm 22,19
Naplnění: 
Jan 19,24

Kost nebude
zlomena: 

Žalm 34,21
Naplnění: Jan 

19,33.36

Probodnutí: Žalm 22,17;
Zacharjáš 12,10 

Naplnění: Jan 19,18-34

25

á o Ježíšovi?

Dobrovolná smrt: Žalm 40,7-9
Naplnění: Jan 10,17; 15,13

Zástupné utrpení: Izajáš 53,4-6,12
Naplnění: Matouš 8,16-17; 1. Petrův 2,24

Vzkříšení: Žalm 16,9-11; 30,3-4; 118,17
Naplnění: Jan 20

Vystoupení do nebe: Žalm 68,19; 110,1
Naplnění: Skutky 1,9-11

Jeho druhý příchod: Zacharjáš 12,10;
14,3-5
Ještě se naplní: 
1. Tesalonickým 4,13-18;
Zjevení 19 a 20

Ježíš Kristus je Bůh!
Mnoho míst v Bibli ukazuje 
tuto obdivuhodnou pravdu. 
Přečtěte si například:
Jan 1,1;
1. Janův 5,20;
Římanům 9,5
Hebrejům 1,8-10
Titovi 2,13
Jan 10,30;
Jan 14,9

Pravý
člověk

na zemi
Ř. 8,3;
1.Tim. 3,16

Očiš
tění

Odpuštění

Koupení

Os
pr

av
ed

lně
ní

Mat. 26,28;
Kol. 1,14; 2,13;
He. 9,22; 10,18;
Ef. 1,7

1. Kor. 6,20;
Zj. 5,9

Sk. 13,39;
Ř. 3,24; 4,25; 
5,19;
1. Kor. 6,11

1.J. 1,7.9;
He. 9,14.22

Je
ho

 z
av

rž
en

í:
Iz

. 4
9,

5-
7;

 5
3,

5-
6

O
ko

ln
os

ti 
Je

ho
 

sm
rt

i: 
Ž.

 2
2,

7-
8;

Iz
. 5

3,
8;

 D
an

. 9
,2

6

Ú
če

l J
eh

o 
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rt
i:

Ž.
 2

2;
 Iz

. 5
3,

6;
D

an
. 9

,2
4

Je
ho

 v
zk
ří

še
ní

:
Ž.

 1
6,

9-
11

; S
k.

 2
,2

4-
28

Je
ho

 v
st

ou
pe

ní
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o 
ne

be
: 

Ž.
 6

8,
19

; E
f. 

4,
8

Je
ho

 o
pě

tn
ý 

př
íc

ho
d:

Za
ch

. 1
4,

4

ovi ve Staré smlouvě
ní v Nové smlouvě

Největší literární poklad,
který lidstvo má
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Vě
čn

os
t

St
vo
ře

ní

Období v Edenu Období svědomí. 

Období 
vlády 
člověka

Období patriarch
Abrahama, 

Izáka a Jákoba

Α
Alfa (Zjevení 22,13)

„Který byl…“ (Zjevení 1,4)

„Ježíš Kristus je tentýž včera i dn
Jeho sláva před věky, v čase a 

Kristus od veçnosti  

Stvoření 
světa a 
člověka  
1.Mojží-
šova 1

Člověk 
upadá do 
hříchu 
1.Mojží-
šova 3

Vyhnání 
ze zahra-
dy Eden

Potopa,
Noemova 
archa 
1. Mojžíšova
6-9

Stavba věže
 v Bábel 

1.Mojžíšova 11

Iz
v Eg

2.
žíš

Prorok Ježíšova služba
26

1.Mojžíšova 1-3 1.Mojžíšova 4-9 1.Mojžíšova 10-11 1.Mojžíšova 12-50

Bible říká:
„Vírou rozumíme, že výro-
kem Božím byly uspořádány 
světy, takže to, co vidíme, 
nevzniklo z viditelného.“ 
(Hebrejům 11,3)

„I viděl Hospodin, jak 
 mnoho je na zemi lidského 
zla a že všechno zaměření 
úmyslů jejich srdce je 
napořád jenom zlé…“ 
(1. Mojžíšova 6,5)

Slovo
Jan 1,1-3

El-Šaddaj 
(Bůh všemohoucí) 

1.Mojžíšova 17,1
(Jse

ve Staré sm
v

Trojjediný Bůh

Kristus od věčnosti

Zde to je 
napsané:

Život a dŽivot a d

JesusChance_Innen_CZ.indd   26JesusChance_Innen_CZ.indd   26 04.07.2014   10:36:2204.07.2014   10:36:22



C
hr

is
ti 

G
eb

ur
t

riarchů 
ma, 
koba

Období zákona 

„Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se 
sebou…“ (2. Korintským 5,19)   
„Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil 
hříchem, abychom se my v něm stali Boží 
spravedlností.“ (2. Korintským 5,21)

„… který je…“

a i dnes, i na věky.“ (Hebrejům 13,8)
se a po celou věčnost. (Jan 17,1.5)

Izrael 
v Egyptě 

2.Moj-
žíšova

 1-11

Vyjití 
z Egypta 
2.Mojží-
šova 
12-13

Vydání zákona 
2.Mojžíšova 20 

Cesta pouští

Dějiny 
králů a 
proroků 
Izraele

R
oj

st
vo

 J
ez

us
a 

K
ris

tu
sa

Kněz
27

12-50

2.-5. Mojžíšova kniha, Jozue, Soudců, 
Rút, Knihy Samuelovy, Královské a Para-

lipomenon, proroci až po Malachiáše
Nová smlouva: 
Evangelia Matouš, Marek, Lukáš a Jan

„Kdo by totiž zachoval celý 
Zákon, ale v jedné věci 
 klopýtl, stal by se vinným 
ve všech.“ (Jakubův 2,10)

„On sám na svém těle nesl 
naše hříchy na dřevě…“
(1. Petrův 2,24)

„Hle, Beránek Boží, který 
snímá hřích světa.“ 
(Jan 1,29)

V
ne

bo
ho

d

Ježíš Kristus

Golgota

Jahve
sem, který jsem) 
ré smlouvě zjeven pod tímto jménem 

v 2.Mojžíšově 3,14; 6,3

N
ar

oz
en

í J
ež

íš
e 

K
ris

ta
 

Narození Ježíše Krista
Lukáš 2; Matouš 1

Hrob

a dílo Kristaa dílo Krista

Kristus se stává člověkem

V
zk
říš

en
í

M
at

. 2
8;

 M
ar

. 1
6;

 L
uk

. 2
4

V
ys

to
up

en
í n

a 
ne

be
S

ku
tk

y 
1;

 M
ar

. 1
6;

 M
at

. 2
8
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Pán Ježíš Kristus

Nyní! 
Okamžik 
rozhod-
nutí!

Ježíš Kristus, dveře milosti a odpuštění 
pro každého, kdo věří

Cesta 

 života

28

Vykoupení ve slávě Pána
Ježíš přichází

1.
Te

sa
lo

ni
ck

ým
 4

,13
-1

8 
   

 V
yc

hv
ác

en
í v
ěř

íc
íc

h

Ol

     Letnice, 
vylití Ducha Svatého, 
Skutky 2

„Uvěř v Pána Ježíše,
a budeš zachráněn.“
(Skutky 16,31)

„Jestliže své hříchy vyznáváme, 
on je věrný a spravedlivý, aby 
nám hříchy odpustil a očistil nás 
od každé nepravosti.“ 
(1. Janův 1,9)

„…budeme spolu s nimi 
uchváceni v oblacích 
do vzduchu k setkání 
s Pánem.“ 
(1. Tesalonickým 4,17)

„
d
(

Je
př
m
Za
14
M

Život a dŽivot a d

Velké soužení
Izraele

Doba Antikrista
2. Tesalonickým 2
Daniel 11,36-39
Zjevení 13,1; 17,3

Boží soudy
Zjevení 4-19

Doba církve
Zde je to napsané: Skutky apoštolů, novozákonní Listy Zjevení 
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Vě
čn

os
t

Bůh je všechno ve všem 
1. Korintským 15,28

Ω
Omega

„…který přijde.“ Zjevení 1,4

Král králů a Pán pánů

Král
29

Olivová hora

Ježíš Kristus 
panuje jako 

Král

Soud před 
 velkým bílým 

trůnem 
Zjevení 20,11-15; 

2. Petrův 3,7

Nové nebe 
a nová zem 

2. Petrův 3,13; 
Zj. 21,1

Druhá smrt, 
ohnivé jezero 
Zjevení 20,10-15

„(Bůh)… vás povolává 
do svého království a slávy.“ 
(1. Tesalonickým 2,12) „A kdo nebyl nalezen 

zapsán v knize života, byl 
uvržen do ohnivého jezera.“ 
(Zjevení 20,15)

Ježíš 
přichází 
v moci a slávě 
Zacharjáš 
14,4; 
Matouš 24

a dílo Kristaa dílo Krista

Období Tisíciletého království    
m.j. Izajáš 11; Micheáš 4; Zjevení 20
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Ježíšovo působení na svět

Kázal Boží slovo s velkou 
autoritou. Je zajímavé, že 
90% našeho zákonodárství 

a kultury s celou jejich rozmani-
tostí mělo své kořeny v Bibli.

Bible mluví o manželství 
a rodině, o ceně lidského života 
a ochraně prostředí. Mluví o naší 
společenské struktuře a péči 
o ty, kdo žijí v bídě. Poukazuje
na důležitost práva, uspořádání 
společnosti a ochranu života.

Ježíš se zcela ztotožňoval 
s tím, co říká Bible. On sám je 
zosobněným Božím Slovem. Jen 
skrze Něho můžeme poznávat 
Boha a Jeho nezměrnou lásku 
k lidstvu.

Proto Ježíš přišel mezi nás. 
Proto se stal člověkem podob-
ným nám. Lidé se Ho mohli 
 skutečně dotýkat, a přece byl 
bez hříchu. Byl Božím Slovem 
v těle. Byl Bohem, kterého jsme 
se dotýkali. Bible nám o tom 
mluví takto: „A Slovo se stalo 
tělem a přebývalo mezi námi. 
Spatřili jsme jeho slávu…“ 
(Jan 1,14)

V Ježíši k nám lidem Bůh mlu-
vil lidsky, a přece to byla zároveň 
Boží řeč. Hebrejům 1,1-2 říká: 
„Mnohokrát a mnoha způsoby 
mluvil kdysi Bůh k otcům            
v  prorocích; na konci těchto dnů 
k nám promluvil v Synu…“

Jeho řeč je jasná a srozumi-
telná.

30

Nikdo nezměnil svět jako Ježíš

Pohled na 
Genezaretské 
jezero
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Tak je tomu také s Ježíšem. 
Tvrzení, že Ježíš je živý a že s 
Ním můžeme mít osobní zkuše-
nost, je možné dokázat kdykoli. 
Lidé ve všech generacích, kteří 
věřili v Ježíše, pokaždé zakusili, 
že Ježíš zachraňuje a ochraňuje. 
Ježíš osvobozuje a z těch, kteří 
ztroskotali, činí úplně nové lidi. 
Zakoušejí vítězství nad hříchem. 
Zakoušejí vítězství nad všemi 
mocnostmi tmy.

Ježíš je reálný! On žije!
Tehdy i dnes! Můžeš se s ním 

setkat osobně.

Každý, kdo se zajímá o 
vědu, ví, že k tomu, aby 
bylo nějaké tvrzení doká-

zané, je nutné, aby se za stejných 
předpokladů vždy došlo ke stej-
nému výsledku.  Například když 
se spojí neizolovaný záporný a 
kladný drát, vedoucí elektrický 
proud, dojde ke zkratu. Přitom 
je lhostejné, v které zemi nebo 
v kterou denní dobu nebo za 
jakých okolností se to stane. 
Vždy dojdeme ke stejnému 
výsledku: síla elektřiny je zřejmá. 
Bylo by pak pošetilé, i když 
snad pro nevědomost, popírat 
skutečnost elektřiny.

31

Ježíš žije –
On skutečně existuje!

„Jen jednoholituji, a to toho, že jsemsvůj život neodevzdal Ježíšovi mnohemdříve.“
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Hans Gerd vypráví 
svůj příběh…

„Ve věku 13 let jsem 
byl členem gangu. 
Hašiš, pivo a tvrdé 
drogy mi dávaly 
potřebné vzrušení a 
dobrodružství.
Nejednou jsem se 
dostal do těžkostí, 
neboť střetnutí a bit-
ky byly běžnou zkuše-
ností. Vždy to mělo stejný 
průběh: vazba, soud, odsouze-
ní, věznice. Mnohokrát jen 
pokuta. Ale nic nepomáhalo. 
Když jsem vyšel z vězení, 
hned jsem byl ve starých 
kolejích. Žádný obchod nebyl 
přede mnou bezpečný. Neustále 
jsem kradl. Bylo to hrozné!
Potom přišel vážný okamžik. 
Při dopravní nehodě jsme 
vrazili do telefonního slou-
pu. Jeden z nás zemřel. Byl 
jsem šokovaný. Když jsem 
opustil nemocnici, hledal 
jsem si práci. Tu a tam jsem 
nacházel běžné práce. Potom 
přišla nádherná myšlenka – 
staneme se hudebníky, zalo-
žíme kapelu! Hrávali jsme na 
různých zábavách, nejednou 
pořádně opilí, takže jsem se 
stal alkoholikem. Žil jsem 
v takovýchto poutech – byla 
to úplná katastrofa! Potom 
přišla služba v armádě. I tam 
byl mým tajným kamarádem 
alkohol a později přišly i 
drogy. Bylo to se mnou tak 
zlé, že jsem se ani nedokázal 
podepsat. Ve věku 26 let jsem 
byl zruinovaný. V důsledku 

nesprávné životosprávy 
jsem vážil více než 
100 kilogramů. Potom 
přišlo delirium … abs-
tinenční syndrom byl 
hotové peklo.
V průběhu této hrozné 
doby mi kdosi vyprá-
věl o Ježíšovi.       
V hloubi své duše jsem

cítil, že to, co říká o 
Ježíšovi, je pravda.  Stále 
mi říkali, že Ježíš žije a 
že mne miluje. Jejich slova 
pronikala do mého srdce 
jako šípy a já jsem jim 
začal věřit. Postupně jsem 
se otvíral, krok za krokem, 
až jsem vyložil na stůl 
všechno, a to zdůraz ňuji, 
všechno.  Poznal jsem svůj 
hříšný život, svou vinu a 
svou spoutanost, a poprosil 
jsem Ježíše, aby mi odpus-
til. Mé rozhodnutí bylo pev-
né: Jestliže můj život měl 
vůbec mít nějaký význam, 
musel patřit úplně Ježíšovi. 
A kupodivu, On se mne ujal. 
Vytrhl mne z mé závislosti 
na alkoholu a drogách.
A bylo to trvalé! Moje viny 
hned zmizely. Světlo a 
radost zaplavily můj život. 
Moc Boží lásky ze mne učini-
la zcela nového člověka!
A nyní? Jsem šťastně ženatý. 
Máme tři děti. Do budoucnos-
ti hledím s odvahou, neboť 
vím, že Ježíš vede a řídí 
život naší rodiny.”

Hans Gerd
32

JesusChance_Innen_CZ.indd   32JesusChance_Innen_CZ.indd   32 04.07.2014   10:36:3104.07.2014   10:36:31



Křišťálově jasná slova!

Ježíš říká: „Já jsem… Život.“ (Jan 14,6)
Život věřícího v Ježíše má smysl.

Ježíš říká: „Já jsem světlo světa.“ (Jan 8,12)
Kdo věří v Ježíše, nebude už bezmocně 
 bloudit ve tmě.

Ježíš říká: „Já jsem ten chléb života.“
(Jan 6,35)
Životní hlad člověka věřícího v Ježíše bude 
 utišen.

Ježíš říká: „Já jsem… Pravda.“ (Jan 14,6)
Ten, kdo věří v Ježíše, má neotřesitelný 
základ.

Ježíš říká: „Já jsem Cesta.“ (Jan 14,6)
Věřící v Ježíše bude kráčet bezpečně k cíli.

Ježíš říká: „Já jsem dveře.“ (Jan 10,9)
Kdo věří v Ježíše, přišel domů k Bohu.

Ježíš říká: „Já jsem ten dobrý pastýř.“ 
(Jan 10,11)
Věřící v Ježíše zakouší Jeho obdivuhodnou 
péči.

Ježíš říká: „Já jsem vzkříšení i život.“ 
(Jan 11,25)
Věřící v Ježíše se nemusí bát smrti.

asně zářící 
pravdy. 
Nespočetné 

množství lidí ze 
všech společen-
ských vrstev oku-
silo jejich moc ve 
svém životě. 
Jejich život se 
změnil, a to tak, 
že to předtím 
nepovažovali ani 
za možné. Srdce, 
soužená bezna-
dějí, tísní a oba-
vami z budouc-
nosti, byla nyní 
naplněna odva-
hou, šťastnou jis-
totou a radostí ze 
života. Zapomeň 
proto na všechny 
překroucené 
představy, které 
jsi měl o Ježíšovi.

33
Dobrý pastýř

J
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Pane Ježíši – nikd

Svatý, čistý, bez hříchu, 
spravedlivý, plný lásky, 
milosrdný, věrný, plný 

 dobroty, všemohoucí, pravdivý…
I ti, kteří Tě nejvíce nenávidí, 

musejí připustit:
Ježíš je absolutně jedinečný, 

 nádherný, slavný!

Ježíš není mýtus, není legenda!
Není vymyšlený nebo národní 
hrdina. Ježíš Kristus je živý, 
opravdový PÁN. Je možné s Ním 
mít osobní zkušenost. Tehdy – 
před 2000 roky – i dnes. Zatím co 
všichni zakladatelé náboženství 
museli zemřít, Ježíš žije – je věčně 
žijící Bůh.

Ježíš je nesrovnatelný, předivný!
Je nějaká vlastnost, týkající se 
našich nejhlubších potřeb, kte-
rou by Ježíš ve svém životě 
neměl? Nenajdeme takovou!

Ježíš – čistá láska
Miluje lidi, protože jsou Božími 
stvořeními. Miluje každého 
 člověka – bez předsudku, bez 
výjimky, dokonalou láskou, 
celým srdcem. Miluje nás takové, 
jací jsme.

Ježíš je trpělivý
Trpělivý v naslouchání a snáše-
ní. U Něho máme pocit, že tu je 
Někdo, kdo rád věnuje čas našim 
nejhlubším a nejniternějším 
 problémům.
Jan 4,1-26

Ježíš – laskavá pozornost
Není lhostejný k lidskému selhá-
ní. Jak často napravil, co jsme 
pokazili, a zjevil tím svou moc a 
slávu. Jeho učedníci byli udiveni 
tím, jak milostivě a laskavě se 
věnoval lidem. 
Jan 2,1-12

Ježíš – svatost
Když šlo o slávu Boha, Jeho 
nebeského Otce, byl Ježíš velmi 
přímý. Rázně zakročil proti těm, 
kteří chtěli z Božího domu udělat 
tržnici. Jeho svatá přítomnost 
měla takový mocný vliv, že lidé 
se k Němu přibližovali s bázní.
Jan 2,13-22

Ježíš – starostlivost
Jeho starostlivost byla zřejmá 
i  tehdy, když visel na kříži. Jeho 
srdce se zajímalo o matku, kterou 
miloval, i když trpěl hroznými 
bolestmi. Dbal o to, aby se o ni 
postarali. 
Jan 19,25-27

34
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Ježíš – Boží milosrdenství
Kamkoli šel, uzdravoval nemoc-
né a staral se o trpící. Měl milo-
srdenství pro všechny, kteří měli 
trápení. Neustále měl před očima 
lidi v jejich bezmocnosti. Měl 
soucit s jejich úzkostmi. Přijímal 
ty, kteří bloudili bez cíle jako 
ovce bez pastýře.
Matouš 9,36

Ježíš – dobrota
Nejednou se setkal s lidmi, kteří 
byli úplně na dně. Mohli se Mu 
svěřit se vším v naději na 
pomoc, přátelské slovo a pocho-
pení. Jeho slova byla vždy jako 
čerstvá voda pro jejich žíznivé 
duše. Vyzařovala z Něho taková 
dobrotivost, že dokonce i lidé 
žijící na okraji společnosti          
k Němu přicházeli s odvahou. 
Marek 1,40-45

Ježíš – odpuštění
Ježíš viděl přímo do srdce lidí. 
Mohl nahlížet do jejich myšlenek 
jako do otevřené knihy. Nikdy jim 
nevyčítal jejich chyby a slabosti. 
Ale hřích odsuzoval.

Každému, kdo otevřeně vyznal 
svůj hřích, odpustil a zanechal 
ho s hlubokým pokojem v srdci.
Lukáš 5,17-26

35

kdo není jako Ty!

Ježíš – štědrost
Lidé následovali Ježíše. Kamkoli 
šel, měl kolem sebe zástupy. 
Napjatě a pozorně naslouchali 
Jeho učení. Tisíce lidí nasytil 
chlebem a rybami – nikdo neo-
dešel domů hladový.
Jan 6,1-15

Ježíš – slitování
Ježíš neukazoval prstem na lidi 
v zajetí hříchu a vin. Měl s nimi 
slitování – s podvodníky, lháři, 
cizoložníky, zbabělci. Znal jejich 
srdce a jejich svědomí. Měl slito-
vání a dokonce nad nimi někdy 
i plakal. Znal jejich potřeby 
i všechno, co je zotročovalo. 
Vysvobozoval je. 
Lukáš 19,1-10

Ježíš – citlivý
Lidé se neobávali svěřovat se Mu 
se svými nejtajnějšími potřeba-
mi. Bylo tak dobré být s Ním! Byl 
velmi citlivý a reagoval zcela 
jinak než ostatní. Jednal s lidmi 
milostivě a ohleduplně. I děti při-
cházely do Jeho blízkosti.
Lukáš 8,40-48
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Ježíš Kristus – tak ú

Miluje tam, kde my lidé jen nená-
vidíme. Slitovává se tam, kde my 
se vzájemně vydáváme na smrt. 
Chválí, kde my vidíme jen sla-
bost a selhání. Dává pokoj, kde 
my rozséváme nenávist. Vydal 
svůj život na smrt za nás, lidi, 
kteří zbožňujeme jen vlastní „JÁ“.

Lidé bez naděje 

My lidé jsme pro svůj hřích 
beznadějně a věčně oddě-
leni od Boha a  nejsme-li 

zachráněni, jdeme do zahynutí. 
Avšak Boží láska je tak velká, že 
nechce, abychom  věčně zahynuli. 
Boží srdce  prahne po tom, 
 abychom přijali Jeho nabídku – 
dar – Jeho Syna Ježíše.

36
Kříže na vrcholech
kopců a hor mluví
o Ježíšově vítězství
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Lidé potřebují záchranu

Naše vlastní snahy a skut-
ky, ať jsou jakkoli dobré, 
nás nemohou zachránit. 

Proto přišel Ježíš! On, jenž byl 
bez hříchu, musel snášet násled-
ky, které jsme si přivodili svou 
zkažeností a hříchem, aby 
 naplnil požadavky svatého 
a spravedlivého Boha. Proto je 
Ježíš jedinou cestou záchrany 
pro ztracené lidi bez naděje. 
V Něm se zjevila Boží dokonalá 
a nekonečná láska.

Ježíš
„A v nikom jiném není záchrana; 
neboť není pod nebem jiného 
jména daného lidem, v němž 
bychom měli být zachráněni.“ 
(Skutky 4,12)

37

k úplně jiný než my lidé

„Neboť tak 
Bůh miluje 
svět, že dal 
svého jedi-
ného Syna, 
aby žádný, 
kdo v něho 
věří, nezahy-
nul, ale měl 
život věčný.“
(Jan 3,16)

„Ježíš mi vždydal více, než o čem jsem mohlsnít.”
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Ježíš na kříži – nejvyšší 
zjevení Boží lásky

38

Místo, o kterém 
se říká, že je to 
hora Golgota

Dokonáno jest!
Jan 19,30

Lukáš, kapitoly 22 a 23Lukáš, kapitoly 22 a 23

Ne, nebylo to bezmocné 
ztroskotání, nýbrž Boží 
obdivuhodný plán záchrany. 

Nikoliv pokořující porážka, ale 
slavný triumf.

Ježíš k nám přišel jako Zachránce, 
aby nás zachránil před hrozným 
zatracením v pekle.

Svou smrtí na kříži zaplatil za naše 
viny a hříchy, aby nás Bůh nemusel 
odsoudit.

 Když Ježíš vzal naše hříchy na 
sebe, byl vystaven svatému Božímu 
hněvu. My všichni, bez výjimky, 
jsme přestoupili Boží přikázání. 

Ježíšova zástupná oběť na kříži 
nám přinesla pokoj s Bohem.

Ježíšova prolitá krev očišťuje od 
hříchu každého, kdo skutečně 
upřímně činí pokání a lituje svých 
hříchů a vin.

„Dokonáno jest!“ To je nejslav-
nější vítězné zvolání, které kdy 
zaznělo.
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Lukáš, kapitola 24
Ne, Ježíš nezůstal v hrobě. 

Třetího dne opět vstal. On žije! 
Protože žije, každý, kdo svou 
 důvěru obrátí k Ježíši Kristu, 
 získává věčný život. Osobní 

vírou v Pána Ježíše dostáváme 
podíl na Jeho triumfu ve 

 vzkříšení. „Kde je, smrti, tvé 
vítězství? Kde je, smrti, tvůj 

osten?… Budiž dík Bohu, který 
nám dává vítězství skrze 

 našeho Pána Ježíše Krista.“
(1. Korintským 15,55-57)

A ostatní zakladatelé nábo-
ženství? Nepřitáhli mnoho lidí 
pod svůj vliv? Kde jsou dnes? 
Zemřeli jako  všichni lidé. Byli 
smrtelní a skončili svůj život. 

Ale Ježíš žije! Říká o sobě:
„Já jsem první i poslední; 

ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, 
žiji na věky věků.“

(Zjevení 1,17-18)

39
Schody vystupující z hrobu 
 vytesaného ve skále.

Ježíš vstal! – Je Vítěz nad 
hříchem, smrtí a ďáblem

Ježíš vstal! – Je Vítěz nad 
hříchem, smrtí a ďáblem
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1.Poznej, že jsi před Bohem
hříšník a zasluhuješ Jeho 

hněv a odsouzení.

2.Vyznej Bohu na modlitbě
své hříchy a požádej Ho

o odpuštění.

Dvě cesty – dva cíle. M

Vyvol si život!
Chop se ruky Spasitele 

Ježíše. Učiň to jediné 
správné rozhodnutí.

40

Ježíš říká: „Vejděte těsnou 
branou, protože široká je 
brána a prostorná cesta, 

která vede do záhuby; 
a mnoho je těch, 

„Kdo se s
věří

 Ježíšovi,
 nic

 neztratí,
 ale

 získá vše
chno!”

V

Věč
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3.Přijmi vírou Jeho odpuštění
jako Jeho dar. Prolitá 

 Ježíšova krev náš očišťuje od 
každého hříchu.

4.Věř v Boží slovo. Bůh vždy
splní, co zaslíbil. Nemůže 

lhát.

41

. My musíme učinit volbu!

u 
e 

a, 
y; 
h, 

kteří jí vcházejí. Protože 
 těsná je brána a zúžená 
 cesta, která vede do 
života, a málo je těch, 
kdo ji  nalézají!“ (Matouš 7,13-14)

Věčný život

ěčná smrt
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Modlitba

Na modlitbě můžeš přijmout 
Pána Ježíše jako svého 
osobního Zachránce. On 

bere tvá slova vážně. Poslouchá, 
když k Němu mluvíš. Najdi si 
tiché místo, kde s Ním můžeš 
nerušeně mluvit. Můžeš se 
pomodlit například takto:

Pane Ježíši, z Tvého Slova 
poznávám, že jsem ztracený 
hříšník.

Potřebuji Tě. Vyznávám Ti své 
 hříchy a viny. Dosud jsem žil svůj 
život lhostejně a nezodpovědně. 
Prosím, odpusť mi moje lži, 
 nenávist, žárlivost, nedostatek 
 lásky, nespravedlivost a mé 
nemravnosti (tady můžeš vyznat 
všechny své hříchy, o kterých víš).

Jsem zarmoucený kvůli svým 
 hříchům. Prosím, odpusť mi a 
očisti mne.

42

Najdi si tiché 
místo. Mluv s Bohem

v modlitbě.

„Jestliže své hříchy vyznáváme, on j
odpustil a očistil nás od k

,,
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Svoji krev jsi prolil na kříži i za 
mne. Od nynějška, prosím, 
 převezmi vedení mého života ve 
všem. Změň mne, abych byl 
 takový, jakým si mne přeješ mít.

Otvírám Ti své srdce. Tvé Slovo 
říká, že každý, kdo Tě přijme, 
se stane Božím dítětem. Zaujmi 
v mém životě první místo. Učiň 
mne Božím dítětem. Věřím Tvým 
svatým zaslíbením.

Očisti mne, prosím, od všech 
hříchů, které si teď neuvědomuji. 
Očisti mne a vysvoboď z otroctví 

43

Přemýšlej o 
svém životě.

„V mé posledníhodině bude  záležet jen najednom: PatřímJežíšovi? Všeostatní je  bezvýznamné.”

n je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy
d každé nepravosti.“ (1. Janův 1,9)

pověry a každého podobného 
 hříchu okultismu.

Pane Ježíši, buď Pánem mého 
života. Chci Ti sloužit a 
 následovat Tě, kamkoli mne 
 povedeš. Amen. ,,
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A nyní?

1. Děkuj Pánu každý den za své
spasení. Děkuj Mu za odpuště-

ní hříchů, za věčný život. Děkuj Mu, 
že jsi nyní Boží dítětem, neboť to ve 
svém Slově zaslíbil.
Koloským 1,12

2.Pověz někomu, že tvůj život
nyní patří Pánu Ježíši. Vysvětli 

někomu, jak může najít věčnou
záchranu.  
1.Tesalonickým 1,8-10

3.Raduj se! Máš proto všechny
důvody. Máš před sebou slav-

nou věčnou budoucnost.
1.Korintským 2,9

4. Pěstuj společenství s jinými
věřícími. Spoj se s biblicky

věřícím sborem nebo domácí sku-
pinkou při studiu Bible. 
Skutky 2,42
Dej se pokřtít ve jméno Pána 
 Ježíše Krista na vyznání víry. 
Bůh to očekává. Bible říká:
„Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, 
byli pokřtěni…“ 
Skutky 2,41
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„I kdyby 
v životě

náhle při
šly 

 problémy,
 vím,

že Pán Je
žíš dá,

aby vše s
polu 

působilo 
k dob-

rému.”

Víra je cosi, 
co roste.
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5.Čti Bibli každý den! To ti dá odvahu
věřit, dodá čerstvou sílu a vnitřní

 s tabilitu. Ukáže ti správnou cestu k tvému 
slavnému cíli. 
Matouš 4,4; Skutky 17,11

6. Žij podle Božího Slova! Ukaž Pánu,
že Ho miluješ a vážíš si Jeho slova. 

Buď příkladem druhým. Poslouchat Boha 
je užitečné. On ti požehná. 
Římanům 12,1-2

45
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Ježíš opět přijde! – r

On zaslíbil:
„A hle, přijdu brzy!“ 
(Zjevení 22,7)

Den Jeho příchodu se blíží. 
Znamení časů jsou důkazem, že 
Ježíšova prorocká slova v Bibli 
se zanedlouho naplní. Přečti si 
Ev. Matouše 24 a Ev. Lukáše 21.

Historie pokračuje
Ježíš Kristus přijde nejprve 

pro všechny ty, kteří Ho přijali 
a patří Mu. 
1. Tesalonickým 4

Vezme si je domů do věčné
Boží slávy. Tam už nebude žád-
né utrpení. Smrt nás nebude 
 rozdělovat. Nebudou nás trápit 
nemoci. Tam nepoteče žádná 
slza. Ani temnota nám už 
 nebude působit úzkost. To je 
věčný domov, domov Božích 
vykoupených dětí. 
Zjevení 21 

46

„Není nic ho
ršího,

než stát u 

 smrtelné pos
tele

člověka, kte
rý 

není spasen.
”

viz strany 
26-29
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Potom se Ježíš vrátí se 
 svými vykoupenými, aby 
soudil bezbožné. Bude 

soudit živé i mrtvé.
Přečti si List Římanům 2,5.
Všichni hříšníci, každý bez 

výjimky, přijdou a s třesením 
skloní svá kolena před Ním – 
Pánem Ježíšem Kristem. Každý 
jazyk vyzná, že Bůh je spravedli-
vý ve všech svých soudech a že 
Ježíš, jemuž se kdysi vysmívali, 
je skutečně PÁN, a bude to pro 
slávu Boha Otce. Ti, kteří se 
posmívali, zmlknou. Ti, kteří se 

o Něho nezajímali,  se
zhrozí. Jejich odplatou 
budou následky jejich 
jednání – věčné zahy-
nutí!

„Co oko nevidělo a ucho 
 neslyšelo a na lidské srdce 
nevstoupilo, to Bůh připravil 
těm, kdo ho milují.“ 
(1. Korintským 2,9)

47

– radostná skutečnost
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Mé rozhodnutí přijmout Pána Ježíše Krista 
jako svého osobního Spasitele a Pána.

Jméno:

Datum:

„Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, 
těm, kteří věří v jeho jméno.“ (Jan 1,12)

Mé rozhodnutí:

Víš, jak na tom jsi? 
Čas tvého živo-
ta na zemi je 

ohraničený. Smrti se 
nikdo nevyhne. Kde 
budeš trávit věčnost? 
Kam tě vede tvoje 
 cesta?  Do věčné slávy            
s Ježíšem, nebo do věčného 
zahynutí? Zvolit musíš ty sám.

Co vlastně je tento krátký život? 
Závan dechu, tón, který na chvíli 
zazní. Možná jsi udělal kariéru. 
Snad jsi byl úspěšný a dosáhl 
jsi všeho, co jsi od života chtěl. 

A přece, bez Ježíše je 
všechno  ztraceno. 
Bez Něho nemáš spa-
sení, nemáš věčnou  
záchranu. 

Proto se, prosím, 
 rozhodni správně, dokud 

je čas! Ježíš tě volá: 
„Hle,  stojím u dveří a tluču; kdo 
by uslyšel můj hlas a otevřel 
dveře, k tomu vejdu a budu 
s ním  večeřet a on se mnou.“ 
(Zjevení 3,20)
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Víš, kde se nacházíš?
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