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„Mzdou hříchu je smrt, ale darem 
Boží milosti je život věčný 
v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

Římanům 6,23



„Jsou to 
právě vaše 
nepravosti, 
co vás 
odděluje 
od vašeho 
Boha...“

Izajáš 59,2



„Skrze jednoho člověka totiž vešel 
do světa hřích a skrze hřích smrt; 
a tak smrt zasáhla všechny, protože 
všichni zhřešili.“

Římanům 5,12



„...všichni zhřešili a jsou 
daleko od Boží slávy;“

Římanům 3,23



„Nikdo není spravedlivý, 
není ani jeden, nikdo není 
rozumný, není, kdo by hledal 
Boha; všichni se odchýlili... 
není, kdo by činil dobro, 
není ani jeden.“

Římanům 3,10-12





„Milostí tedy jste spaseni skrze 
víru. Spasení není z vás, je to 
Boží dar; není z vašich skutků, 
takže se nikdo nemůže 
chlubit.“

Efezským 2,8-9





„Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží 
milosti je život věčný v Kristu Ježíši, 
našem Pánu.“

Římanům 6,23



SPASENÍ 
JE DAR
1.  Nemůžeš si ho 
      zasloužit
2.  Nejde si ho 
      koupit















„Milostí tedy jste spaseni 
skrze víru. Spasení není 
z vás, je to Boží dar, není 
z vašich skutků…“

Efezským 2,8-9







„...Bůh je láska.“

1. Janova 4,8





 JAKÝ JE 
BŮH?





„Pán... má s námi trpělivost, protože si 
nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, 
aby všichni dospěli k pokání.“

2. Petrova 3,9







„Hospodin, Hospodin! Bůh plný 
slitování a milostivý, shovívavý, 
nejvýš milosrdný 
a věrný...“

Exodus 34,6



„...který osvědčuje 
milosrdenství tisícům 
pokolení, který odpouští 
vinu, přestoupení a 
hřích; avšak viníka 
nenechává bez trestu...“

Exodus 34,7



„Neboť Bůh tak miloval 
svět, že dal svého 
jediného Syna, aby 
žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život 
věčný.“

Jan 3,16



„Jako se neposlušností jednoho 
člověka mnozí stali hříšníky, tak zase 
poslušností jednoho jediného mnozí 
se stanou spravedlivými.“

Římanům 5,19





„Hle, beránek Boží, 
který snímá hřích 
světa.“

Jan 1,29



„On ‚hříchu 
neučinil a v jeho 
ústech nebyla 
nalezena lest.̒ “

1. Petrova 2,22



„Bože můj, Bože můj, 
proč jsi mne opustil?“

Matouš 27,46



„Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže.“

Marek 15,31



„Milostí tedy jste spaseni 
skrze víru.“

Efezským 2,8



„Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen...“

Skutky 16,31



AVŠAK JEN ROZUMOVĚ SOUHLASIT, 
ŽE KRISTUS ŽIL NA ZEMI, NESTAČÍ.



„I démoni tomu věří, 
ale hrozí se toho.“

Jakub 2,19



„Důvěřuj Hospodinu celým 
srdcem, na svoji rozumnost 
nespoléhej. Poznávej ho na 
všech svých cestách, on sám 
napřímí tvé stezky.“

Přísloví 3,5-6



VŠECHNA SLÁVA 
NÁLEŽÍ BOHU!

Je to milost na Boží straně 
a víra na naší straně:

plně důvěřovat Bohu



„...co mám dělat, 
abych byl zachráněn?“

Skutky 16,30



1.  skutečnost: 

SPASENÍ JE DAR 

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru… není z vašich 
skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

4 skutečnosti o spasení 
Efezským 2,8-9



4 skutečnosti o spasení 
Římanům 3,23

2.  skutečnost: 

VŠICHNI JSME ZHŘEŠILI 

„...všichni zhřešili 
a jsou daleko od Boží slávy;“



4 skutečnosti o spasení 
Římanům 6,23

3.  skutečnost: 

PROBLÉM – HŘÍCH ZNAMENÁ 
SMRT 

„Mzdou hříchu je smrt...“



4 skutečnosti o spasení 
Římanům 5,8

4.  skutečnost: 

ŘEŠENÍ – JEŽÍŠ ZA 
NÁS ZEMŘEL 
„Bůh však prokazuje svou lásku 
k nám tím, že Kristus za nás 
zemřel, když jsme ještě byli 
hříšní.“



ČTYŘI JEDNODUCHÁ 
FAKTA: 
1. spasení je dar
2. všichni jsme zhřešili
3. problém – hřích znamená smrt



ČTYŘI JEDNODUCHÁ 
FAKTA: 
4. řešení – Ježíš za nás zemřel
Ježíš za nás zemřel, 
což pro nás znamená život, 
pokud jej přijmeme 
jako svého spasitele.



„Hle, stojím přede dveřmi a 
tluču...“

Zjevení 3,20



KDYŽ JEŽÍŠ 
VSTOUPÍ DO 
ŽIVOTA, 
STANOU SE 
DVĚ VĚCI.



„Jestliže vyznáváme své 
hříchy, on je tak věrný 
a spravedlivý, že nám 
hříchy odpouští a očišťuje 
nás od každé nepravosti.“

1. Janova 1,9



 KDYŽ JEŽÍŠ ODPOUŠTÍ,
JE TO ÚPLNÉ A BEZVÝHRADNÉ



„Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. 
Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří 
svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.“

1. Janova 5,10



JE MI ODPUŠTĚNO...



„Proto čiňte pokání 
a obraťte se, aby byly 
smazány vaše hříchy...“

Skutky 3,19



JEŽÍŠ NÁM 
DÁVÁ SÍLU 



„Těm pak, kteří ho 
přijali a věří v jeho 
jméno, dal moc stát 
se Božími dětmi.“

Jan 1,12







„Kdo má Syna, má život; 
kdo nemá Syna Božího, 
nemá život.“

1. Janova 5,12



„Toto píšu vám, kteří věříte ve 
jméno Syna Božího, abyste věděli, 
že máte věčný život.“

1. Janova 5,13



„...aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl 
život věčný.“

Jan 3,16









MOJE 
ROZHODNUTÍ





Název 
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