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Krist ův kříž je hranice mezi životem a smrtí. 
 
Bůh si zamiloval člověka a touží s ním žít ve věčnosti. Kdyby tomu tak nebylo, nestvořil by nás 
k obrazu svému. Protože po pádu člověka do hříchu se člověk dostal do věčného zatracení, 
přichází Ježíš jako jediná záchrana pro lidi, kteří se chtějí zachránit.  
I o svoji záchranu musíš bojovat a musíš pochopit, že do Božího království se vstupuje jedině 
přes Kristův kříž. Ježíš zemřel na kříži za tvé hříchy. 
 
1.Všichni lidé, kteří zůstanou před křížem, skončí v pekle, všichni lidé, kteří přijmou Kristův 
kříž a projdou vírou v Ježíše Krista do Božího království, skončí v nebi.  
 
 

    
 
 
Kristův kříž je hranice mezi životem a smrtí. Když přijdeš ke kříži, pak musíš vyznat před 
Ježíšem, že Ho přijímáš za svého Spasitele a požádej Ho, aby smazal tvé hříchy. Pokud si své 
hříchy ponecháš, pak budou svědčit proti tobě a Bůh tě nemůže zachránit.  
 
1 Petrův 2:24  On `na svém těle vzal naše hříchy´ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli 
živi spravedlnosti. 
 
Když odevzdáš své hříchy Ježíši Kristu a zemřeš hříchu, to znamená - ukřižuješ své staré já, 
Ježíš vymaže dlužní úpis hříchů a už ti je nikdy nebude připomínat. 
 
Římanům 6:6  Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané 
hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. 
Když učiníš to, co je napsáno v Římanům 6,6 – ukřižuješ i své ego, pak už nad tebou hřích 
nemá žádnou moc. 
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Koloským 2:14  Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil 
tím, že jej přibil na kříž. 
 
Na kříži zůstávají tvé hříchy a Bůh nechce, abys po tomto obrácení žil dál ve hříchu. 
 
Koloským 1:13  On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného 
Syna.  14  V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů: 
 
2.Hlavní duchovní změna  
nastává po tvém obrácení a uvěření v Ježíše Krista, že tě přenese ze světa – z duchovní tmy, do 
svého království. Boží království začíná už tady na zemi, kdy se zřekneš života ve hříchu a 
přejdeš přes kříž na druhou stranu k Ježíši Kristu. Stane se to, že už nepatříš světu ani ďáblu, 
ďábel nad tebe nemá žádnou moc a ty se stáváš Božím synem a dědicem veškerého požehnání. 
 
Aby sis uchoval věčný život a spasení, musíš v Synu zůstat, v jeho učení, v chození s Bohem. 
Po znovuzrození není možné chodit po dvou cestách. Po široké cestě ve světě a zároveň po 
úzké cestě s Bohem. 
 
1 Janův 3:6  Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. 
 
Když zůstaneš v Ježíši Kristu, vědomě nehřešíš, pak Syn Boží tě chrání od Zlého a ten se tě ani 
nedotkne. 
 
1 Janův 5:18  Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se 
ho ani nedotkne. 
 
Proč mnozí křesťané mají problémy, odpadávají od víry a ďábel je ničí? Protože nezůstávají 
v osobním vztahu s Ježíšem Kristem a stále zůstávají jen u kříže. Nepřekročí tu hranici mezi 
životem a smrtí a proto je ďábel může trápit. Ty musíš jít dál. Všechno u kříže musíš složit, 
svoje ego, své ambice i své plány a přejít na druhou stranu. Doslova svlíknout starého člověka. 
Ježíš tě může obléknout do nových šatů jen tehdy, když staré šaty shodíš ze sebe a pořádně se 
umyješ. To, co tě očistí od tvých hříchů je Kristova krev.  Do koupelny, když jdeš pod sprchu, 
také nejdeš v hadrech. Nebo je někdo, kdo se koupe v šatech?  
 
Po tomto očištění a přechodu do Božího království ještě zůstáváš na zemi, i když jsi už 
občanem nebeského království:  
- získal jsi občanství nebes, 
- máš privilegia Božích synů, získáš Boží sílu a moc,  
- jsi Božím vyslancem na zemi,   
- máš uplatňovat svoji víru a Boží moc proti ďáblovi, démonům a veškerému zlu, které je ve   
  tvé blízkosti, ve tvé rodině ve tvé zemi. Nediskutuj se Zlým, usvědčuj pravdou, pravda je   
  silnější než lež, vymítej démony a neboj se. 
 
3. Duchovně jsi přenesen do obecenství s Otcem, Ježíšem Kristem, i s Duchem svatým.  
  
Jan 14:23  Ježíš mu (Judovi) odpověděl: " Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj 
Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 
 
Juda se ptal, proč se chce dát Ježíš poznat věřícím a proč ne světu. Lidé musí být nejdříve ze 
světa přeneseni do království Božího syna a pak mohou poznávat Boha.  
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Bůh si učiní příbytek v našem těle. Jsme chrámem Ducha svatého. Sílu, kterou máme, máme od 
Boha.  
1 Korintským 6:19  Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás 
přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! 
20  Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. 
 
    První křesťané měli velký vliv na společnost, protože neměli předsudky o Bohu, ale 
naplňovali se Duchem svatým a měli výborný vztah s Pánem Ježíšem Kristem.  
Ježíš prohlásil, kdo mě miluje, zachovává mé slovo.  
Jinými slovy, kdo nechce poslouchat Boží slovo, nemiluje Ježíše a zůstal před křížem. O 
takových mluví Ježíš Kristus, že nevejdou do Božího království.  
Apoštol Pavel jde ve svém vyjádření ještě dál, když říká,  
1 Korintským 16:22  Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha! 
 
Celé Boží stvoření je založeno na lásce. Kdo odmítá lásku, pak nemůže ani přijímat lásku a žije 
jen pro sebe. Lidé, kteří odmítají Ježíše Krista, zůstávají před křížem až do své smrti. Pak 
umírají a padají do pekla. Lidé, kteří přijdou ke Kristu a uznají svůj hřích, dostanou věčný 
život.  Kříž rozděluje lidi na zachráněné a odsouzené. 
Pro některé je Kristův kříž oblast posměchu, pro druhé mocí Boží. Vyber si, na které straně 
budeš trávit tento pozemský života a pak i věčnost. Tady na zemi se rozhoduje, kde budeš trávit 
věčnost.  
 
Jednou bude velké vyúčtování každého života, jak člověk žil. Proto buď před Bohem upřímný a 
věrný. Nemůžeš před Ním hrát divadlo. 
Matouš 7:21  Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, 
kdo činí vůli mého Otce v nebesích. 
 
Pán teď nikoho nesoudí a dává každému čas, aby se rozhodl a to svobodně, jestli chce vejít do 
života, nebo zůstane v prokletí a ve smrti.  
 
Na které straně jsi?  
 
KJ 
 


