
 

 

4 kroky 
k Bohu 
 

1. Bůh Tě 
miluje! 
Bible říká: „Bůh tak miloval svět, že dal 
svého Jediného Syna, aby žádný, kdo v Něj věří, 
nezahynul, ale měl život věčný.“ 
 
Problém je, že… 
 

2. Každý z nás udělal, řekl nebo 
myslel na věci, které jsou špatné. 
Je to hřích a hřích nás odděluje 
od Boha. 
Bible říká: „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží 
slávy.“ Bůh je dokonalý a svatý. A naše hříchy nás 
oddělují navěky od Boha. Bible říká: „Mzdou hříchu 
je smrt.“ 
 
Dobrá zpráva je, že před 2000 lety… 
 

3. Bůh poslal svého Syna Ježíše 
Krista, aby zemřel na kříži za 
naše hříchy. 
Ježíš je Boží Syn. Žil život bez hříchu a pak zemřel 
na kříži, aby zaplatil trest za naše hříchy. „Bůh však 
prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás 
zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“  
 Ježíš vstal z mrtvých a přebývá v nebesích s Bohem 
Jeho Otcem. Nabízí nám dar věčného života-žít 
s Ním navěky v nebi, pokud Ho přijmeme za Pána a 
Spasitele. Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i 
život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě.“ 
Bůh nás oslovuje láskou a chce, aby ses stal Jeho 
dítětem. 
„Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími 
dětmi –všem těm, kdo věří v jeho jméno.“ Můžeš si 
zvolit- požádat Ježíše, aby ti odpustil tvé hříchy a 
přišel do tvého života jako Pán a Spasitel. 
 

4.Jestli chceš přijmout Krista za 
svého Spasitele a Pána, modli se 
tuto modlitbu: 
„Pane Ježíši, věřím, že jsi Syn Boží. Děkuji Ti, že jsi 
zemřel na kříži za moje hříchy. Prosím Tě, odpusť 
mi mé hříchy a dej mi dar věčného života. Prosím 
vejdi do mého života jako můj Pán a Spasitel. Chci ti 
vždy sloužit.“ 
 
.                                         

Kirk Cameron 

herec a evangelista 
 
Narodil se 12. října 1970, v L.A., Kalifornie. V USA se 
proslavil díky roli v seriálu Growing Pains, který se stal  hitem 
v letech 1985-1992, kde hrál postavu Mika Seavera od svých 
14 let. Kirk uvěřil v Pána Ježíše, když mu bylo 18 let. Hrál 
v křesťanských filmech jako např. Left Behind I-III (Ponecháni 
napospas) o apokalypse, Fireproof (V jednom ohni) o 
manželství atd. Kirk se oženil v 21 letech, s manželkou mají 
šest dětí. 
 
A tady je jeho svědectví: 
V mém životě je pro mě největší osobností a největší hvězdou, 
ten, kdo je slavný v mé mysli- nejen zde na Zemi, ale v celém 
vesmíru – Ježíš Kristus. On je Ten, kterému já tleskám a 
děkuji. 
 
Budu k vám upřímný – nebyl jsem vždy dobrý křesťanský 
kluk. Vyrůstal jsem v rodině, která nechodila do církve. Nevěřil 
jsem v Boha. Byl jsem zapřisáhlý ateista po většinu mého 
života. Myslel jsem, že jsem příliš chytrý, na to abych uvěřil 
v takovou pohádku.  
Od 14 let jsem pracoval v zábavném průmyslu po několik let a 
dostal jsem roli Mika Seavera v seriálu „Growing Pains“, který 
se stal velkým hitem. Měl jsem všechno, co jsem chtěl. Měl 
jsem tolik peněz, kolik jsem chtěl utratit. Cestoval jsem po 
celém světě, seznamoval se se známými lidmi. Byl jsem 
slavný. Měl jsem všechno, co jsem chtěl. 
 
Ale setkal jsem se s jedním člověkem, otcem dívky, která se mi 
líbila. A jednou když jsme tak spolu mluvili, mi řekl: „Je tu 
něco, co ty, Kirku, nemáš. Máš mnoho, ale nemáš Pána.“ 
Myslel jsem si –Ok, kam tím směřuje? Nevěřím v Boha a není 
to něco, o co bych se opravdu zajímal. Ale řekl jsem si, dobře, 
bude lepší, když neodmítnu jeho pozvání do církve. Přece 



jenom je to otec dívky, kterou mám rád. 
Tak jsem šel s nimi do církve a poprvé v životě 
jsem slyšel evangelium. Poslouchal jsem, protože 
to nebylo takové, jaké jsem si myslel. Pastor 
otevřel Bibli, která nebyla tou velkou, tlustou, 
zaprášenou knihou plnou pravidel, jak jsem si vždy 
myslel, která vysává veškerou zábavu ze života. 
Pastor řekl, že je to Slovo Boží. Vysvětloval, že je 
tu Bůh, který nás stvořil, každého na této planetě a 
všechno ve vesmíru a On udržuje naše životy 
každým okamžikem.  On je dobrý, úžasný, 
nádherný Bůh. 
 
Pastor pokračoval s vysvětlováním, že jsme byli 
stvořeni Bohem, abychom Ho znali, milovali, 
poslouchali  celým srdcem, abychom s Ním byli 
v přímém vztahu. 
Ale tento druh vztahu neexistuje přirozeně mezi 
námi a Bohem, protože nás něco odděluje od Boha 
a to něco on nazval hříchem. Nerozuměl jsem 
tomu, co hřích je, ale on to vysvětlil velmi 
jednoduše. Řekl: „Hřích je tvrdohlavý, sobecký rys, 
který vede hluboko do srdce každého člověka. Je 
přítomen v mnoha různých způsobech ve tvém 
životě - když lžeš, kradeš, když nectíš svou matku a 
otce, když si myslíš, že jsi lepší než ostatní lidé. A 
jeden z nejzřejmějších způsobů, kdy se ukáže je, 
když dáš ostatní věci ve svém životě na důležitější 
pozici než Boha, který ti dal tyto věci.“ 
 
A jak jsem ho poslouchal, cítil jsem se opravdu 
vinen, protože jestli to byla pravda, byl jsem ve 
velkém průšvihu. Byl jsem vinen ze všech těch 
věcí. Moje špinavé ponožky byly pro mě  mnohem 
důležitější než Bůh, protože v mé mysli, Bůh ani 
neexistoval. Pastor řekl, že Bůh nesnáší hřích, 
nejen protože hřích nás od Něj odděluje, ale 
protože je to zlé a Bůh potrestá hřích a ty, kdo se 
dopouštějí hříchu, v místě zvaném peklo. Myslel 
jsem si- wow, to je opravdu kruté. 
 
Ale pastor pokračoval, říkal, že charakter Boží je 
také rovněž milující, soucitný a milosrdný a že Bůh 
poskytl cestu pro každého, kdo zhřešil proti Němu, 
aby mu bylo odpuštěno. Udělal to prostřednictvím 
svého Syna Ježíše Krista, který zemřel na kříži a 
vstal z mrtvých; a jestliže my se pokoříme před 
Bohem, učiníme pokání z našich hříchů a uvěříme 
v Ježíše Krista, který zaplatil cenu za naše hříchy, 
Bůh nám dá odpuštění a věčný život. Bůh tak 
prokázal svou lásku k nám. 
 
Tak jsem seděl vzadu v té církvi, cítil jsem za prvé 
- jestli někdo někdy zhřešil proti Bohu- že jsem byl 
velmi vinen, protože jsem věděl, že  jsem zhřešil, 
zadruhé - cítil jsem neuvěřitelný pocit naděje. Moje 
srdce se chvělo s nadějí, kterou tento příběh o 
úžasném Bohu, který vidí moje hříšné srdce a má 
dost soucitu na to, aby dokonce vzal trest za mě, 
odpustil mi a uvedl mě s Ním zpátky do vztahu. 
 

Odešel jsem domů, ale nevěděl jsem co říct otci mé 
kamarádky, měl jsem mnoho otázek. Zeptal jsem se 
ho na evoluci, na všechny druhy náboženství. Ptal 
jsem se ho na Bibli a žádal jsem ho o odpovědi. 
Dal mi mnoho inteligentních odpovědí, ale pak 
řekl: „Kirku, je tu jedna otázka, na kterou se musíš 
zeptat Boha sám. Nemůžu ti na ni odpovědět. A ta 
zní, zda Bůh je nebo není  skutečný.“ Přemýšlel 
jsem, dobrá, ale jak to můžu zjistit?  
O měsíc později jsem seděl sám  v autě a přišlo mi 
na mysl: „Kirku, jestliže by se ti dnes stala nehoda 
a zemřel bys, šel bys do nebe?“ 
 
Věděl jsem, že odpověď byla ne. Věděl jsem, že 
jsem ignoroval Boha po celý život, vše jsem kladl 
na důležitější pozici než Jeho a hřešil jsem proti 
Němu. 
Přestože jsem věděl, že to, co jsem dělal, bylo 
špatné, stejně jsem to činil. 
Ale Bůh  to všechno viděl a věděl, že není důvod, 
aby mě nenechal jít do nebe, obzvláště ve světle 
toho, co On udělal, tím, že poslal svého Syna, 
Ježíše Krista, aby za mě zemřel na kříži. 
 
A tak jsem věděl že to byl můj čas, čas na to, abych 
s tím něco udělal. Rozhodl jsem se, že se budu 
modlit. Nevěděl jsem jak. Nikdy jsem se před tím  
nemodlil, ale zavřel jsem oči a modlil se tu 
nejnešikovnější  modlitbu, která kdy byla v historii 
modliteb. Jen jsem řekl: „Bože, jestliže Ty jsi tady, 
musím to vědět. Bože, jestli existuješ, prosím, 
ukázal by ses mi? A odpustil by jsi mi, prosím? A 
mohl bys, prosím, změnit mě tak, jaký chceš, abych 
byl?“ 
Otevřel jsem oči. Nebylo to jako prudký závan 
větru, který by foukal přes mé okno, nebo jako by 
se mi zjevil Ježíš. Ale vnímal jsem, že mě Bůh 
slyšel. Cítil jsem, že On mě vyslyšel, že je 
skutečný. A to byl velmi dobrý pocit.. 
 
Jel jsem zpátky domů a řekl jsem to kamarádovi, 
který byl křesťan. Dal mi Bibli a já jsem ji začal 
číst. Začal jsem se učit o úžasném Bohu. 
Bůh touží, abychom se odvrátili od hříchu, tak nám 
může být odpuštěno. Je to úžasný příběh lásky, 
který je popsán v Bibli a tohle je Bůh, do kterého 
jsem se zamiloval a pro kterého žiji. 
 
Mohu vám dnes upřímně říct, že veškerá místa, 
která jsem navštívil, všichni lidé, se kterými jsem 
se seznámil, veškerá zábava a vzrušující  věci,  
které jsem dělal, absolutně nic se nevyrovná radosti 
z poznání Ježíše Krista, z toho, že moje hříchy byly 
odpuštěny a že jsem v přímém vztahu s Bohem. 
 
Převzato z http://www.wayofthemaster.com 
Připravila L.B. 


