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Dobrá Zpráva Vzkaz 
 

Ježíš je živý. Ježíš zemřel a vstal z mrtvých.1 Ježíš se vrací.2 Ježíš je 

jediná cesta do nebe.3 Ježíš chytá.4 Ježíš je schopen udělat všechno tak, 

jak je uvedeno v Lukáše 4.5 Ježíš je král, a Má království.6 Jediný způsob, 

jak do tohoto království je třeba znovu narodit.7  

 

Ježíš zemřel na kříži a vzal všechny hříchy na svém těle. Svými pruhy, 

jsme uzdraveni.8 On velmi trpěl pro nás všechny, takže jsme mohli strávit 

věčnost s Ním navždy.9 Bůh miloval svět natolik, že poslal svého Syna 

Ježíše zemřít na našem místě.10 Bůh ví, že jsme nemohli zaplatit. Cena 

byla skvělá, a nikdy jsme se mohli setkat Boží normy.11 To je důvod, proč 

Ježíš přišel.  

 

Ježíš je Slovo se stalo tělem. Ježíš se stal lidskou bytostí.12 Ježíš chodil po 

této zemi, a zkušený každou formu bolesti a odmítání na sebe.13 Byl 

odmítnut a pohrdal. Nikdo nechtěl ani podívat se na něj,14 Zatím Odvedl 

skvělou věc pro nás: On nás smířil se zpět k Otci. Kvůli tomu, co Ježíš 

udělal, jsme již nebudou muset být oddělen od Boha. Ježíš zemřel, takže 

jsme mohli mít opět obecenství s Otcem.15 Ježíš zemřel tak, že bychom 

mohli mít život.16 Skrze Ježíše, máme věčný život.17 Skrze Ježíše, máme 

odpuštění hříchů.18 Ti, kdo věří v Ježíše nikdy skutečně zemřít, protože 

Ježíš je ten, kdo dává život.19 Ježíš dává život všem, kdo v něho věří.20 A 

to věčný život začíná v okamžiku, kdy ho přijali do svého srdce.21  

 

Nemusíte dělat dobré skutky nebo listiny se dostat do nebe.22 Jediné, co 

musíte udělat, je věřit v Ježíše. Vzývají jeho jméno. Požádejte ho, aby tě 

zachránil. Požádejte ho, aby vás zaujme. On je tady. Jeho duch je zde, aby 

vám pomohl. Vzýval by jméno Páně. Volejte na Ježíše, a budeš spasen. 

Nebo kdyby Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán a věřit ve svém srdci, že 
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ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.23 Budete mít věčný život. Stanete 

se Božím dítětem, občan v Božím království.24 Boží království je věčný.25 

Boží Království je tady a je k dispozici všem, kdo přijmout Ježíše jako Pána 

a Spasitele. Ježíš je jediná cesta do nebe. Neexistuje žádné jiné jméno pod 

nebem, podle kterého můžeme být spaseni.26  

 

Jednoho dne se Ježíš vrátí. Ten se vrací znovu.27 A jednoho dne, bude mu 

vládnout a panovat z této země.28 Tato zpráva není vás vyděsit, drahý. 

Tato zpráva je, abyste věděli, že čas je krátký, a Kristův návrat je brzy. 

Ježíš Kristus se opět vrátí.29 Říkám "znovu", protože přišel kdysi jako dítě, 

Ale když přijde podruhé, Přijde jako dobývání krále.30  

 

Nyní je čas, aby byli připraveni, drahý příteli. Nyní je čas naslouchat. Nyní 

je čas. Nezatvrzujte své srdce. Ne bouří proti Bohu.31 Dnes je den spásy.32 

Udělejte si chvilku právě teď a výnos se k Pánu. Mu svůj život. Nechte se 

unášet k němu. Je tu pro vás dnes. Mu umožní provést hluboké dílo hojení 

ran, své srdce a čištění vás od každého hříchu. Je schopen. On je tady. 

Modleme se společně:  

 

Drahý Ježíši, žádám vás, abyste mi odpustil ze všech svých hříchů. Žádám 

vás, abyste mě zachránil. Jsem se obrátil zády k vám, ale teď jsem přišel k 

tobě. Prosím, očistit mě od každé nepravosti. Prosím, uzdrav mě. Prosím, 

uzdrav mě v každé oblasti svého života. A co je nejdůležitější, přijďte žít ve 

mně. Chci tě poznat. Chci mít vztah s vámi. Jsem tvůj. Jsem tvá navždy, 

můj Bože, můj král; a vybrat sloužit vám po zbytek svých dnů. Děkuji Ti, 

Pane, k barvení pro mě a pro mě zachránil. Dostávám všechno, co pro mě 

máte. Těším se, že s tebou navždy. Amen.  

 

Drazí bratři a sestry, Nyní, když se modlil tuto modlitbu a přijal Ježíše do 

svého srdce, vírou, ty jsou nyní nové stvoření v Kristu.33 Už nejsi stejná. Už 

nejsi ten člověk jsi byl před několika minutami; Ježíš je nyní ve svém 
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srdci.34 Co je úžasné, je to, že Jeho Duch je s vámi. Ano, Duch svatý je s 

vámi. On tě povede a provede vás, ukáže vám cestu přes jeho pravdě, 

která přichází od Boha.35  

 

Nyní existuje několik věcí, které musíte udělat: Pravidelně číst Boží slovo.36 

Získat Bibli, a začít v knize Jan. Číst a studovat Boží slovo, protože to 

změní svůj názor.37 Další věc: trávit čas modlí k Bohu každý den. Naučit 

naslouchat stejně. To je přátelství. To je, jak se naučit slyšet jeho hlas-času 

stráveného s Ním.38 Chce s vámi mluvit, takže se musí naučit příliš 

naslouchat. Drž se od těch věcí, které potupa Krista. Proste Ducha 

svatého, který vám pomůže najít místo, kde se můžete dozvědět více o 

Ježíši.39 Jsem tak rád, že jsme měli tentokrát společně. Jsem tak ráda, že 

jste dal svůj život Pánu. Budete nikdy nebude jako dřív. Růst v milosti a 

poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.40

 
                                                           
1 Zjevení Janovo 1:18 
2 Jan 14:2, 3 
3 Jan 14:6 
4 Skutky apoštolské 4:12 
5 Lukáš 4:18, 19 
6 Jan 18:36, 37 
7 Jan 3:5, 6 
8 Jan 19:30, 1.list Petrův 2:24 
9 Izajáš 53:3, 4 
10 Jan 3:16, Galatským 3:13 
11 Římanům 3:23, 24 
12 Jan 1:14 
13 Židům 4:15 
14 Izajáš 53:3 
15 Římanům 5:10, Koloským 1:19-22 
16 Jan 10:10 
17 Jan 10:27-30 
18 1 Jan 2:2 
19 Jan 11:25, 26 
20 1 Jan 5:11-12 
21 Římanům 10:9-10 
22 Efezským 2:8-9 
23 Římanům 10:9-10 
24 Jan 3:3, Filipským 3:20, 21 
25 Daniel 4:3, Lukáš 1: 32, 33 
26 Skutky apoštolské 4:12 
27 Zjevení Janovo 1:8 
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28 Zacharjáš 14:4, 9 
29 Zjevení Janovo 22:12, 13 
30 Zjevení Janovo 1:5 
31 Židům 3:15 
32 2.list Korintským 6:2 
33 2.list Korintským 5:17 
34 Galatským 4:6 
35 Jan 16:13, 14 
36 2.list Timoteovi 2:15 
37 Židům 4:12 
38 Jan 10:27 
39 Jan 14:15-17, Židům 10:25 
40 2.list Petrův 3:18 


