CESTA SPASENÍ - SPOLEHLIVÁ CESTA DO NEBE.
Chceš-li opravdu přijít do nebe, pak velmi pozorně čti následující biblické
verše, přemýšlej o jejich obsahu a upřímně se modli následující modlitby:

Pán Bůh tě vřele miluje.
Dokazují to následující verše z Bible: „V tom se ukázala Boží láska k nám, že poslal
na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že
my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako
oběť smíření za naše hříchy.“(1.Jana 4,9-10.) „Také my jsme poznali lásku, kterou
Bůh má k nám, a věříme v ni.“(1.Jana 4,16.) Pán Ježíš praví: „Jako si Otec
zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás.“ (Jan 15,9.)

Modlitba: Pane Bože, stvořiteli světa. Děkuji Ti, že i pro mne jsou
napsána tato krásná slova, že sis i mě zamiloval a že mě stále miluješ.
Jsem v tom velikém světě jen nepatrným zrníčkem prachu. Ani si to
neumím představit, že mezi tolika lidmi myslíš stále i na mne. Ujišťuješ
mě, že na mne nejen myslíš, ale také mne daříš svou láskou. Nechápu,
proč mě miluješ, vždyť na mně není nic hodného milování. A přiznávám,
že v mých myšlenkách bylo tak málo místa pro Tebe a v mém srdci tak
málo lásky k Tobě. Můj zájem patřil pomíjivým zemským věcem. Jistě Tě
to velmi rmoutilo, že pro Tebe - mého Stvořitele bylo tak málo místa a
času v mém dosavadním životě. Děkuji Ti, že přes můj nezájem a moji
nehodnost, mě stále trvale miluješ. Tvá věčná láska je pro mne zdrojem
nové naděje. Amen.
Pán Bůh i pro tebe připravuje místo v nebi.
Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych
vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem
já.“(Jan 14,2-3.) A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí,
Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi,
a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti již
nebude - neboť co bylo pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl: Hle, všecko tvořím
nové. A řekl: Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“(Zjev. 21,3-5) „Vždyť království
Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha
svatého.“ (Řím.14,17.)

Modlitba: Laskavý a milující Bože. Když čtu Tvá zaslíbení v Písmu
svatém, co vše připravuješ pro člověka, nemohu to ani pochopit. Ty
myslíš na člověka a přeješ mu nádhernou budoucnost v nebi i na nové
zemi. Připravuješ nový svět, ve kterém již nebude utrpení, bolest, únava,
žádné zlé myšlenky ani zlá slova, ani zlé činy. Tam již nebude zármutek
ani zklamání. Bude tam stále dokonalá radost, pokoj, spravedlnost a
blaženost. Dáváš nám ujištění, že toto všechno je pravda, že to všechno
uskutečníš. Děkuji Ti, že toto vše nádherné chystáš pro všechny své děti.
Jak se raduji, že toto nynější zemské utrpení jednou navždy pomine. Ve

Tvé blízkosti bude věčná dokonalá radost a blaženost. Děkuji Ti, že jsi tak
dobrým a laskavým Bohem a do té nádherné budoucnosti zveš i mne.
Amen.
A nevejde tam nic nečistého!
„A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže.“ (Zjev. 21,27) „Což
nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani
smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani
lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.“(1.Kor. 6,9-10)
„Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství,
čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist
opilství, nestřídmost, a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří
takové věci dělají nebudou mít podíl na Božím království.“ (Gal. 5,19-21) „Dobře si
pamatujte, že žádný smilník,, prostopášník, ani lakomec, jehož bohem jsou peníze,
nemá podíl v království Kristovu a Božím.“ (Efez. 5,5)

Modlitba: Laskavý Bože, uvědomuji si při čtení těchto textů z Písma
svatého, že jsi nejen laskavým, ale také svatým Bohem a žádná špína
nemá místo ve tvé blízkosti. Také pravíš, že do Tvého království nevejde
žádný člověk, který je pošpiněn hříchem. V pokoře přiznávám, že i v mém
životě je mnoho špíny. I mou hlavou prošlo mnoho špinavých a zlých
myšlenek a v mém srdci bylo mnoho špinavých a zlých žádostí. Také v
mé duši bylo mnoho svévole, sobectví a pýchy.. Z mých úst zaznělo
mnoho zlých slov a v mém životě bylo vykonáno mnoho zlých činů. Ty mě
dokonale znáš, nic před Tebou netajím. Uvědomuji si, že s touto špínou
nemohu vstoupit do Tvého království, do Tvého svatého nebe. Také si
uvědomuji, že žádným způsobem nedovedu očistit své svědomí a svoji
duši od té veliké špíny hříchů. Nedovede mne očistit také nikdo z lidí. Ty,
milostivý Bože, jsi jediný, kdo může očistit i moji špínu hříchů. Proto v
pokoře volám: „Svatý Bože, buď mi milostiv, slituj se nade mnou. Srdce
čisté stvoř mi, o Bože.“Amen.
Ježíš Kristus přišel zachránit hříšníky.
Jan Křtitel ukázal na Pána Ježíše a volal: „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích
světa.“ (Jan 1,29) Ježíš řekl o sobě: „Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co
zahynulo.“(Luk.19,10.) „Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus
Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.“(1.Tim.1,15.) „On byl proklán pro naši
nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami
jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej
však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“(Izaj. 53,5-6)

Modlitba: Svatý Bože, děkuji Ti, že jsi milostivým Bohem a nechceš smrti
hříšníka, ale chceš, aby se hříšník k Tobě obrátil a žil. Děkuji Ti, že jsi i
pro mne připravil vykoupení z hříchů. Stálo Tě to velmi mnoho - oběť
Tvého jediného milovaného Syna Ježíše Krista. Vložil jsi na něho
všechny mé hříchy i trest za tyto hříchy. On přijal na sebe všechny mé

viny i můj trest smrti. Pak nesl za mne těžký kříž na Golgotu a v bolestech
místo mne umíral. Udělal to všechno z lásky ke mně, aby mě vykoupil z
moci hříchu, satana a smrti. Na třetí den vstal z mrtvých jako vítěz nad
smrtí a opravdový Zachránce hříšníků. Děkuji Ti, svatý Bože, že jsi udělal
skrze Pána Ježíše Krista všechno i pro moji záchranu. Amen.
Ježíš Kristus připravil i pro mne očištění i dar věčného života.
„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho
milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se
stal smírnou obětí pro ty, kdo věří.“ (Řím.3,23-25) „Milostí tedy spaseni jste skrze
víru. Spasení není z vás, je to Boží dar: Není z vašich skutků, takže se nikdo
nemůže chlubit.“(Efez.2,8-9). „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a
spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti...Krev
Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.“(1.Jana 1,9+7b)

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti, že jsi vzal dobrovolně na sebe
všechny mé hříchy i můj trest smrti, který jsem si za tyto hříchy zasloužil.
Děkuji také, že jsi svou dobrovolnou obětí připravil i pro mne odpuštění
všech mých vin. Otvírám před Tebou své srdce i celou knihu mého života
a v pokoře Ti vyznávám všechny hříchy. Prosím, abys mne očistil od
mých špinavých myšlenek, od všech zlých slov i činů. Děkuji Ti, že Tvoje
svatá prolitá krev má moc očistit mne dokonale od veškeré mé duchovní
a mravní špíny. Tvé slovo mě ujišťuje, že „krev Ježíše Krista, Božího
Syna mne očišťuje od každého hříchu.“ Věřím Tvému slovu a děkuji Ti
za očištění. Děkuji Ti také, že jsi i pro mne připravil spasení - věčný život
jako dar. Věřím Tvému slovu a přijímám nyní vírou tento vzácný dar
věčného života. Děkuji, že mi dáváš spasení jako dar, že si ho nemusím
koupit za peníze ani zasloužit dobrými skutky. Přijímám dar věčného
života ze Tvé Boží ruky a celým srdcem Ti za něj děkuji a zároveň Tě
velebím a oslavuji. Amen.
Pán Ježíš chce trvale bydlet v mém srdci.
„Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k
němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zjev. 3,20) „Těm pak, kteří ho přijali a
věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1,12.) „Žijte v Kristu Ježíši,
když jste ho přijali jako Pána.“(Kol.2,6)
„Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a
jejž máte od Boha. Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto
svým tělem oslavujte Boha.“ (1.Kor. 6,19-20)

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti, že jsi vstal z mrtvých a žiješ nyní
v novém duchovním těle. Můžeš být přítomen v nebi i na zemi. Děkuji Ti,
že Ty svatý chceš bydlet i v mém srdci. Je to pro mne největší
vyznamenání. Otevírám Ti dveře svého srdce a prosím, abys nyní
vstoupil duchovně do mého nitra a už ve mně navždy přebýval jako můj

Pán a můj Bůh. Ujmi se vlády nad mým životem, nad mými myšlenkami i
nad celou mou bytostí. Chci Tě nade vše milovat, poslouchat a oslavovat.
Děkuji Ti, že nyní bude mé tělo Tvým svatým chrámem. Děkuji Ti, že
mohu nyní spoléhat na slova, která jsou napsána v Písmu svatém i pro
mne: „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží...Tak i Boží
Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i
dědicové -dědicové Boží, spoludědicové Kristovi.“ Amen
Pán Ježíš mi dává jistotu.
Pán Ježíš přirovnává své učedníky k ovečkám a dává jim zaslíbení: „Moje ovce slyší
můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou na věky a
nikdo je z mé ruky nevyrve.“(Jan 10,27-28) A těm, kteří přemýšlejí o smrti praví: „Já
jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“(Jan 11,25) Apoštol
Pavel klade otázku: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost,
pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?“ A odpovídá plný jistoty:
„Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani
budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu
nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, můj drahý Spasiteli. Děkuji Ti, žes mě
očistil svou krví a daroval mi dar věčného života. Děkuji Ti, že Ty Svatý
nyní bydlíš v mém srdci a jsi mým jediným Pánem. Chci patřit jen Tobě,
chci Tě celým srdcem milovat, o Tobě přemýšlet, Tvou vůli poznávat a
radostně plnit. Ovládej mne svým Duchem, aby v mé duši neměly místo
žádné pochybnosti a žádná nejistota. Děkuji Ti, že mi dáváš v Písmu
svatém ujištění: „Nikdy Tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ „Já jsem s
vámi po všecky dny, až do skonání tohoto věku.“ Věřím Tvým zaslíbením
a raduji se, že mě vede a chrání Tvoje všemohoucí pravice. Za všechno
Tě velebím a oslavuji. Dobrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé jeho
svatému jménu. Amen. . Připravil: Mgr.St.Kaczmarczyk
Kopírujte a rozdávejte.

