
Spasení  

 Jak žít jako zachrán ěný 

Život věřícího člověka 

  Nechodit (nežít) tělem, ale dát se vést Duchem 

  Římanům 6-8: 

  8,1: Není odsouzení (znovuzrození, spasení nelze ztratit, nelze zrušit narození) 

  8,6: Smýšlení Ducha => život a pokoj 

  8,12: nemusíme chodit podle těla, nemusíme hřešit, (Ř 6,14) 

  8,13-15: žít Duchem – to je náš imperativ 

  8,32: dá nám všechno ostatní 

  8,38-39: není moci, která by nás odloučila od Boží lásky 

  Galatským 8,16-25, protiklad tělo a Duch 

 Ne: Musím se snažit nehřešit a být hodný 

 Ale: Poddávejte se Bohu, choďit, žít Duchem 

 Soma x sarx; soma: neutrální; sarx: hříšné, nenapravitelné, jediná šance: umrtvovat! - aby 
ovoce Ducha 

  Ilustrace: ne tlačit auto, ale nalít do něho benzín 

 Znát Boží vůli [možná zařadit jinam] 

 Evangelium, spasení je Boží moc  (Ř 1,16) – moc zachránit, moc žít 

 Fp 2,12-13: Bůh činí chtění i činění; (Petr: Poruč mi! Izajáš: Pošli mě!...) 

 Boží moc proměňuje: (2K 4,16; 3,18; Ř 12,2) 

 Cíl křesťanského života: (posvěcení) proměňovat se, podobat se Kristu! (Fp 3,21; 1J3,1-2...) 

  Proměna charakteru – závistivý=>štědrý, pohrdavý=>uctivý; hádavý=> smířlivý 

….......................................... 

 

Minule jsme si povídali, co všechno Bůh s člověkem při spasení udělá – očistí, odpustí, vykoupí, 
obrátí, narodí ho znovu, vrátí slávu… 

 

Dnes: Římanům 8: 

1 Není odsouzení – tak čeho se bojíš! Všechno zlé – bylo potrestáno na Kristu 

2 existují dvě zákonitosti: 

 a) Ducha života  



 b) hříchu a smrti  

3. Existuje Zákon – Boží zákon a jeho cílem bylo polepšit člověka – aby žil dobře a byl šťastný 
To však ten Zákon nemohl – kvůli xtělu. 
Co je to tělo: naše porušená přirozenost, počínaje Adamem – nenapravitelná  
Zákon: dává příkazy a hříchy trestá smrtí – Ale: nedává sílu podle nich žít – slepá cesta. 

4. Bůh to vyřešil: a) Kristus umřel za naše hříchy – tak byl požadavek Zákona naplněn, ale platí 
to jen pro ty, kdo nechodí podle těla, ale podle Ducha. 
Tak jsme byli vysvobozeni ze zákona hřícha a smrti. – a přeneseni do sféry zákonitosti Ducha 
života 

5-7.  Teď je možné:  

chození podle těla  

a  

chození podle Ducha  
další text to rozlišuje – jak se chová člověk žijící podle těla a podle Ducha (zájmy, 
myšlení, soustředění) 

8. chodit podle těla => nelze se Bohu líbit. 

9. věřící nechodí podle těla, nežijí podle staré přirozenosti, mají novou přirozenost, která je 
podle Ducha 

12.  nemusíme žít podle těla,  

13. tělo a duch se navzájem zabíjejí 

 

Ga 5,17: Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste 
nečinili, co byste chtěli. 

 Naprostý protiklad Ducha a těla (sarx, ne soma!) 

 

Příklad:  

 Tlačit auto  x  nalít do něho benzín 

 

Věřit nejen, že Bůh existuje, že může odpovídat, ale že odpustil – a že dává moc změnit: Skutky 
apoštolské 20:32 Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc  vás proměnit a dát 
vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. 

 

Kolikrát se vydáváme jiné moci – moci taháku, podvodu, držení palců, náladě učitele, rodičů… - 
ale Kristova moc je stejně nadpřirozená a dobrá! 

 

Pro křesťana je normální, že je štědrý, uctivý, smířlivý, nehádá se, je pracovitý, pilný, ochotný, 



tvořivý, radostný, stabilní, pevný, neuráží se, 

 

Kristus nám všechno opačně odpustil a teď můžeme žít nově. 

 

Na nás je, zda této moci využijeme. Není na to zaklínadlo, obřad, kouzlo, finta, ale  

 

„Pane, vydávám ti svůj život. Vstup do mého života, dávám ti své ruce, mysl, emoce, všechno, 
co jsme a mám – ty ve mně vládni.“ 

 

Nestaneme se figurkou , loutkou, spíš hercem  pod vedením režiséra – s tím, že herec může 
hrát různé role, kdežto my jsme prom ěňováni  do toho, kým nás chce Bůh mít a můžeme jím 
zůstat! a jsou to pozitivní role! 
 

 Kristus jako by se nás na každém kroku ptal : opravdu chceš jít se mnou? I další krok? – a 
my mu musíme říct „Ano, chci!“ Když neřekneme nic, nebo se rozhlížíme po hodinách, po 
okolí, co druzí – tak nám Kristus dává svobodu – pustí nás a příště se musíme znovu 
probojovávat k této důvěře, musíme mu znovu nejen formálně říct, ale skutečně se 
rozhodnout: Pane, chci jít s tebou další krok – a často: No, tak to se musíme vrátit.  

  Jednak je třeba vyčistit, co jsi od posledního kroku se mnou napáchal, uvidíme, co sis 
zapamatoval a pak můžeme jít dále.  

  Když to takto přijmeme, zjistíme, že v tom najdeme zálibu, stane s nám to vlastní – a už 
nejsme herci, kteří se do něčeho vžívají, ale sami se stali tím, koho zpočátku chtěli hrát. 

 

Že se nám nedaří? – Nepřítel to nechce s námi vzdát, ví, že jsme už spasení pro věčnost, a tak 
se snaží nám lhát a komplikovat život:  
Rozptyluje nás, lže, že s Bohem to je nuda, přitahuje ke svým věcem… 
if se nevydáváme Kristu a pokušíme se o to sami, naše lidské schopnosti jsou omezené, 
porušené.  

 
Když křesťan říká: „Budu se snažit !“ nebo „Musíš se snažit!“ – tak to je omezení lidskými 
hranicemi. Kristus chce, abychom šli dál, za hranice lidských možností. – víc tla čí auto  

Starosti – svěřit Bohu – Fp 4,6; 1P 5,7 

 

Nespasený člověk, tělo, ze sebe nevyždíme, nevypotí nic víc než člověčinu. – i když to vypadá 
lidsky dobré. 

 

Radikální proměna 



- Marta Slováčková – uvěřila a ještě ten den přestala kouřit. 

- Mekke – osvobozen, proměněn 

- dJV – ak tam ty ideš, tak to už je s tebou v hospode Amen. 

 

Řekni Pánu Ježíši  

1. své hříchy, lenost, sobeckost 

2. chci jít s Tebou, odevdávám, vydávám ti sebe, svou vůli, mysl, touhy… 

 

Je normální žít vítězný život. Existuje zdroj.  

U věřících lidí není problém, že by nemohli nic změnit. 
není to v lidských silách 
Jde o to, abychom čerpali ze zdroje 

 

Krev:  

Římanům 3:25  Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní 
spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy, 

Římanům 5:9  Jsme-li te ď jeho krví ospravedln ěni, čím spíše jím budeme zachrán ěni p řed Božím 
hněvem! 

Efezským 1:7  V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství 
jeho milosti, 

Efezským 2:13  Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. 

Koloským 1:20  a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil tomu, co je na 
zemi i na nebi. 

Židům 9:14  čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, 
očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu? 

1 Janův 1:7  Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, 
jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 

Zjevení Janovo 1:5  a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů 
země. Tomu, který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví 


