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KROKY KE SVOBODĚ V KRISTU
CELÉ EVANGELIUM

Bůh stvořil Adama a Evu ke svému obrazu a podle své podoby. Byli živí fyzicky i duchovně. Být duchovně naživu 
znamená, že jejich duše byly ve spojení s Bohem. Žili ve vztahu závislosti na svém nebeském Otci a měli vládnout 
nad nebeskými ptáky, polní zvěří a mořskými rybami. Byli přijati, v bezpečí a měli význam. Jednali však nezávisle 
na Bohu, rozhodli se ho neposlechnout, zvolili si hřích a ten je od Boha oddělil. Okamžitě pocítili strach, úzkost, 
depresi a nejistotu. Protože Eva byla oklamána Satanem a protože Adam zhřešil, všichni jejich potomci se narodili 
sice fyzicky živí, ale duchovně mrtví (Efezským 2,1). Protože všichni zhřešili (Římanům 3,23), zůstávají odděleni od 
Boha a potýkají se s osobními a duchovními konflikty. Satan se stal rebelujícím držitelem autority a bohem tohoto 
světa. Ježíš ho označil za vládce tohoto světa a apoštol Jan napsal, že celý svět leží v moci toho Zlého (1. Janův 5,19).

Ježíš přišel, aby zmařil Ďáblovy skutky (1. Janův 3,8) a vzal na sebe hříchy světa. Tím, že Ježíš zemřel za naše hříchy, 
odstranil bariéru, která byla mezi Bohem a těmi, které stvořil ke svému obrazu. Vzkříšení Krista přineslo nový 
život těm, kteří v něj uvěřili. Duše každého znovuzrozeného věřícího je opět v jednotě s Bohem. Nový zákon to 
nejčastěji popisuje tak, že člověk je „v Kristu“ nebo „v něm“. Apoštol Pavel napsal, že každý, kdo je v Kristu, je 
novým stvořením (2. Korintským 5,17).

Apoštol Jan napsal: „Těm pak, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.“ 
(Jan 1,12) A také napsal: „Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi; a také jimi jsme.“ 
(1. Janův 3,1)

Sebevětší snaha z tvé strany tě nemůže spasit, a stejně tak ani žádná náboženská činnost, bez ohledu na to, jak 
dobře je míněna. Jsme spaseni vírou, to znamená tím, čemu se rozhodneme věřit. Vše, co nám zbývá udělat, je 
vložit svoji důvěru v hotové dílo Kristovo. „Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás – je 
to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil.“ (Efezským 2,8–9) Pokud jsi nikdy nepřijal Ježíše jako 
svého Pána a Spasitele, můžeš to udělat hned teď. Bůh zná tvoje myšlenky a záměry tvého srdce, takže vše, co je 
potřeba udělat, je vložit svou důvěru v samotného Boha. Své rozhodnutí můžeš vyjádřit následující modlitbou:

Drahý nebeský Otče, děkuji ti, že jsi poslal Ježíše, aby zemřel na kříži za mé hříchy. Vyznávám, že jsem zhřešil 
a že se sám nemohu zachránit. Věřím, že mi Ježíš přišel dát život, a vírou se nyní rozhoduji, že tě přijmu do svého 
života jako svého Pána a Spasitele. Proměň mě prosím svou mocí v takového člověka, jakého jsi ze mě zamýš-
lel mít. Prosím, veď mě k pokání, abych poznal pravdu, abych mohl zakusit svobodu v Kristu a byl proměněn 
obnovou své mysli. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.

JISTOTA SPASENÍ

Pavel napsal: „Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš 
zachráněn.“ (Římanům 10,9) Věříš, že Bůh Otec vzkřísil Ježíše z mrtvých? Pozval jsi Ježíše, aby byl tvým Pánem 
a Spasitelem? Pak jsi Božím dítětem a nic tě nemůže odloučit od Kristovy lásky (Římanům 8,35). „A to je to svědec-
tví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život 
nemá.“ (1. Janův 5,11–12) Tvůj nebeský Otec poslal Ducha svatého, aby svědčil spolu s tvým duchem, že jsi Boží dítě 
(Římanům 8,16). „V něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem svatým.“ (Efezským 1,13) Duch svatý tě uvede do 
veškeré pravdy (Jan 16,13).
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ŘEŠENÍ OSOBNÍCH A DUCHOVNÍCH KONFLIKTŮ

Protože jsme se pro své viny a hříchy (Efezským 2,1) všichni narodili duchovně mrtví, nepociťujeme ve svém životě 
Boží přítomnost ani neznáme jeho cesty. V důsledku toho jsme se všichni naučili žít nezávisle na Bohu. Když jsme 
se stali novými stvořeními v Kristu, naše mysl nebyla okamžitě obnovena. Proto Pavel napsal: „A nepřipodobňujte 
se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, při-
jatelné a dokonalé.“ (Římanům 12,2) To je důvod, proč noví křesťané bojují s mnoha starými myšlenkami a zvyky. 
Jejich mysl byla dříve naprogramována tak, aby žila nezávisle na Bohu – to je hlavní charakteristika naší staré 
tělesné přirozenosti. Jako nová stvoření v Kristu máme Kristovu mysl a Duch svatý nás uvede do veškeré pravdy.

Zakoušet svobodu v Kristu a růst v Boží milosti vyžaduje pokání, což doslova znamená změnu mysli. Bůh nám 
v tomto procesu pomůže, když se mu poddáme a vzepřeme se Ďáblu (Jakub 4,7). Kroky ke svobodě v Kristu (dále jen 
Kroky) jsou navrženy tak, aby ti v tomto procesu pomohly. Zásadní věcí je podřízení se Bohu. On je úžasný rádce 
a ten, který nám dává pokání vedoucí k poznání pravdy (2. Timoteovi 2,25). Kroky pokrývají sedm rozhodujících 
oblastí, které ovlivňují náš vztah s Bohem. Svobodu v Kristu nebudeme zakoušet, pokud hledáme falešné vedení, 
věříme lžím, neodpouštíme druhým stejně tak, jako bylo odpuštěno i nám, pokud žijeme ve vzpouře, reagujeme 
pyšně, nevidíme svůj hřích a pokračujeme v hříších svých předků. „Kdo zakrývá svá přestoupení, neuspěje, ale kdo 
je vyznává a opouští, nalezne slitování.“ (Přísloví 28,13) „Když tedy máme tuto službu podle milosrdenství, kte-
rého se nám dostalo, neochabujeme, ale odřekli jsme se věcí ukrývaných kvůli hanbě a nepočínáme si chytrácky 
ani nepřekrucujeme slovo Boží, nýbrž zjevováním pravdy se představujeme každému lidskému porozumění před 
Bohem.“ (2. Korintským 4,1–2)

I když je Satan poražen, stále tomuto světu vládne prostřednictvím hierarchie démonů, kteří lákají, obviňují 
a podvádějí ty, kteří si neoblékají Boží zbroj, nestojí pevně ve víře a „neuvádí do zajetí každou myšlenku, aby byla 
poslušna Krista“. Naší svatyní je naše identita a naše postavení v Kristu a máme veškerou ochranu potřebnou 
k tomu, abychom mohli žít vítězný život. Pokud se nám ale nepodaří převzít odpovědnost a dáme ve svém životě 
místo Satanovi, pak budeme čelit důsledkům svých hříšných postojů a činů. Dobrou zprávou je, že můžeme činit 
pokání a opět získat vše, co máme v Kristu – a k tomu nám pomohou Kroky ke svobodě.

JAK KROKY POUŽÍVAT

Předtím, než si Kroky projdete, je ideální zúčastnit se kurzu Svoboda v Kristu nebo si přečíst knihy Vítězství nad 
temnotou a Vysvobození z pout. Knihy, audio a video nahrávky v angličtině jsou k dispozici na webové stránce 
Freedom in Christ Ministries (www.ficminternational.org). Nejlepší způsob, jak Kroky projít, je udělat to s někým, 
kdo s tím má zkušenost a bude pro tebe povzbuzením. Kniha Discipleship Counseling (Učednické poradenství) 
vysvětluje teologii a praxi. Můžeš si Kroky projít také sám. Každý krok je vysvětlen, takže s tím nebudeš mít žádné 
potíže. Radím ti, aby sis našel klidné místo, kde budeš moct mluvit nahlas. Pokud budeš v myšlenkách narážet na 
nějaké překážky, tak je prostě ignoruj a pokračuj ve čtení. Myšlenky typu Tohle nebude fungovat nebo Tomu nevěřím, 
rouhavé myšlenky nebo takové, které tě budou odsuzovat a obviňovat, nad tebou nemají žádnou moc, pokud jim 
neuvěříš. Jsou to jen myšlenky a nezáleží na tom, jestli pocházejí z tebe, z vnějšího zdroje nebo od Satana a jeho 
démonů. Jakmile budeš činit plné pokání, tak se to vyřeší. Pokud budeš procházet Kroky s pomocníkem, sdílej s ním 
jakoukoliv duševní nebo fyzickou opozici, kterou budeš zažívat. Mysl je tvým řídícím střediskem, a pokud neztratíš 
kontrolu nad svou myslí, neztratíš kontrolu nad získáváním svobody. Nejlepší způsob, jak se zbavit obtěžujících 
myšlenek, je o nich mluvit. Když lži vystavíš světlu, zlomí to jejich sílu.

Apoštol Pavel napsal, že „Satan se přestrojuje za anděla světla“ (2. Korintským 11,14). Není nic neobvyklého mít my-
šlenky nebo slyšet hlasy, které vypadají přátelsky, nabízejí nám společnost a tváří se, jako by byly od Boha. Mohou 
dokonce říci, že Ježíš je Pán, ale nemohou prohlásit, že Ježíš je jejich Pán. Pokud máš pochybnosti o jejich původu, 
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požádej nahlas Boha, aby ti ukázal skutečnou podstatu těchto duchovních průvodců. Nechtěj jiného duchovního 
průvodce než Ducha svatého.

Pamatuj, že jsi Boží dítě a sedíš s Kristem v nebesích (v duchovní oblasti). To znamená, že máš autoritu a moc konat 
jeho vůli. Neosvobodí tě Kroky. Osvobodí tě Ježíš a tuto svobodu budeš postupně zažívat, když budeš reagovat 
na Boha skrze víru a pokání. Nedělej si starost s nějakým démonickým vyrušováním, protože většina lidí žádné 
neprožívá. Nezáleží na tom, jestli má Satan malou nebo větší roli, důležitý je především tvůj vztah s Bohem – to 
je to, co řešíš. Jde o smíření. Jakmile se tyto věci vyřeší, Satan už nebude mít právo v nich pokračovat. Úspěšné 
dokončení procesu pokání není konec, je to začátek růstu. Pokud se však tyto problémy nevyřeší, růstový proces 
se zastaví a tvůj křesťanský život bude stagnovat.

ROZBITÍ DUŠEVNÍCH PEVNOSTÍ

Na samostatný list papíru si napiš každé falešné přesvědčení a lež, které během Kroků vyjdou napovrch, zejména 
ty, které lžou o tobě a o Bohu. Až skončíš, vyslov nahlas každou odhalenou lež: Odmítám lež, že (to čemu věříš) 
a Vyznávám jako pravdu, že (to, čemu se rozhoduješ věřit na základě Božího slova). Pokud máš někoho, kdo ti po-
máhá Kroky projít, dej mu svůj seznam. Důrazně doporučujeme opakovat tento proces odříkání se lží a vyznávání 
pravdy po čtyřicet dní, protože jsme proměňováni obnovou své mysli (Římanům 12,2) a je velmi snadné vrátit se 
zpět ke staré tělesnosti, když se ocitneme v pokušení.

PŘÍPRAVA

Na tvojí cestě stát se podobnějším Ježíši a být učedníkem, který nese ovoce, budou Kroky hrát důležitou roli. Úče-
lem je být pevně zakořeněn v Kristu. Upevnit svou identitu a svobodu v Kristu netrvá dlouho, ale okamžitá zralost 
neexistuje. Obnova mysli a přizpůsobení se Božímu obrazu je celoživotní proces. Kéž tě Bůh ve své milosti obdaří 
svou přítomností, když budeš hledat jeho vůli. Jakmile zakusíš svobodu v Kristu, můžeš pomoci zažít radost ze 
spasení i ostatním.

Nyní jsi připraven. Začni Kroky tím, že vyslovíš následující modlitbu a prohlášení:

MODLITBA

Drahý nebeský Otče, jsi přítomen jak na tomto místě, tak i v mém životě. Jsi vševědoucí, všemocný a všudypří-
tomný. Uctívám jen tebe. Vyznávám svou závislost na tobě, bez tebe nemůžu dělat nic. Rozhoduji se věřit tvému 
Slovu, které nás učí, že veškerá autorita na nebi a na zemi patří vzkříšenému Kristu. Tím, že jsem živ v Kristu, 
mám autoritu vzepřít se Ďáblovi, když se podřídím tobě. Prosím, abys mě naplnil svým svatým Duchem a uvedl 
mě do veškeré pravdy. Prosím tě o tvou plnou ochranu a vedení, když tě budu hledat a činit tvou vůli. Modlím 
se v úžasném jménu Ježíš. Amen.

PROHLÁŠENÍ

Ve jménu a autoritě Pána Ježíše Krista přikazuji Satanovi a všem zlým duchům, aby mne pustili ze svého sevření, 
abych mohl svobodně poznávat pravdu a rozhodovat se činit Boží vůli. Jako Boží dítě, které je posazeno s Kris-
tem na nebeských místech, prohlašuji, že každý nepřítel Pána Ježíše Krista v mé přítomnosti bude svázán. Bůh 
mi nedal ducha strachu, proto odmítám jakékoli odsouzení, obviňování, rouhání a všechny podvodné duchy 
strachu. Protože patřím Pánu Ježíši Kristu, Satan ani žádný jeho démon mi nemohou způsobovat žádnou bolest 
ani žádným způsobem bránit tomu, aby se dnes v mém životě děla Boží vůle.
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PŘEHLED TVÉHO ŽIVOTA

Než se pustíš do Kroků, projdi si tyto události ve svém životě, abys našel konkrétní oblasti, ve kterých je třeba jednat:

Rodinná minulost

 ☐ Náboženská minulost rodičů a prarodičů
 ☐ Rodinný život od dětství až po střední školu
 ☐ Fyzické nebo duševní nemoci ve tvé rodině
 ☐ Adopce, pěstounská péče, opatrovníci

Osobní minulost

 ☐ Stravovací návyky (bulimie, anorexie, chorobná chuť k jídlu)
 ☐ Závislosti (kouření, drogy, alkohol, hazardní hry)
 ☐ Léky na předpis (na co konkrétně?)
 ☐ Spánkové cykly, sny a noční můry
 ☐ Znásilnění nebo jakékoli jiné sexuální, fyzické, duševní nebo emoční zneužívání
 ☐ Myšlenkový život (nutkavé, rouhavé, odsuzující a rušivé myšlenky; slabá pozornost; snění; sebevražedné myš-

lenky; strach; žárlivost; pocity zmatku; pocity viny a studu)
 ☐ Psychické ataky během návštěvy v církvi, při modlitbách nebo při studiu Bible
 ☐ Emoční život (hněv, úzkost, deprese, hořkost a strach)
 ☐ Duchovní cesta (spasení: kdy a jak jsi uvěřil a jak to bylo potvrzeno)
 ☐ Jakákoli jiná traumatická zkušenost
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KROK 1
FALEŠNÝ VERSUS SKUTEČNÝ

Prvním krokem k zakoušení svobody v Kristu je to, že se vzdáš (nahlas odmítneš) veškerého svého zapojení do 
okultismu, sekt nebo falešných náboženských nauk nebo praktik (v minulosti i současnosti). Je třeba se zříci účasti 
v jakékoli skupině, která popírá, že Ježíš Kristus je Pán, nebo povyšuje jakékoli učení nebo knihu na stejnou (nebo 
vyšší) úroveň, jako je Bible.

Dále je třeba se zříci účasti ve všech skupinách, které vyžadují temné, tajné zasvěcení, obřady, sliby, pakty nebo 
smlouvy. Bůh nebere falešné duchovní cesty na lehkou váhu. „A jestliže se nějaký člověk obrátí k duchům zemře-
lých a věštcům, aby s nimi smilnil, proti takovému člověku obrátím svou tvář a vyhladím jej zprostřed jeho lidu.“ 
(3. Mojžíšova 20,6) Požádej Boha, aby tě vedl v následující modlitbě:

Drahý nebeský Otče, prosím, dej, ať si vzpomenu na všechny věci, které jsem udělal vědomě nebo nevědomě 
a které zahrnují okultní, sektářské nebo falešné náboženské učení a praktiky. Dej mi moudrost a milost, abych 
se vzdal všech duchovních padělků, falešných náboženských učení a praktik. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 
Amen.

Bůh ti může pomoci si vzpomenout na události, které jsi už zapomněl, nebo dokonce i na zkušenosti, které jsi 
bral jen jako hru nebo legraci. Možná jsi jen pasivně nebo zvědavě sledoval, jak se ostatní účastní falešných nábo-
ženských praktik. Cílem je vzdát se všech falešných duchovních zážitků a falešné víry, které ti Bůh ukáže. Použij 
následující „Seznam nekřesťanských duchovních zkušeností“ jako průvodce. Poté se za svůj seznam modli a vzdej 
se každé činnosti nebo skupiny, kterou ti Bůh ukáže. Může ti odhalit i falešné duchovní zážitky, které v seznamu 
nejsou. Zejména se soustřeď na nekřesťanské náboženské praktiky, které byly součástí kultury, ve které jsi vyrůstal. 
Je důležité, aby ses jich v modlitbě zřekl.
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Jakmile projdeš seznam, zřekni se každé falešné náboženské praktiky, víry, obřadu, slibu nebo smlouvy, do které 
ses zapojil, tím, že se budeš nahlas modlit následující modlitbu. Udělej si čas a buď důkladný. Dej Bohu čas, aby ti 
připomněl každou konkrétní událost nebo rituál, tak jak bude třeba:

Drahý nebeský Otče, vyznávám, že jsem se účastnil (konkrétně pojmenuj každou duchovní praktiku), a odmítám 
to jako falešné. Modlím se, abys mne naplnil Duchem svatým a abych tak mohl být tebou veden. Děkuji ti, že 
v Kristu je mi odpuštěno. Amen.

SEZNAM NEKŘESŤANSKÝCH DUCHOVNÍCH ZKUŠENOSTÍ

Zaškrtni všechno, čeho ses nějakým způsobem účastnil:

Náboženství:
 ☐ Islám
 ☐ Buddhismus
 ☐ Hinduismus
 ☐ Animismus
 ☐ Taoismus
 ☐ Bráhmanismus
 ☐ Konfucianismus
 ☐ Hnutí Haré Kršna
 ☐ New Age
 ☐ Komunismus (uctívání Stalina, Leni-

na, sliby, přísahy, sochy atd.)

Skupiny, které se vydávají za křes-
ťanské anebo se za křesťanstvím 
skrývají:

 ☐ Církev Ježíše Krista Svatých posled-
ních dnů (Mormoni)

 ☐ Svědkové Jehovovi
 ☐ Rosekruciánský řád
 ☐ Scientologie
 ☐ Křesťanská věda

Pohanství:
 ☐ Druidismus
 ☐ Keltismus
 ☐ Některé lidové tradice (slunovraty, 

pálení čarodějnic, svatojánská noc, 
filipojakubská noc atd.)

 ☐ Uctívání přírody (matka Země)
 ☐ Uctívání předků

Východní duchovní směry:
 ☐ Jóga
 ☐ Tradiční čínská medicína (akupunk-

tura, akupresura atd.)
 ☐ Feng-šuej
 ☐ Bojová umění (Aikido, Taekwondo, 

Kung-fu, Tai-chi aj.)
 ☐ Transcendentální meditace
 ☐ Reinkarnace
 ☐ Reiki
 ☐ Čakry

Okultismus:
 ☐ Čarování
 ☐ Jasnovidectví (proutkaření)
 ☐ Věštectví (numerologie, tarotové 

karty, křišťálová koule, věštění 
z dlaně, z kávové sedliny, kyvadlo, 
snář atd.)

 ☐ Černá magie (rituály, kletby, zaříká-
vání, uhranutí)

 ☐ Bílá magie (léčitelství, homeopatie, 
bylinkaření – např. byliny sbírané za 
úplňku)

 ☐ Červená magie (magie lásky)
 ☐ Astrologie (horoskopy)

 ☐ Kouzla a kletby
 ☐ Manipulace
 ☐ Satanismus (viz příloha A)
 ☐ Svobodné zednářství
 ☐ Rituály, zasvěcení
 ☐ Oběti (zvířecí, lidské)
 ☐ Krevní smlouvy, přísahy
 ☐ Astrální projekce (mimotělní zku-

šenosti)
 ☐ Spiritismus (vyvolávání duchů 

zemřelých a komunikace s nimi, 
spiritistická deska)

 ☐ Šamanismus (voodoo, léčitelství, 
magie, aj.)

 ☐ Kabala
 ☐ Automatické psaní
 ☐ Levitace
 ☐ Hypnóza
 ☐ Telepatie (kontrola mysli)
 ☐ Silvova metoda
 ☐ Uctívání andělů a spoléhání na ně
 ☐ Telekineze
 ☐ Další: .....................................................


