
65. Co přesně znamená otevřít Pánu Ježíši dveře?
Můžu Ježíši dát svůj život?

Předělá si ho Pán Ježíš podle sebe k lepšímu?
Zajímám Pána Ježíše?

Bude vždy se mnou, když ho zavolám?
Vyslyší každou mojí prosbu, když to bude pro dobro?

Dobrý den pane Roberte. 

Chtěla  bych  se  vás  zeptat,  co  přesně  znamená  otevřít  Pánu  Ježíši  dveře?
Můžu  Ježíši  dát  svůj  život?  Předělá  si  ho  Pán  Ježíš  podle  sebe  k  lepšímu?  Zajímám  Pána  Ježíše?
Bude  vždy  se  mnou,  když  ho  zavolám?  Vyslyší  každou  mojí  prosbu,  když  to  bude  pro  dobro?
Děkuji, přeji krásný zbytek dne!

Veronika

Dobrý večer Veroniko,

Děkuji Vám za mail a Vaše otázky. Není vůbec běžné, že by se lidé zajímali o Pána Ježíše, který obětoval svůj 
život  za  nás,  aby zachránil  před  věčnou záhubou ty,  kteří  Ho uposlechnou,  proto  jsem vděčný za  každého 
člověka, který tento zájem má. To,  jaké otázky si člověk klade, reflektuje stav jeho duše. Ukazuje to, o čem 
člověk přemýšlí. Zda hledá pravdu o sobě a o Bohu. Zda se přibližuje k  Bohu, nebo zda se od něj vzdaluje. Vaše 
otázky ukazují na to, že se k Bohu přibližujete. Bude záležet jen na Vás - Vaši pokoře a lásce k Bohu, jakož i na 
Vašem odhodlání jednat podle Jeho Slova, zda se stanete Božím dítkem a On Vašim nebeským Otcem.

Co přesně znamená otevřít Pánu Ježíši dveře?

Ježíš často používal slovní obrazy, když učil lidi o Božím království, jeho podstatě (že je duchovní) a o tom, kdo 
vstoupí do Božího království. Ježíš takto mluví o sobě jako o dveřích k záchraně - Spasiteli:

Jan 10:9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. (EB)

Na jiném místě Písma však čteme, že Ježíš stojí u dveří a tluče na ně. Ten, kdo zaslechne Jeho hlas a otevře mu, 
k němu Ježíš vejde: 

Zjevení Janovo 3:20 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.
21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.
22 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím." (EB)

I toto je slovní obraz, protože Ježíš nestojí u žádných fyzických dveří. Ježíš však svým Slovem a svými skutky 
tluče na dveře  duše každého člověka. Ten, kdo otevře svou duši Ježíši, kdo nechá Ježíše vstoupit do svého 
života, takového člověka Ježíš zachrání před trestem za jeho hříchy a daruje mu věčný život v Božím nebeském 
království.

Jak může člověk otevřít svou duši Ježíši?

Tím, že mu naslouchá, snaží se porozumět, co si Ježíš přeje a snaží se podle Ježíšova slova jednat. Ježíš když byl 
na zemi mluvil k lidem přímo. Poté, kdy Ježíš po svém ukřižování a vzkříšení odešel k Otci,  poslal Ducha 
Svatého, který promlouval k lidem na prvním místě prostřednictvím apoštolů. Apoštolové a inspirovaní pisatelé 
zaznamenali poselství Ducha Svatého v Písmech:
2 Timoteovi 3:16  Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení,  k usvědčování,  k nápravě,  k 
výchově ve spravedlnosti,



17 aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. (EB)

Prostřednictvím Písem Ježíš Kristus dnes promlouvá k nám: 

Jan 3:3 Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království 
Boží."
4 Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a 
podruhé se narodit."
5 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království 
Božího.
6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. (EB)

Je potřeba poznávat Písma, aby člověk věděl, jaká je Boží vůle pro něj a snažil se podle ní jednat. Pouze v 
takovém případě mu Ježíš  nabízí  spásu (záchranu před trestem za hříchy a věčný život  v Božím nebeském 
království). 

Nejdůležitějším poselstvím Písem, je že Ježíš zemřel za naše hříchy, vstal z mrtvých a nabízí nám spásu. Avšak 
druhým nejdůležitějším poselstvím Písem je, co má člověk udělat, aby ho Ježíš spasil. Ježíš to vyjádřil jednou 
větou: “nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího”.

Jak se může člověk narodit z vody a ducha?

Na tuto otázku nám dává odpověď Písmo:

Marek 16:16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. (EB)

Na otázky, čemu má člověk uvěřit a proč má být pokřtěn, nám dává odpověď Písmo:

Skutky apoštolské 2:32 Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit.
33 Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a 
slyšíte.
34 David nevstoupil na nebe, ale sám říká: 'Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici,
35 dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.'
36 Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem."
37 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratří?"
38  Petr jim odpověděl: "Obraťte se a  každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých 
hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
39 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh."
40 A  ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!"
41 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.
(EB)

1 Petrův 3:21 To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, 
nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme - na základě vzkříšení Ježíše Krista,
(EB)
Na otázku, jak má být člověk  pokřtěn, nám dává odpověď Písmo:

Matouš 28:18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání 
tohoto věku." (EB)



Římanům 6:4  Byli  jsme tedy  křtem spolu  s  ním pohřbeni ve  smrt,  abychom - jako Kristus  byl vzkříšen z 
mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.
5 Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho 
zmrtvýchvstání. (EB)

Křest vodou (z řeckého baptizo = ponořit) symbolizuje pohřbení našeho starého člověka hříchu spolu s Ježíšem. 
Aby byl křest platný, musí proběhnout v souladu s Božím slovem a musí být proveden ponořením  do vody.  Z 
vody křtu pak člověk povstává k novému životu s Ježíšem. Životu, ve kterém je jeho Pánem Ježíš a člověk jedná 
podle vůle svého Pána zapsané v Písmu. Pouze v takovém případě jej Ježíš spasí.

04.09.2011
Můžu Ježíši dát svůj život? 

Veroniko, Boží Syn Ježíš dal svůj život za Vás a přeje si pouze to, abyste se nestyděla za Něj a Jeho 
slova, která jsou zapsaná v Písmu: 

Marek 8:31 A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být 
zabit a po třech dnech vstát.
32 A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat.
33 On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z cesty, satane!; tvé smýšlení není z Boha, 
ale z člověka!"
34 Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a 
následuj mne.
35 Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, 
zachrání jej.
36 Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?
37 Zač by mohl člověk získat zpět svůj život?
38 Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn 
člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly."
Marek 9:1 Řekl jim také: "Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží 
království, přicházející v moci." (EB)

K tomu, abyste mohla poznat Ježíšova slova, musíte zkoumat Písma. K tomu, abyste se nestyděla za 
Ježíše a Jeho slova, musíte podle nich jednat.  Uvěříte-li v Ježíše, učiníte-li pokání ze svých hříchů, vyznáte-li 
Ježíše jako svého Pána a necháte-li se ponořit do vody (tj. pokřtít) ve jménu Ježíše   na odpuštění svých hříchů, 
projevíte tím, že se za Ježíše a Jeho slova nestydíte. Až Ježíš opět přijde, aby soudil svět, nebude se stydět za Vás 
a vezme Vás do svého nebeského království.

Předělá si ho Pán Ježíš podle sebe k lepšímu?

Když se budete učit od Ježíše, z Jeho slov a Jeho příkladu,

Matouš 11:27 Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn - a ten, 
komu by to Syn chtěl zjevit.
28 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým 
duším.
30 Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." (EB)

když budete jednat podle Ježíšových přikázání, která jsou v Písmu,

Jan 14:21 Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; 
i já ho budu milovat a dám mu to poznat." (EB)



tak budete přesně taková, jako si Vás přeje mít Váš nebeský Otec

1 Petrův 1:16 Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.'
17 Jestliže 'vzýváte jako Otce' toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny 
svého pozemského života.
18 Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni 
pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem,
19 nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny
20 byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.
21 Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k 
Bohu.
22 Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale 
se navzájem milujte.
23 Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné 
slovo Boží.
24 Neboť 'všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo 
Hospodinovo zůstává na věky' -
25 to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. (EB) 

Zajímám Pána Ježíše?

Když budete činit Boží vůli, která je v Písmu, bude mít Ježíš více, než zájem o Vás. Budete patřit do 
Jeho rodiny, kterou Ježíš zachrání (před trestem za jejich hříchy) a které daruje věčný život v Božím nebeském 
království:

Marek 3:34 Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři!
35 Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka."

Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný.
17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18  Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna 
Božího.
19 Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky 
byly zlé.
20 Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.
21 Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu."

Skutky apoštolské 10:34 A Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní,
35 ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.
36 To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech.
37 Dobře víte, co se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan.
38  Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval 
všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.
39 A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili.
40 Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se -
41 nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po 
jeho zmrtvýchvstání.
42  A uložil  nám, abychom kázali  lidu a dosvědčovali,  že je  to on,  koho Bůh ustanovil  za soudce živých i 
mrtvých.
43 Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho 
věří." (EB)



2 Petrův 3:9 Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si 
nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
10 Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se 
všemi lidskými činy bude postavena před soud.
11 Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,
12 kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.
13 Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
14 Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat 
beze strachu před Božím soudem.
15 A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle 
moudrosti, která mu byla dána. (EB)

Bude vždy se mnou když ho zavolám? 

Když učiníte Ježíše svým Pánem, bude Duch Kristův ve Vás přebývat. Bude vždy s Vámi a ani nemusíte 
nikam volat: 

Jan 14:23  Ježíš mu odpověděl:  "Kdo mě miluje,  bude  zachovávat mé slovo,  a  můj Otec ho bude milovat; 
přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
24 Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.

Římanům 8:8 Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.
9  Vy však nejste živi  ze své síly,  ale z moci  Ducha,  jestliže ve vás Boží  Duch přebývá.  Kdo nemá Ducha 
Kristova, ten není jeho.
10 Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože 
jste ospravedlněni.
11  Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista 
Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. (EB)

1 Korintským 3:16 Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

Vyslyší každou mojí prosbu, když to bude pro dobro?
 

Pouze Bůh ví, co je pro dobro Vaše nebo někoho jiného. Bůh vidí celý obraz, kdežto Vy pouze jeho část. 
Vy si můžete myslet,  že něco je pro dobro, a tak se za to modlíte,  ale pouze Bůh, který zná vše a vidí do 
budoucna skutečně ví, jestli je to pro dobro, či nikoliv. Negativní odpověď na Vaší modlitbu je rovněž odpověď a 
teprve budoucnost Vám možná ukáže, že to bylo to nejlepší, co pro Vás Bůh mohl udělat.

Matouš 6:5 A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli 
lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu.
6 Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a 
tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
7 Při modlitbě pak n  emluvte naprázdno   jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
8 Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
11 Náš denní chléb dej nám dnes.
12 A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
13 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
14 Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
15 jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. (EB)



Matouš 6:33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34 Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. (EB)

Když budete Veroniko potřebovat pomoc při hledání Božího království, tak mi dejte vědět. Velice rád se Vám 
pokusím pomoct.

11.09.2011

v Kristu

Robert Hodanko


