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Základem k?es?anství je ospravedln?ní vírou. Nikdy nebudete mít skute?ný pokoj a odpo?inek, pokud nepoznáte,
že vaše vlastní skutky spravedlnosti vás nikdy nemohou ospravedlnit v Božích o?ích. Možná se cítíte dob?e díky
dobrým skutk?m, které d?láte, a pravd?podobn? si užíváte okamžiky vít?zství, kdykoli odoláte pokušení. Tehdy
cítíte na sob? Boží p?íze?. Ale druhý den sklouznete zp?t do h?íchu a ztratíte radost. Pro?? Protože ?lov?k vždycky
upadne. Žádná lidská spravedlnost nikdy neobstojí p?ed Bohem. Jsme jím p?ijati pouze skrze Krista.
„Všichni jste jedno v Kristu Ježíši“ (Galatským 3,28). Být „v Kristu“ znamená, že B?h nám p?ipsal Ježíšovu
spravedlnost. V Otcových o?ích jsme považováni za spravedlivé kv?li Ježíši. Všechny naše h?íchy jsou smyty díky
tomu, co Ježíš u?inil, ne my!
Pavel píše: „Nep?izp?sobujte se tomuto sv?tu, ale prom??ujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozpoznat, co
je Boží v?le, co je dobré, p?ijatelné a dokonalé.“ (?íman?m 12,2). Máme se zcela odtrhnout od tohoto sv?ta a
podobat se samotnému Kristu.
Milovaní, Ježíš nezem?el jen proto, aby vás p?ivedl do nebe; ale také proto, abyste mohli každý den žít v krásném,
blízkém obecenství s Otcem. M?žete s ním mluvit, naslouchat mu, požádat ho, aby vás vedl, ?íkal vám, když se
mýlíte, usv?d?oval vás z h?íchu - to vše díky tomu, že ve vás p?ebývá skrze svého Ducha!
Ano, Ježíš zem?el, abychom mohli prožívat vysvobození od sv?ta. To jednoduše znamená:

Osvobodil nás z moci h?íchu, vin a odsouzení.
Osvobodil nás od odsuzování a vý?itek sv?domí.
Usmí?il každý h?ích a poh?bil jej v „mo?i zapomn?ní“.
Roztrhl oponu — zp?ístupnil nám Svatého ducha — p?ipravil pro nás cestu k tomu, abychom mohli obdržet
Ducha svatého, a pro n?j, aby k nám mohl p?ijít.“
Vše, co pot?ebujete, abyste mohli chodit v této úžasné svobod?, je víra, která touží poznávat Toho, v kterého jste
uv??ili, a hlad ve vašem srdci po N?m!
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