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7. OBRÁCENÍ A POKÁNÍ
Když si uvědomíme naši hříšnost a naši bezmocnost, se kterou se snažíme s tím něco udělat,
nezbývá nám nic než jediná věc. A to vzdát tento boj a přenechat ho Bohu! Podaří-li se mu nás
dovést až k tomuto bodu, můžeme to považovat za zázrak obrácení. Ale co pokání? Neměli
bychom se nejdříve kát předtím, než přistoupíme k Bohu? Nepřichází nejdříve pokání a až poté
obrácení? V této lekci se budeme zabývat tím, co Bible říká o obrácení a pokání.
1. Jak důležitá je zkušenost obrácení? Jan 3,3
___________________________________________________________________________
2. Kde se bere ta síla, díky níž je možné dosáhnout znovuzrození? Jan 1,12.13
___________________________________________________________________________
3. Kdo je prostředníkem znovuzrození? Jan 3,5; Titovi 3,5
___________________________________________________________________________
Pozn. Obrácení je nadpřirozené dílo Ducha svatého. Je to změna postoje k Bohu. Na místo útěku
od Boha zde dochází k obrácení směrem k němu.
4. Rozumí lidé přirozeně duchovním věcem? 1. Korintským 2,14; Římanům 8,7
___________________________________________________________________________
5. Co se musí stát, abychom porozuměli? Efezským 4,23.24
___________________________________________________________________________
Tato proměna vytváří novou a hlubší kapacitu pro poznávání Boha. Duch svatý obnovuje vaši mysl
a tím vytváří nové chápání a zájmy, které tam předtím nebyly. Začínáte tak prožívat novou touhu
a tou je touha po bližším poznání Boha
6. Vede nás nové srdce ke změně života? Ezechiel 36,26.27
___________________________________________________________________________
Pozn. Proměna je též nazývána novým zrozením. Je to počátek našeho duchovního života. Stejně
tak, jako si nemůžete vybrat den, kdy přijdete na svět, nemůžete si vybrat ani den svého
duchovního zrození. Není možné, aby k této proměně došlo z naší vlastní vůle, nebo z vůle někoho
jiného. Je to pouze a jen na Bohu. Můžete se podělit o Krista s ostatními, ale je to na Duchu
svatém, aby změnil náš postoj k Bohu.
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7. Jaký slib učinil Bůh o díle, které v nás započal? Filipským 1,6
___________________________________________________________________________
8. Je pokání nezbytné pro naše vykoupení? Lukáš 13,3; 2. Petrův 3,9
___________________________________________________________________________
9. Jací lidé pociťují potřebu pokání? Marek 2,17
___________________________________________________________________________
10. Existuje skutečný a falešný pocit zármutku z hříchu? 2. Korintským 7,10
___________________________________________________________________________
Pozn. Opravdový zármutek z hříchu v sobě zahrnuje odvrácení se od toho hříchu. Na druhé straně
zármutek falešný je spíše lítostí nad jeho následky. Zloděj nelituje toho, že kradl, ale pouze toho,
že byl chycen a teď sedí ve vězení.
11. Kde se taková pravá lítost bere? Skutky 5,31
___________________________________________________________________________
„Právě v tom se mnozí lidé mýlí, a proto se připravují o pomoc, kterou jim chce Kristus poskytnout.
Domnívají se, že nemohou přijít ke Kristu, dokud nevykonali pokání. Myslí si, že pokání je přípravou
pro odpuštění hříchů… Bible nikde neučí, že hříšník se musí kát, dříve než přijme Kristovo pozvání…
Nemůžeme se vlastně ani kát bez Ducha Kristova, který vzbuzuje svědomí, právě tak jako
nemůžeme
bez
Krista
dosáhnout
odpuštění
svých
hříchů.”
Cesta ke Kristu, kap. Pokání
Jak je možné dosáhnout pokání? Přicházíme ke Kristu proto, abychom činili pokání, nebo se
kajeme proto, abychom přišli ke Kristu? Není možné se z ničeho kát dříve, než přijdeme ke
Kristu. Pokání je něco, co dostáváme. Je to dar od Boha. Přicházíme k Ježíši a On nám dává
ducha pokání a pak nám odpouští naše hříchy. Neočišťujeme se proto, abychom se ke Kristu
dostali. Místo toho přicházíme ke Kristu a potom On nás očistí.
12. Jak nás Bůh vede k pokání? Římanům 2,4
___________________________________________________________________________
13. Co udělal Petr poté, co zapřel Ježíše a vzpomněl si na jeho dobrosrdečnost?
Matouš 26,74-75
___________________________________________________________________________
Závěr: Není v našich silách, abychom se vyvarovali hříchu, můžeme však požádat Pána Boha,
aby to udělal pro nás On. Bůh s potěšením pomáhá těm, kteří si nemohou pomoci sami.
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Neodvracíme se od hříchů, abychom činili pokání. Přicházíme k Pánu Ježíši, abychom činili
pokání. Na nás je vždy jen to, abychom k němu přišli.
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Klíč k odpovědím k lekci č. 7 – Obrácení a pokání
1 – Zásadní
2 – Od Boha
3 – Duch svatý
4 – Ne
5 – Naše mysl musí být obnovena
6 – Ano
7 – Bůh dokončí to, co v nás započal
8 – Ano
9 – Hříšníci
10 – Ano
11 – Od Ježíše Krista
12 – Skrze Boží dobrotu
13 – Rozplakal se
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