
Vyznání pravdy 
1. Vyznávám, že existuje jen jediný pravý a živý Bůh, který existuje 
jako Otec, Syn a Duch svatý. Je hoden veškeré cti, chvály a slávy 
jako ten, který stvořil všechny věci a drží vše pohromadě. 
(Viz Exodus 20,2–3; Koloským 1,16–17.) 
 
2. Vyznávám, že Ježíš Kristus je Mesiáš, Slovo, které se stalo tělem a 
přebývalo mezi námi. Věřím, že přišel zničit dílo ďábla a že odzbrojil 
vládce a mocnosti a veřejně je vystavil, poté, co nad nimi zvítězil. 
(Viz Jan 1,1;14; Koloským 2,15; 1. Janova 3,8.) 
 
3. Věřím, že Bůh projevil svou lásku ke mně v tom, že i když jsem 
byl stále hříšníkem, Kristus za mě zemřel. Věřím, že mě vysvobodil 
z moci temnoty a přenesl mě do svého království. V něm mám 
vykoupení a odpuštění hříchů. 
(Viz Římanům 5,8; Koloským 1,13–14.) 
 
4. Věřím, že nyní jsem Božím dítětem a sedím s Kristem na 
nebeských místech. Věřím, že jsem byl spasen Boží milostí skrze víru 
a že to byl dar, a ne výsledek mých skutků. 
(Viz Efezským 2,6,8,9; 1. Janova 3,1–3.) 
 
5. Rozhoduji se, že budu silný v Pánu a v síle jeho moci. Nevkládám 
důvěru v tělo, protože zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají 
božskou sílu bořit opevnění. Oblékl jsem plnou boží zbroj. Rozhodl 
jsem se pevně stát ve své víře a vzdorovat tomu zlému. 
(Viz 2. Korintským 10,4; Efezským 6,10–20; Filipským 3,3.) 
 
6. Věřím, že bez Krista nemůžu udělat nic, a proto vyhlašuji svou 
úplnou závislost na něm. Rozhoduji se přebývat v Kristu, abych nesl 
hojné ovoce a oslavil svého Otce. Oznamuji Satanovi, že Ježíš je můj 
Pán. Odmítám všechny falešné dary nebo dílo Satana ve svém životě. 
(Viz Jan 15,5,8; 1. Korintským 12,3.) 
 



7. Věřím, že pravda mě osvobodí a že Ježíš je pravda. Jestliže mě 
osvobodí, budu opravdu svobodný. Vyznávám, že chození ve světle 
je jedinou cestou opravdového společenství s Bohem a 
s člověkem. Proto se stavím proti všem Satanovým podvodům tím, 
že každou myšlenku uvedu do zajetí, aby byla poslušna Krista. 
Prohlašuji, že Bible je jedinou autoritou pro pravdu a pro život. 
(Viz Jan 8,32,36; 14,6; 2. Korintským 10,5; 2. Timoteovi 3,15–17; 1. 
Jan 1,3–7.) 
 
8. Rozhoduji se vydat své tělo Bohu jako živou a svatou oběť a údy 
mého těla jako nástroje spravedlnosti. Rozhoduji se obnovovat svou 
mysl živým Božím slovem, abych tak mohl dosvědčit, že Boží vůle 
je dobrá, libá a dokonalá. Odkládám své staré já se svými zlými 
zvyky a oblékám si nové já. Vyznávám, že jsem nové stvoření v 
Kristu. 
(Viz Římanům 6,13; 12,1–2; 2. Korintským 5,17; Koloským 3,9–10.) 
 
9. Vírou se rozhoduji, že budu naplněn Duchem, abych mohl být 
uveden do veškeré pravdy. Rozhodl jsem se chodit Duchem, abych 
nevykonával touhy těla. 
(Viz Jan 16,13; Galatským 5,16; Efezským 5,18.) 
 
10. Odříkám se všech sobeckých cílů a volím si lásku jako konečný 
cíl. Rozhoduji se poslouchat dvě největší přikázání: milovat Pána, 
svého Boha, celým svým srdcem, duší, myslí a silou a milovat svého 
bližního, jako sám sebe.  
(Viz Matouš 22,37–39; 1. Timoteovi 1,5.) 
 
11. Věřím, že Pán Ježíš má veškerou moc na nebi i na zemi a že je 
hlavou nad všemi vládci a autoritami. V něm jsem úplný. Věřím, že 
Satan a jeho démoni jsou mi v Kristu podřízeni, protože jsem 
součástí Kristova těla. Jsem poslušný jeho slovu, abych se podřídil 
Bohu a vzepřel se ďáblu, a proto přikazuji Satanu ve jménu Ježíše 
Krista, aby opustil mou přítomnost. 
(Viz Matouš 28,18; Efezským 1,19–23; Koloským 2,10; Jakub 4,7.) 


