Bible nám praví...
(příloha Bible Helps z překladu bible The Holy Bible King James Version – published
by World Bible School)
-kdo jsme?
-proč jsme tady?
-kam půjdeme, až opustíme toto místo?

1.1

Kdo jsme?

Jsme lidské bytosti, které byly vytvořeny k Božímu obrazu, podle Boží podoby (Gen
1:26, 27). Bůh zformoval prvního člověka, Adama, z prachu země a pak mu vdechl
do jeho chřípí dech života a „člověk se stal živou duší“ (Gen 2:7).
Naše těla jsou učiněna ze země a zpátky se rozpadají v prach po smrti (Gen 3:19),
ale máme nesmrtelnou duši, která pochází od Boha a „vrátí se k Bohu“ (Kaz 12:7),
když zemřeme.

1.2

Proč jsme tady?

Jsme tady, protože nás Bůh učinil a dal nám práci, kterou máme pro Něj konat. Pavel
řekl, že všechny věci (včetně člověka) byly vytvořeny „skrze Něho a pro Něho“ (Kol
1:16). On dává „každému svou práci (Marek 13:34) a my Ho můžeme oslavit, když
vykonáme dílo, které nám svěřil (Jan 17:4).

1.3

Kam půjdeme, až opustíme toto místo?

Pokud zde hledáme Boha a snažíme se Mu být věrni, bere nás pak do Své blízkosti.
Pokud Mu odmítáme poslušnost v tomto životě, budeme od Něj odděleni na místě
zvaném Gehena.
Jsou pouze dvě místa, kam se vydáme, jakmile tento život skončí. Jedno bývá
nazýváno nebe. Je to místo radosti, pokoje a štěstí. Je tak označeno místo, kde Bůh
přebývá (Jan 14:1-3) a kde s Ním můžeme bydlet i my a kde nám setře každou slzu s
očí a kde už nebude ani nářek ani bolest ani smrt. (Zjev 21:3-4)
Je také místo nazývané Gehena, nebo někdy peklo. Je to místo, kde spolu budou
muset přebývat všichni ti, kteří svůj charakter zde zcela zatvrdili v hříchu proti Bohu.
Budou daleko od Něj na věky trpět. (Zjev 21:8, 2. Tesal 1:9)

1.4

Bible ukazuje velký problém lidí i jeho řešení:

Život člověka na Zemi začíná v nevinnosti. Nikdo se nerodí v hříchu. Mnozí učí, že se
lidé rodí hříšní, ale bible nikoli. Učí opak. Ukazuje sice, že naše těla nesou následky
Adamova hříchu (Gen 3:17-19), ale žádnou jeho vinu. (Ezechiel 18:20) Naše těla
pochází od Adama, ale duch každého z nás od Boha. (Žid 12:9) Bůh nedává člověku
duši poskvrněnou hříchem jiného a nežádá po něm, aby ji vrátil čistou.
Když se narodí dítě, je spojeno s Bohem. Kdyby se narodilo hříšné bylo by už
odděleno od Boha. Dítě se nerodí v hříchu, takže pokud umře v raném dětství,
odchází k Bohu.
Ačkoli se dítě rodí nevinné, dlouho tak nezůstane. Později rozpozná rozdíl mezi
dobrem a zlem. Jakmile začne vědomě jednat zle, hřeší. A hřích ho odděluje od
Boha. (Izaiáš 59:1-2) Jakmile je člověk oddělen od Boha, nedaří se mu vlastní silou
vrátit se zpět. Potřebuje pomoc. Bůh hříšníka miluje a poskytuje pomoc, aby ho
hříchu zbavil. Jakmile se tak stane, člověk se vrací k Bohu jako na začátku.
Pouze Kristova krev je schopna člověka očistit. Jakmile člověk smyje své hříchy, je
znovu obnoven vztah s Bohem. Člověk je připoután k Bohu, jakmile se narodí, je od
Něj oddělen později, když zhřeší, a musí být „znovu zrozen“, aby bylo pouto
obnoveno. (Jan 3:5)
Jakmile člověk zjistí, že porušil Boží zákony a oddělil se od Boha, potřebuje vědět, že
mu

1.5

Bůh nabízí odpuštění

Bůh nabízí odpuštění, ale tento dar, jako všechny Boží dary, je něčím podmíněn.
Člověk nemůže vymýšlet své vlastní metody, jak přijmout odpuštění. (Řím 10:1-3)
Bůh je ten, proti komu jsme zhřešili a má právo nastolit vlastní podmínky, na jejichž
základě odpustí. On vyhlásil, že:
1. pokud člověk bude VĚŘIT v Boha a v Jeho Syna Ježíše Krista (Žid 11:6) a
2. pokud, ten kdo věří, bude ČINIT POKÁNÍ (Sk 17:30) ze svých hříchů, tzn.
rozhodne se změnit svůj způsob života do budoucna tak, aby ho sladil s Boží
vůlí a slovem a
3. pokud VYZNÁ (Řím 10:10), že věří, že Ježíš Kristus je Boží syn a tudíž Pán
jeho života a nakonec
4. pokud se dá POKŘTÍT (ponořit) ve vodě ve jménu Otce, Syna i Ducha
Svatého (Mat 22:18-20), aby mu byly odpuštěny hříchy, bude zachráněn. (Sk
2:38)
Tyto čtyři projevy poslušnosti jsou nezbytné pro spasení od hříchu. Každý z nich
pomáhá připravit hříšníka na odpuštění, ale hříchy nejsou odstraněny až do chvíle,
kdy jsou „smyty“ v okamžiku křtu. (Sk 22:16) Není to však voda, která smývá hřích,
ale Ježíšova krev. (Zjev 1:5)

Když člověk uvěří evangeliu, vyzná Ježíšovo jméno,
činí pokání ze svých hříchů a je pokřtěn na
odpuštění hříchů, je spasen. (Marek 16:15-16) V
tomto okamžiku ho Pán přidává ke své církvi. (Sk
2:47)

1.6

Jaký je účel křtu?

KŘEST JE VELMI PROSTÝ AKT. Je snadné být pokřtěn, ale význam křtu je
dalekosáhlý.
ČLOVĚK BY MOHL CHTÍT BÝT POKŘTĚN, protože:
1.
2.
3.
4.
5.

křest je podmínkou záchrany (Marek 16:15-16)
křest vede k odpuštění hříchů (Sk 2:38)
křest člověka přenáší do Krista (Řím 6:1-4)
ve křtu člověk na sebe Krista obléká (Gal 3:27)
křest zachraňuje (1. Petr 3:20-21)

VŠÍM, CO KRISTUS PRO ČLOVĚKA UDĚLAL, když mu poskytoval cestu záchrany,
musí člověk při svém spasení projít. Například: Kristus zemřel za naše hříchy, byl
pohřben v zapůjčené hrobce a byl vzkříšen, aby už nikdy nezemřel. (1. Kor 15:1-4)
My jsme poslušní „způsobu tohoto učení“ (Řím 6:17), když jsme obráceni. Stejně
jako byl Ježíš pohřben v hrobce, tak je i ten, kdo umírá hříchu, pohřben ponořením
do vody křtu. Stejně jako Ježíš vstal z hrobu, stejně i pokřtěný vstává z hrobu, který
představuje křest. Stejně jako Ježíš vstal, aby již nikdy neumřel, tak i nově pokřtěný
„vstává, aby kráčel v novotě života“. (Řím 6:1-4) Tak zachraňovaný člověk prochází
symbolicky celým procesem vykoupení.
KŘEST NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ je to, o čem Ježíš mluvil, když říkal Nikodémovi:
Jestliže se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.
(Jan 3:5).
JELIKOŽ KŘEST UMÍSŤUJE ČLOVĚKA DO Krista, všechna „duchovní požehnání“ v
Kristu (Efez 1:3) jsou mu pak k dispozici.
Pokud nyní chápete dobře význam křtu – Měli byste sehnat někoho, kdo by Vás
pokřtil nejlépe DNES.
KDOKOLI MŮŽE KŘTÍT. Požádejte nějakého přítele, nebo příbuzného, aby Vás
pokřtil. Nezávisí na tom, jestli je věřící nebo ne. Prospěch křtu přichází od Pána, ne
od toho, kdo Vás křtí.
POŽÁDEJTE někoho ochotného, kdo Vás doprovodí někam k vodě dostatečně
hluboké, abyste mohli být „pohřbeni ve křtu“. (Kol 2:12) Budete potřebovat vysvětlit
Vašemu příteli, CO od něj chcete a také PROČ se dáváte křtít. Když se dozví, že
tímto jednoduchým projevem poslušnosti lze obdržet odpuštění hříchů, možná bude
mít pak zájem studovat bibli a případně být sám pokřtěn.

JAK
být
pokřtěn
Nejprve najděte vodu, která je dostatečně hluboká, aby umožnila ponoření celého
Vašeho těla pod hladinu. Křest je symbolikou pohřbu. (Řím 6:4) I Jan Křtitel křtil tam,
kde bylo hodně vody. (Jan 3:23)

Sestupte oba do vody aspoň do půl pasu. Pak ten, který Vás bude křtít si stoupne za
Vás, aby Vás mohl jemně ponořit pod vodu a hned Vás zase zdvihnout do svislé
polohy.

Člověk je pouze jednou křtěn podle Písma. (Ef. 4:5). Hříchy, kterých se dopustí pak,
jsou odpuštěny, pokud je vyzná Pánu a prosí o odpuštění. (1. Jan 1:7-2:2) (Pokud
ovšem byl člověk dříve pokřtěn jinak, než podle Písma, -např. nejednalo se o křest
na odpuštění hříchů, nebyl to křest ponořením, nebo byl člověk pokřtěn jako
nemluvně a tudíž nepředcházela víra, pokání a vyznání Krista -nelze říct, že je člověk
opravdu pokřtěn a pak je ten jeden biblický křest nutný.)
O tom, jak dále chodit s Bohem po křtu, si povíme příště.

