
64. Jak dosáhnout očisty od mnohého zla a velkých hříchů?
Co musím udělat?

Musím být pokřtěna?

Dobrý den, ve svém životě jsem udělala mnoho zlého a na mém kontě je pár  velkých hříchů. 
Chtěla  bych  dosáhnout  očisty  a  být  připravena  sloužit  Bohu.   Co  musím udělat?  Pokud  bych  se 
rozhodla býti křesťankou, musím být pokřtěna?  Děkuji Vám za Váš čas strávený tímto e-mailem a 
moc děkuji za odpověď. S pozdravem N.

Dobrý den,

Váš mail je pro mně velkým povzbuzením.  Totiž největším problémem každého člověka je 
hřích.   Hřích je zlo, které  odděluje člověka od svatého Boha. Většina lidí si problém hříchu vůbec 
nepřipouští,  případně  o  něčem  takovém  ani  nepřemýšlí.  Tito  lidé  svými  hříchy  poskvrňují  svou 
nesmrtelnou duši, jakož i svoje svědomí a obtížení obrovským břemenem hříchů se doslova protloukají 
tímto světem od jednoho hříchu k dalšímu, a to bez jakékoliv naděje na to, že jim jejich hříchy budou 
odpuštěny jejich Božským Stvořitelem. Když pak jejich krátký život na této zemi skončí a jejich duše 
se octne ve věčnosti, bude to věčnost v oddělení od Boha, který je zdrojem života a všeho, co pro život 
potřebujeme. Bude to věčnost v místě utrpení, které je Bohem vykázáno pro ďábla a jeho anděly.   Aby 
člověk neskončil na tomto místě musí začít vážně přemýšlet o svém problému hříchu a co má udělat, 
aby byl  zachráněn před trestem věčného utrpení za své hříchy.  To, že jste tak učinila,  je  pro mně 
povzbuzením, protože jste se octla na rozcestí, kde si můžete vybrat jednu ze dvou možných cest. Ta 
první cesta je pohodlná, široká dálnice, která na Vás neklade žádné morální nároky, kde je všechno 
dovoleno.  Po této cestě jdou davy lidí.  Ta druhá cesta je úzká, obtížná stezka, která na člověka klade 
morální nároky, na které není všechno dovoleno. Ta druhá cesta si vyžaduje odvahu a odhodlání změnit 
svůj život. Po této cestě jdou pouze jednotlivci.   Nyní bude záležet pouze na tom, jak se rozhodnete. 
Na tom, co uděláte se svým problémem hříchu.

Před Bohem není malý a velký hřích, ale pouze hřích. Lež nebo vražda je v obou případech 
hříchem. I kdyby se člověk dopustil pouze jediného hříchu, tak i ten jej oddělí od svatého Boha. Jediný 
způsob jak být očištěn od všech hříchů a připraven na službu Bohu je uposlechnout Boží Slovo, které 
Bůh zjevil v Písmu. Bůh si přeje, abyste uvěřila, že Ježíš Kristus zemřel za Vaše hříchy, byl pohřben a 
třetího dne vstal z mrtvých. Bůh si přeje, abyste učinila pokání ze svých hříchů – litovala svých hříchů 
a rozhodla se změnit svůj život tak, že se odvrátíte od hříchů. Bůh si přeje, abyste vyznala Ježíše jako 
svého Pána. Bůh si přeje, abyste byla pokřtěna – ponořena do vody na odpuštění svých hříchů. 

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

Římanům 10:9 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z 
mrtvých, budeš spasen.
10 Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, (EB)

Skutky apoštolské 2:36 Ať tedy ví s jistotou všechen dům Izraele, že Bůh ho učinil Pánem a Kristem - 
toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali." 
37  A když [to] slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, 
bratři?" 
38  Petr jim tedy řekl: "Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění 



hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. 
39 To  zaslíbení totiž [platí] vám i vašim potomkům i všem, kdo [jsou] daleko, kohokoli povolá Pán, 
náš Bůh." 
40  Dosvědčoval  [to]  ještě  mnoha jinými  slovy a  vyzýval  [je]:  "Zachraňte  se  z  tohoto  zvráceného 
pokolení!" 
41 Ti, kteří ochotně přijali jeho slova, tedy byli pokřtěni. V ten den se připojilo okolo tří tisíc duší 
42 a zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. (NBK)

Skutky apoštolské 22:16 Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze 
svých hříchů.' (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)

Když to vše učiníte, Bůh, který Vás miloval natolik, že za Vás obětoval  svého Syna Ježíše 
Krista, Vám odpustí všechny Vaše hříchy. Budete před Bohem očištěna od svých hříchů a připravena k 
tomu, abyste mu mohla sloužit tím, že budete žít podle Božího Slova zjeveného v Písmu.  Pokud byste 
měla o to zájem, rád Vám pomohu odpovědět další Vaše otázky a velice rád Vám pomůžu i s křtem. 

S pozdravem

v Kristu 

Robert 
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