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83. Je člověk spasen pouhou vírou?

Můj názor: člověk sám skutečně nemůže zajistit své ospravedlnění před Bohem - žádné skutky, 
ale víra je to, co mu otevírá cestu k Bohu a tím také k ospravedlnění a záchraně. Prvotní aktivita ja na 
straně Boha: on předem ospravedlnil každého, kdo přijme jeho (Boží) řešení. Teprve potom je na řadě 
člověk: uzná svoji hříšnost, vyzná Ježíše jako Spasitele a následně přijme křest. Nevidím žádný rozpor 
v pojetí ospravedlnění, jak ho pojímá CB. Myslím, že správně deklarují, že vše je v rukách Božích.  

Dobrý den,

Jde zde o dvojí nepochopení na Vaší straně. 

Nepochopení první se týká toho, co jsem napsal já v odpovědi na otátku č. 82: Já naprosto 
souhlasím s tím, že člověk je ospravedlněn Bohem bez vlastních zásluh. 

Nepochopení  druhé  se  týká  článku  víry Církve  bratrské  o  ospravedlnění  (viz.  odpověď na 
otázku č. 82): Oni  skutečně věří tomu, že už v momentu, kdy člověk uvěří v Ježíše Krista a příjme ho 
do svého srdce, jako svého Spasitele tak jsou mu odpuštěny jeho hříchy (je ospravedlněn Bohem, má 
jistotu spasení).

To jednoznačně odporuje Písmu:

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

Víra a křest jsou Boží podmínky, které musí člověk splnit, aby byl spasen.  Proto zde v žádném 
případě nejde o nějaké lidské zásluhy. 

Kdybyste považoval křest za  zásluhu, pak by to bylo totéž, jako kdybyste za svou zásluhu 
považoval, že jste prodavačce v obchodě zaplatil kupní cenu za zboží, které jste si pak odnesl domů. 
Nejednalo se o žádnou zásluhu, ale pouze o zákonnou podmínku, proto, abyste mohl zboží nabýt do 
svého vlastnictví a odnést si jej domů.

Vidíte, jaký je rozdíl mezi Bohem stanovenými podmínkami spásy a lidskými zásluhami? 

Pokud Vám někdo  řekne, že křest je skutek a člověk není spasen skutky, ale vírou, pak Ježíš 
říká, že i víra v něj je skutek. Není-li tedy člověk spasen skutkem křtu, pak nemůže být spasen ani 
skutkem víry.

Jan 6:28 Řekli mu: "Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?"
29 Ježíš jim odpověděl: "Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal."



Je  velký  rozdíl  mezi  skutky  víry  a  křtu  na  straně  jedné  a  vlastními  zásluhami,  což  jsou 
kvalitativně úplně jiné skutky popsané např. v Galatským 2:16 nebo Římanům 10:1-4. Níže vysvětlím. 

Položte si otázku: “O co jde při křtu?“  Odpověď je, že jde o to, aby se člověk opětovně narodil 
z vody (křtu) a Ducha (poselství o spáse, které Duch Svatý doručil lidem prostřednistvím apoštolů),  
tedy  v duchovním smyslu, jako Boží dítě, oproštěné břemene hříchu. Může toto člověk udělat vlastní 
zásluhou? V žádném případě. Toto je možné pouze díky Bohu na podkladě oběti Ježíše Krista. 

Jan 3:1 Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady.
2 Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo 
nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním."
3 Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království 
Boží."
4 Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své 
matky a podruhé se narodit."
5 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do 
království Božího.
6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.

Aby se mohl člověk opětovně narodit jako Boží dítě, musí nejdříve zemřít hříchu a být při křtu 
(řecky baptizo  =  ponoření)  spolu s  Kristem pohřben,  teprve pak může podobně jako byl  zvkříšen 
Kristus i on vystoupit z vody křtu do nového života s Bohem, vysvobozen z moci hříchu. 

Římanům 6:1 Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost?
2 Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli - jak bychom v něm mohli dále žít?
3 Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?
4 Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých 
slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.
5 Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho 
zmrtvýchvstání.
6 Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno 
moci a my už hříchu neotročili.
7 Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.
8 Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.
9 Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje.
10 Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu.
11 Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.

Mnozí Židé v 1. století však odmítli spásu v Ježíši Kristu, protože to nebyl  spasitel (zachránce), 
jakého chtěli oni, který by je zachránil fyzicky před římany,  obnovil Izraelské království a vládl jako 
kdysi král David. Tito se nadále drželi Hebrejských Písem, které sice obsahují ustanovení o tom, co je a 
co není hřích v Božích očích, ale neobsahují žádné řešení problému hříchu. SZ byl dan, aby poznali 
svou hříšnost a svou závislost na Bohu a jeho spáse. Oni si ale mylně mysleli, že se mohou před Bohem 
ospravedlnit dodržováním ustanovení SZ (které však žádný člověk není schopen dodržovat dokonale). 
Oni si mylně mysleli, že si svými skutky – dodržováním SZ – spásu zaslouží. 

Je to totéž, jako by někdo považoval za svou zásluhu to, že nevraždí, nekrade, nepodvádí, a 
přitom takto  nejednat  je  jeho  povinnost.  Krista  tedy  odmítli  a  chtěli  se  ospravedlnit  sami  svými 
“zásluhami“  před Bohem:



Galatským  2:16  víme  však,  že  člověk  se  nestává  spravedlivým  před  Bohem  na  základě  skutků 
přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli  
spravedlnosti  z  víry  v  Krista,  a  ne  ze  skutků  zákona.  Vždyť  ze  skutků  zákona  'nebude  nikdo 
ospravedlněn'.

Římanům 10:1 Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy.
2 Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání.
3 Nevědí, že spravedlnost je od Boha, a chtějí uplatnit svou vlastní; proto se spravedlnosti Boží 
nepodřídili.
4 Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří.

84. Jaký je účel křtu?

Můj názor: Křest je zajisté velmi důležitý pro získání záchrany. Jak je patrné z dokumentů CB, 
tak  oni  zřejmě  pojímají  křest  dvojím  způsobem:
a)  veřejné  vyznání  víry  ve  Spasitele  a  přijetí  jeho  výkupní  oběti,  která  člověka  zbavuje  hříchů
b) veřejné přihlášení ke křesťanství a k jedné konkrétní místní církvi, která je částí církve obecné, tak 
jak  to  bylo  v  době  vznikajícího  křesťanství.
Myslím,  že  takovým pojetím křtu,  na  něž  je  odkázáno v  mnou přiloženém textu,  je  srozumitelně 
doloženo, jakou váhu přikládá CB křtu. Důležité je, že o pravověrnosti (přijatelnosti) křtu samotného 
bude  naštěstí  pro  každého  člověka  rozhodovat  pouze  Ježíš  Kristus.
 

Na tuto otázku jsem už několikrát odpověděl a obávám se, že se budu zase opakovat. Není 
podstatné, jak chápe křest Církev bratrská nebo jakákoliv člověk. Podstatné je, jaký účel křtu stanovil a  
nám v Písmu sdělil Bůh. Přečtěte si pozorně:

Skutky apoštolské 2:38 Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše 
Krista   na odpuštění svých hříchů  , a dostanete dar Ducha svatého.
41 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.
47 Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával 
ke spáse.

Skutky apoštolské 22:16  A nyní - proč otálíš? Vstaň,  pokřti se a    smyj své hříchy   a vzývej Pánovo 
jméno!' (NBK)

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,

Křest má duchovní význam. Prostřednictvím křtu vstupujeme do kontaktu s Kristovou krví, 
která v duchovním smyslu smývá naše hříchy. Naše hříchy nás již neoddělují od Boha, protože tyto 
hříchy nám Bůh na základě Kristovy oběti a prolité krvé odpustil (Kristus svou smrtí zaplatil za naše 
hříchy. Bůh  na jeho těle naše hříchy potrestal.  Kristus je naše zástupná obět. My sami nemusíme 
podstoupit trest za naše hříchy. Tomu se říká Boží láska.) 

Matouš 26:28 Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění 
hříchů.



Efezským 2:13 Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou 
krev.
Židům 9:12 A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak 
nám získal věčné vykoupení.
Židům 9:14  čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! 
Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.
Židům 12:24 a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť 
volá naléhavěji než krev Ábelova.
1 Janův 5:6  To je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu křtu, ale i 
skrze krev kříže; a Duch o tom vydává svědectví, neboť Duch jest pravda.

Účelem křtu je tedy odpuštění/smytí hříchů, a tedy dobré svědomí před Bohem.  Hřích nás již 
od Boha neodděluje. Nyní s ním máme vztah jako jeho děti. 

Křest může  klidně proběhnout bez účasti veřejnosti (na opuštěném místě) nebo na neveřejném 
místě (doma). Pokřtěný člověk se nemusí ihned stát členem nějaké místní církve, jednoduše proto, že 
místní církev není v místě kde bydlí. 

Skutky apoštolské 16:25  Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní 
vězňové je poslouchali.
26  Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení  se otřáslo až do základů.  Rázem se otevřely 
všechny dveře a všem vězňům spadla pouta.
27 Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se 
zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli.
28 Ale Pavel hlasitě vykřikl: "Nedělej to! Jsme tu všichni!"
29 Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem 
na kolena.
30 Pak je vyvedl ven a řekl: "Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?"
31 Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě."
32 A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží.
33 Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít.
34 Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha.

26 Anděl Páně řekl Filipovi: "Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy." Ta cesta je 
opuštěná.
27 Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, to 
jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma
28 a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše.
29 Duch řekl Filipovi: "Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!"
30 Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: "Rozumíš tomu, co 
čteš?"
31 On odpověděl: "Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!" A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si 
vedle něho.
32  To místo Písma, které četl,  znělo: 'Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho 
stříhají, ani on neotevřel ústa.
33 Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť 
jeho život na této zemi byl ukončen.'
34 Dvořan se obrátil k Filipovi: "Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví - sám o sobě, či o někom 
jiném?"



35 Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.
36 Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: "Zde je voda. Co brání, abych 
byl pokřtěn?"
38 Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.
39 Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál  
svou cestou.

85. Jsou místní církve částí církve obecné?

Mimochodem, mýlíte se že místní církve jsou částí církve obecné. Církev, kterou postavil Kristu 
se skládá z individuálních spasených lidí, nikoliv z místních církví. Ne všichni členové místní církve, 
jsou v univerzální církvi postavené Kristem (viz. níže uvedený případ Diotréfa) a né všichni spasení, 
kteří jsou v univerzální církvi postavené Kristem jsou členy místní církve (viz. výše uvedený případ 
etiopského dvořana nebo níže uvedený případ křesťanů vyloučených z místní církve Diotréfem): 

Římanům 12:3 Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je 
komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.
4 Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol,
5 tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.
6 Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať 
ho užívá v souhlase s vírou.
7 Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí.
8 Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je 
horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
9 Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
10 Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
1 Korintským 6:15 Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy 
nevěstky? Rozhodně ne!
16 Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno 'budou ti dva jedno tělo'.
17 Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch.
18 Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však 
dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu.
19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? 
Nepatříte sami sobě!
20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

1 Korintským 12:12 Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, 
ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.
13 Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v 
jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.
14 Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.
15 Kdyby řekla noha: "Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu", tím by ještě nepřestala být částí těla.
16 A kdyby řeklo ucho "Protože nejsem oko, nepatřím k tělu," tím by ještě nepřestalo být částí těla.
17 Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl 
čich?
18 Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl.
19 Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo?
20 Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo.
21 Oko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji tě!" Ani hlava nemůže říci nohám: "Nepotřebuji vás!"



22 A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné,
23 a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme,
24 jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest,
25 aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý.
26 Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s 
ním.
27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.

Efezským 5:21 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým:
22 ženy svým mužům jako Pánu,
23 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.
24 Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.
25 Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
26 aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
27 tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a 
bezúhonná.
28 Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.
29 Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev;
30 vždyť jsme údy jeho těla.
31 'Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo'.
32 Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev.

3 Janův 1:9 Něco jsem již o tom církvi psal; ale Diotrefés, který si osobuje právo být mezi nimi první, 
nás neuznává.
10 Proto až přijdu, ukážu na jeho jednání, jak nás zlomyslně pomlouvá; a na tom nemá dost - ani bratry 
nepřijímá, a těm, kdo je chtějí přijmout, v tom brání a vylučuje je z církve.

86. Jaký je základní dokument církve, kterou  postavil Ježíš Kristus?

Můj názor: V přiloženém textu je dostatečně doloženo, jak Církev bratrská nahlíží na Bibli. Vše, 
co jsem uvedl v přiloženém textu jsem našel v dokumentech - jak sám uvádíte -, které jsou k mání na 
webové stránce CB. Přiznám se, že dost dobře nechápu, jak můžete napsat „Marně jsem hledal mezi 
základními dokumenty církve a sboru Církve bratrské Bibli...”, když já jsem v těch dokumentech našel  
několik velmi jasných a jednoznačných deklarací o vážnosti  (důležitosti,  jedinečnosti  atd.)  Bible v 
životě členů CB. Byli jsme oba na stejném webu CB? Ty dokumenty jsou na jejich úvodní stránce v 
nabídce  „Základní  dokumenty”.  Zdá  se  mi,  že  ta  církev  není  ve  vážném  rozporu  s  Biblí!  

Odkazoval jsem na:

Řád Církve bratrské

Hlava I.
Dokumenty církve a sboru
Článek 4
Základní dokumenty

(1) Základními dokumenty církve jsou Vyznání víry, Ústava CB a Řád CB. Pomocnými
dokumenty jsou Zásady CB, Agenda CB, trvalá konferenční usnesení.



(2) Základním dokumentem sboru je zřizovací listina sboru ve standardní podobě
s uvedením sídla sboru, adresy a IČ, případně se seznamem nemovitého majetku
sboru, jak je zapsán v katastru nemovitostí.

Marně jsem hledal mezi těmito základními dokumenty církve a sboru Církve bratrské Bibli a přitom je 
Bible  jediny dokument,  na  kterém skutečně  záleží,  protože  je  v  něm vše,  co  potřebujeme  vědět, 
abychom mohli konat Boží vůli a být spaseni.

2 Timoteovi 3:16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, 
k výchově ve spravedlnosti,
17 aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

2 Janův 1:9 Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i 
Otce i Syna.

87. Které církve jsem členem a co poradím tomu, kdo nemá církev ve svém městě? 

Jestli jsem to správně pochopil, tak také Vy jste členem nějaké církve. Můžete mi sdělit, ke 
které církvi se hlásíte. A dále, co byste mi poradil v situaci, když moje bydliště se nenachází v okruhu 
měst Vámi jmenovaných, kde by byl možný kontakt na tu Vaši církev. Doufám, že správně pochopíte 
moji snahu získat dobré informace a nebudete si mé výše uvedené úvahy vykládat ve zlém! 

Jak už jsem uvedl v dpovědi na otázku č. 60, jsem členem křesťanské církve (tak si říkáme) v 
Praze. Je to skupina lidí, kteří se snaží uctívat Boha a žít svůj život podle Písma. V Písmu není žádný 
oficiální název pro místní církev. Jakýkoliv název, který vystihuje, že se jedná o církev (řecky ekklesia, 
tj. shromáždění) křesťanů, kteří patří Ježíši, je v pořádku. Např. Kristova církev, Boží církev, Pánova 
církev, křesťanská církev. 

Co bych Vám poradil, je přemýšlet nad tím, zda jste splnil to, co Bůh vyžaduje od lidí k tomu, 
aby jim dal dar spásy:
1) víra, že Ježíš Kristus je Boží Syn, jež zemřel i za Vaše hříchy a vstal z mrtvých, a
2) pokání (změna života - odvrácení se od hříšného způsobu života, následování života Ježíše Krista), a
3) vyznání Ježíše Krista jako Pána, a
4) křest vodou (řecky baptizo = ponoření) ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů (Skutky 2:38, 
Římanům 6:4)

Pokud jste tak neučinil a toužíte být spasen (zachráněn Bohem před trestem za Vaše hříchy), 
doporučuji  Vám  příjmout  Boží  dar  spásy  přesně  takovým  způsobem,  který  stanoví  Bůh  v 
nejdůležitějším dokumentu, který existuje na zemi, v Bibli. Rád Vám s tím pomůžu. 

Poté bych Vám doporučil zvěstovat evangelium dalším lidem ve Vašem městě. Snad se najde 
někdo další, kdo evengelium příjme, stane se křesťanem a s kým byste se pak mohl shromážďovat v 
místní církvi (řecky: eklesia = shromáždění) k uctívání Boha.

v Kristu

Robert Hodanko
18.08.2012
poslední revize 07.09.2012 L


