Kapitola 20

Co mohu udìlat?

M

oná jste si po pøeètení Knihy odpovìdí poprvé uvìdomili, e Bible je vskutku zapsané zjevení vemocného Boha èlovìku  je to
poselství naeho Stvoøitele pro nás, jeho stvoøení.
Jakoto jeho stvoøení mu patøíme a jsme mu zodpovìdní za to, jak ijeme (Øím 14,12; id 9,27). Bible nám øíká, e my vichni, podobnì jako Adam,
jsme opustili Boí cesty; li jsme vlastní cestou a ili tak, jako bychom byli
sami sobì bohem. Toto Bible nazývá høích. Vichni jsme zhøeili (Øím 3:23).
Bible nám také øíká, e Bùh nás bude za ná høích volat k zodpovìdnosti.
Podobnì jako Adam, i my vichni zasluhujeme za svùj høích Boí soud. Jako
Adamovi potomci vichni podléháme tìlesné smrti na konci naeho pozemského ivota. Bible nazývá tuto smrt prokletím a posledním nepøítelem
(Gen 3,19; 1 Kor 15,26). Vznikla kvùli Adamovu høíchu, kdy svým jednáním
vlastnì Bohu øekl, e ho nepotøebuje  Adam chtìl být svým vlastním bohem.
Kadý z nás vlastnì schvaluje Adamovo jednání, kdy odmítá Boí vládu nad
námi (Øím 5,12).
Dobrá zpráva je, e Bùh zajistil zpùsob, jak uniknout z prokletí smrti a
budoucího soudu. Nebo Bùh tak miloval svìt, e dal svého jediného Syna,
aby ádný, kdo v nìho vìøí, nezahynul, ale mìl ivot vìèný (Jan 3,16).
Jeí Kristus pøiel na svìt, narodil se z eny, aby na sebe vzal prokletí a
trest za nae høíchy. Bùh v tìle (Kol 2,9), Bùh-èlovìk Jeí il ivot bez høíchu (id 4,15) a ochotnì vydal sebe na smrt za nás, místo nás (Øím 5,8; 1 Petr
3,18). Vzal na sebe trest za nae høíchy. Jeliko byl Bohem (a zároveò èlovìkem), jeho ivot postaèoval na to, aby zaplatil za høíchy vech lidí.
Bùh nabízí tento dar spasení zadarmo vem, kdo jej pøijmou. Vyzývá
vechny, aby se odvrátili od svých høíných cest a dùvìøovali v to, co pro nás
Kristus vykonal. Nemùeme udìlat nic, abychom pøed Bohem odstranili svou
vinu. Konání dobrých skutkù neodstraní ná høích, a jeliko jsme vichni
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høíníci, nic, co bychom uèinili, to neodèiní; je to pouze milostí Boí, e
mùeme být spaseni skrze to, co vykonal on (Ef 2,8-9).
Na druhou stranu, kdokoliv odmítá Boí nabídku, zakusí Boí hnìv
budoucího soudu, pøed kterým Bible jasnì varuje. To je stralivá vyhlídka
(2 Te 1,8-9). Jeí o nìm èasto mluvil a varoval lidi pøed jejich osudem. Kniha
Zjevení pouívá výrazné obrazy, líèící hroznou budoucnost tìch, kdo dnes
odmítají Boí milost.
Jak mohu být spasen?
Jestlie ti Bùh ukázal, e jsi nehodný høíník, který si zaslouí Boí
odsouzení a který potøebuje odputìní, potom Bible øíká, e musí èinit pokání pøed Bohem a uvìøit v Pána Jeíe Krista (Sk 20,21). Pokání znamená
úplnou zmìnu srdce a mysli pokud jde o høích  e souhlasí s Bohem,
pokud jde o tvùj høích, a e nyní chce ít tak, jak se líbí jemu. Víra v Jeíe
Krista znamená pøijmout jej jako Syna Boha ivého, který zemøel za bezboné a porazil smrt svým vzkøíením (1 Kor 15,1-4; 21-22). Musí uvìøit, e
tì mùe zachránit, a musí dùvìøovat Kristu samotnému, e tì usmíøí s Bohem.
Jestlie ti Bùh ukázal potøebu záchrany a dal ti touhu být zachránìn,
potom se obra ke Kristu hned teï. Mluv s ním, uznej své viny jako bezmocný høíník a poádej ho, aby tì pøijal, stal se Pánem tvého ivota a pomohl ti
vzdát se høíných cest a ít pro nìj. Bible øíká Vyzná-li svými ústy Jeíe
jako Pána a uvìøí-li ve svém srdci, e ho Bùh vzkøísil z mrtvých, bude
spasen (Øím 10,9).
Pokud ses takto modlil, potom bys mìl najít nìjaké køesany, kteøí povaují Bibli za Slovo Boí (stejnì jako autoøi této knihy) a poádej je, aby ti
pomohli nauèit se ít podle Boích poadavkù. Moná ti tuto knihu nìkdo
vìnoval  ten èlovìk by ti mohl být schopen poradit, jak se spojit se skupinou takových køesanù.
Jak mohu íøit zvìst o stvoøení a evangelium?
 Èti èasopis Creation (Stvoøení), abys byl informován  pøedpla si ho a
buï informován o tom, co se dìje, abys byl pøipraven dát odpovìï kadému,
kdo by tì vyslýchal o nadìji, kterou má (1 Petr 3,15). Mnoho lidí se obrátilo
skrze pøítele, který s nimi sdílel své poznatky z èasopisu Creation. Povzbuzuje a vybavuje køesany a vyzývá nekøesany k tomu, aby se zamysleli nad
svým vztahem ke Kristu. Tento èasopis slouí jak mladým, tak starým. Svìdectví od dìtí a po profesory ukazují, e je srozumitelný, ale také biblicky a
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vìdecký pøesný. Zvlátní dìtská sekce poskytuje zábavu mladím dìtem. Uèitelé zjistí, e jim èasopis Creation poskytne skvìlý souèasný materiál a ilustrace pro tøídu. Èasopis pomáhá uèitelùm získávat nejnovìjí informace,
aby mohli uèit to nejlepí ze souèasné vìdy a ne zastaralé argumenty1 (vìda
se stále vyvíjí). Evolucionisté neustále posunují branku a my musíme neustále znovu zamìøovat svùj cíl ve sdílení zvìsti o stvoøení a evangelia, abychom byli co nejefektivnìjí.
 Pùjèuj èasopis Creation svým pøátelùm, pøíbuzným, spolupracovníkùm,
pastorovi, vedoucímu mládee atd. Pokud se tì nìkdo zeptá na nìco, o èem
píe èasopis Creation, pùjè jim celý èasopis, nejenom okopírovaný èlánek.
Urèitì si pøeètou celý èasopis a budou osloveni. Existuje mnoho svìdectví
lidí, kteøí se obrátili, protoe jim nìkdo dal k pøeètení èasopis Creation. Vìnuj pøedplatné církevním vedoucím, kolním knihovnám, mìstským knihovnám, pøátelùm, pøíbuzným, atd.
 Dávej èasopisy Creation do èekáren u doktora a zubaøe, kadeøníka, do
autoopraven atd. Lidé si je pøeètou  jsou barevné a pøitalivé  radìji ne ty
povrchní èasopisy, které tam bývají ke ètení.
 Pùjè nebo dej nìkomu leták nebo knihu. Dobré knihy k rozdání jsou
Stones and Bones (Wieland) a The Lie: Evolution (Ham). Kniha Refuting
Evolution (Sarfati) pojednává výborným zpùsobem o hlavních vìdeckých
argumentech. Nìkteøí dosvìdèují, e se obrátili díky Knize odpovìdí, jeliko
nali odpovìdi na problémy, které mìli za neøeitelné (jako Kdo byla Kainova ena?). Jestlie si je samozøejmì nejdøíve pøeètete, budete lépe schopni
poznat, která kniha je vhodná pro èlovìka, kterému se snaíte poslouit!
 Pøedvádìjte video. Mnoho lidí v dnení dobì neète, ale rádi se podívají na
video, zvlátì pokud je pozvete k sobì domù a prokáete jim opravdovou
pohostinnost. Dobrá videa jsou Creation and the Christian Faith, ve kterém
vystupuje Ken Ham a které je dobré k seznámení køesanù s tìmito otázkami. Evolution: Fact or Belief je dobré video o dùkazech pro biblický popis
stvoøení a potopu a je zvlátì vhodné pro nekøesany. Na tomto videu nìkolik vìdcù odpovídá, proè nevìøí v evoluci.
Dobré video pro mladé lidi na støední kole je When Two Worldviews
Collide, kde vystupuje geolog Dr. John Morris. Série videokazet, Answers in
Genesis, s Kenem Hamem a dr. Gary Parkerem, obsahuje více ne deset hodin vyuèování a poskytuje skvìlý pøehled zvlátì pro køesany. K videokazetám
je k dispozici studijní pøíruèka pro individuální nebo skupinové studium.
Nová série pùlhodinových videokazet, Answers with Ken Ham, podává øadu
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lekcí zhutìnou formou.
Existuje mnoho dalích videokazet vhodných pro rùzné úrovnì zájmu.
Pøi prezentaci videa skupinì køesanù je dùleité je povzbuzovat k tomu,
aby si obstarali vlastní materiály, zvlátì èasopis Creation, aby byli také vyzbrojeni pro sdílení této zvìsti s ostatními.
 Sponzorujte hostujícího øeèníka  mohl bys být místním pomocníkem
nebo organizátorem pro hostujícího øeèníka. Promluv si se svým pastorem o
této monosti a potom poádej hostujícího øeèníka, kdy bude mít èas, roziøuj propagaèní materiály pøed jeho vystoupením. Moná bude muset povzbudit pastora, aby pochopil dùleitost této vìci  tvé vlastní svìdectví mùe
být v tomto velmi mocné stejnì tak jako videa, která vysvìtlují základní dùleitost popisu stvoøení, pádu a potopy v Genesis.
 Uspoøádej pøednáky o stvoøení  toto se doporuèuje pouze pokud opravdu
zná tuto problematiku a jsi schopen vyuèovat. Jestlie ti, kteøí jsou starí a
znají tì nejlépe, aktivnì nepotvrzují, e jsi schopen uèit, pak zva, zda tvé
dary nespoèívají v nìèem jiném. Pokraèuj vak ve sdílení této zvìsti pøi individuálních osobních rozhovorech  to mùe dìlat kadý.
Jeí øekl:
Je mi dána vekerá moc na nebi a na zemi. Jdìte ke vem
národùm a získávejte mi uèedníky, køtìte je ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého a uète je, aby zachovávali vecko, co jsem vám
pøikázal. A hle, já jsem s vámi po vecky dny a do skonání tohoto
vìku. (Mt 28: 18-20)
Poznámka
1

Napøíklad, japonský plesiosaurus nebo nedostatek prachu na Mìsíci jsou dùkazem mladého stvoøení.

