Spasenie z pohľadu Biblie
(What the bible says about salvation?)
Spasenie z pohľadu Biblie
Biblia hovorí, že všetci hrešíme a nedostáva sa nám slávy, ktorú Boh pripravil pre naše potešenie
(Rim 3:23). Na základe skúsenosti a pozorovania všetci vieme, že naša ľudská podstata je
poznačená hriechom, že sa už rodíme s náchylnosťou ku sebectvu, nepravde a neposlušnosti. A
každý z nás už určite niekedy podľahol svojej hriešnej podstate. Popierať to, že sme zhrešili, je
jednoducho sebaklam (1J 1:8).
Dobrou správou je to, že Ježiš, ktorý je Boh zjavený v tele, prišiel na túto zem a na kríži obetoval
svoj život, aby nás zachránil od našich hriechov (Lk 19:10). Svojou smrťou plne zaplatil za
hriechy všetkých ľudí na svete a otvoril nám cestu k ich odpusteniu (J 1:29). Ako Boží Syn,
počatý Duchom Svätým a narodený z panny, nemal Ježiš hriešnu podstatu ako my. Preto mohol
zomrieť za naše hriechy, čo aj urobil.
Ako Boh, zjavený v tele (J 1:1,14; l Tim 3:16; Mt 1:23), má Ježiš moc odpustiť nám naše
hriechy. Nikto sa nemôže sám očistiť od svojich minulých hriechov, ani svojimi vlastnými silami
nedokáže prekonať svoju vrodenú hriešnu podstatu. Avšak Ježiš človeka môže očistiť od jeho
hriechov a dať mu znova sa narodiť v spravodlivosti. (Viď l J 1:9; J 3:3-5).
Ako môže človek nájsť spasenie v Ježišovi Kristovi?

Odpoved na túto otázku môžeme nájsť v Biblii, Božom Slove pre nás. Počas svojho pôsobenia
nám Pán Ježiš povedal, že cesta do Božieho kráľovstva vedie cez znovuzrodenie z vody a Ducha
(J 3:5). Učil, že aby človek mohol vojsť do Božieho kráľovstva, musí činiť pokánie (Mt 4:17; Lk
13:3,5) a uistil nás, že Boh dáva svojho Svätého Ducha všetkým, ktorí Ho prosia (Lk 11:13).
Po svojom vzkriesení Ježiš povedal svojim učeníkom, že "v Jeho mene musí byť kázané pokánie
a odpustenie hriechov medzi všetkými národmi, počnúc od Jeruzalema" (Lk 24:47). Potom im
prikázal, aby zostali v meste Jeruzalem, kým nedostanú Ducha Svätého (Lk 24:49; Sk 1:4-8).
Desať dní po tom, ako Ježiš vystúpil na nebesá, prijalo okolo 120 učeníkov Ducha Svätého, čoho
znakom bolo hovorenie inými jazykmi podľa toho, ako im dával Duch vysloviť sa. Bola to
najslávnejšia chvíľa, pretože znamenala začiatok realizácie Božieho plánu spasenia
prostredníctvom novozákonnej cirkvi.
Svedkami vyliatia Ducha Svätého na týchto 120 učeníkov sa stali tisícky ľudí a začali sa pýtať na
význam tejto udalosti tých, ktorí hovorili iným jazykom, hoci sa ho vôbec neučili. Apoštol Peter
vysvetlil, že hovorenie jazykmi je dôkazom toho, že Boh vylial Svojho Ducha, pretože Ježiš
zomrel za naše hriechy a bol Bohom vyvýšený. Potom sa ľudia pýtali apoštolov: "Čo máme
robiť?" (Sk 2:37). Aj oni chceli byť zachránení, preto sa pýtali, čo majú robiť, aby boli naplnení
Duchom Svätým.
Odpoveď, ktorú im vtedy dal apoštol Peter a ostatní apoštoli, je Božou odpoveďou, platnou aj
pre nás dnes. Keď uveríme v Pána Ježiša, máme činiť pokánie zo svojich hriechov, byť pokrstení
vo vode v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov a prijať Ducha Svätého. "A Peter im
povedal: Čiňte pokánie a nech sa pokrstí každý jeden z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie
svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha" (Sk 2:38). Rovnakú odpoveď dostali ľudia zo
Samárie (Sk 8:5-17), Pavel (Sk 9:6-17; 22:16), pohania v Cézarei (Sk 10:34-48), ako aj
konvertiti Jána Krstiteľa (Sk 19:1-8).
Tento apoštolský model - viera, pokánie, krst vodou a naplnenie Duchom Svätým - je modelom,
platným aj pre nás dnes. Neexistuje žiaden iný plán spasenia, žiadne iné pravdivé evanjelium.

Apoštol Pavel napísal: "Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné, ako to, čo sme
vám zvestovali, nech je prekliaty!" (Gal 1:8).
Prečo veriť v Ježiša?
Sami seba nemôžeme spasiť, ale vierou v Ježiša prijímame Jeho smrť na kríži za naše hriechy.
Táto viera nám sprístupňuje Božie odpustenie. Sme zachránení milosťou, skrze vieru, a nie
našimi skutkami (Ef 2:8).
Prečo sa kajať zo svojich hriechov?
Pretože musíme vyznať, že sme hriešni a prosiť Boha, aby nám odpustil (l J 1:8-10). S pomocou
Božieho Ducha sa máme odvrátiť od svojich hriešnych spôsobov a obrátiť sa k Bohu a Jeho
spravodlivosti, v Ježišovi Kristovi. Pokáním otvárame dvere Božiemu odpusteniu.
Prečo sa dať pokrstiť v meno Ježiša Krista?
Krst vodou je na odpustenie hriechov (Sk 2:38) a hriechy sú odpustené (zmyté) v mene Ježiša
Krista (Lk 24:47; Sk 4:12; 10:43; 22:16). Keďže Ježiš zomrel za naše hriechy, spasenie je nám
dané skrze vieru v Neho a v Jeho meno (J 3:16; 20:31; Sk 16:31). V krste vodou sa s Ním
zjednocujeme, pretože sme spolu s Ním pochovaní v Jeho smrť a takisto spolu s Ním vstávame v
podobnosti Jeho vzkriesenia, aby sme "chodili v novote života." (Viď Rim 6:1-8).
Krst vodou v meno Ježiša Krista sa vykonáva podľa vzoru apoštolov, preto apoštolské cirkvi
vždy krstili v meno Ježiša Krista (Sk 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; 22:16). (Pozri tiež Rim 6:4; Kol
2:12; Gal 3:27.) Pri krste vodou vyslovujeme meno Ježiš na zmierenie (odpustenie) hriechov a
meno Ježiš je vyslovované nad nami. Týmto spôsobom vyjadrujeme svoju vieru v Jeho smrť za
odpustenie hriechov a skrze Jeho zmŕtvychvstanie vieru v nový život v Ňom. Keď pri krste
vodou používame meno Ježiš Kristus, napĺňame tým prikázanie Pána Ježiša, krstiť v jednotné a
spásonosné "meno Otca i Syna i Svätého Ducha" (Mt 28:19).
Prečo prijať Ducha Svätého?
Je to vlastne narodenie Ducha do Božieho kráľovstva (J 3:3; l Kor 12:13). Počas svojho
pôsobenia Ján Krstiteľ predpovedal, že Ježiš bude krstiť ľudí Svätým Duchom. Hoci Pán Ježiš

potvrdil, že tí, ktorí v Neho veria, príjmu Ducha Svätého, tento Duch im bol daný až po tom, keď
bol Pán Ježiš oslávený - po Jeho smrti a vzkriesení (J 7:37-39). Po svojom zmŕtvychvstaní Pán
Ježiš prikázal svojim učeníkom, aby zostali v Jeruzaleme dovtedy, kým neprijmú Ducha Svätého
(Lk 24:49; Sk 1:4-8).
V deň Letníc veriaci po prvý raz prijali Svätého Ducha (Sk 2:4) a odvtedy môže Svätého Ducha
prijať každý, kto verí v Pána Ježiša, činí pokánie zo svojich hriechov a dá sa pokrstiť v meno
Ježiša Krista (Sk 2:38-39). Ako nájdeme napísané v knihe Skutkov, Ducha Svätého prijali Židia
(Sk 2:4), prijali Ho aj Samaritáni (Sk 8:17), pohania (Sk 10:44-48) i učeníci Jána Krstiteľa (Sk
19:1-6). Tieto biblické príklady svedčia o tom, že dar Ducha Svätého je dostupný všetkým, bez
ohľadu na rasu, učenie, farbu alebo národnosť. Duch Svätý je Božou pečaťou v našich životoch a
zárukou nášho dedičstva večného života (Ef 1:13-14).
Ako môže človek prijať Svätého Ducha?
V súčasnosti človek prijíma Ducha Svätého takým istým spôsobom, ako Ho prijímali ľudia v
knihe Skutkov. Keď uveríme, činíme pokánie a dáme sa pokrstiť, sme pripravení prijať Ducha
Svätého. Pokánie a krst sú biblickým modelom, ktorý vierou prijímame na základe evanjelia a
vierou dovolíme Bohu, aby nás naplnil Svojím Duchom. Boh dáva Svojho Ducha všetkým, ktorí
Mu otvoria svoje srdcia vo viere a poslušnosti.
Ako človek zistí, že prijal Ducha Svätého?
Keď človek príjme Ducha Svätého, bude hovoriť v iných jazykoch tak, ako mu dáva Duch
vysloviť sa. Toto je biblický dôkaz naplnenia Duchom; hovorenie v jazykoch bolo prvým
znakom, daným ľudom v knihe Skutkov, keď prijali Ducha Svätého (Sk 2:4; 8:16-18; 10:44-47;
19:6). Hovorenie v jazykoch je zrejmým biblickým znakom toho, že človek prijal Svätého
Ducha.
Čo mám robiť, ak mám otázky ohľadom informácií, uvedených v tomto traktáte?
Ľudom, ktorí sa pýtali a mali otázky, Pán Ježiš povedal: "Veď spytuj(e)te Písma, lebo vy sa
domnievate, že v nich máte večný život, a ony sú to, ktoré svedčia o mne" (J 5:39). Ak máte
otázky, odpovede hľadajte v Biblii a nachádzajte pravdu. Potom vo viere čiňte pokánie, dajte sa

pokrstiť v meno Ježiša a prijmite Ducha Svätého. Keď tak urobíte, pripojíte sa k cirkvi, založenej
v knihe Skutkov a k miliónom ľudí všetkých národov celého sveta.
Nech je váš život vždy vedený a požehnávaný Božou láskou a milosťou.

