
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katechismus21 je inspirován projektem New City Catechism, který vznikl ve 

Spojených státech jako projekt zastřešený aliancí The Gospel Coalition. 

Původní anglický text vychází z historických reformačních katechismů a je 

upraven pro soudobého čtenáře. U jeho zrodu stál Timothy Keller, který jej 

připravil pro Redeemer Presbyterian Church v New Yorku (2012), jehož je 

zakladatelem a pastorem. 

Katechismus21 je pokusem převést New City Catechism do českého 

prostředí. Vlastní text otázek a odpovědí je převodem z anglického originálu, 

zkrácené odpovědi určené dětem jsou odlišeny barevně. Ke každé z 52 

otázek a odpovědí je připojen citát z biblických textů (používáme Český 

studijní překlad Bible), na našem webu naleznete i krátké komentáře, 

vybrané z teologické literatury, dostupné v češtině, která může být vhodným 

podkladem pro hlubší studium. Postupně budeme jednotlivé otázky 

doplňovat i krátkými videokomentáři.  

Naší touhou je, aby Katechismus21 se stal inspirací napříč evangelikálními 

církvemi v naší zemi. Nabízíme jej jako materiál k přemýšlení či studiu. 

Nedomníváme se, že naše odpovědi jsou ty jediné správné, a jistě by bylo 

možno doplnit i řadu dalších otázek. K většině otázek lze také říci ledacos 

navíc či jinak, nalézt přiléhavější ilustraci, doplnit jiný pohled, sáhnout po jiné 

literatuře. Jistě to není „poslední slovo“, kterým se církev snaží vzdělávat 

sebe sama a oslovovat svět. Ostatně, jak píše v úvodu ke „svému“ katechismu 

Tim Keller, v průběhu církevních dějin katechismy stále průběžně vznikaly. 

Zdálo se naléhavé a potřebné, aby na nich církve pracovaly pro svou vlastní 

potřebu, které se také v čase vyvíjela.   

Uvítáme proto vaši spolupráci i pomoc při dalším rozvoji projektu, kritickou 

reflexi, postřehy, komentáře, i zkušenosti s užíváním katechismu. Neváhejte 

nás kontaktovat! 

 

www.katechismus21.cz 



 
Část první 

Bůh, stvoření a pád, zákon 

 

Otázka 1   

Jaká je naše jediná naděje v životě i ve smrti? 

Naše naděje spočívá v tom, že nepatříme sami sobě, ale tělem i duší 

patříme v životě i ve smrti Bohu a našemu zachránci Ježíši Kristu. 

 

Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme 

Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. 

Řím 14, 7 – 8 

 

Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a 

jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. 

Proto svým tělem oslavujte Boha. 

1. Kor 6, 19 – 20 

 

Otázka 2   

Kdo je Bůh? 

Bůh je stvořitel a udržovatel všeho a všech. Je věčný, nekonečný, 

neměnný ve své moci a dokonalosti, dobrotě a slávě, moudrosti, 

spravedlnosti a pravdě. Nic se neděje bez něj a mimo jeho vůli. 

 

Panovníku, není ti rovného mezi bohy a tvým činům se nic nevyrovná. Všechny 

pronárody, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, Panovníku, budou oslavovat tvoje 

jméno, protože jsi veliký a konáš divy; jedině ty jsi Bůh. Ty však, Panovníku, jsi 

Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.  

Ž 86, 8 – 10. 15 

 

Otázka 3   

V kolika osobách existuje Bůh? 

V jediném pravém a živém Bohu jsou tři osoby: Otec, Syn a svatý 

Duch. Jsou stejné podstaty a rovné v moci a slávě. 

 

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se 

všemi vámi. 

2. Kor 13, 14 

 

Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna              

i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já 

jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. 

Mt 28, 19 - 20 

 

Otázka 4 

Jak a proč nás Bůh stvořil? 

Bůh stvořil člověka jako muže a ženu ke svému obrazu, abychom jej 

znali, milovali jej, žili s ním a oslavovali jej. Je správné, abychom my, 

kdo jsme byli stvořeni Bohem, žili pro jeho slávu. 

 

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, 

jako muže a ženu je stvořil.                                                                          Gen 1, 27 



 
 Otázka 5   

Co jiného Bůh stvořil? 

Bůh stvořil všechny věci svým mocným Slovem a celé jeho stvoření 

bylo velmi dobré; všechno opatroval svou láskyplnou péčí. 

 

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. 

Gen 1, 31 

 

Otázka 6   

Jak můžeme oslavovat Boha? 

Boha oslavíme tím, že se z něho radujeme, milujeme jej, důvěřujeme 

mu a posloucháme jeho vůli, přikázání a zákon. 

 

Budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš dbát na to, co ti svěřil, na jeho 

nařízení, práva a přikázání po všechny dny. 

Dt 11, 1 

 

Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát 

na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se 

přimknete. 

Dt 13, 5 

 

 

 

 

Otázka 7   

Co Boží zákon žádá? 

Osobní, úplnou a trvalou poslušnost; abychom milovali Boha celým 

svým srdcem, duší, myslí a silou, a milovali své bližní jako sami sebe. 

Co Bůh zakazuje, to nemáme nikdy dělat, a to, co přikazuje, máme činit 

vždycky. 

 

On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou 

duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu 

podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních 

spočívá celý Zákon i Proroci.“ 

Mat 22, 37 – 40 

 

Otázka 8   

Jak zní Boží zákon vyhlášený v 10 přikázáních? 

Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Neuděláš si modlu v podobě 

ničeho, co je na nebi, na zemi nebo pod zemí – nebudeš se ničemu 

takovému klanět ani to uctívat. Nebudeš zneužívat jméno svého 

Boha. Pamatuj na sedmý den, že ti má být svatý. Cti svého otce             

a matku. Nebudeš vraždit. Nebudeš cizoložit. Nebudeš krást. Nevydáš 

křivého svědectví. Nebudeš závidět. 

 

Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 

Ex 20, 3; Dt 5, 7 

 

 



 
Otázka 9   

Co Bůh žádá v prvním, druhém a třetím přikázání? 

V prvním žádá, abychom znali Boha a věřili mu jako jedinému 

skutečnému a živému Bohu. Ve druhém, abychom se vyhýbali 

modlářství a nectili Boha nesprávným způsobem. Ve třetím, abychom 

chovali Boží jméno v úctě a bázni a ctili také jeho Slovo a jeho skutky. 

 

Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, při jeho jménu 

přísahat. Nesmíte chodit za jinými bohy z božstev těch národů, které jsou 

kolem vás, 

Dt 6, 13 – 14 

 

Otázka 10   

Co Bůh žádá ve čtvrtém a pátém přikázání? 

Ve čtvrtém žádá, abychom v sedmém dni týdne trávili čas společnou            

i soukromou bohoslužbou, odpočinuli od všední práce, sloužili Bohu               

i druhým lidem, a tak si připomínali (a očekávali) věčné odpočinutí. 

V pátém, abychom milovali a ctili své rodiče, vážili si jich, podřizovali 

se jejich zbožné kázni a vedení a je-li potřeba, abychom se pak o ně 

postarali.  

 

Každý měj v úctě svou matku a svého otce. Dbejte na mé dny odpočinku. Já 

jsem Hospodin, váš Bůh. 

Lev 19, 3 

 

Otázka 11  

Co Bůh žádá v šestém, sedmém a osmém přikázání? 

V šestém žádá, abychom neškodili svým bližním, nechovali k nim 

nenávist a nepřátelství, ale byli pokorní a mírní, prokazovali lásku          

i našim nepřátelům. V sedmém, abychom se vyhýbali sexuální 

nemorálnosti a žili čistě a věrně, ať již v manželském nebo svobodném 

životě, a vyvarovali se všech nečistých skutků, pohledů, slov, myšlenek 

a žádostí a všeho, co by k nim mohlo vést. V osmém, abychom si 

nepřivlastňovali, co nám nepatří, a neodpírali pomoc či prostředky 

tam, kde můžeme být prospěšní. 

 

Vždyť přikázání ‚nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš‘ a kterákoli 

jiná jsou shrnuta v tomto slovu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sebe 

samého.‘ 

Řím 13, 9 

 

Otázka 12 

Co Bůh žádá v devátém a desátém přikázání? 

V devátém žádá, abychom nelhali a nepodváděli, ale vždy mluvili 

pravdu v lásce. V desátém, abychom byli spokojeni s tím, co máme         

a nezáviděli a nežárlili na to, co Bůh dal někomu jinému.  

 

Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: ‚Milovati 

budeš bližního svého jako sám sebe,‘ dobře činíte. 

Jak 2, 8 

 



 
Otázka 13   

Může někdo dokonale naplnit Boží zákon? 

Od Pádu nebyl žádný člověk schopen dodržet dokonale Boží zákon, 

ale každý z nás jej stále porušuje v myšlenkách, slovech i skutcích. 

 

Všichni, židé i pohané, jsou pod mocí hříchu, jak je psáno: ‚Nikdo není 

spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; 

všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není 

ani jeden. 

Řím 3, 9 – 12 

 

Otázka 14   

Což nás Bůh stvořil neschopné dodržet zákon? 

Ne, to vinou neposlušnosti našich prvních prarodičů, Adama a Evy, je 

celé stvoření padlé. Všichni se rodíme v hříchu a vině, porušeni ve své 

lidské přirozenosti, neschopni dodržet Boží zákon.  

 

Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt;              

a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. 

Řím 5, 12 

 

 

 

 

Otázka 15  

Pokud nikdo z lidí nemůže dodržet zákon, jaký je jeho 

význam a smysl? 

Díky zákonu můžeme znát Boží svatou přirozenost a vůli a také svou 

vlastní hříšnou přirozenost a neposlušnost našeho srdce. Můžeme tak 

vidět svou potřebu Zachránce. Zákon nás také učí a povzbuzuje, jak žít 

život hodný našeho Zachránce. 

 

Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn‘, neboť ze 

zákona pochází poznání hříchu. 

Řím 3, 20 

 

Otázka 16   

Co je hřích? 

Hřích je odmítání nebo přehlížení Boha ve světě, který on stvořil, 

vzpoura proti Bohu tím, že žijeme, jako by Bůh nebyl, nečinění toho, co 

Bůh žádá ve svém zákoně — což má za následek naši smrt a rozvrat 

celého stvoření.  

 

Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je 

porušení zákona. 

1. Jan 3, 4    

 

 

 



 
Otázka 17   

Co je modlářství? 

Modlářství znamená důvěřovat stvořeným věcem více, než Stvořiteli 

a očekávat svou naději, štěstí, význam a bezpečí od nich, spíše než od 

Boha.  

 

Můj lid spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen živé vody a vykopali si 

cisterny, puklé cisterny, které vodu neudrží. 

Jer 2, 13 

 

Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž 

jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. 

Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství: zaměnili slávu nepomíjitelného 

Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a 

plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže 

zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží 

tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal 

v moc hanebných vášní. 

Řím 1, 21 – 26 

 

Otázka 18  

Ponechá Bůh naši neposlušnost a modlářství bez trestu? 

Ne, každý hřích je činem proti Boží svrchovanosti, svatosti a dobrotě            

a proti jeho spravedlivému zákonu. To vzbuzuje spravedlivý Boží hněv 

proti našim hříchům; Bůh je proto potrestá svým spravedlivým soudem 

v tomto životě i v životě budoucím. 

 

Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem 

jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. Nenechte se od nikoho 

svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají.  

Ef 5, 5 – 6 

 

Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v 

nepravosti potlačují pravdu. 

Řím 1, 18 

 

Otázka 19   

Je nějaká cesta jak uniknout tomuto spravedlivému Božímu 

soudu a navrátit se zpět do Boží přízně? 

Ano, aby uspokojil svou spravedlnost, Bůh sám, z pouhého svého 

milosrdenství smířil nás se sebou samým a vykoupil nás z moci hříchu 

a z trestu za hřích, a to skrze Zachránce.     

 

Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za 

vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. 

Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý 

služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. 

Iz 53, 10 – 11 

 

 

 

 



 
Otázka 20   

Kdo je Zachránce? 

Jediným zachráncem je Pán Ježíš Kristus, věčný Syn Boží, v něm se Bůh 

stal člověkem a vzal na sebe trest za náš hřích. 

 

Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 

který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. 

1. Tim 2, 5- 6 

 

Část 2 

Ježíš Kristus, vykoupení, milost 

 

Otázka 21   

Jaký musí být Zachránce, aby nás přivedl zpět k Bohu? 

Musí být plně člověkem a plně Bohem. 

 

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda 

a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, 

Vládce pokoje.“ 

Iz 9, 5 

 

 

 

 

Otázka 22   

Proč musí být Zachránce plně člověkem? 

Jen v lidské přirozenosti nás mohl plně zastoupit v dokonalé 

poslušnosti celého zákona a vytrpět trest za lidský hřích; díky ní také 

může mít porozumění pro naše slabosti. 

 

Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným 

a věrným v Boží službě, a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel 

zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. 

Žd 2, 17 - 18 

 

 

Otázka 23  

Proč musí být Zachránce plně Bohem? 

Jen díky jeho božské přirozenosti jeho poslušnost a utrpení mohly být 

dokonalými a přinést užitek; jen tak mohl snést spravedlivý Boží hněv 

vůči hříchu a překonat smrt. 

 

Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své 

moci. 

Sk 2, 14 

 

 

 

 



 
Otázka 24   

Proč musel Zachránce Ježíš Kristus umřít? 

Protože smrt je spravedlivým trestem za hřích, Kristus pokorně zemřel 

na našem místě, aby nás vysvobodil z moci hříchu a jeho důsledků                  

a přivedl nás zpět k Bohu. Svou smiřující zástupnou smrtí nás Kristus 

zachránil od pekla a získal pro nás odpuštění hříchů, spravedlnost                

a věčný život. 

 

I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými 

skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby 

vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. 

Kol 1, 21 - 22 

 

Otázka 25   

Mohou být skrze Kristovu smrt očištěny všechny naše 

hříchy? 

Ano, protože Kristova smrt na kříži plně zaplatila cenu za náš hřích, 

mohl Bůh milostivě připočíst Kristovu spravedlnost nám, jako by byla 

naše vlastní a již nám naše hříchy nepřipočítává. 

 

Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm 

dosáhli Boží spravedlnosti. 

2. Kor 5, 21 

  

 

Otázka 26   

Co dalšího jsme získali Kristovou smrtí? 

Kristova smrt je počátkem vykoupení a obnovení celého padlého 

stvoření, neboť on svou mocí určil, aby každé věc byla k jeho slávě                 

a celému jeho stvoření k dobrému. 

 

On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve 

všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo 

smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření 

přinesla jeho oběť na kříži.                                                                                                           

     Kol 1, 18 - 20 

 

Otázka 27   

Jsou všichni lidé, kteří padli skrze Adama, také všichni skrze 

Krista zachráněni? 

Ne, jen ti, kteří jsou vyvoleni Bohem a sjednoceni vírou s Kristem. 

Přesto Bůh ve svém milosrdenství omezuje důsledky lidského hříchu                  

a umožňuje užívání stvoření ku prospěchu celého lidského pokolení.  

 

Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, 

tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou 

vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista. 

Řím 5, 17 

 



 
Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v 

jeho jméno. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z 

Boha. 

Jan 1, 12 - 13 

 

Otázka 28   

Co se stane s těmi, kteří se až do dne své smrti nepřipojili 

vírou ke Kristu? 

V den soudu přijmou přísný, ale spravedlivý výrok odsouzení. Budou 

vyvrženi z přítomnosti Boha do pekla, aby byli spravedlivě věčně 

trestáni. 

 

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v 

něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na 

svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není 

souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného 

Syna Božího. Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, 

ale hněv Boží na něm zůstává.“ 

Jan 3, 16 – 18.36 

 

A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. 

Zjevení Janovo 20, 15 

 

 

 

 

Otázka 29   

Jak můžeme být zachráněni? 

Pouze skrze víru v Ježíše Krista a jeho zástupnou smírčí smrt na kříži. 

Ačkoliv jsme stále vinni svou neposlušností vůči Bohu a stále jsme 

nakloněni ke zlému, přesto Bůh, bez jakéhokoliv našeho přispění, jen 

ze své pouhé milosti, připočetl nám dokonalou Kristovu spravedlnost, 

když činíme pokání a věříme v něho. 

 

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z 

vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. 

Ef 2, 8 - 9 

 

Otázka 30   

Co je skutečná víra v Ježíše Krista? 

Pravá víra v Ježíše Krista je uznání pravdivosti všeho, co Bůh zjevil ve 

svém Slově, důvěřování jemu, a také přijetí a spoléhání na něj 

samotného pro záchranu, kterou nám nabízí v evangeliu. 

 

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna 

Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. 

Gal 2, 20 

 

A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha,                      

a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. 

Jan 17, 3 

 



 
Otázka 31   

Čemu věříme pravou vírou? 

Věříme všemu, čemu nás učí evangelium. V „Apoštolském vyznání víry“ 

je tato víra vyjádřena těmito slovy: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, 

Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána 

našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl 

pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil 

do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na 

pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé a mrtvé. 

Věřím v Ducha svatého, svatou církev všeobecnou, společenství 

svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.  

 

Milovaní, … pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, 

jednou provždy odevzdanou Božímu lidu.    

                                                                      Juda 1, 3 

 

Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo 

věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. 

Řím 1, 16 

 

Otázka 32   

Co znamená ospravedlnění a posvěcení? 

Ospravedlnění znamená, že zásluhou Kristovy smrti a vzkříšení jsme 

prohlášeni za spravedlivé před Bohem. Posvěcení znamená, že díky 

práci Ducha Božího v nás tato spravedlnost roste a jsme tak 

oddělováni od světa a připodobňováni Kristu. 

 

Vyvoleným, kteří … byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, 

aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: 

Milost vám a pokoj v hojnosti. 

1.Pt 1, 1 – 2 

 

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána 

Ježíše Krista. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho 

Syna, tím spíš jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. 

Ř 5:1,10,17 

 

 

Otázka 33   

Mají ti, kdo věří v Krista, hledat svou záchranu skrze své 

vlastní skutky? 

Ne, nemají, neboť vše nezbytné k záchraně je k nalezení v Kristu. 

Snažit se o záchranu vlastním úsilím a dobrými skutky znamená 

odmítat, že Kristus je jediný Vykupitel a zachránce. 

 

Víme, 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‘. 

Gal 2, 16 

 

 



 
Otázka 34   

Jsme-li tedy vykoupeni pouhou milostí a Kristem 

samotným, máme konat dobré skutky a poslouchat Boží 

Slovo? 

Ano, protože Kristus nás vykoupil svou krví, ale také obnovil svým 

Duchem. Tak naše životy mohou ukazovat a zrcadlit lásku a vděčnost 

Bohu; tak můžeme být ujištěni ve své víře jejím ovocem, a tak mohou 

být našim zbožným jednáním ostatní lidé získání pro Krista. 

 

Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející 

Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého 

podivuhodného světla. Kdysi jste ‚vůbec nebyli lid‘, nyní však jste lid Boží; pro 

vás ‚nebylo slitování‘, ale nyní jste došli slitování. Milovaní, v tomto světě jste 

cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, 

které vedou boj proti duši, a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás 

osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu ‚v den 

navštívení‘. 

1.Pt 2, 9 – 12 

 

Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh 

předem připravil, abychom v nich žili. 

Ef 2, 10 

 

 

 

 

 

Otázka 35   

Jsme zachraňováni milostí skrze víru, kde však se ta víra 

bere? 

Všechny dary, které přijímáme od Krista, dostáváme skrze svatého 

Ducha, včetně samotné víry. 

 

Ukázala se dobrota a láska našeho Zachránce Boha: On nás zachránil ne pro 

spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil 

nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. 

Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, 

Tit 3, 4 – 6 

 

Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z 

mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k 

záchraně, neboť Písmo praví:‚Každý, kdo v něho věří, nebude zahanben.‘ Víra 

je tedy ze slyšení zvěst a zvěst skrze slovo Kristovo. 

Řím 10, 9 – 11.17 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Část třetí 

Svatý Duch, obnovení, růst v milosti 

 

Otázka 36   

Co věříme o Duchu svatém? 

Věříme, že je Bůh, spoluvěčný s Otcem a Synem, a že jej Bůh dává 

nevratně všem, kdo uvěří. 

 

Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – 

Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. 

Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. 

Jan 14, 16 - 17 

 

Otázka 37   

Jak nám svatý Duch pomáhá? 

Svatý Duch nás usvědčuje z hříchu, utěšuje nás, vede nás, dává nám 

duchovní dary a touhu poslouchat Boha; uschopňuje nás modlit se a 

rozumět Božímu Slovu. 

 

Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘. V každý čas se 

v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se 

přimlouvejte. 

Ef 6, 13 – 18 

 

Když přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude 

mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít. 

On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. 

Jan 16, 13 -14 

 

Otázka 38   

Co je modlitba? 

Modlitba je vylévání našich srdcí Bohu ve chválách, v prosbách, ve 

vyznávání hříchů a díkuvzdáních. 

 

Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. 

Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše 

útočiště. 

Ž 62, 8 – 9 

 

K tobě, jenž vyslýcháš modlitby, přichází veškeré tvorstvo. 

Ž 65, 3 

Otázka 39   

S jakým postojem se máme modlit? 

S láskou, vytrvalostí a vděčností; v pokorném podřízení Boží vůli,                       

s vědomím, že zásluhou Kristovou Bůh naše modlitby vždycky slyší. 

 

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a 

předkládejte své žádosti Bohu. 

Fil 4, 6 

 



 
V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. 

Ř 12, 12 

 

Otázka 40   

Jak se máme modlit? 

Celé Boží slovo nás učí a inspiruje, jak se máme modlit, včetně 

modlitby, kterou nás naučil sám Ježíš. 

 

Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský                              

i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem 

posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich 

srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi 

bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat 

Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností 

Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade 

všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď 

sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. 

Ef 3, 14 - 21 

 

Otázka 41   

Co je Pánova modlitba? 

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království 

tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej 

nám dnes. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim 

viníkům. Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé 

jest království i moc i sláva na věky. Amen.  

 

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno… 

Mt 6, 9 

tázka 42   

Jak máme číst Boží slovo a naslouchat mu? 

S pokorou, připraveným srdcem a s modlitbou, tak, abychom je mohli 

přijímat s vírou, ukládat ve svých srdcích a naplňovat ve svých 

životech. 

 

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení,                                    

k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl 

náležitě připraven ke každému dobrému činu. 

2.Tim 3, 16 - 17 

 

Otázka 43   

Co jsou svátosti? 

Svátosti dané Bohem a ustanovené Kristem, křest a Pánova Večeře, 

jsou viditelnými znameními, že jsme spojeni jako společenství víry jeho 

smrtí a vzkříšením. Když je užíváme, Duch svatý ještě plněji potvrzuje                  

a pečetí zaslíbení, daná nám v evangeliu. 

 

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. 

Řím 6, 4 

 



 
Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které 

se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak, když bylo po večeři, 

vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se 

za vás prolévá.“ 

Luk 22, 19 - 20 

 

Otázka 44   

Co je křest? 

Křest je obmytí vodou ve jménu Otce, Syna a svatého Ducha; křest 

vyjadřuje a pečetí naše přijetí do Krista, očistění od hříchů                                 

a sebevydání Pánu a jeho církvi a vykročení na cestu nového života. 

 

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce                      

i Syna i Ducha svatého 

Mt 28, 19 

 

Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. 

Mar 16, 16 

 

Otázka 45   

Smývá křest skutečně hříchy? 

Nikoliv; pouze krev Kristova a obnovení Duchem svatým nás může 

očistit od hříchů. 
 

Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství 

mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 

Jan 1, 7 

Otázka 46   

Co je Pánova večeře?   

Kristus přikázal všem křesťanům jíst chléb a pít z jednoho kalicha na 

vděčné připomenutí jeho a jeho smrti. Pánova večeře je oslavou Boží 

přítomnosti v našem středu; přivádí nás do společenství s Pánem                        

a mezi námi vespolek; sytí naše duše; předjímá den, kdy budeme jíst                  

a pít s Kristem v království jeho Otce. 

 

Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl 

zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo, které se za 

vás vydává; to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: 

„Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete 

píti, na mou památku.“ Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, 

zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. 

1.Kor 11, 23 – 26 

 

Otázka 47   

Doplňuje Pánova Večeře něco ke Kristově smírnému dílu? 

Nikoliv, Kristus zemřel jednou pro vždy a pro všechny. Večeře Pánova 

je smluvní pokrm, oslavující Kristovo smiřující dílo; je také zamýšlena 

pro posílení naší víry a předchuť budoucí hostiny. Ti však, kteří se 

účastní s neobráceným srdcem, jedí a pijí ke svému odsouzení. 

 

Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za 

nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen 

Duchem. 

1.Pt 3, 18 



 
Kde je odpuštění hříchů, tam už není potřeba oběti za hřích. 

Žd 10, 18 

 

Otázka 48   

Co je církev? 

Bůh kvůli sobě samému vyvoluje a uchovává společenství vyvolených 

k věčnému životu a sjednocených ve víře, kteří milují, následují, 

uctívají Boha a učí se od něho. Bůh toto společenství vysílá zvěstovat 

evangelium a zpřítomňovat Kristovo království v tom, jak společně žijí              

a milují se navzájem.   

 

Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako 

první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu. 

2.Tes 2, 13 

 

Otázka 49   

Kde je Kristus nyní? 

Kristus třetího dne po své smrti vstal tělesně z hrobu a posadil se po 

pravici svého Otce, aby vládnul svému království a přimlouval se za 

nás, dokud se opět nevrátí, aby soudil a obnovil celý svět. 

 

Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a 

posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i 

panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v 

budoucím. 

Ef 1, 20 – 21 

 

Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a 

přimlouvá se za nás! 

Ř 8, 34 

 

Otázka 50   

Co pro nás znamená Kristovo vzkříšení? 

Kristus porazil hřích a smrt svou vlastní fyzickou smrtí a vzkříšením, 

proto všichni ti, kteří mu věří, jsou probuzeni k novému životu 

v tomto světě a budou vzkříšeni k věčnému životu ve světě věku 

budoucím. Tak, jako budeme my sami jednoho dne vzkříšeni 

z mrtvých, bude i tento svět jednoho dne cele obnoven. Avšak ti, kteří 

nevěří v Krista, budou probuzeni k věčné smrti. 

 

Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste 

se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z 

mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s 

ním k životu. 

1.Tes 4, 13 – 14 

 

Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů – neboť tvorstvo 

bylo vydáno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je poddal – a má 

naději, že ono samo bude vysvobozeno z otroctví zániku do slavné svobody 

Božích dětí. 

Ř 8, 19 - 21 

 

 

 



 
Otázka 51   

Jaký užitek nám plyne z Kristova nanebevstoupení? 

Kristus, když odešel fyzicky z tohoto světa pro naše dobro, stejně jako 

kvůli němu do tohoto světa přišel, nás zastupuje a obhajuje před 

trůnem svého Otce, přimlouvá se za nás, připravuje nám místo                   

a posílá nám svého Ducha. 

 

Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je 

odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici 

Boží a přimlouvá se za nás! 

Řím 8, 33 – 34 

 

Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na 

Boží pravici. 

Kol 3:1  

 

Otázka 52   

Co pro nás znamená naděje věčného života? 

Připomíná nám, že tento přítomný padlý svět není vším, co existuje; 

brzy již budeme žít a těšit se s Bohem v jeho věčném novém městě, 

v nových nebesích a nové zemi, kde budeme plně a navždy 

vysvobozeni od hříchu a obdržíme nové, vzkříšené tělo uprostřed 

obnoveného, proměněného celého stvořeného světa.  

 

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly 

a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, 

nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel 

jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude 

přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a 

setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už 

nebude – neboť co bylo, pominulo.“ 

Zj 21, 1 – 4 

 


