jeho nevinu, přehodili přes něj kvůli posměchu šarlatově rudý
plášť (Jan 19,2). Červená barva tak symbolizuje naše hříchy,
které Ježíš musel nést. Díky bezmeznému Božímu slitování se
následující slova stala realitou pro každého, kdo přijímá Ježíše
Krista jako svého osobního Pána a Zachránce: „I kdyby vaše
hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh…“ (Izajáš 1,18).

Jak tedy mohu získat odpuštění?
Bůh nám v Bibli říká, že k němu smíme přijít jako děti! Nemusíme
se nejprve sami nějak vylepšit, to stejně nezvládneme. Musíme
před ním být ale upřímní a pak smíme Boha přímo poprosit
o odpuštění a záchranu. Pokud je něco takového i vaším přáním,
tak se smíte na Boha obrátit volně formulovanou modlitbou třeba následovně:
„Pane Ježíši Kriste, vím, že jsi pro mne zemřel na
kříži, abys na sebe vzal i mé hříchy. Hluboce lituji
všech svých provinění a přijímám zcela osobně
Tvé odpuštění. Prosím Tě, buď mým Pánem
a Zachráncem. Děkuji za to, že Ti smím důvěřovat
a že jsi mi odpustil a že mi dokonce dáváš věčný život.
Amen“.

„I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat,
zbělejí jako sníh…“
(Izajáš 1,18).

Upřímnou modlitbu za odpuštění hříchů a za záchranu Bůh vždy
vyslyší, to nám zaručuje ve svém Slově, v Bibli. Můžeme se na to
plně spolehnout. „Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem,
kdo ho vzývají v opravdovosti. Naplňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší
jejich křik a jde je zachránit“ (Žalm 145, 18-19).

Boží dar – plášť spravedlnosti:

Odstraňovač
skvrn

Když se pokoušíme žít dál v naší vlastní samospravedlnosti, tzn.
bez odpuštění hříchů, tak je toto Bohem vnímáno jako poskvrněný
šat (Izajáš 64,5). Bůh zná náš bídný stav a naši hlubokou vnitřní
touhu po čistotě. Ve svém Slově (Izajáš 61,10) nám slibuje, že
každý člověk, jemuž jsou odpuštěny hříchy, získává od Boha „plášť
spravedlnosti“ (Izajáš 61,10).
Každý, kdo přijme Ježíše Krista jako svého Pána a Zachránce (Jan
1,12) a vyzná své hříchy před Bohem, je před ním ospravedlněn.
Bůh ho pak již nevidí jako hříšníka, nýbrž jako své milované dítě,
protože z něj Ježíš Kristus sejmul jeho hříchy. Bůh nám dále
slibuje, že nám bude nablízku se svou pomocí i v těch obyčejných
věcech našeho života, protože on je živý a jednající Bůh! Určitě se
vyplatí, abychom Mu důvěřovali!
Naše občanské sdružení zasílá zdarma jednu z nejznámějších částí
Bible – Janovo evangelium nebo další stručné texty k důležitým
otázkám našeho života (rodina, výchova, volba životního
partnera, strach a starosti a také svědectví lidí o tom, jak byli
Bohem zbaveni různých závislostí (např. na alkoholu a drogách).
Bezplatně od nás získáte také obrázkové publikace pro děti. Rádi
také odpovíme na všechny vaše otázky.

KPK – Kristus pro každého, o.s.
V Kopečku 89, 500 03 Hradec Králové Tel. 605711539
info@ikpk.cz www.ikpk.cz www.par-slov-o-zivote.cz

Užitečný rádce pro každého

Stává se to každému z nás a to opakovaně: své oblíbené
oblečení nebo krásný nový ubrus vylepšíme pořádnou
a nepřehlédnutelnou špinavou skvrnou. Je celá řada
možností, čím vším se dá něco znečistit. Určitě proto oceníme
stručné rady, které nám napoví jak správně odstraňovat ty
nejběžnější skvrny.
Skvrna od trávy: u bavlněných tkanin skvrnu potřete
troškou másla a potom vymyjte horkou mýdlovou vodou.
Pokud je skvrna staršího data, nakapejte na ni ještě před
vymytím trochu citrónové šťávy.
Mastná skvrna: měli byste ji preventivně ošetřit tekutým
pracím prostředkem. Ten nechte působit asi hodinu.
Potom vyperte na nejvyšší možnou teplotu, která je
povolená na etiketě.
Skvrna od špenátu: setřete ji syrovou bramborou
a potom důkladně vyperte.
Skvrna od krve: ta obsahuje bílkovinu. Proto ji nejprve
vypláchněte studenou vodou, pak nechte na skvrnu
působit tekutý prací prostředek a na závěr vyperte.
Olejová skvrna: nejprve do ní vetřete mycí prášek určený
pro myčku nádobí, nechte ho nějakou dobu působit
a nakonec normálně vyperte.
Žvýkačka přilepená na látce: vložte oblečení na 1-2
hodiny do mrazáku, pak zkuste opatrně žvýkačku vydrolit.
Návazně na to nechte na skvrnu působit tekutý prací
prostředek a nakonec normálně vyperte.

Skvrna z ovoce: v žádném případě ji neodstraňujte
pomocí mýdla, nýbrž pouze octem nebo citrónovou
šťávou. Potom pořádně opláchněte a normálně vyperte.
Skvrna od propisovací tužky: vytrvale ji potírejte lihem
a potom důkladně vyperte.
Skvrna od červeného vína: čerstvou skvrnu posypte
solí, na starší skvrnu nakapejte nejprve citrónovou šťávu.
Je možné také použít čirý přípravek na čištění oken
s obsahem alkoholu. Potom látku krátce namočte do vody
a následně normálně vyperte.

Další skvrny:
V Číně se vypráví příběh o jedné pilné paní, která žila kdesi
v horách. Jednoho dne chtěla mít krásnější a čistější prádlo než
její sousedky. Proto si koupila zvláště drahý prací prostředek a její
prádlo bylo díky tomu skutečně mnohem bělejší a jasnější než
prádlo u sousedů. Odpoledne pak napadl na horách čerstvý sníh.
Žena šla po nějaké době sebrat prádlo ze sušáku, přitom se ale
pořádně vyděsila!
Oproti bělostnému sněhu ozářenému sluncem působilo její
prádlo jen šedivým a zašlým dojmem! Kdo jí to prádlo tak strašně
znečistil? Potom si ale povšimla, že její prádlo vypadá stále lépe
než prádlo sousedů.
A tak tomu je i v našem osobním životě. Když se poměřujeme
se sousedy, přáteli nebo známými, pak náš život nevypadá tak
špatně. Přesto ale víme, že máme mnoho věcí v nepořádku.
To jsou ty skvrny, které druzí lidé na první pohled nevidí, přesto
nás ale mohou zatěžovat více než jen znečištěné oblečení.
Nazýváme to jednoduše nečisté svědomí. Nemusíme dělat ani
mimořádně špatné věci, stačí už jen zlé myšlenky nebo ošklivá
slova o druhých lidech. Často se pak pokoušíme naše svědomí
ignorovat, avšak nezvládáme to a nemáme proto vnitřní pokoj.

Tragicky poskvrněné svědomí:
Bible nazývá poskvrněné svědomí hříchem. Každý člověk má
tyto nečisté skvrny, protože každý z nás nespočetně často
zhřešili (Bible: Římanům 3,23). Bůh je ale svatý a spravedlivý.
Ve srovnání s Boží dokonalostí vypadá náš život jako špinavý
hadr na podlahu. Jednoho dne zemřeme a budeme stát před
Bohem. Tím nejtragičtějším pak bude to, že se tam náhle zjeví
veškerá nečistota celého našeho života. Protože je Bůh svatý
a spravedlivý, nemůže v nebi strpět žádný hřích. My sami
musíme nést trest za naše hříchy, proto budeme věčně odděleni
od Boha na místě trýzně a bolesti (Římanům 6,23). Proto je pro
nás nezbytné vědět, jak může být nás život opět očištěn!

Očištění poskvrněného svědomí:
Mnozí lidé se pokoušejí toto znečištění sami ošetřit a to
především dobrými skutky, návštěvami v kostele nebo
přiblížením se Bohu prostřednictvím nějakého náboženství. To
ale nefunguje, tím se naše duše opětovně neočistí. Tím velkým
problémem nečistého svědomí je totiž to, že ho člověk samotný
očistit nemůže. Co tedy ale můžeme dělat?
Bůh nám nabízí řešení! V Bibli čteme, že nás Bůh miluje.
Nechce, abychom zemřeli bez odpuštění našich hříchů a kvůli
tomu zůstali od Něj věčně odděleni (1. Timoteovi 2,4). Bůh učinil
nepochopitelnou věc: sám se stal člověkem a přišel na Zemi,
jeho jméno je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus byl člověkem i Bohem
současně, proto byl schopen žít bez jediného hříchu. Nosil bílé
roucho, které symbolizovalo jeho dokonalou čistotu (Matouš
17,2). Abychom mohli získat odpuštění našich hříchů, musel na
sebe vzít trest, který jsme si zasloužili, někdo jiný a takový, který je
sám zcela bez hříchu. To mohl být pouze Ježíš Kristus. Dobrovolně
na sebe vzal naše provinění když zemřel na kříži na vrchu
Golgata. Když Ježíše postavili před soud a odsoudili, ho i přes

