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Koloským 2:6  Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. 
7  V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, 
znovu a znovu vzdávejte díky. 
8  Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských 
bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. 
9  V něm je přece vtělena všechna plnost božství; 
10  v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. 
11  V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením 
celého nevykoupeného těla. 
12  S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí 
vzkřísil z mrtvých. 
13  Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním 
a všechny viny nám odpustil. 
14  Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. 
15  Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. 
 
Křest  - smlouva s Bohem 
 - veřejné vyznání víry: patřím Ježíši 
 - smrt starého člověka, a zrození nového 
 - 
 - vštípení (transplantace) do Krista - žije ve mně Kristus a já žiji v něm (s ním) 
 

Galatským 2:19-20  Jsem ukřižován spolu s Kristem,  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. 

 
Začátek něčeho nového. 

2 Korintským 5:17  Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 
18  To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista 

 
Nová cesta: 

 Boží dotek, pokání, víra, znovuzrození (nové narození) 

 křest - to, co se stalo v srdci dávám najevo veřejně 

 křest je start, ne cíl! Stojíme na nové cestě, máme před sebou nový cíl, máme  nového vůdce 

 jak dál? 
 
Pavel píše: 

Koloským 2:6  Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. 
V celém tom oddíle se stále (7-8x) opakuje jedna myšlenka: já a Kristus jsme pevně spojeni. On žije ve 
mě a já žiji v něm.  

Koloským 2:6  Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. 
7  V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy... 
10  v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. 
11  V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením 
celého nevykoupeného těla. 
12  S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou 
mocí vzkřísil z mrtvých. 
13-15  Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu 
spolu s ním a všechny viny nám odpustil.  Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti 
nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.  Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu 
a slavil nad nimi vítězství. 

 
Co to znamená: žijte v Kristu Ježíši? 



CB Kladno, 29.6.2014, křest  strana 2 

Máme přátele, (Martin a Jana Houdkovi).  
Jana onemocněla, přestávaly ji fungovat ledviny, ale nejen to, ledviny se začaly zmenšovat a ztrácet.  
Byla stále více unavená, jako by z ní utkal život. 
Proces se nedal zastavit. Jediná šance byla transplantace. 
Její manžel byl vhodný dárce, a tak se rozhodl, že jí jednu svou ledvinu daruje. 
Lékaři se na začátku obávali toho, aby s darovanou ledvinou nenastal stejný problém, že by se opět 
začala zmenšovat, ale dospěli k názoru, že by k tomu dojít nemělo. 
Asi před třemi měsíci tedy došlo k operaci. 
Díky Bohu jsou oba v pořádku. Janě jako by se vrátil život. Dříve udělala pár kroků a musela si jít na 
několik hodin lehnout, dnes funguje normálně. Martin je sice více unavený, ale od příštího měsíce už 
chce začít pracovat. 
Takže Jana má v sobě Martinovu ledvinu... 
Když jsme se s ním minulý týden setkali, dělal si legraci a říkal nám: Musel jsem jí dát návod, jak má s 
tou ledvinou zacházet, to víte je moje, a já nejlépe vím, na co je zvyklá a co potřebuje... 
 
Je to nádherný obraz. 
Jako se Martin obětoval, aby zachránil život Jany a dal ji svou ledvinu, tak se Kristus obětoval, aby nás 
zachránil před věčným zahnutím. 
Zemřel za nás, vzal na sebe naše hříchy, jak říká Pavel:  

Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.   
 
Zaplatil za nás, odpustil nám, smířil nás s Bohem, a dal nám nový, věčný život. 
Tak jako Jana nosí v sobě Martinovu ledvinu, tak my v sobě nosíme Ježíše. On vstoupil do našeho 
srdce, naše tělo je chrámem Ducha svatého. On prostoupil naše myšlení, takže Pavel říká:  

1 Korintským 2:16  ... My máme mysl Kristovu. 
 
On je v nás - ale zároveň platí, že my jsme v něm.  
On je ve mě, v Hance, v Petrovi, v Matějovi, v každém z Vás, kdo jste mu dali svůj život, 
ale zároveň my jsme v něm. My společně, protože Kristus je jeden, a v něm jsme my všichni. Proto je 
zde církev. Jsme tak různí, že bychom se nikdy nedali dohromady, ale díky tomu, že jsme v Kristu, 
prožíváme jednotu. Je to tajemství. Je to zázrak. Je to Boží div. Pavel hovoří o církvi, tedy o nás, jako o 
nevěstě Kristově. (Církev - všichni, kdo s Kristem zemřeli a s ním vstali k novému životu. Ve všech 
generacích lidského pokolení. Ti, kteří toto vyhlíželi a očekávali ještě dříve než se Ježíš narodil, i my, 
kteří žijeme 2000 let po jeho smrti a vzkříšení. Lidé všech národů, ras, kmenů, jazyků (Zjevení 11,9) 
barev pleti, společenského postavení - to je Kristova církev). 
 
Je zde rovina individuelní - On ve mě 
a společná, kolektivní: my v Něm - v Kristu! 
 
Nosíme v sobě Krista. Koluje nám v žilách jeho krev, máme v buňkách jeho geny, díváme se jeho 
očima, mluvíme jeho ústy (na místě Kristově vás prosím: smiřte se s Bohem), přemýšlíme jako On. 
 
Když toto čtu v Bibli, a pak se podívám na svůj život, zkontroluji své oči, jazyk, myšlenky, říkám si, 
počkej, tohle nějak nehraje!  
Zrovna včera se můj jazyk vymkl Kristově kontrole...  krev se ve mě vařila - zlostí, a mozek byl naplněn 
myšlenkami na pomstu, ne na odpuštění... 
 
Jak to tedy je? 
Koloským 2:6  Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. 
 
Jak říkal v legraci Martin: Jano, máš mou ledvinu, já vím, co potřebuje, musím ti dát návod jak ji 
používat... 
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Pán Ježíš nás chce učit jak žít život, který do nás vložil. 
Jak ponechat prostor jeho genům, jak nechat proudit jeho krev, jak se podřizovat jeho myšlení, 
vidění, jak se učit být jeho ústy. 
 
Křest je start, narodili jsme se do Božího království a Pán Ježíš nás skrze své slovo a skrze Ducha 
svatého chce učit, jak v něm žít. 
 
Není to něco automatického. Protože jsme svobodné bytosti, záleží na nás, jak s Jeho životem v nás 
naložíme. 
 
Žijte v Kristu Ježíši, říká Pavel. Říká to těm, kteří ho přijali jako Pána. 
To není slovo pro nevěřící, nebo hledající, ale pro ty, kteří se s Ježíšem setkali, kterých se dotkl, 
kterým odpustil hříchy, kteří se nechali obmýt jeho krví.  
 
Zapusťte v něm kořeny - čerpejte od něj sílu, moudrost, trpělivost, lásku, pokoj, radost, život. On je 
zdroj vašeho života... 
Na něm postavte základy - své rozhodování, reakce na situace, které přicházejí, životní styl, názory, 
postoje, to vše ať je založeno na Kristu. On je skála, to, co řekl je pevné, nemění se to, přetrvá to 
generace.  
Pevně se držte víry, znovu a znovu vzdávejte díky 
důvěřovat Ježíši, připomínat si, co pro nás udělal, mít vděčné srdce - to je to k čemu nás Boží slovo 
vede. 
 
 
Křest je start, začátek, Kristus vstoupil do našeho srdce, stal se Pánem našeho života. 
A já se rozhoduji každý den, každý okamžik) - chci žít v něm a nebo mimo něj? 
 
Já, pokud mám mluvit sám za sebe, chci žít v Něm. Chci žít v Kristu Ježíši! 
 
A víte co je úžasné na Pánu Ježíši? 
I když někdy zapomenu, nebo selžu, i když jsem mu někdy nevěrný, On zůstává věrný. 
Mohu se kdykoliv vrátit, vyznat hřích, prosit za odpuštění a znovu odpočinout v jeho náruči.  
 
 
Žijte v Kristu Ježíši! 
to je výzvy pro vás, křtěnce, to je výzvy pro mne, a to je výzva pro každého z Vás! 
 
Je to podaná ruka, je to nabídka, je to pozvání. 
 
Jak odpovíme, to záleží na každém z nás. 
 
Když budou křtěnci vyznávat svou víru, a slibovat, že chtějí žít v Kristu Ježíši, můžeš i ty spolu s nimi 
odpovědět: vyznávám, slibuji - a obnovit tak svůj křest, svůj slib Bohu. 
 
 
 
 
 


