Příloha č. 1

Vyznání víry Křesťanského sboru Pyšely
Vyznání víry KSP vychází z poznání Bible a z působení Ducha Svatého.

Věříme v trojjediného Boha Otce, jeho Syna Ježíše Krista i Ducha Svatého. Věříme, že
je Bible záznamem neomylného Božího slova. Věříme, že jsou všichni lidé od
narození odloučeni od Boha a žijí ve hříchu.
Věříme, že mají všichni lidé svobodnou vůli přijmout či zcela odmítnout vykoupení ze
hříchu nabídnuté Bohem skrze oběť jeho syna Ježíše Krista. Věříme, že svou smrtí
ukřižováním odstranil naší hříšnou podstatu před Bohem. Věříme v jeho
zmrtvýchvstání, které potvrdilo úplného vítězství člověka nad smrtí. Věříme, že je
Ježíš Kristus jedinou cestou k věčnému životu s Bohem darovanému v hojnosti (Jan
10:10).
Věříme v existenci jedné, všeobecné církve, která je společenstvím všech věřících v
Ježíše Krista žijících v minulosti, přítomnosti i budoucnosti po celém světě. Věříme,
že svou církev vede živý Pán a Vládce Ježíš Kristus.

Bůh Otec (Hospodin)
Věříme, že Bůh Otec, je Stvořitelem všeho a jediným absolutním a všemohoucím
vládcem. Je nezávislý a svrchovaný nad vším stvořením a celým vesmírem. Je
neměnný a svatý, proto je také oddělen od hříchu. Přesto umožňuje lidem s ním
navázat osobní vztah.

Bůh Syn (Pán Ježíš Kristus)
Věříme, že Pán Ježíš Kristus přišel z nebe od Boha Otce a sestoupil ze své Božské
podstaty na úroveň člověka. Narodil se z panny, stal se Bohem v lidské podobě (plně
Bůh a plně člověk) a žil na zemi zcela bez hříchu.

Věříme, že je jediným prostředníkem mezi Bohem Otcem a člověkem. Je Pánem a
Vládcem našeho života. Věříme, že je hlavou svého těla církve. Že je věčně živým
Králem světa, který vládne navždy a bude soudcem všech lidí.
Věříme, že Ježíš Kristus dosáhl našeho vykoupení skrze oběť smrtí na kříži. Jeho
smrt byla zástupná za naše provinění a umožnila usmiřující právní nárok za naše
odloučení od Boha. Tato oběť zcela zabezpečila vykoupení a spasení od hříchu všem,
kteří Jeho oběti na Golgatě uvěří.
Věříme, že na základě smrti Ježíše Krista, a Jeho zmrtvýchvstání, je člověk zcela
osvobozen od věčného odloučení od Boha Otce ze smrti (trestu za hřích) a prohlášen
za spravedlivého. Dostává věčný život a stává se součástí církve (Boží nebeské
rodiny).
Věříme, že Bůh skrze Ježíšovo vzkříšení ze smrti potvrdil jeho Božskou podstatu a
potvrdil, že přijímá usmiřující oběť za hříchy lidí. Ježíšovo tělesné vzkříšení je také
zárukou budoucího vzkříšeného života po tělesné smrti pro všechny věřící. Věříme, že
Ježíš Kristus se vrátí v budoucím druhém příchodu.

Bůh Duch Svatý
Věříme v Ducha Svatého, v jeho duchovní podstatu a zároveň Boží totožnost. Duch
Svatý je nedílnou součástí Boha Otce a Syna Ježíše Krista. Věříme, že je Duch Svatý
přítomen na zemi a naplňuje Boží vůli ve vztahu ke všem lidem i celému stvoření.
Duch Svatý je přímluvce před Bohem Otcem zaslaným po odchodu Ježíše, ale jeho
přítomnost na zemi je od počátku stvoření.
Věříme, že působí svou neviditelnou duchovní mocí a způsobuje poznání Boha Otce
a znovuzrození skrze Pána Ježíše Krista. Způsobuje obřezání srdce od hříchu a
duchovní křest člověka ke znovuzrození do duchovního života v Kristu našem Pánu.
Věříme, že je součástí našich životů, které posvěcuje, řídí a posiluje ve službě, tedy
naplňuje Boží přítomností naše životy, které pečetí do dne vykoupení a dává věřícím
všechny duchovní dary.

Bible - Boží Slovo
Věříme, že Bible (66 knih Starého i Nového zákona) je písemné zjevení Pravdy lidem
sepsané na popud Ducha svatého a představuje pro člověka zjevení dokonalého Slova
Božího.
Věříme, že Bible je v každém slově inspirovaná a neomylná. Bible je zároveň popisem
Pravdy a praktickou příručkou pro život věřícího.

Člověk (lidé, lidstvo)
Věříme, že první muž a žena (Adam a Eva) byli Bohem stvořeni podle Jeho obrazu a
podoby. Byli stvořeni jako svobodné bytosti bez hříchu, obdařené morálními
hodnotami a zodpovědností jako blízcí partneři Boha Otce a s úkolem vládnout a
hospodařit všemu pozemskému stvoření.
Věříme, že skrze porušení příkazu od Boha člověk (Adam) poznal zlo a učinil první
hřích. Poznáním zla se v člověku rozmohla touha po zlu, která jej zcela oddělila od
Boha do zatracení bez možnosti návratu k Hospodinu. Tím člověk způsobil nutnost
oddělení od Boha a uvedl na sebe trest v podobě smrti (duchovní i tělesné).

Spása a vykoupení
Věříme, že existuje vykoupení ze života v zatracení, které nabízí Bůh (Hospodin)
skrze Pána Ježíše Krista.
Věříme, že spasení není na základě lidských zásluh nebo skutků, ale jako projev Boží
milosti na základě vykoupení Božím Synem Ježíšem Kristem a jeho obětí za naše
přestoupení. Spasení je nezasloužený dar získaný na základě projevené víry, pokání a
vyznání své hříšné podstaty a znovu narození do nového duchovního života v Kristu
našem Pánu.
Věříme, že spasený a vykoupený člověk je skrze Ducha Svatého neustále posvěcován
a očišťován. Věříme, že každodenní posvěcení pomáhá člověku vrůstat do poznání
jeho slova (Bible), do umění milovat Boha a ostatní lidi bez rozdílu tak, jako to umí
Pán Ježíš Kristus, který v nás roste.
Věříme, že i když jsme vykoupeni a obmyti od hříchu, jsme přesto každodenně s
hříchem konfrontováni v našem těle, které je součástí pozemského světa. Přesto nám
Bůh nabízí možnost tyto hříchy jemu vyznávat a skrze sílu a moc Ducha Svatého s
nimi bojovat, abychom rostli do podoby Pána Ježíše Krista.

Církev
Věříme, že všichni, kdo věří, jsou součástí jediné neviditelné všeobecné církve,
sjednoceného duchovního těla všech věřících, jejíž hlavou a nejvyšší autoritou je Pán
Ježíš Kristus. Věříme, že součástí této celosvětové církve je i naše místní církev
Křesťanský sbor Pyšely.

Věříme, že náplní celosvětové i místní církve je oslavovat a chválit Boha, budovat se
navzájem ve víře a v poznání Božího Slova, ve společném obecenství a modlitbách,
dodržováním Jeho nařízení a hlásáním evangelia celému světu (Mt 28:18-20).
Věříme, že naše místní církvi (KSP) byly dány předně tyto dvě svátosti: křest vodou,
jako veřejné znamení/svědectví o přijetí oběti Pána Ježíše Krista a Památka Páně se
slavením poslední večeře, přičemž ani jedna svátost nemůže sama osobě zajistit
spasení.

Budoucí věci (eschatologie)
Věříme, že život nekončí tělesnou smrtí, ale pro věřícího se po smrti tělesné změní
naše podstata v novou duchovní bytost s hmotnou existencí nového nekonečného
těla a v Kristově přítomnosti.
Věříme, že pro nevěřícího je život ukončen soudem a věčným zatracením od Boha
Otce.
V budoucnu bude každá duše spojena se vzkříšeným tělem tak, aby vstoupila do
nekončícího života v Boží přítomnosti pro všechny spasené.
Věříme v osobní budoucí návrat našeho Pána Ježíše Krista.

