
III. HLEDÁNÍ PRAVDY – 8. Kdo je a kdo není křesťanem?

Odpověď na tuto otázku nezávisí na člověku, ale pouze na Bohu. Boží Slovo, jež  je pro nás 
zapsáno v Novozákonních Písmech Bible, obsahuje veškeré poznání, které člověk potřebuje znát, 
aby se mohl stát křesťanem, tzn. aby jej Bůh spasil. Boží Slovo je standardem, na podkladě kterého 
může každý člověk poznat pravdu o tom, zda je, či není křesťanem, zda je, či není spasen. 

1) Dle Písma je křesťanem člověk, který:
a) Uvěřil  evangeliu,  tedy dobré  zprávě,  že  Boží  Syn  Ježíš  Kristus  zemřel  za  jeho hříchy,  byl 
pohřben, vstal z mrtvých a nabízí mu spásu, tj. záchranu před Božím trestem za jeho  hříchy a věčný 
život v Božím nebeském příbytku, dále vyzná Ježíše jako svého Pána, učiní pokání ze svých hříchů 
a je pokřtěn ponořením do vody na odpuštění svých hříchů a tím přijal Boží dar spásy (Marek 
16:16, Skutky 2:21-42, Římanům 6:1-10, 10:9-10, 1. Petrova 3:21). 
b) Věří v jediného pravého Boha, který se zjevil lidem v osobě Otce, v osobě Syna Ježíše Krista a v 
osobě Ducha Svatého, z nichž každý  má Božskou podstatu, ale každý má jinou roli v plánu spásy 
člověka  (Matouš 28:19, Filipským 2:11, Židům 1:8, Skutky 5:3-4).
c) Má pouze jediného duchovního Otce, Boha, který je v nebesích (Matouš 5:16, 23:9).
d) Má pouze jediného prostředníka s Bohem a tím je Ježíš  Kristus,  jež má Božskou a lidskou 
podstatu (1. Timoteovi 2:5, Filipským 2:5-11).  
e) Je součástí  univerzální církve (ekklesia = shromáždění), kterou postavil Ježíš Kristus a která 
nepřetržitě existuje ode dne Letnic v 1. století po Kristu do dnešní doby (Matouš 16:18, Skutky 
2:47,  Římanům 12:5, 1. Korintským 12:27, Efezským 5:23, Židům 12:23) a (pokud v jeho místě 
existuje) i členem místní církve (ekklesia = shromáždění), která je nezávislá na jiných církvích a 
“církevních autoritách” a spravuje si vlastní záležitosti sama (Římanům 1:7, 16:16, 1.Korintským 
1:2, Galatským 1:2, Filipským 1:1, Koloským 1:2, Zjevení 1:11-3:22).
f) Má pouze jedinou hlavu církve a velekněze, Ježíše Krista (1. Korintským 11:3, Efezským 5:23, 
Židům 4:14).
g) Respektuje   -  jako  výlučně  závaznou  -  autoritu  Božího  Slova  zapsaného  v  Novozákonních 
Písmech Bible (2. Janova 9).
h) Uctívá Boha v souladu s Boží vůlí zapsanou v Novozákonních Písmech Bible (Matouš 26:26-29, 
1. Korintským 11:23-29, Skutky 20:7, Koloským 3:16, Skutky 2:42, 1. Korintským 16:2).
ch) Je knězem Bohu a přináší Bohu oběti svým svatým životem (1. Petrova 2:5, 9, Římanům 12:1).
i) Žije v souladu s Boží vůlí zapsanou v Novozákonních Písmech Bible (John 8:31-32).

2) Kdo není křesťanem? Křesťanem není člověk, který:
a) Neuvěřil evangeliu, nebo sice uvěřil evangeliu, ale nejedná podle Boží vůle, aby mohl přijmout 
Boží dar spásy, např. nebyl pokřtěn na odpuštění hříchů  (Marek 16:16, Matouš 7:21, Lukáš 6:46, 2. 
Tesalonickým 1:8).
b) Věří v jiné bohy, např. v Boha Otce a boha Ježíše Krista,  nebo Alláha, atd. (Marek 12:32).
c) Má i jiné duchovní “otce”, např. papež - “svatý otec”, katoličtí kněží – oslovení “otče” (Matouš 
23:9).
d) Má i jiné “prostředníky” s Bohem, např. Pannu Marii, katolické “svaté” (Skutky 4:12, Židům 
12:24).
f) Má i jiné “hlavy” církve, např. papeže, patriarchu, prezidenta, nebo kolektivní orgán.  
g) Nerespektuje   jako  výlučně  závaznou  autoritu  Božího  Slova  zapsaného  v  Novozákonních 
Písmech Bible, ale má i jiné autority, např. katechizmus, Knihu Mormon, Korán, jiné knihy.
h) Neuctívá  Boha v souladu s Boží vůlí zapsanou v Novozákonních Písmech Bible, např. nepřijímá 
chléb a víno při Pánově večeři každý první den v týdnu (neděle),  atd.
ch) Má i jiné “kněží”, např. katoličtí nebo protestantští kněží.
i) Nežije v souladu s Boží vůlí zapsanou v Novozákonních Písmech Bible, např. křižáci, kteří šířili 
víru mečem místo Božího Slova,  lidé, kteří žijí v hříchu, atd.



Výše  uvedené  jsou  základní  ukazatelé  z  Písma,  podle  kterých  si  může  každý  člověk 
zodpovědět otázku, zda je či není křesťanem. Jinak odkazuji na Novozákonní Písma Bible, která 
jsou jediným zdrojem pravdy o tom, co má člověk udělat a jak má žít, aby se mohl považovat za 
křesťana a součást církve vybudované Ježíšem Kristem. 

Studujte Písmo a hledejte odpověď na otázku, zda jste nebo nejste křesťanem. Pokud hledáte  
odpovědi  na  své  otázky  ohledně  toho,  jak  se  stát  křesťanem,  rád Vám s  tím pomůžu.  E-mail:  
hodanko@volny.cz , mobil: 731 102 709, www.viravboha.cz ,  Robert Hodanko        
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