
10) Stačí plnit desatero, aby mě Bůh přijal? 

Dobrý den,

Po včerejším setkání jsem se rozhodla Vám napsat, sdělit Vám své dojmy. Mám pocit, jako by mne 
Bůh pronásledoval, myslím v tom dobrém slova smyslu a chce mi dát šanci. Je to tak? I když jsem v 
životě nějaký ten hřích spáchala, ne tedy nic tak hrozného jako je např. krádež, je tedy možné, že pokud 
budu chtít  a  budu plnit  ono desatero,  Bůh mne přijme? Mám pocit,  jako by chtěl,  abych šla  tou 
správnou cestou. ...

To je prozatím vše, co jsem Vám chtěla napsat. Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem J.Š.

* * * 

Dobrý den J.,

Děkuji Vám za mail. Bůh chce dát šanci každému a přeje si, aby každý člověk šel správnou 
cestou. Bůh dal šanci Saulovi z Tarsu (pozdější apoštol Pavel), který v době, kdy byl ještě farizeem, 
krutě pronásledoval křesťany, muže i ženy. Nechával je vyvléct z jejich domovů a vsadit do vězení. 
Nutil je k tomu, aby se rouhali proti Bohu. Když byli souzeni, hlasoval ze jejich smrt. To vše dělal v 
horlivosti  pro  tradice  otců,  o  kterých  se  domníval,  že  jejich  dodržování  je  dodržováním  Božích 
přikázání,  která dal Bůh prostřednictvím Mojžíše  Izraelcům (včetně desatera a včetně řady dalších 
přikázání). Měl velkou horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání. To získal, teprve až se stal 
křesťanem.  Teprve  pak  pochopil,  že  to,  co  si  přeje  Bůh  je  ospravedlnění  člověka  z  jeho  hříchů 
prostřednictvím oběti Ježíše Krista.  Pak pochopil, jakou chybu dělají Židé, kteří odmítli Ježíše, t.j.  že 
usilují o své ospravedlnění před Bohem na podkladě dodržování Mojžíšova zákona. Žádný člověk však 
není dokonalý. Každý z nás má hříchy. I nejmenší lež je hřích, který odděluje člověka od svatého Boha 
a žádný zákon (ani ten Mojžíšův) nás hříchů nezbaví. Jediný, kdo nás může očistit od hříchů, je Ježíš 
Kristus, který za naše hříchy zaplatil svou krví (vzal náš trest za naše hříchy na sebe). Ježíš člověka 
zachrání, když v něj člověk uvěří a příjme Boží dar spásy (záchrany) způsobem, který stanovil Bůh. 
Když tak učiní, Bůh jej zachrání před věčným trestem  za hříchy (který čeká všechny lidi, kteří nepřijali 
Kristovu oběť) a daruje takovému člověku věčný život. O tom, jak přijmout dar spásy, jsme mluvili na 
přednášce  –  je  to  vírou  v  Pána  Ježíše  Krista,  vyznáním Pána  Ježíše,  pokáním z  hříchu  a  křtem 
(ponořením pod vodu)  na  odpuštění  hříchů.  Jakmile  tímto  způsobem přijmete  Boží  dar  spásy,  od 
takového okamžiku patříte Bohu a od Boží lásky Vás nedokáže oddělit již nic a nikdo, ledaže byste to 
učinila Vy sama tím, že byste nežila v souladu s Boží vůli, která je zjevena v Novém zákoně (nikoliv ve 
Starém zákoně, kde je desatero, z desatera totiž pro křesťany neplatí 4.přikázaní o Sabatu, které bylo 
určeno jen pro Židy, zbývajících 9 přikázání je parafrázováno i v Novém zákoně a platí tedy i pro 
křesťany).

S pozdravem v Kristu

Robert Hodanko
25.04.2009   


