
53. Mohu se stát křesťankou, když na to nemám vlohy?
54. Jak se mohu stát křesťankou a být spasená Bohem?

55. Jak mám bojovat proti ďáblovi?
56. Jak má křesťan milovat Boha a lidi?

53. Mohu se stát křesťankou, když na to nemám vlohy?

Dobrý den,

Moc Vám děkuji za Váš mail i za Vaše otázky. Máte toho hodně na duši. Jste udřená,  obtížena 
zármutkem, starostmi i výčitky svědomí (ohledně Vaší nedostatečnosti, viz. níže). Jediný, kdo Vám 
může skutečně pomoct a dát odpočinout Vaši duši je Boží Syn Ježíš Kristus, který  zemřel i za Vaše 
hříchy na kříži. Podmínkou je, že Ho učiníte svým Pánem a budete se učit od něj.  

Matouš  11:28  Pojďte  ke  mně  všichni,  kdo  se  namáháte  a  jste  obtíženi  břemeny,  a  já  vám  dám 
odpočinout.
29  Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne,  neboť jsem tichý a  pokorného srdce:  a  naleznete 
odpočinutí svým duším.
30 Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." (EB)

Poznala  jste,  že  učení  Katolické  církve  odporuje  Písmu   a  už  nadále  nechcete  chodit  do 
katolického kostela. Poznala jste, že pravda je pouze v Bibli, v Božím Slově. Chcete být biblickou 
křesťankou.  

Zároveň  však  máte  pocit  vlastní  nedostatečnosti,  že  na  to  nemáte,  že  nic  nezvládnete,  že 
nedokážete nikoho milovat (máte problém k někomu něco cítit, spíš ho dokážete rozumově chápat). 
Obáváte se, jestli s takovou výbavou můžete být křesťankou, když křesťanství je o lásce k bližnímu a 
nikoliv o strojovém konání dobrých skutků.

Znám jednoho apoštola, který byl podobně udřený a obtížený zármutkem i starostmi a který si 
rovněž uvědomoval svou vlastní nedostatečnost před Bohem. Jmenuje se Pavel a zde je, co napsal o 
sobě:

1) O své vlastní nedostatečnosti před Bohem:

Římanům 7:9 Já jsem pak kdysi žil bez Zákona, ale když přišlo přikázání, hřích ožil 
10 a já jsem zemřel. A ukázalo se, že přikázání, které [mělo být] k životu, [je] mi ke smrti. 
11 Neboť hřích, který se skrze to přikázání chopil příležitosti, mne oklamal a skrze ně [mne] zabil. 
12 Zákon [je] tedy jistě svatý a přikázání [je] svaté, spravedlivé a dobré. 
13 Stalo se mi tedy to dobré smrtí? V žádném případě! Avšak hřích, aby se ukázal hříchem, mi skrze to 
dobré působí smrt, aby se hřích skrze přikázání stal nadmíru hříšným. 
14 Víme přece, že Zákon je duchovní, ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu. 
15 Nerozumím totiž [tomu], co dělám; neboť nekonám to, co chci, ale dělám to, co nenávidím. 
16 Jestliže tedy dělám to, co nechci, souhlasím se Zákonem, že [je] dobrý. 
17 Nyní to pak již nedělám já, ale hřích, který ve mně přebývá. 
18  Vím totiž, že ve mně (to jest v mém těle), nepřebývá [nic] dobrého. Neboť chtění mám [u sebe] 
pohotově, ale vykonání toho dobrého nenacházím. 
19 Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci, to dělám. 
20 Jestliže pak dělám to, co nechci, [pak] to již nedělám já, ale hřích, který ve mně přebývá. 



21 Nacházím tedy zákon, že když chci dělat dobro, mám [u sebe] pohotově zlo. 
22 Podle vnitřního člověka totiž radostně souhlasím s Božím Zákonem, 
23 ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona 
hříchu, který je v mých údech. 
24 Já ubohý člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? 
25 Děkuji Bohu - skrze Ježíše Krista, našeho Pána! A tak tedy tentýž já sloužím myslí Zákonu Božímu, 
ale tělem zákonu hříchu. 
Římanům 8:1 A proto již [není] žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, kteří nechodí podle 
těla, ale podle Ducha. 
2 Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. (NBK)

2) O svém zármutku:

Římanům 9:1 Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém,
2 že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci.
3 Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím.
4 Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i 
zaslíbení,
5  jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na 
věky, amen.
6 Ne že by slovo Boží selhalo. Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael,
7  ani  nejsou  všichni  dětmi  Abrahamovými  jen  proto,  že  jsou  jeho  potomci,  nýbrž  'z  Izáka  bude 
povoláno tvé potomstvo', to jest:
8 dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené. (EB)

3) O své námaze a svých starostech:

2 Korintským 11:24 Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné,
25 třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den 
jsem jako trosečník strávil na širém moři.
26  Častokrát jsem byl  na cestách -  v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od 
vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí 
na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími,
27  v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez 
oděvu.
28 A nadto ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve.
29 Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil?
30 Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí!
31 Bůh a Otec Pána Ježíše, požehnaný na věky, ví, že nelžu.
32 Místodržitel krále Arety dal hlídat brány města Damašku, aby se mne zmocnil,
33 byl jsem však v koši spuštěn otvorem v hradbách, a tak jsem unikl jeho rukám. (EB)

Pavel  však  učinil  Ježíše  Krista  svým  Pánem  a  Spasitelem  a  On  mu  odpustil  jeho  hříchy 
(zachránil ho před Božím trestem za jeho hříchy, neboť sám Ježíš již vzal jeho trest na sebe svou smrtí 
na kříži) a nabídl mu věčný život s Bohem v Jeho nebeském království:

Římanům 5:7 Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se 
snad někdo odvážil nasadit život.
8 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.



9 Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od 
Božího hněvu.
10  Jestliže jsme my,  Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené 
zachrání jeho život.
11  A nejen to: chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. 
(EB)

Římanům 6:23  Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem 
Pánu. (EB)

Poté, co se stal křesťanem, Pavel spolehl ve svých slabostech na Kristovu moc.

2 Korintským 12:1 Musím se pochlubit, i když to není k užitku; přicházím teď k viděním a zjevením 
Páně.
2 Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety přenesen až do třetího nebe; zda to bylo v těle či 
mimo tělo, nevím - Bůh to ví.
3 A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje - zda v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví -
4 a uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit.
5 Tím se budu chlubit, sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi.
6 I kdybych se chtěl chlubit, nebyl bych pošetilý, vždyť bych mluvil pravdu. Nechám toho však, aby si 
někdo o mně nemyslil víc, než co na mně vidí nebo ode mne slyší.
7 A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel 
satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval.
8 Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil,
9 ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději 
chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
10 Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když 
jsem sláb, jsem silný. (EB)

Křesťanem se může stát každý, kdo učiní Božího Syna Ježíše Krista svým Pánem a Spasitelem 
a ve svých slabostech spoléhá na moc Kristovu.

54. Jak se mohu stát křesťankou a být spasená Bohem?

Základní otázkou ve Vašem případě není, jak vystoupit z Katolické církve. Základní otázkou je 
jestli jste odhodlaná udělat totéž, co Pavel, tj. na prvém místě učinit Božího Syna Ježíše Krista svým 
Pánem a Spasitelem. Co máte dělat?

Stejnou otázku si položili zbožní Židé v Jeruzalémě o svátku Letnic (kolem roku 30 po Kristu), 
poté, co uvěřili (byli zasaženi v srdci), že Ježíš je jejich Pánem a Spasitelem (Mesiášem):   

Skutky apoštolské 2:36 Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, 
učinil Bůh Pánem a Mesiášem."
37 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratří?"
38 Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění 
svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
39 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh."
40  A  ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného 
pokolení!"



41 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.
42 Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. (EB)

Římanům 10:9 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z 
mrtvých, budeš spasen.
10 Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, (EB)

Bůh Vám nabízí dar spásy, ale s darem spásy je to stejné jako s jakýmkoliv jiným darem. I 
lidské zákony stanoví, za splnění jakých podmínek vznikne dar a pokud zákonné podmínky nejsou 
splněny, tak dar nevznikne. 

Bůh stanovil ve svém Slově tyto podmínky proto, aby vznikl dar spásy:

1) Uvěřit a vyznat, že Ježíš je Pán.
2) Činit pokání (litovat hříchů, odvrátit se od hříšného způsobu života k Bohu a žít podle Jeho 

vůle).
3) Být pokřtěn (řecky baptizo, česky doslova: ponořit /pod vodu/) na odpuštění hříchů.

Když uděláte to, co si přeje Bůh, Bůh Vám na podkladě oběti Svého Syna odpustí Vaše hříchy a 
nabídne Vám věčný život. Vše, co musíte činit poté, je snažit se žít podle Boží vůle v Písmu, abyste o 
dar spásy nepřišla. Tím, že Vám Bůh odpustí Vaše hříchy, nebude nic, co by Vás oddělovalo od Boha a 
Jeho lásky ke svým dětem:

Římanům 8:35  Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo 
hlad, bída, nebezpečí nebo meč?
36 Jak je psáno: "Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku."
37 Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.
38 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná 
moc,
39 ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je 
v Kristu Ježíši, našem Pánu. (EB)

Pokud jste ochotná přijmout dar Boží spásy, rád Vám s tím pomohu. Nejste-li v Praze,  rádi si 
uděláme  s rodinou výlet do Vašeho města nebo vesnice. Jen mi dejte vědět.

55. Jak mám bojovat proti ďáblovi?

Stanete-li se Božím dítětem, tak Vaším modlitbám k Bohu nestojí  v cestě  žádná překážka v 
podobě hříchů, neboť ty Vám Bůh odpustil a Vy máte přístup k Boží zbroji,  která Vám pomůže v 
duchovním boji proti ďáblovi:

Efezským 6:11 Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento 
věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13  Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj  abyste se mohli v den zlý postavit  na odpor,  všechno 
překonat a obstát.
14 Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15 obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'
16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.



17 Přijměte také 'přílbu spasení' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží'.
18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za 
všechny bratry i za mne, (EB)

Pokud jste v Praze, Českých Budějovicích, Litomyšli v Brně nebo okolí některého z těchto 
měst, tak v těchto městech znám křesťany, se kterými se můžete podělit o svá břemena:

Galatským 6:2 Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. (EB)

Tito křesťané se shromažďuji podle Božího slova v místních sborech v těchto městech a každý 
první den v týdnu (tedy v neděli) uctívají Boha přijímáním Panovy večeře na připomínku Ježíšovy 
oběti za naše hříchy a jeho vzkříšení v souladu s Božím slovem. Pokud jste poblíž některého z těchto 
měst, dejte mi vědět a  já Vám pošlu adresu místní církve a kontaktní údaje na místní křesťany.

56. Jak má křesťan milovat Boha a lidi?

Pokud jde o to, jak milovat Boha a jiné lidi, tak našim vzorem je Bůh: 

Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval (řecky: agapao) svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v 
něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (EB)

Bůh nám přikazuje milovat Boha, bližního i nepřítele:

Lukáš 10:27 On mu řekl: "'Miluj (řecky: agapao) Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou 
svou duší, celou svou silou a celou svou myslí' a 'miluj svého bližního jako sám sebe'." (EB)

Matouš 5:43 Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.'
44 Já však pravím: Milujte (řecky: agapao) své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,
45 abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na 
spravedlivé i nespravedlivé.
46 Budete-li milovat (řecky: agapao) ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní 
totéž?
47 A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?
48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. (EB)

Láska k Bohu spočívá v konání jeho vůle: 

1  Janův 5:3  V tom je  totiž  láska  (řecky:  agape)  k  Bohu,  že  zachováváme jeho přikázání;  a  jeho 
přikázání nejsou těžká, (EB)

Láska k bližnímu spočívá v nezištném konání dobra (milosrdenství):

Lukáš 10:25  Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: "Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na 
věčném životě?"
26 Ježíš mu odpověděl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?"
27 On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou 
a celou svou myslí' a 'miluj svého bližního jako sám sebe'."
28 Ježíš mu řekl: "Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ."
29 Zákoník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl: "A kdo je můj bližní?"



30 Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, 
zbili a nechali tam ležet polomrtvého.
31 Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu.
32 A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho.
33 Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem;
34  přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, 
zavezl do hostince a tam se o něj staral.
35 Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: 'Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to 
zaplatím, až se budu vracet.'
36 Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?"
37 Zákoník odpověděl: "Ten, který prokázal milosrdenství." Ježíš mu řekl: "Jdi a jednej také tak." (EB)

Láska k nepříteli spočívá v tom, že mu člověk oplatí zlo dobrem:

Římanům 12:18 Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.
19  Nechtějte sami odplácet,  milovaní,  ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: 'Mně patří 
pomsta, já odplatím, praví Pán.'
20  Ale také: 'Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a 
přivedeš k lítosti.'
21 Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (EB)

Agapao (sloveso, česky: milovat) / Agape (podstatné jméno, česky: láska) v řečtině skutečně 
znamená usilovat o dobro (láska v morálním smyslu). 

Emocionální lásku Bůh vyhradil jenom pro specifické vztahy:

1) manželská a rodičovská láska: 

Titovi  2:3  Podobně  starší  ženy ať  se  chovají,  jak  se  sluší  na  svaté,  [ať]  nejsou  pomlouvačné  ani 
zotročené množstvím vína, [ať] jsou učitelkami dobrého, 
4 ať učí mladé ženy, aby milovaly (řecky: philandros) manžely a děti,  (NBK)

2) láska ke křesťanům (bratrská náklonnost, laskavost):

Římanům 12:10  Bratrskou  láskou (řecky:  philadelphia)  srdečně  milujte  (řecky:  philostorgos)  jedni 
druhé, vzájemně se předcházejte uctivostí, (EB)

* * *
Pokud si to přejete, tak s vyplněním formuláře na vystoupení z Katolické církve Vám pomůžu. 

Klidně mi jej zašlete. Pokud by se Vás však Katolická církev ani poté nechtěla “vzdát”, tak se tím 
prosím nezatěžujte.

Ještě několik rad na závěr. Pokud je to jenom trochu možné, vezměte si alespoň na pár dní 
volno. Někam si zajeďte. Třeba na nějaké místo, na které máte hezké vzpomínky nebo kam jste si vždy 
přála zajít a nikdy jste na to neměla čas. Až tam budete, tak nedělejte nic z toho, co jinak musíte dělat. 
Jenom odpočívejte. Nutně to potřebujete. Pak vystřídejte maminku a dejte ji také možnost si někam 
zajet  odpočinout.  Když  je  člověk  vyčerpaný,  bez  energie,  nedokáže  jasně  uvažovat  o  věcech,  je 
rezignovaný, má poraženeckou náladu, problémy se mu jeví větší, než jsou a jejich řešení vzdálenější, 
než tomu je ve skutečnosti. Je jako stroj, který se pohybuje setrvačností a naráží do překážek, které ho 



postupně udolávají a  zpomalují,  než ho úplně udolají a zastaví. 
 

Přeji Vám, abyste ve svém životě učinila správná rozhodnutí. Rád Vám budu nápomocen.

v Kristu

Robert 

21.02.2011


