
28) Mohu se pokřtít sama?

pane Hodanko,
 
Náhodou  jsem  objevila  Vaše stránky,  které  máte  velmi pěkně zpracované. Rada bych se Vas zeptala, 
zda mohu sama na sobě provést křest. Jestli ano, prosím jak? 

Děkuji za Vaši odpověď. B.D.

* * * 

Dobrý den D.,

Děkuji Vám za Váš mail. Jsem moc rád, pokud jste shledala webovské stránky užitečnými a 
jsem ještě radši, že uvažujete o křtu. 
 

Ke křtu uvádím následující:
 

Křest,  řecky:  baptisma,  česky:  ponoření  (do vody),  stanovil  Pán Ježíš Kristus,  jako jednu z 
podmínek spásy, jež začínají vírou, že Ježíš je Kristus (Mesiáš, Spasitel), který zemřel za naše hříchy, 
byl pohřben a třetího dne jej Bůh (Otec) vzkřísil  z mrtvých (1. Korinstkým 15:1-9). Na víru navazuje  
pokání, tj. lítost nad hříchy a změna života  (odvrácení se od dosavadního hříšného způsobu života a 
rozhodnutí konat podle Boží vůle) (Skutky 2:36-37). Na víru a pokání navazuje vyznání Ježíše Krista 
jako Pána  (Římanům 10:9-10). Na víru, pokání a vyznání Ježíše jako Pána  navazuje křest, tj. ponoření 
do vody ve jménu (tj. z autority) Boha Otce, Syna Ježíše Krista a Ducha Svatého, za účelem odpuštění 
hříchů (Skutky 2:38-42,47, Marek 16:16).

Při křtu, je člověk připodobněn Ježíši. Zemřel s Ježíšem (zatímco Ježíš zemřel za naše hříchy, 
křtěný člověk zemřel hříchu). Byl pohřben s Ježíšem (zatímco, Ježíšovo tělo bylo pohřbeno do hrobu, 
tělo křtěného člověka je pohřbeno do vody při křtu). Vstal s Ježíšem k novému životu (zatímco, Ježíš 
vstal z hrobu, pokřtěný člověk vstal z vody křtu) (Římanům 6:1-11). V tomto okamžiku jsou člověku 
odpuštěny všechny hříchy (je zachráněn) (1. Petrův 3:21) a prostřednictvím  Pána Ježíše získává vztah 
s Bohem Otcem (Efezským 2:18-19). Skutečnost, že Kristus byl vzkříšen z mrtvých  je zárukou toho, 
že i Jeho následovníci budou vzkříšení z mrtvých (1.Korintským 15:20-25) při Ježíšově příchodu na 
zem v den posledního soudu (Jan 5:28-29). 
 

Ježíš poslal apoštoly, aby mu získávali učedníky a křtili je a učili je zachovávat vše, co jim Ježíš 
přikázal (Matouš 28:19-20). Ve Skutcích 2 čteme, že přesně to apoštolové dělali a v dalších kapitolách 
Skutků čteme, že totéž dělali i ti, kteří se stali křesťany prostřednictvím apoštolů nebo těch, kteří se 
stali křesťany skrze apoštolů (Skutky 8). S ohledem na skutečnost, že je v Písmu Ježíšem jasně daná 
autorita jeho učedníkům, m.j. aby křtili, tak Vám vřele doporučuji za situace, kdy žijete v zemi, kde 
jsou Ježíšovi učedníci (vím o některých v Praze, Českých Budějovicích, Litomyšli, Brně), abyste se 
nechala  pokřtít biblickým  křesťanem  (Ježíšovým  učedníkem).  Toto  doporučení  je  vedeno  mým 
přesvědčením, že Vaše otázka není jen akademická, ale že hledáte autoritu Božího slova pro provedení 
křtu. Z tohoto důvodu se dál nebudu zabývat tím, zda by Vás mohl pokřtít člověk, který není biblickým 
křesťanem a ani tím, zda byste se mohla pokřtít sama. 

Naokraj bych chtěl uvést, že i Pán Ježíš Kristus byl pokřtěn a to Janem, a to proto, aby byla 



naplněna veškerá spravedlnost (Matouš 3:13-15).  
 

Pokud bychom Vám mohli  být s manželkou nápomocní (ať při společném studiu Písma, nebo 
při křtu), tak budeme šťastni.
 

Na závěr bych Vás chtěl  povzbudit  ve Vašem rozhodnutí  poznávat vůli  našeho Pána Ježíše 
Krista  a poddat  se spravedlnosti,  která je  z  Boha  a  která  spočívá  v ospravedlnění z hříchů 
prostřednictvím Ježíše Krista (Římanům 10:1-4). Pokud tak učiníte, Ježíš Kristus Vám nabízí věčný 
život v Jeho nebeském království (Matouš 25:31-46). 
 
v Pánu Ježíši Kristu
 
Robert 
 
28.08.2010
 
 


