
33) Mám se nechat pokřtít ponořením do vody proti vůli rodičů?  
Musí být člověk pokřtěn, aby byl zachráněn?

Kam se mám dívat, když se modlím?
Co musí člověk udělat, aby Bůh vyslyšel jeho modlitby?
Mohu cítit, že Bůh vyslechne a vyslyší moje modlitby?
Řekne mi Ježíš, kdy, jak a kde se mám nechat pokřtít?

Mluví Bůh, Ježíš Kristus nebo Duch Svatý osobně s lidmi?

Mám se nechat pokřtít ponořením do vody proti vůli rodičů?  

1) Dobrý večer, pane Hodanko,

Pročítám vaše stránky a vážně nacházím odpovědi na otázky, které mi už dlouho leží v 
hlavě  a  nikdo  mi  je  nebyl  schopen  řádně  vysvětlit.  Moc  za  ně  děkuji!!..  Mám však 
problém,  který  bych  potřebovala  s  někým  probrat..  Pomůžete  mi?
Moje situace je taková, že pocházím z katolické rodiny. Nikdy jsem však v Boha nevěřila 
a rodiče mi jej naservírovali v podobě nudného kostela, zpovědi a "oplatky". Děkuji však 
Bohu alespoň za to. Na gymplu jsem začala mít problémy s psychikou, "zvrhla se" a 
nakonec se i řezala a "přemýšlela" o sebevraždě a jaké by to asi bylo-nebýt. Ale já to 
takhle nechtěla. Byla jsem strašně naštvaná, křičela na Boha a vyryla si na zápěstí G jako 
God (inkoustem, to tetování mi zůstane a bude mi navždycky připomínkou toho, z jakého 
bahna mě milostivý Bůh vytáhl!!).. A ouha, všechno se začalo měnit. A já konečně našla 
to, co jsem hledala. Jenže jsem nevěděla, jak to rozvíjet. Zprvu jsem se zaměřila na to, co 
už jsem znala. Klaněla se eucharistií, zpívala se zapálením, chodila na mše, poslouchala 
kázání, fakt jsem se snažila!! Ale potom jsem si začala uvědomovat, že tohle není ono. 
No, nebudu to rozpitvávat, našla jsem spoustu rozporů v učení katolické církve a Bibli a 
párkrát  zašla  do  církve  bratrské.  Od  nového  roku  chci  již  chodit  jenom  k  nim.
Jenže  mám velký  problém s  rodiči.  Mamka  je  sice  věřící,  ale  urputná  katolička.  Ze 
začátku byla ještě svolná probírat se mnou rozpory v ŘKC, ale když zjistila, že už je to 
nějaké  podezřelé,  začala  být  nepříjemná.  Vytušila,  co  se  děje.
Minulý týden jsem za ní přišla, že bych si chtěla promluvit o důležité věci. Začala jsem 
stylem:  "  Co  si  o  tom  všem,  co  teď  dělám  a  prožívám,  myslíš?  "
Odpověděla souhrně : " Jsi vybíravá a odcházíš od Pána. Je zbytečné odcházet od Boha k 
Bohu."
Chtěla jsem se o tom bavit dál, probrat to, ale začala na mě křičet, ať si dělám co chci, že 
je jí to jedno. To už jsem nesnesla.
Myslela jsem, že to pochopí snáž než táta, ale teď mám strach, co bude dělat on, když 
mamka reagovala takhle.
A teď si představte, co budou říkat na to, až je v létě pozvu na svůj křest potopením v 
církvi bratrské!!!!!!! To nepřežijí buď oni, nebo já.
Po novém roce mi bude osmnáct, v tom problém není. Mám jít přes jejich vůli, vše dělat 
potají, udělat to, co mi říká srdce, nebo brát na ně ohledy... ??
CO byste dělal vy na mém místě?
Jsem z toho nešťastná. Jsou tak zatvrzelí.
Hrozně moc vám děkuji za odpověď!!!!
B. Š.



1) Dobry den B.

Děkuji Vám za Váš mail. Jsem moc rád, pokud Vám webovské stránky  aspoň 
trochu pomohly. Dovolte mi, abych přemýšlel o Vaší otázce. Vy take zkuste přemýšlet o 
tom, co by udělal Ježíš, kdyby si měl vybrat mezi poslechnutím svého nebeského Otce a 
poslechnutím  svých  pozemských  rodičů.  Zkuste  se  podívat  do  evangelií,  jestli  tam
najdete takové případy, kdy byl Ježíš před takové rozhodnutí postaven a jak reagoval. 
Konečně, podívejte se do Bible také na principy, jak ma člověk jednat vůči rodičům, aby 
se líbil Bohu.

Jsem  si  vědom  toho,  že  jsem  Vám  moc  odpovědí  nedal,  ale  myslím,  že
je důležité, abyste se pokusila sama nalézt odpovědi na svoje otázky v Božím Slově. V 
jedné písni se zpívá: "Give a man a fish, he'll eat for a day. Teach him how to fish, he'll 
eat for ever." (Volně parafrázováno: "Dej člověku rybu a on bude mít co jíst  jeden den.
Nauč ho chytat ryby a on vždy bude mít co jíst."). 

Naše  duše  potřebuje  duchovní  stravu,  podobně  jako  tělo  potřebuje  fyzickou 
stravu. Obojí  nám poskytuje Bůh. Duchovní strava je v Písmu. Je ošidné spoléhat na 
odpovědi jiných lidí, protože se mohou mýlit. Lepší je hledat odpovědi přímo v Božím 
Slově, resp. ověřovat si odpovědi jiných lidí vlastním studiem Božího Slova.
 

V každém případě již teď přemýšlím o Vaší otázce a pokusím se Vám dát na ní 
odpověď v blízké budoucnosti. Pokud byste do té doby našla odpověď v Písmu, tak bych
uvítal, pokud byste mi ji napsala. Já se totiž také mohu mýlit.

Pravda  je  pouze  v  Písmu.  Tím,  že  jej  budeme  oba  zkoumat,  můžeme  se
vzájemně  poučit  a  obohatit  o  poznani  vůle  našeho  nebeského  Otce  a
konat to, co je ke chvále a slávě Boží.

v Kristu

Robert



1) Dobrý den B.

Vracím se k Vašemu mailu, ze kterého je patrné, že hledáte Boha a Jeho vůli. V 
procesu tohoto hledání jste našla rozpory v učení katolické církve a Bible, poznala jste, že 
křest  znamená ponoření do vody a dostala se do rozporu s katolickou vírou i přáním 
svých  rodičů.  Maminka  Vám to  vyčítá.  Bojíte  se  reakce  otce.  Z  postoje  rodičů  jste 
nešťastná. Chcete se nechat pokřtít ponořením do vody a chodit do církve bratrské. Brzy 
Vám bude osmnáct. Vaše otázka je, zda máte jednat proti vůli rodičů, vše udělat potají, 
udělat, co Vám říká srdce, nebo brát ohledy na rodiče.

Člověk nalezne Boha, pouze pokud Ho hledá. To Vy, na rozdíl od mnoha jiných 
lidí, činíte a jste tak na dobré cestě k tomu, abyste Ho nalezla. Výsledek Vašeho hledání 
(tedy to, zda Boha skutečně naleznete) bude záviset pouze na Vaší touze poznat pravdu a 
jednat podle ní. Bůh přikazuje lidem, aby činili pokání, neboť určil den, v němž bude 
spravedlivě soudit svět skrze Ježíše, o čemž podal všem lidem důkaz tím, že jej vzkřísil z 
mrtvých:

Skutky  apoštolské  17:22  Pavel  se  tedy  postavil  uprostřed  Areopágu  a  řekl:  "Muži 
athénští, vidím, že jste v každém ohledu velice nábožní [lidé]. 
23  Když jsem [tu]  totiž procházel a pozoroval,  co uctíváte,  našel jsem také oltář,  na 
kterém je  napsáno:  ‚Neznámému bohu'.  Koho  tedy  uctíváte  nevědomě,  toho  vám já 
zvěstuji. 
24  Bůh, který stvořil  svět  i  všechno, co je v něm, ten, který je Pánem nebe i  země, 
nebydlí v chrámech udělaných rukama. 
25  Ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval, protože on dává 
všem život i dech i všechno. 
26 A učinil z jedné krve celý lidský rod, aby přebývali na celém povrchu země; vyměřil 
[jim] uložené časy a hranice jejich přebývání, 
27  aby hledali Pána, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt [ho], ačkoli není 
daleko od žádného z nás. 
28 Jím totiž žijeme, hýbeme se a trváme, jak [to] řekli i někteří z vašich básníků: ‚Vždyť 
jsme jeho potomstvo.' 
29  Když tedy jsme Boží potomstvo, nesmíme se domnívat,  že by božská bytost  byla 
podobná zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu. 
30  Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní přikazuje lidem, aby všichni všude 
činili pokání, 
31 protože určil den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého [k 
tomu]  ustanovil,  [o  čemž]  podal  každému  důkaz,  když  ho  vzkřísil  z  mrtvých." 
(NBK)

30 Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, 
ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu.
31 Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k 
tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých." (EB)



Proč pokání? Protože všichni máme problém, kterým jsou naše hříchy, jichž jsme 
se dopustili  a kterých se ještě dopustíme. Tyto hříchy nás oddělují  od Svatého Boha. 
Trestem za každý hřích je smrt. Boží Syn Ježíš Kristus vzal tento náš trest na sebe svou 
smrtí na kříži. Vstal z mrtvých a tomu, kdo Ho příjme za svého Pána a Spasitele tím, že 
jedná podle Jeho přikázání,  daruje záchranu před trestem za jeho hříchy a   věčný život s 
v nebeském království:

Římanům 3:23 neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.  (NBK)

Římanům 5:12 Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak 
smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. (EB)

Římanům 6:23 Neboť odplatou za hřích [je] smrt, ale Božím darem [je] věčný život v 
našem Pánu, Ježíši Kristu. (NBK)

Matouš  4:17  Od  té  doby  začal  Ježíš  kázat.  Říkal:  "Čiňte  pokání,  protože  nebeské 
království se přiblížilo." (NBK)

Lukáš 13:4 Anebo těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je - myslíte si, že 
byli větší viníci než všichni lidé bydlící v Jeruzalémě? 
5 Říkám vám, [že] ne. A nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni." (NBK)

Lukáš 24:33 A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a 
jejich druhy pohromadě.
34 Ti jim řekli: "Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi."
35 Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb.
36 Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám.".
37 Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha.
38 Řekl jim: "Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl?
39 Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: 
duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně."
40 To řekl a ukázal jim ruce a nohy.
41 Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: "Máte tu něco k 
jídlu?"
42 Podali mu kus pečené ryby.
43 Vzal si a pojedl před nimi.
44 Řekl jim: "To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí 
naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech."
45 Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.
46 Řekl jim: "Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých;
47  v  jeho  jménu  se  bude  zvěstovat  pokání  na  odpuštění  hříchů  všem  národům, 
počínajíc Jeruzalémem.
48 Vy jste toho svědky. (EB)

Jan 5:24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má 
život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (EB)



Jan 14:21 Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, 
bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat." (EB)

Jak učinit pokání v souladu s Boží vůli? Je nutno vzývat jméno Pána Ježíš Krista 
tím, že člověk uvěří a vyzná, že Ježíš je jeho Pánem a Spasitelem, lituje svých hříchů - 
odvrátí se od hříšného způsobu života (od hříšného životního stylu) a obrátí se k Bohu 
(Jeho vůli, podle které je nyní rozhodnut jednat ve svém životě) a příjme křest (doslova 
ponoření do vody), jehož účelem je  odpuštění hříchů. Pokud to učiní, přijímá dar spásy 
(záchrany), který Duch Svatý předal lidem prostřednictvím apoštolů, dar, který Pán Bůh 
slíbil dát úplně každému člověku, jež poslechne Jeho povolání a jedná v souladu s ním:

Skutky apoštolské 2:16 Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:
21 a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.'
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.
47 Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, 
které povolával ke spáse.

Matouš 7:21 Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, 
kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích. 
22 Mnozí mi v ten den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? 
Nevymítali jsme ve tvém jménu démony a nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?' 
23  A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, [vy], kdo konáte 
nepravost!'" 
24 "Kdokoli tedy slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který 
postavil svůj dům na skále. 
25 Pak padl déšť a přišly záplavy a vály větry a udeřily na ten dům, ale nespadl, protože 
byl založen na skále. 

Možná se  ptáte,  proč jsem Vám toto všechno napsal.  Důvodem je,  že většina 
“křesťanských” náboženství učí spásu nesprávně, neboť jejich ctitelé nehledají pravdu v 
Písmu,  ale  vycházejí  z  lidských  tradic,  které  nadřadili  Písmu.  Tak  katolíci  kropí 
novorozené děti, které nemají žádný hřích (neboť jejich čistý duch jim byl dán naším 
čistým nebeským Otcem - Numeri 27:16, Kazatel 12:7, Ezechiel 18:20), nemohou uvěřit 
a vyznat Ježíše a ani být pokřtěny na odpuštění hříchů, které nemají. Jiní  na podkladě 



lidských tradic učí, že je člověk spasen z Boží milosti již okamžikem, kdy uvěří a nikoliv 
až křtem – vírou, nikoliv skutkem.

Galatským 2:15 My jsme od narození Židé a ne 'hříšní pohané',
16  víme  však,  že  člověk  se  nestává  spravedlivým  před  Bohem  na  základě  skutků 
přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I  my jsme uvěřili  v Ježíše Krista, 
abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků 
zákona 'nebude nikdo ospravedlněn'. (EB)

Křest  však  není  skutkem  Starého  zákona,  jejichž  konáním  se  chtěli  Židé 
ospravedlnit  před Bohem ze svých hříchů, ale je  to jeden z požadavků (víra,  pokání, 
vyznání, křest), který klade Bůh na lidi, aby jim dal dar spásy.

Marek 16:16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. 
(EB)

Jan 3:1 Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady.
2 Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. 
Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním."
3  Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže 
spatřit království Boží."
4  Nikodém mu řekl:  "Jak  se  může  člověk  narodit,  když  už  je  starý?  Nemůže přece 
vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit."
5 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, 
nemůže vejít do království Božího.
6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.
7 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. (EB)

Římanům 6:1 Co tedy řekneme? Máme zůstat v hříchu, aby se rozhojnila milost? 
2 V žádném případě! Jak bychom mohli ještě žít v hříchu [my], kdo jsme mu zemřeli? 
3  Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni do Krista Ježíše, jsme pokřtěni do jeho 
smrti? 
4  Jsme s ním tedy skrze křest pohřbeni do smrti,  abychom tak jako byl Kristus 
vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novotě života. 
5 Jsme-li s ním tedy ztotožněni podobou ve smrti, jistě budeme [ztotožněni] i [podobou] 
vzkříšení. 
6 Víme [přece], že náš starý člověk byl ukřižován s [ním], aby bylo umlčeno hříšné tělo, 
abychom již dále nesloužili hříchu. 
7 Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu. 
8 Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. 
9  Víme [přece], že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už 
nepanuje. 
10 Neboť že zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, ale[] že žije, žije Bohu. 
11 Tak se i vy považujte za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem 
Pánu.  (NBK)



Jiní  zase  na  podkladě  lidských  tradic  nekřtí  na  odpuštění  hříchů,  což  opět 
odporuje Písmu:

Skutky apoštolské 2:38 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. (EB)

Skutky apoštolské 22:16 Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys 
byl obmyt ze svých hříchů.' (EB)

1  Petrův  3:20  kdysi  neposlušným,  když  jednou  za  Noémových  dnů  Boží  trpělivost 
vyčkávala,  zatímco  se  stavěla  archa,  v  níž  bylo  [jen]  několik  (to  jest  osm)  duší 
zachráněno skrze vodu. 
21 Podobným způsobem také nás nyní zachraňuje křest - nikoli odstranění tělesné 
špíny, ale odvolání dobrého svědomí k Bohu - skrze vzkříšení Ježíše Krista, 
22 jenž odešel do nebe a je po Boží pravici, neboť mu byli poddáni andělé, vlády i moci. 
(NBK)

Další Vás nepokřtí hned, ale musíte u nich absolvovat jakousi přípravu předtím, 
než Vás pokřtí, což také odporuje Písmu:

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. 
(EB)

Skutky apoštolské 8:12 Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši 
Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy. (EB)

Skutky apoštolské 8:35 Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.
36 Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: "Zde je voda. 
Co brání, abych byl pokřtěn?"
37 ---
38 Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.
39  Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale 
radoval se a jel dál svou cestou.

Skutky apoštolské 10:44 Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu 
řeč slyšeli.



45 Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha 
svatého.
46 Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil:
47 "Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako 
my?"
48 A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u 
nich zůstal několik dní.

Skutky  apoštolské  16:14  Poslouchala  nás  i  jedna  žena  jménem Lydie,  obchodnice  s 
purpurem z města Thyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, 
co Pavel zvěstoval.
15 Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou: "Jste-
li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty"; a my 
jsme její naléhavé pozvání přijali. (EB)

Skutky apoštolské 16:30  Potom je vyvedl ven a řekl: "Páni, co mám dělat, abych byl 
spasen?" 
31 Oni řekli: "Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům." 
32 A mluvili Pánovo slovo jemu i všem, kdo byli v jeho domě. 
33 [On] je tedy v tu noční hodinu vzal a omyl [jim] rány. Potom byl ihned pokřtěn 
on i všichni jeho [domácí]. 
34 A když je přivedl do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou rodinou uvěřil 
Bohu.  (NBK)

Skutky apoštolské 19:1 A když byl Apollos v Korintu, stalo se, že Pavel prošel horními 
kraji a přišel do Efezu. A když [tam] nalezl některé učedníky, 
2 řekl jim: "Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili?" Ale oni mu řekli: "Nikdy jsme 
ani neslyšeli, že je Duch Svatý." 
3 Řekl jim: "Jak jste tedy pokřtěni?" A oni řekli: "Janovým křtem." 
4 Pavel tedy řekl: "Jistě, Jan křtil křtem pokání a říkal lidem, aby uvěřili v Toho, 
který měl přijít po něm, to jest v Krista Ježíše." 
5 Když to tedy uslyšeli, byli pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. (NBK)

Skutky apoštolské 22:14  On řekl: ‚Bůh našich otců tě vyvolil, abys poznal jeho vůli a 
spatřil Spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst, 
15 neboť mu budeš přede všemi lidmi svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. 
16 A nyní - proč otálíš? Vstaň, pokřti se a smyj své hříchy a vzývej Pánovo jméno!' 
(NBK)

Pouze pokud milujete pravdu a chcete jednat v souladu s Božím Slovem v Písmu, 
abyste mohla být zachráněna před trestem za Vaše hříchy (tím, že Vám Bůh skrze Ježíše 
Vaše  hříchy  odpustí)  a  obdržet  věčný  život,  má  smysl,  abyste  učinila  to,  co  píšu  v 
následujících řádcích v odpovědi na Vaši otázku, zda máte jednat proti vůli rodičů, vše 
udělat potají, udělat, co Vám říká srdce, nebo brát ohledy na rodiče. 



Písmo učí, že máme ctít své rodiče, ale nesmíme je milovat více, než našeho Pána 
a Boha Ježíše Krista, jinak bychom Ho nebyli hodni. Ten, kdo koná vůli Otce v nebesích 
je naší rodinou:
 
Efezským 6:2 'Cti otce svého i matku svou' je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:
3 'aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.'
4  Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích 
našeho Pána. (EB)

Matouš 10:37 Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden.
38 Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. (EB)

Matouš 12:46 Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s 
ním mluvit.
47 Někdo mu řekl: "Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit."
48 On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: "Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?"
49 Ukázal na své učedníky a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři.
50 Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka." (EB)
 

Co to znamená? Znamená to, že všude tam, kde je konflikt mezi tím, co říká Bůh 
v Písmu a tím, co po nás chtějí rodiče, musíme poslouchat na prvém místě Boha. Ve všem 
ostatním však musíme ctít své rodiče.

Skutky apoštolské 5:29 Petr a apoštolové odpověděli: "Boha je třeba poslouchat, ne lidi. 
(EB)

Jak  předcházet  negativním  reakcím  ze  strany   rodičů,  resp.  jak  se  s  nimi 
vyrovnávat? Z reakce Vaší maminky je zřejmé, že ji není jedno, co děláte, ale nedokáže 
katolické náboženství před Vámi obhájit. Toto a případně i další věci (o kterých nevím, 
pouze  se  mohu  domnívat,  že  existují)  ji  frustrují  natolik,  že  dává  průchod 
nakumulovaným negativním emocím. Vás tím zraňuje a jste z toho nešťastná.  Myslím, 
že dokážu pochopit, jak se asi obě cítíte. Myslím si, že také ona není šťastná. To, co Vás 
rozděluje je postoj k lidským tradicím, které jsou pro ní důležité, které však odporují 
Písmu (katolické  náboženství).  Doporučuji  Vám,  abyste  nečinila  ve  vztahu  ke  svým 
rodičům nic, co by zbytečně jitřilo jejich emoce. Určitě je informujte o svých plánech, 
včetně toho,  že chcete být pokřtěna ponořením do vody (a jak doufám, na odpuštění 
hříchů a někým, kdo věří v to, že účelem křtu je odpuštění hříchů). Tedy nedělejte nic 
tajně. Pokud budou chtít vědět důvody, ukažte jim verše v Písmu. Pokud si však o tom 
nebudou chtít detailněji promluvit, tak to alespoň prozatím nerozpitvávejte. Pokud přijde 
negativní reakce, tak nereagujte zlem na zlo, ale snažte se zlo překonávat dobrem. Ve 
všem co není proti Boží vůli v Písmu se jim snažte dělat radost a dejte jim nějaký důvod, 
aby na Vás byli hrdí (např. ve škole učením, doma pomáháním s domácími pracemi nebo 
sourozenci, v sousedství pomáháním potřebným, atd.)

Matouš  5:10  Blaze  těm,  kdo  jsou  pronásledováni  pro  spravedlnost,  neboť  jejich  je 
království nebeské.



11 Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé 
kvůli mně.
12 Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i 
proroky, kteří byli před vámi.
13  Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již 
není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
14 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
16 Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu 
Otci v nebesích. (EB)

Římanům 12:17 Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.
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)

1 Petrův 3:9 neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste 
byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.
10 'Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov,
11 odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.
12 Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář 
Páně je proti těm, kteří činí zlo.'
13 Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?
14  Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. 'Strach z nich ať vás 
neděsí ani nezviklá
15  a Pán, Kristus, budiž svatý' ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď 
každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte,
16  ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si 
dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.
17 Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. 
(EB)

Pokud věříte a vyznáváte, že Ježíš je Vaším Pánem a Spasitelem, litujete svých 
hříchů a chcete se obrátit k Bohu (žít podle Božího Slova v Písmu), pak Vám nic nebrání 
v  tom,  abyste  byla  již  teď  (ne  až  v  létě)  pokřtěna  (doslova  ponořená  do  vody)  na 
odpuštění  Vašich  hříchů  a  byla  Ježíšem obdarována  záchranou  před  trestem za  Vaše 
hříchy a věčným životem. Pokud byste měla o křest zájem, tak mi dejte vědět. Nejsem 
teď sice v ČR, ale znám křesťany, kteří za Vámi rádi přijedou a pokřtí Vás. Držím Vám 
palce a přeji Vám vše dobré.

v Kristu
Robert
21.12.2010



Musí být člověk pokřtěn, aby byl zachráněn?

2) Díky za rychlou odpověď:)

No, v tuhle chvíli si vzpomínám na jeden okamžik v Ježíšově životě, kdy neuposlechl své 
rodiče. Když se ve dvanácti letech ztratil a šel učit do chrámu. To se jeho rodičům asi 
nelíbilo. Ale udělal to, co mu přikázal Bůh.

Psala jsem o církvi bratrské a o tom, jak k nim začnu chodit. Vlastně jsem začala. Ale 
potom jsem si potřebovala promluvit s kazatelem  ohledně křtu a on mi řekl, ať nejsem 
hrrr, ať nespěchám, že i křest dětí může platit, když to rodiče myslí vážně, že proti tomu 
není, ale ať si to ještě rozmyslím. A řekl mi ještě jednu věc, že se křtem bych zároveň 
musela vstoupit do církve bratrské. Hned jsem mu řekla, že se mi to nelíbí. Pak mi ještě 
na mail posílal nějaký dokument ohledně křtu nemluvňat, ale ty tvrzení tam mě nemohly 
přesvědčit. Ještě jsem mu nenapsala.

Víte, já bych potřebovala říct úplně ty nejzákladnější věci.

Dobře, Bůh stvořil zemi, stvořil mě a jsem tu za nějakým účelem. A pokud s ním chci 
mluvit, musím věřit v Ježíše. To všechno chápu a věřím tomu. Jenže mám problém s tou 
komunikací. Kam se mám koukat, když se modlím? Vždycky jsem se modlila k nebi, ale 
tam přece Bůh není. Tak se teď modlím jakoby k sobě do srdce, ale stejně necítím, že by 
mě Ježíš poslouchal.

Co s tím?
B.

3) Dobrý den B.

Již jsem Vám psal, co říká Boží Slovo ohledně křtu. Člověk, který věří v Ježíše 
jako svého Pána a Spasitele (tedy nikoliv dítě, které nemůže uvěřit a které nemá žádného 
hříchu),  se  MUSÍ nechat  pokřtít  na  odpuštění  svých  hříchů,  aby  byl  Bohem spasen 
(zachráněn) a byl Ježíšem přidán do Jeho církve. Jestliže Vám kazatel nějaké církve říká, 
něco jiného ohledně křtu, pak Vám říká, že NEMUSÍTE poslechnout, co říká Bůh, jež 
Vás miloval natolik, že zemřel za Vaše hříchy na kříži. Takový člověk Vám nepomůže ke 
spáse (on za Vaše hříchy nezemřel a jeho rady odporují Božímu Slovu), ale maximálně k 
členství  v  nějaké  církvi,  která  však  není  Ježíšovou.    Pokud  Vám  mohu  poradit, 
neposlouchejte člověka, ale Boha a Jeho vůli, která je v Písmu. Každý z nás se bude 
odpovídat Bohu sám za sebe ze svých skutků,  z toho,  zda poslechl  Boha,  či  nikoliv. 
Členství v nějaké církvi, která není Ježíšovou Vám v den Božího soudu nijak nepomůže, 
ba naopak. 

Marek 16:16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. 
(EB)



Skutky apoštolské 2:37  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.
43 Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení.

47 Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, 
které povolával ke spáse. (EB)

Kam se mám dívat, když se modlím?

Písmo neřeší, kam se má člověk dívat, když se modlí. 

Chizkijáš se modlil tváří ke zdi a Bůh jeho modlitbu vyslyšel:

2 Královská 20:1  V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok 
Izajáš,  syn Amósův, a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě, 
protože zemřeš, nebudeš žít."
2 Chizkijáš se otočil tváří ke zdi a takto se k Hospodinu modlil:
3 "Ach, Hospodine, rozpomeň se prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se 
srdcem nerozděleným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích." A Chizkijáš se dal do 
velikého pláče.
4 Izajáš ještě nevyšel z vnitřního dvora, když se k němu stalo slovo Hospodinovo:
5 "Vrať se a vyřiď Chizkijášovi, vévodovi mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh Davida, 
tvého otce: Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravím tě. Třetího 
dne vstoupíš do Hospodinova domu.
6 Přidám k tvým dnům patnáct let. Vytrhnu tebe i toto město ze spárů asyrského krále. 
Budu štítem tomuto městu kvůli sobě a kvůli Davidovi, svému služebníku." (EB)

Jonáš se modlil v útrobách velké ryby, která ho pohltila (tedy neviděl vůbec nic) a 
Bůh  jeho modlitbu vyslyšel:

Jonáš 2:1 Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách 
ryby tři dny a tři noci.
2 I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. Řekl:
3 "V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o 
pomoc a vyslyšels mě.
4 Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá 
vlnobití se přese mne převalily.



5 A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na 
tvůj svatý chrám!
6 Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu.
7 Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Tys však 
vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože!
8 Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má modlitba vešla k 
tobě ve tvůj svatý chrám.
9 Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují.
10 Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása!"
11 I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu. (EB)

Celník v Ježíšově podobenství se modlil a oči nepozvedl k nebi i odešel do svého 
domu ospravedlněn:

Lukáš 18:11  Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti,  že 
nejsem  jako  ostatní  lidé,  vydřiduchové,  nespravedliví,  cizoložníci,  nebo  i  jako  tento 
celník. 
12 Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všeho, co vlastním…' 
13  Celník však stál opodál a nechtěl ani oči k nebi pozvednout, ale bil se do prsou se 
slovy: ‚Bože, buď milostivý ke mně hříšnému!' 
14 Říkám vám, [že] tento [muž] odešel do svého domu ospravedlněn spíše než tamten. 
Každý, kdo se povyšuje, totiž bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." (NBK)

Ježíš, předtím, než byl zrazen, odsouzen a ukřižován se modlil k Otci tváří k zemi, 
aby jej minul tento kalich, je-li to možné. Avšak na prvním místě si přál, aby se stala vůle 
jeho Otce a Otec tuto jeho modlitbu vyslyšel:

Marek 14:36 Tehdy řekl: "Abba, Otče, pro tebe je možné všechno. Odejmi ode mě tento 
kalich! Avšak ne, co já chci, ale co [chceš] ty." (NBK)

Podstatné není kam se člověk dívá, když se modli, nebo zda se vůbec někam dívá 
(modlí se se zavřenýma očima). Podstatné je se modlit podle Božího Slova, smysluplně, 
pokorně,  s  úctou  a  důvěrou  ke  svému nebeskému Otci,  který  není  viditelný  našemu 
pozemskému zraku a  Bůh,  který  vidí  věci,  jež  nejsou viditelné  našemu pozemskému 
zraku, nám odplatí – vyslyší naše modlitby (jsou-li v souladu s Boží vůlí). Třeba za rok 
nebo za deset  let  a  třeba zcela jiným způsobem, než si  představujeme,  ale v každém 
případě v té nejlepší době a tím nejlepším způsobem pro nás, neboť Bůh vidí celý obraz, 
zatímco  my pouze  jeho  nepatrnou  část.  On  ví,  co  je  pro  nás  nejlepší,  kdežto  mi  to 
mnohokrát nevíme:  

Matouš 6:6 Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k 
svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
7 Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro 
množství svých slov. (EB)



Co musí člověk udělat, aby Bůh vyslyšel jeho modlitby?

Proto, aby však Bůh vyslyšel naše modlitby, musíme mít vztah s Bohem. Nestačí 
pouhé přesvědčení, že Bůh existuje, že Ježíš je Spasitel. Nestačí mu říkat Pane, Pane. 
Musíme i jednat  podle Jeho vůle, abychom měli spásnou víru v Ježíše Krista a On nás 
spasil. Jestliže je tedy Jeho vůlí v Písmu, aby člověk uvěřil, že Boží Syn Ježíš Kristus 
je Jeho Pánem a Spasitelem, aby činil pokání (odvrátil se od svého hříšného způsobu 
života a obrátil se k Bohu), vyznal Ježíše, jako svého Pána a byl pokřtěn (ponořením 
do vody) na odpuštění svých hříchů, pak člověk nemůže být spasen ze svých hříchů 
(zachráněn před spravedlivým Božím hněvem kvůli svým hříchům, jež ho oddělují 
od svatého Boha) a tedy ani mít  vztah s Bohem dříve, než poslechne Boha a splní 
Boží vůli:

Izajáš 1:10 Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci, naslouchejte naučení našeho 
Boha, lide gomorský.
11  "K čemu je  mi  množství  vašich  obětních  hodů,  praví  Hospodin.  Přesytil  jsem se 
zápalných  obětí  beranů  i  tuku  vykrmených  dobytčat,  nemám  zájem  o  krev  býčků, 
beránků a kozlů.
12 Že se mi chodíte ukazovat! Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří?
13  Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouř kadidla je mi ohavností,  i  novoluní, dny 
odpočinku  a  svolaná  shromáždění;  ničemnost  a  slavnostní  shromáždění,  to  nemohu 
vystát.
14 Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když 
je musím snášet.
15  Když rozprostíráte  své dlaně,  zakrývám si  před vámi  oči.  Ať se  modlíte  sebevíc, 
neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve.
16 Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.
17  Učte  se  činit  dobro.  Hledejte  právo,  zakročte  proti  násilníku,  dopomozte  k  právu 
sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.
18 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, 
zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.
19 Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.
20  Když však odmítnete a budete se zpěčovat, bude vás požírat meč." Tak promluvila 
Hospodinova ústa. (EB)

Izajáš 59:1  Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby 
neslyšel.
2  Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily 
jeho tvář před vámi, proto neslyší. (EB)

Aby Bůh vyslyšel Vaše modlitby, tak Vy musíte poslechnout Boha a jednat podle 
Boží vůle.  Určitě je toho hoden. On zemřel za Vaše hříchy a vstal z mrtvých. On jediný 
Vám Vaše hříchy může odpustit a darovat Vám věčný život!



Skutky apoštolské 22:16 A nyní - proč otálíš? Vstaň, pokřti se a smyj své hříchy a vzývej 
Pánovo jméno!' (NBK)

Mohu cítit, že Bůh vyslechne a vyslyší moje modlitby?

Vyslechnutí  a  vyslyšení  modliteb  Bohem  není  věcí   pocitovou.  Nelze  to 
objektivně pociťovat ve svém srdci. Mnozí lidé spoléhají na své pocity, pokud jde o jejich 
víru. “Cítí”, že něco je nebo není Boží vůle, nebo že jsou spaseni nebo, že  Ježíš  slyší 
jejich  modlitby.  Vlnu  vlastních  emocí  považují  za   “vedení  Duchem” a  když se  jich 
zeptáte na konání Boží vůle v Písmu, tak Vám řeknou, že  “litera zabíjí”. Avšak stejně tak 
mormoni mohou cítit,  že kniha Mormon je pravdivé Boží zjevení,  muslimové mohou 
cítit, že jsou spaseni a že Alláh slyší jejich   jejich modlitby, atd. To mají snad všichni tyto 
pocity  od  téhož  Boha?  Pokud  ano,  jak  to,  že  jejich  náboženství  jsou  vzájemně 
neslučitelná? Přitom z Písma je zřejmé, že neexistuje více cest k Bohu, neboť Ježíš je 
jedinou cestou k Bohu, což bylo prokázáno Jeho vzkříšením  z mrtvých. Jakmile člověk 
založí svou víru na pocitech, není pro něj podstatné, co říká  Ježíš Kristus v Písmu, ale to, 
co on cítí nebo jak to cítí. Takový “věřící” v Ježíše Krista je stejně daleko od spásy, jako 
mormon nebo muslim.   Důvodem je, že nekoná Boží vůli v Písmu, ale děla to, co chce 
on sám. 

Tak, jako člověk necítí  svého ducha, když se na sebe dívá do zrcadla, tak ani 
Biblický křesťan necítí, že Bůh poslouchá jeho modlitbu. Nepotřebuje to cítit. On to totiž 
ví. Stejně tak, jako Vy víte, že máte ducha, když se na sebe díváte do zrcadla, Biblický 
křesťan (křesťan, který jedná podle Boží vůle v Novozákonních Písmech Bible) ví, že je 
spasen nebo že Bůh slyší jeho modlitby a vyslyší je v pravý čas a takovým způsobem, 
jaký mu bude k prospěchu. 

Jan 9:31 Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ctí a činí jeho vůli. (EB)

Římanům 8:28 Víme pak, že těm, kteří milují Boha, všechny věci napomáhají k dobrému, 
[totiž] těm, kteří jsou povoláni podle [jeho] předsevzetí. (NBK)

2 Korintským 4:14 neboť víme, že Ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí skrze Ježíše i 
nás a postaví [nás] s vámi. (NBK)

2 Korintským 5:1 Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás 
příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. (EB)

1 Janův 2:3  Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.
(EB)

1 Janův 5:15 A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co 
máme, jsme dostali od něho. (EB)
1 Janův 5:15 A víme-li, že nás slyší, [když] o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme 
mu předkládali, máme [naplněné]. (NBK)



Jak ví Biblický křesťan, že je spasen nebo že Bůh slyší jeho modlitby a vyslyší 
jeho modlitby (jsou-li v souladu s Boží vůlí)? Ví to, neboť to říká všemohoucí Bůh v 
Písmu, které bylo inspirováno Jeho Svatým Duchem a jehož pravdivost byla potvrzena 
Ježíšovým vzkříšením z mrtvých.

Na  pocity  nespoléhejte.  Ty Vás  mohou  zklamat.  Spolehněte  na  Ježíše  a  Jeho 
Slovo v Písmu inspirované Božím Svatým Duchem a budete vědět, že  jednáte-li podle 
Písma, nejste  otrokem hříchu,  ale  Božím dítětem, které může volat  k Bohu ve svých 
modlitbách, jako ke svému Otci, tedy stejným způsobem, jak to činil Ježíš:

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. 
3 Neboť co [bylo] pro Zákon nemožné, protože byl slabý kvůli tělu, [to] Bůh [vykonal], 
když poslal svého vlastního Syna v podobě těla hříchu a kvůli hříchu. Odsoudil hřích v 
těle, 
4  aby byl spravedlivý požadavek Zákona naplněn v nás, kdo nechodíme podle těla, ale 
podle Ducha. 
5 Ti, kdo jsou podle těla, totiž myslí na věci těla, ale ti, kdo [jsou] podle Ducha, na věci 
Ducha. 
6 Neboť smýšlení těla [je] smrt, ale smýšlení Ducha [je] život a pokoj. 
7 Smýšlení těla [je] proto v nepřátelství vůči Bohu, neboť není a vlastně ani nemůže být 
poddáno Božímu zákonu. 
8 A tak ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. 
9 Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás přebývá Duch Boží. Jestliže pak někdo 
nemá Kristova Ducha, ten není jeho. 
10 Jestliže však [je] Kristus ve vás, [je] sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch žije kvůli 
spravedlnosti. 
11 Jestliže tedy Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, přebývá ve vás, [pak] Ten, 
který  vzkřísil  z  mrtvých  Krista,  obživí  i  vaše  smrtelná  těla  skrze  svého  Ducha 
přebývajícího ve vás. 
12 A tak tedy, bratři, nejsme dlužníci těla, abychom žili podle těla. 
13 Žijete-li totiž podle těla, zemřete; jestliže však skutky těla umrtvujete Duchem, budete 
žít. 
14 Neboť všichni, kdo jsou vedeni Božím Duchem, ti jsou Boží synové. 
15  Nepřijali  jste  přece  ducha  otroctví,  abyste  se  znovu  báli,  ale  přijali  jste  Ducha 
synovství, v němž voláme Abba, Otče! 
16 Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. 
17  A jestliže  děti,  [pak]  i  dědicové,  totiž  dědicové  Boží  a  spoludědicové  Kristovi, 
abychom jestliže s [ním] trpíme, byli s [ním] také oslaveni. 
18 Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času nejsou srovnatelná s tou slávou, která se má 
zjevit na nás. (NBK)

v Kristu 
Robert Hodanko
30.01.2011



Řekne mi Ježíš, kdy, jak a kde se mám nechat pokřtít?

3) Dobrý den, pane Hodanko,

Vaši odpověď si teď nemůžu přečíst, jsem ve škole a nejde mi otevřít ten soubor. 
No, víte, jsem si jistá, že Ježíš chce, abych byla pokřtěná. To určitě. Ale nevím kdy a jak. 
Myslela jsem, že se to stane v létě a byla jsem připravená být pokřtěná hned při první 
příležitosti,  kdy  bude  teplo,  klidně  i  na  jaře.  
Ptám se ho, kdy mě chce nechat pokřtít a jak a kde - zatím nic neříká. 
Můžete se ho, prosím, taky zeptat?

S pozdravem,
B.

3) Dobrý den B. 

Zeptat se Ježíše, kdy, jak a kde máte být pokřtěna, je totéž jako se Ho zeptat, kdy, jak a 
kde máte milovat Boha nebo svého bližního. 
 
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)

Samařan se neptal Boha na to, kdy, jak a kde má pomoc člověku, kterého nalezl 
oloupeného, zbitého a polomrtvého. Při první příležitosti,  kterou měl mu pomohl, jak 
nejlépe uměl a tam, kde se právě nacházel. Tím poslechl Boží přikázání milovat Boha a 
svého bližního. 



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

V Písmu jsou z inspirace Ducha Svatého zapsány příběhy skutečných lidí, jako 
jste Vy nebo já, kteří uposlechli Boha a nechali se pokřtít (JAK?) ponořením do vody (to 
je význam řeckého slova baptizo, jež se překládá do češtiny jako křest)  na odpuštění 
svých hříchů (KDY?) při první příležitosti, kterou měli, tedy ten samý den nebo tu samou 
noc, kdy jim bylo hlásáno evangelium, jemuž uvěřili a (KDE?) tam, kde byl dostatek 
vody, aby mohli být pokřtěni: 
  
Skutky apoštolské 2:38 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. 
(EB)

Skutky apoštolské 8:34 Dvořan se obrátil k Filipovi: "Vylož mi, prosím, o kom to prorok 
mluví - sám o sobě, či o někom jiném?"
35 Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.
36 Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: "Zde je voda. Co 
brání, abych byl pokřtěn?"
38 Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. (EB)

Skutky apoštolské 10:34  A Petr  se ujal  slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu 
nestraní,
35 ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.
48 A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich 
zůstal několik dní. (EB)

Skutky apoštolské 16:13 V sobotní den jsme vyšli ven za město k řece, kde bylo zvykem 
se modlit; a když jsme se posadili, mluvili jsme ke shromážděným ženám. 
14 Naslouchala také jedna pobožná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města 
Thyatir, a Pán otevřel její srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. 
15 A když byla pokřtěna [ona] i její dům, prosila [nás]: "Jestliže jste mě uznali za věrnou 
Pánu, vejděte do mého domu a pobuďte [tu]." A [tak] nás přinutila. (NBK)

Skutky apoštolské 16:29  Požádal  tedy o světlo,  vběhl  dovnitř  a  rozechvěn padl  před 
Pavlem a Sílou. 
30 Potom je vyvedl ven a řekl: "Páni, co mám dělat, abych byl spasen?" 
31 Oni řekli: "Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům." 
32 A mluvili Pánovo slovo jemu i všem, kdo byli v jeho domě. 
33 [On] je tedy v tu noční hodinu vzal a omyl [jim] rány. Potom byl ihned pokřtěn 
on i všichni jeho [domácí]. 



34 A když je přivedl do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou rodinou uvěřil 
Bohu.  (NBK)

Skutky apoštolské 22:16  Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, 
abys byl obmyt ze svých hříchů.' (NBK)

Nuže neváhejte! Vzývejte Ježíšovo jméno a dejte se pokřtít, abyste byla obmyta 
ze svých hříchů. 

Mluví Bůh, Ježíš Kristus nebo Duch Svatý osobně s lidmi?

Jinak, Ježíš k lidem osobně nemluví. Nemůžete mu položit nějakou otázku a On 
Vám na ní osobně sdělí odpověď. Jsou sice lidé, kteří tvrdí, že se jim zjevil Ježíš a že s 
ním mluvili, případně, že jim něco zjevil Bůh, či Duch Svatý, ale když se jich zeptáte, co 
konkrétně musí člověk udělat, aby jej Bůh spasil, tak Vám třeba ani nebudou schopni 
odpovědět  nebo  Vám  řeknou  nějaké  smyšlenky,  podobně  jako  Vám  je  řekl  kazatel 
bratrské  církve.  To  ukazuje  na  to,  že  ani  neví,  co   Bůh  říká  v  Písmu inspirovaném 
Duchem Svatým o spáse člověka, za kterou Boží Syn Ježíš Kristus zemřel na kříži. A k 
těmto lidem mluví osobně Bůh, Ježíš Kristus nebo Duch Svatý? (viz. též odpověď na 
otázku č. 31) 

Vše, co člověk potřebuje znát ke spáse je již obsaženo v Novozákonních Písmech 
Bible. Studujte Písmo. Jsou zde odpovědi Boha na všechny otázky, které se týkají spásy:

Římanům 1:16  Nestydím se za  evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, 
kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.
17 Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí 
přece psáno: 'Spravedlivý z víry bude živ.' (EB)

2 Timoteovi 3:16  Veškeré Písmo [je] vdechnuté Bohem a [je] užitečné k vyučování, k 
usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti, 
17 aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu. 
2 Timoteovi 4:1 Proto [tě] před Bohem a [před] Pánem Ježíšem Kristem, který má soudit 
živé i mrtvé, zapřísahám při jeho příchodu a jeho království: 
2  Kaž  Slovo;  buď  připraven  vhod  [i]  nevhod,  usvědčuj,  kárej  a  napomínej  se  vší 
trpělivostí a učením. 
3 Neboť nastane čas, kdy nebudou snášet zdravé učení, ale budou si podle vlastních chutí 
shromažďovat učitele lechtající [jejich] sluch. 
4 Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. (NBK)

Pokud jste  poznala,  jaká  je  Boží  vůle ohledně spásy,  tak  neváhejte  a  jednejte 
podle ní, neboť žádný člověk neví, kdy se Ježíš vrátí, aby vykonal poslední soud nad 
lidmi.  Třeba to bude za týden, třeba za sto let, třeba za 2000 let. Pouze Ti, kteří Ho 
uposlechli  do  Jeho  příchodu,  budou  připraveni  na  to,  aby  vstoupili  do  nebeského 
království Jeho Otce. Pro ostatní, kteří Ho neuposlechli bude nebeské království uzavřeno 



a  budou od Boha navěky oddělení  v  místě  věčného utrpení  vyhrazeného Bohem pro 
ďábla a jeho anděly:

Matouš 24:35 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
37 Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé:
38 Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel 
do korábu,
39  a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna 
člověka.
40 Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
41 Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
43 Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a 
zabránil by mu vloupat se do domu.
44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
45 Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který 
služebník je věrný a rozumný?
46 Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47 Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
48 Když si však špatný služebník řekne: 'Můj pán nejde',
49 a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
50 tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
51 vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.

Matouš 25:1  Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a 
vyšlo naproti ženichovi.
2 Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.
3 Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
4 Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.
5 Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.
6 Uprostřed noci se rozlehl křik: 'Ženich je tu, jděte mu naproti!'
7 Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.
8 Tu řekly pošetilé rozumným: 'Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!'
9 Ale rozumné odpověděly: 'Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke 
kupcům a kupte si!'
10 Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; 
a dveře byly zavřeny.
11 Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: 'Pane, pane, otevři nám!'
12 Ale on odpověděl: 'Amen, pravím vám, neznám vás.'
13 Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil 
jim svůj majetek;
15 jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, 
a odcestoval.
16 Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět.



17 Tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě.
18 Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána.
19 Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat.
20 Přistoupil tedy ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: 'Pane, svěřil jsi mi 
pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.'
21 Jeho pán mu odpověděl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, 
ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.'
22 Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: 'Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě 
jsem získal.'
23 Jeho pán mu odpověděl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, 
ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.'
24  Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: 'Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý 
člověk a sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal.
25 Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří.'
26 Jeho pán mu odpověděl: 'Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, 
a sbírám, kde jsem nerozsypal.
27  Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s 
úrokem.
28 Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!
29 Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co 
má.
30  A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění 
zubů.'

31  Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své 
slávy;
32  a budou před něho shromážděny všechny národy.  I  oddělí  jeden od druhých, jako 
pastýř odděluje ovce od kozlů,
33 ovce postaví po pravici a kozly po levici.
34 Tehdy řekne král těm po pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, 
které je vám připraveno od založení světa.
35  Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na 
cestách, a ujali jste se mne,
36 byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve 
vězení, a přišli jste za mnou.'
37 Tu mu ti spravedliví odpoví: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, 
nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
38 Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39 Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?'
40 Král jim odpoví a řekne jim: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto 
mých nepatrných bratří, mně jste učinili.'
41 Potom řekne těm na levici: 'Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného 
ďáblu a jeho andělům!
42 Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
43 byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem 
nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.'



44  Tehdy odpoví  i  oni:  'Pane,  kdy jsme  tě  viděli  hladového,  žíznivého,  pocestného, 
nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?'
45  On  jim  odpoví:  'Amen,  pravím  vám,  cokoliv  jste  neučinili  jednomu  z  těchto 
nepatrných, ani mně jste neučinili.'
46 A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života." (EB)

v Kristu

Robert Hodanko

31.01.2011

4) Dobrý den pane Hodanko,

Na váš email určitě počkám. Víte, s tím křtem - probírala jsem to s lidmi,  kteří  jsou 
opravdu moudří a kterým věřím. řekli mi, že je to velký krok, který bych měla promyslet. 
Ráda bych byla pokřtěná někdy na jaře nebo v létě. Já vím, že vám se určitě bude zdát, že 
je to hloupý, nebo že z toho couvám, ale já to chci raději opravdu nechat na Bohu, až on 
řekne. A věřím, že to tak bude. Ale věřte mi, že jen pomyšlení na to, že budu pokřtěná, mi 
dělá obrovskou radost.

S přáním hezkých dnů,

B.

4) Dobrý večer B.

Rozhodnutí záleží jen na Vás. Nespoléhejte však na lidskou moudrost, ale pouze na Boží 
moudrost, která je v Písmu. Prosím, ještě jednou si pozorně přečtěte verše z Písma, které 
jsem Vám poslal a zkuste nezaujatě přemýšlet o tom, co Vám v nich říká Bůh. Doposud 
Vás oddělují  od Boha Vaše hříchy.  Nemáte vztah s  Bohem. Protože jste Ho doposud 
neuposlechla a nebyla pokřtěna na odpuštění Vašich hříchů. Uvažujte o tom, jestli máte 
za této situace důvod k radosti. Uvažujte, zda má za za této situace důvod k radosti Váš 
Stvořitel. Vše, co si přeji je, abyste byla zachráněna Bohem.

upřímně a v Kristu

Robert

03.02.2011


