
52. Proč nejsem baptista?

Dobrý den, pane Hodanko,

Mohu vám s radostí oznámit, že každý čtvrtek se mnou bude jedna paní z Ameriky, která i s 
rodinou přijela sem do České republiky založit sbor a je baptistka, rozebírat Bibli a společně se svým 
manželem mě nejspíše někdy na začátku léta, zkrátka až se oteplí, pokřtí. 
Jsme domluvení, že mým rodičům to určitě řeknu, protože Ježíš je pravda a pak by to stejně bylo ještě 
horší. 

Co na to říkáte?
Za všechny Vaše emaily Vám velmi děkuji,
s pozdravem,
B.

Dobrý den B.
 

Ačkoliv něco málo o baptistech vím, přesto jsem se pro jistotu podíval na webovské stránky 
První Baptistické církve:
 
http://www.fbcprague.org/message.php?topicID=17728&
 
kde jsem se pouze ujistil  o tom, co jsem již dříve věděl, a to jest, že baptisté v rozporu se svým názvem 
(baptizo - řecky ponořit do vody) vůbec nevěří, že člověk musí být pokřtěn na odpuštění svých hříchů, 
aby byl Bohem spasen. Když se podíváte do jejich rubriky Salvation (česky spása), tak tam o křtu 
(anglicky baptism) nenajdete ani slovo. Baptisté věří, že člověk je spasen Bohem již na základě pouhé 
víry v Ježíše. 
 

Na níže uvedené webovské stránce je popsáno, jak se člověk může stát baptistou:
 
http://www.ehow.com/how_2127013_become-baptist.html

Ve zkratce:

1. Poznej (baptistické) náboženství
2. Přijmi Ježíše (aby jsi byl spasen)
3. Připoj se k Baptistické církvi (pomůže ti v integraci do baptistické komunity a způsobu života)
4. Nech se pokřtít: 
 
Poté,  co  jsi  přijal  Ježíše  (byl  spasen)  a  stal  se  součástí  Baptistické  církve,  veřejné pokřtění  je  to 
poslední (co člověk  musí  udělat),  aby  se  stal  baptistou.  Mnozí  lidé  organizují  křest,  jako  zvláštní 
obřad, který označuje bod obratu v jejich životech... 
 

Ještě lepší obrázek o baptistech Vám nabízí jeden baptista na této webovské stránce: 
 
http://www.summit1.edu/gun17/gun01.htm
 

http://www.ehow.com/how_2127013_become-baptist.html
http://www.fbcprague.org/message.php?topicID=17728
http://www.summit1.edu/gun17/gun01.htm


Aby se  člověk  stal  baptistou,  tak vyjádří  svou  víru,  (Baptistická)  církev  ji  prozkoumá a  pokud ji 
schválí, je člověk pokřtěn do Baptistické církve. Křest a členství v církvi nemají nic společného se 
spásou. Člověk je pokřtěn, aby se stal členem Baptistické církve a vnějším způsobem ukázal vnitřní 
skutek (spasení). To co je důležité pro baptisty je víra, nikoliv křest.
 

Na světě je spousta lidí, kteří upřimně věří v Boha a říkají mu Pane, Pane, ale Bůh se k ním 
nezná, protože nekonají Jeho vůli, která je pro nás zapsaná v Písmu:

Matouš 7:21 Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli 
mého Otce v nebesích.

22 Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu 
nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?'

23 A tehdy já prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.'

24 A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj 
dům na skále.

25 Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť měl 
základy na skále.

26 Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj 
dům na písku.

27 A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl 
veliký." (EB)

Chcete čekat se křtem na paní z Ameriky, abyste byla pokřtěna do Baptistické církve?

Co říká Bůh v Písmu?

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

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

Udělejte to správné rozhodnutí!

v Kristu 

Robert 

19.02.2011


