
59. Proč nejsou všichni věřící mými bratry v Kristu?

Dobrý den, pane Hodanko,

Ještě  jsem se pořádně nedostala  k  Vašemu poslednímu emailu,  je  dlouhý,  ale  prvních  několik  odstavců  mě 
přivedlo k tomu, že máte pravdu. Víte, jsem ráda, že se mi snažíte pomoci, ale víte, měla bych Vám říct, že se mi 
nezdá jedna věc. Myslím, že jste proti ostatním názorům hrozně tvrdý. 
Souhlasím s tím, že třeba zpověď je špatná, ale názor o baptistech s Vámi nesdílím. Možná byste měl ostatní brát 
jako své bratry. Určitě Vám brzy napíši, až dočtu celý email.

S pozdravem,

B.

Dobrý večer B.

Kéž by to záleželo jenom na mně a na mém názoru. To bych s radostí bral za své bratry baptisty, svědky 
Jehovovy, atd.

Na mém názoru však nezáleží, záleží pouze na tom, co říká Bůh 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)

Marek 3:31 Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel.
32 Kolem něho seděl zástup; řekli mu: "Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě."
33 Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji bratři?"
34 Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři!
35 Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka." (EB)

Jan 8:31 Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."
33  Odpověděli  mu: "Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili.  Jak můžeš říkat:  stanete se 
svobodnými?"
34 Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.
35 Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn.
36 Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. (EB)

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)

Vy i já, máme pouze  2 možnosti:

1) brát za svého bratra v Kristu každého, kdo se nějakým způsobem hlásí k Bohu tím, že nazývá Ježíše svým 
Pánem, ač nekoná Jeho vůli zjevenou v Písmu (tedy i baptistu), přestože Pán Ježíš o těchto lidech říká, že je 
nezná (viz. Matouš 7), nebo

2) brát za svého bratra v Kristu pouze toho, kdo koná Boží vůli zjevenou v Písmu  (včetně toho, že je pokřtěn na 
odpuštění svých hříchů ponořením do vody), o  kterém Pán Ježíš říká, že je Jeho bratrem (viz. Marek 3).

Kterou z těchto variant uděláte Bohu radost? Přemýšlejte o tom. Podívejte se  prosím i na mou odpověď 
na otázku č. 58, kde se zabývám stejným principem.

Nemohu být baptista stejně tak, jako  nemohu být katolík, svědek Jehovův, mormon, atd. protože oni se 
řídí tradicemi a učením lidí.  Jak mohu baptistu nazvat svým bratrem, když nevěří,  že křest je na odpuštění 
hříchů?  Jak  mohu nazvat  katolíka  svým bratrem,  když  člověku  říká  Svatý  Otec  (papež),  kdežto  Písmo to 
výslovně zakazuje? Jak mohu nazvat svědka Jehovova svým bratrem, když nevěří, že Ježíš je Bůh? Jak mohu 
nazvat mormona svým bratrem, když nevěří, že to, co je napsáno v Bibli je pro nás jediná duchovní pravda 
zjevená Bohem?  Pokud Písmo není Vašim jediným standardem, kterým posuzujete, co je pravdivá Boží vůle a 
co je výmysl lidí, pak nikdy nemůžete poznat, co je pravdivá Boží vůle a pak musíte všechny lidí různých věr 
nazývat  svými bratry (v náboženském smyslu),  nejen baptisty,  katolíky,  svědky Jehovovy a mormony,  ale  i 
muslimy,  hinduisty,  přírodní  náboženství  atd.  Jediná  další  možnost  je,  že  se  budete  naprosto  subjektivně 
rozhodovat (na podkladě toho, které náboženství se Vám osobně zalíbí), kdo je Váš bratr a kdo ne (např. baptista 
ano, ale katolík ne). Pokud je však Vaše víra zcela subjektivní, k čemu Vám je Písmo? 

Přemýšlejte to tom.

v Kristu

Robert

17.03.2011


