
7) Je důležitější obsah křesťanství nebo jeho forma? 
8) Záleží na formě křtu?

9) Je něco špatného na křtění malých dětí?

Vážený pane Hodanko, 

V reakci na včerejší přednášku s tématem "Křest" dovoluji si položit několik otázek :
 PROČ tolik záleží na FORMĚ křtění ?
Na světě jsou miliardy lidí, mnozí z nich byli pokřtěni
(ne všichni stejným způsobem, ne všichni žijí ve stejných podmínkách)
Je-li smyslem křtu odpuštění hříchů, není nic špatného na křtění malých dětí -dědičný 
hřích.
 Proč titíž lidé, kteří tak důsledně lpějí na ZPŮSOBU křtu - jezdí auty, tramvajemi, vlaky,
létají -ač nemají křídla, svítí elektřinou a používají ji - podobně jako mnoho jiných věcí a 
způsobů, j e ž  P á n  n e p o u ž í v a l ?... 
 Svět je velký (z lidského pohledu) a rozdílné jsou na něm podmínky klimatické, 
etnologické a t.d. (Není snad důležitější OBSAH křesťanství nad jeho FORMOU ?)
Promiňte, je-li má úvaha nepříjemná - úvahy bývají různé ...
Přeji Vám jenom dobré
S pozdravem M.N. 

* * * 

Dobrý den paní N.,

7) To jsou dobré otázky, pokud byste měla zájem, rád bych se s Vámi sešel a prodiskutoval je z 
Písma. Nejstručnější odpověď na Vaše otázky je ta, že oboji, t.j. jak obsah tak i formu určil Bůh, který 
stvořil vesmír i nás a pokud to člověk mění, tak se staví do role, která přísluší pouze Bohu.

Bible takřka od začátku až do konce je plná příkladů lidí, kteří ignorovali obsah toho co měli 
dělat nebo formu,  jakou to měli dělat. Jinými slovy ignorovali Boží vůli a Bible rovněž zaznamenává, 
jak na to reagoval Bůh. Jeden příklad za všechny, Áronovi synové Nadáb a Abihu, byli kněžími a měli 
přinášet Bohu oběti podle toho, jak přikázal Bůh. Při jedné příležitosti, kdy konali zápalnou oběť, však 
použili jiný oheň, než který přikázal Bůh a Bůh je oba potrestal smrtí ohněm, který je pozřel. Zřejmě si 
také mysleli, že na formě (jaký oheň použijí k zápalné oběti nezáleží), že postačí obsah (oběť) a jak 
dopadli??? Bůh poté, co je potrestal smrti řekl: "Na těch, kdo jsou mi blízko, ukážu svou svatost, před 
veškerým lidem osvědčím svou slávu." (3. Mojžíšova 10) 

Když člověk, který se hlásí k tomu jedinému skutečnému Bohu (Bohu, který nám dal Bibli),
jedná způsobem, který odporuje Božímu Slovu, jež je pro nás zapsáno v Bibli (ať už se jedná o obsah 
nebo formu, toho, co Bůh přikázal), tak jedná nesvatě, hřeší a v Božích očích si zaslouží trest.

8)  Křest   je  lidmi  zcela  zásadně  nepochopen a  je  praktikován v  rozporu  s  Božím Slovem 
(Bible). Řecké slovo baptizo, které se překládá do češtiny jako křest znamená doslova ponořit (pod 
vodu).  Přesto  mnohá  náboženství  si  s  tím hlavu nelámou a  křtí  pokropením,  politím nebo jinými 
způsoby. Dále účelem křtu je obmytí člověka z jeho hříchů. Ani s tím si řada náboženství neláme hlavu 
a učí všelijaké možné důvody křtu, jenom ne ten, který je v souladu s Božím Slovem. Dle Bible se 
člověk, který uvěřil v Ježíše Krista, vyznal Ho jako svého Pána a Spasitele, učinil pokání a byl pokřtěn 
na obmytí svých hříchu, opětovně narodil k věčnému životu s Bohem, který probíhá zde na zemi a po 



smrti v nebi, a to navěky. Člověk, který neposlechl Boží vůli a např. nebyl pokřtěn na obmytí svých 
hříchů má doposud hříchy, které jej oddělují od Boha zde na zemi a po smrti a posledním soudu jej 
budou navěky oddělovat od Boha v místě věčného utrpení.

9) Křtění malých dětí odporuje Božímu Slovu v Písmu. Ježíš říká, že kdo uvěří a bude pokřtěn, 
bude spasen, kdo neuvěří bude odsouzen. (Marek 16:16) Malé dítě nemůže uvěřit a nemá ani žádné 
hříchy (čistou duši bez jakéhokoliv hříchu mu dal při zrození svatý Bůh). Pokud se chceme líbit Bohu, 
tak musíme spoléhat na Jeho Slovo, a to ve všem, i ve věci křtu. Pokud člověk učí, že dítě má hřích a 
musí být pokřtěno, tak je to falešný učitel (učí to, co odporuje Božímu Slovu), který se staví do role, jež 
patří pouze Bohu (tj. do role Božského zákonodárce, který určuje pro člověka závazná pravidla). To 
není člověk, který se líbí Bohu. 

To, jakými dopravními prostředky lidé jezdí nemá žádný význam pro jejich spásu. Ježíš Kristus 
nepřikázal svým následovníkům chodit pouze pěšky nebo na oslu, ale přikázal jim aby mu získávali 
učedníky, křtili je ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého a učili je zachovávat vše, co On přikázal. Co 
Ježíš přikázal? Přečtěte si Nový Zákon a zde je Boží vůle pro to, čemu máme věřit a co máme dělat, 
abychom se líbili Bohu, abychom se ze Slova Ducha Svatého a vody křtu narodili k novému životu, k 
věčnému životu s Bohem, který po naši smrti zde na zemi bude pokračovat u Boha v nebi.

Bůh říká v Písmu (Skutky 17), že stvořil člověka, aby jej člověk hledal a nalezl. Ten, kdo jej 
hledá, kdo pátrá po pravdě o Bohu, tomu se dá Bůh poznat, protože od nikoho není vzdálen a je jedno 
jestli žijete v džungli, na poušti nebo v Antarktidě. 

Paní N., rád se s Vámi sejdu a budu studovat Písmo a rád Vám pomohu hledat pravdu o Bohu v 
Písmu, protože to, zda přijmete pravdu nebo ji odmítnete nebude mít dopad jenom na tento krátký život 
na hřbitově, kterému říkáme země, ale bude to mít dopad pro Vaši věčnost - zda budete žít s Bohem na 
věky, nebo zda od Něho (který je zdrojem veškeré lásky, všeho dobrého, všeho, co potřebujeme pro 
svůj život) budete na věky oddělena v místě věčného utrpení, které Bůh připravil pro Satana a jeho 
anděly.

Pokud budete mít další dotazy, rád Vám je zodpovím.

S pozdravem

Robert Hodanko
26 a 27.03.2009


