
88. Jakou mám záruku, že můj další křest nebude později opět zpochybněn?

Otázka:  Byl  jsem  pokřtěný  coby  katolické  nemluvně  a  v  dospělosti  coby  *služebník 
starozákonního  Boha  JHWH  ve  jménu  Ježíšovu.  Samozřejmě  očekávám,  že  tyto  křty  mohou  být 
zpochybněny. Jakou mám ale záruku, že někdy později, když přijmu další křest, nebudu čelit dalším 
pochybnostem, když někdo přijde s jiným doporučením (názorem, výkladem)?

Odpověď: Vaše zárukou je Boží Slovo, nepředpojatá mysl a odhodlání konat Boží vůli. Nejste-li 
si jist jaký je účel křtu. Přečtěte  6-ti letému dítěti:  (Skutky apoštolské 22:16) Nuže neváhej! Vstaň,  
vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.'  a zeptejte se ho, proč má být 
člověk pokřtěn? Aby se stalo co? Uvidíte, že nepředpojatá lidská mysl Vám odpoví v souladu s Božím 
Slovem: abys byl obmyt ze svých hříchů.

Svědkové Jehovovi  se nekřtí na odpuštění hříchů. Takže je evidentní, že se nejedná o křest, 
který by byl v souladu s Božím Slovem. Je to jednoduchá logika. Jediné o co jde je, zda máte odhodlání 
konat Boží vůli, která je v Božím Slově. 

Chcete vědět, jak je s katolickým křtem nemluvněte? Zeptejte se 3-letého dítěte, jestli může 
nemluvně věřit, že Ježíš Kristus je jeho Spasitel. Odpoví Vám "ne". Nebo se ho zeptejte, zda nemluvně 
někoho zabilo, někomu lhalo nebo něco ukradlo, či udělalo nějaké další zlo. Odpoví Vám "ne". Písmo 
však říká, že křest je na obmytí hříchů. Písmo dále říká, že: (Marek 16:16) Kdo uvěří a přijme křest,  
bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Bez víry nemůže být ani křest na obmytí hříchů. Je to 
hrozně jednoduché a hned víte, že křest nemluvněte není křtem podle Písma. Takže doposud nejste 
pokřtěn na odpuštění svých hříchů. 

Co s tím budete dělat, za situace, kdy Vám Bůh v Písmu říká, že se máte pokřtít na odpuštění 
hříchů? Poslechnete ho a spolehnete se na jeho milosrdenství? Nebo ho neposlechnete a spolehnete se 
na jeho milosrdenství? 

Pokud nechcete přijmout Boží dar spásy způsobem, který určil Bůh, nebudete moci spoléhat ani 
na jeho milosrdenství.  
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