
89. Mám se nechat “překřtít“ a kým nebo to mám nechat na posouzení Ježíši? 

Dobrý den pane Hodanko,

Vracím se tedy k problému mého „pokřtění“. Poté, co jsem zvážil všechny skutečnosti ohledně 
mých  křtů  v  minulosti,  jsem  došel  k  tomuto  závěru:        
a)  byl  jsem  pokřtěn  coby  nemluvně  ve  věku  tří  týdnů  v  duchu  římsko-katolického  rituálu.
b)  byl  jsem později  pokřtěn před rokem 1985 v duchu rituálu Svědků J (bohužel  nejsem schopen 
rekonstruovat přesnější časový údaj).

Když jsem se nad tou skutečností zamyslel (částečně také díky Vaším názorům), tak jsem došel 
ke zjištění, že nejsem patrně vůbec pokřtěný v biblickém duchu, t.j. tak, jak to lze číst v NZ.

Prosím o Váš názor.
 

Mám se pokusit o možnost „překřtění“ nějakou církví, které jsou zde v K. V. k dispozici, nebo 
to mám nechat tak s tím, že vše bude posouzeno v budoucnu samotným Ježíšem Kristem?

S pozdravem Ch.

 
Dobrý den pane Ch.

Pokud jde o křest, souhlasím s Vámi, že jste nebyl pokřtěn tak, jak to Bůh říká v NZ. Tedy z 
Božího hlediska (které jediné je to podstatné) jste nebyl pokřtěn vůbec. Co s tím?
 

Odpověď je obsažena v odpovědích na otázky 83, 84 a 87. Prosím, přečtěte si je pozorně a 
zjistíte, že křest na odpuštění hříchů je jednou z Bohem stanovených podmínek pro spásu.

Jinými  slovy,  nepříjmete-li  dar  Boží  spásy  způsobem,  který  stanovil  Bůh  v  NZ,  nebudete 
Bohem spasen (zachráněn před Božím trestem za Vaše hříchy). Váš čas na zemi je Vaše jediná šance,  
kdy můžete dát svůj život do souladu s Božím Slovem. Přitom nikdo z nás nemá, žádnou garanci, že 
tady ještě zítra budeme.  Pokud tuto jedinou šanci promarníte, žádnou další již nedostanete a nebudete 
Bohem spasen, ale odsouzen k věčnému trestu.

Jste-li tedy ochoten uposlechnout Boha, abyste mohl být spasen, pak musíte splnit všechny Jeho 
podmínky pro spásu, kterými jsou:

1) víra, že Ježíš Kristus je Boží Syn, jež zemřel i za Vaše hříchy a vstal z mrtvých, a
2) pokání (změna života - odvrácení se od hříšného způsobu života, následování života Ježíše Krista), a
3) vyznání Ježíše Krista jako Pána, a
4) křest vodou (řecky baptizo = ponoření) ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů (Skutky 2:38, 
Římanům 6:4)

Určitě se tedy nechte pokřtít (ponořením do vody) ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů, 
abyste mohl příjmout Boží dar spásy.  

Tak uvedete svůj život do souladu s tím, co hlásá náš Pán Ježíš Kristus:

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



I v souladu s tím, co hlásali apoštolové o letnicích. A budete následovat příkladu mnoha tisíců 
ranních křesťanů, včetně Saula z Tarsu, pozdějšího apoštola Pavla, jejichž příběhy nám Duch Svatý 
uchoval v NZ:

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.

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

Skutky apoštolské 8:13 Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, 
když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy.

Skutky apoštolské 8:36  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.
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 9:18 Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.
Skutky apoštolské 10:48 A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby 
u nich zůstal několik dní.

Skutky apoštolské 16:33  Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi 
svými lidmi pokřtít.
Skutky apoštolské 18:8 Představený synagógy Krispus a všichni, kteří byli v jeho domě, uvěřili Pánu; 
také mnozí z Korinťanů, kteří Pavla poslouchali, uvěřili a dali se pokřtít.
Skutky apoštolské 19:5 Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.

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

Pokřtít ano, ale kým?

V Karlových Varech neznám žádné biblické křesťany, čímž mám na mysli lidi,  kteří se řídí 
pouze Boží vůli, která je v NZ a nikoliv i tradicemi a učením lidí, a to i v otázce křtu. Mnozí věří, že 
člověk  je  spasen  již  v  okamžiku,  kdy uvěřil   a  křtu  je  připisován  jakýkoliv  jiný  účel,  jenom ne 
odpuštění hříchu. Někteří dokonce učí, že křest není na odpuštění hříchu, jak je tomu v případě Svědků 
Jehovových. Jiní “křtí“  nemluvňata, jež nemají žádnou víru a žádný hřích, jak je tomu u katolíků. 
Křest se provádí kropením nebo politím, ačkoliv  řecké slovo  baptizo  znamená ponoření. 

To neznamená, že v K.V. žádní bibličtí křesťané nejsou. Jenom je prostě neznám. Znám však 
biblické křesťany v Praze. Můžete přijet k nám do Prahy, nebo my můžeme přijet za Vámi do K.V. a  



pokřtít Vás.  Je to naše poslání a naše práce, kterou nám dal náš Pán Ježíš Kristus:

Matouš 28:19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i 
Ducha svatého

20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do 
skonání tohoto věku."

Vy se však musíte rozhodnout. Rozhodněte se správně, jak to učinil Saul z Tarsu, když k němu 
Ježíš Kristus poslal Ananiáše:

Skutky apoštolské 9:17  Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj 
bratře, posílá mě k tobě Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl 
naplněn Duchem svatým."

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

Skutky apoštolské 9:18 Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.
 

Když mi dáte dnes vědět, můžu přijet klidně zítra.

v Kristu 

Robert Hodanko

07.09.2012 L
 


