
99. Je skutečně křest nutný ke spáse?

Dobrý večer,
Dnes jsem našel Vaše stránky a musím říct, že jsem s radostí a zájmem, četl. Moje radost  
však byla po nějaké době zakalena, když jsem došel ke SPASENÍ. Zločinec na kříži je 
kde? Byl pokřtěn? Protiřečí si snad Pán Ježíš? Znovuzrození z vody a ducha znamená: 
skrze Boží Slovo a Ducha Svatého, to jasně vysvěluje kromě jiných míst ap. Petr. (1. 
Petra, 1,23) Apoštol Jan ve svém evangeliu předsavuje Pána Ježíše jako Věčného Božího 
Syna,  ale  nikde  tam  nepíše  o  praktických  (církevních)  věcech  jako  je  ustanovení  a 
vykonávání křtu, večeře Páně, službě. To v tomto ev. není naprosto na místě. To je oproti  
ostatním třem Ev., smím-li to tak říci, duchovní evangelium. Byl jsem skutečně potěšen 
Vašimi ostatními odpovědmi,  a udiven, že jsem o těchto křesťanech v městech,  která 
uvádíte ještě naslyšel, i když podobné křesťany dobře znám v jiných městech. Ale když 
jsem přišel k jedné z těch nejzásadnějších a nejdůležitějších zásad písma - pak musím 
konstatovat,  že  vaše  učení  je  zavádějící.  Jaká  škoda.  Kolik  lidí  skutečně  uvěřilo  na 
smrtelných postelích a už neměli ani minutu na to, aby se dali pokřtít. Chcete tvrdit, že 
jsou v zatracení? Jestli jste v obecenství s lidmi, kteří toto učení drží, pak obcujete jejich 
zlým skutkům.
RT

Dobrý den

Podívejme se na to, co k tomuto tématu říká Písmo.

1)  Jan  Křtitel  připravoval  lidi  na  příchod  Spasitele  tím,  že  je  m.j.   křitil  na 
odpuštění hříchů:

Marek 1:4 [Tak] přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů. 
(NBK)
  

2) Ježíš Kristus, který je původcem naší spásy byl pokřtěn:

Marek 1:9  V těch dnech se pak stalo, [že] přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a byl od 
Jana pokřtěn v Jordánu. (NBK)

3) Ježíš Kristus učil, že člověk se musí narodit z vody a ducha, aby mohl vejít do 
Božího království:

Jan 3:5  Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí z vody a z 
Ducha, nemůže vejít do Božího království. (NBK)



4) Ježíš učil, že člověk musí uvěřit a být pokřtěn, aby byl spasen:

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

5) Ježíš (prostřednictvím svých učedníků) křitil lidi na odpuštění hříchů:

Matouš 4:17 Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království 
nebeské." (EB)

Jan 3:22  Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země; tam s nimi pobýval a 
křtil. (EB)

6)  Ježíš  po  svém  vzkříšení  a  před  svým  vystoupením  na  nebe  dal  poslání 
apoštolům,  aby mu získavali  učedníky a  m.j.  je  křtili  ve jménu Otce,  Syna  a  Ducha 
Svatého:

Matouš 28:18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
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." (EB)

7) Apoštol Petr společně s ostatními apoštoly o Letnicích,  když poprvé hlásali 
evangelium,  hlásali  m.j.,  že  člověk  musí  být  pokřtěn  na  odpuštění  hříchů,  aby  mohl 
přijmout dar Ducha svatého (tj. největší Boží dar - dar spásy, který byl slíben každému, 
kdo vzývá Pánovo jméno) a Židé, kteří  uvěřili evangeliu se nechali pokřtít:

Skutky apoštolské 2:16 Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:
21 a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.'

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)



8) Židé v Samaří poté, co uvěřili v Ježíše, byli pokřtěni. Teprve později tam přišli 
apoštolové, modlili se, aby byl novým křesťanům v Samaří dán Duch svatý, vkládali na 
ně  ruce  a  ten  na  koho   apoštolové  vložili  ruce,  dostal  Ducha  Svatého   (tj.  obdržel 
duchovní dar - charizma):

Skutky apoštolské 8:12  Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši 
Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy.
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.
14 Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k 
nim Petra a Jana. (EB)

Skutky apoštolské 8:14  Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli,  že v Samařsku přijali 
Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana.
15 Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý,
16 neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše.
17 Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.
18  Když Šimon viděl,  že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha svatého, 
nabídl jim peníze a řekl: 
19 "Dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce."
20 Petr mu odpověděl: "Tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou: Myslil sis, že se Boží dar 
dá získat za peníze!
21 Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před 
Bohem. (EB)

9) Etiopský dvořan poté, co uvěřil v Ježíše byl pokřtěn: 

Skutky apoštolské 8:34 Dvořan se obrátil k Filipovi: "Vylož mi, prosím, o kom to prorok 
mluví - sám o sobě, či o někom jiném?"
35 Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.
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. (EB)

10)  Saulovi  z  Tarsu  poté,  kdy  uvěřil   v  Ježíše,  byla  oznámena  Jeho  vůle 
prostřednictvím Ananiáše, že má být pokřtěn, aby smyl své hříchy a nechal se pokřtít:

Skutky apoštolské  22:10  Řekl  jsem:  'Co mám dělat,  Pane?'  A Pán mi  řekl:  'Vstaň  a 
pokračuj v cestě do Damašku; tam ti bude řečeno všechno, co ti Bůh ukládá.'
11 Protože jsem byl oslepen jasem toho světla, museli mě moji druhové vzít za ruku a tak 
mě dovedli do Damašku.
12 Jeden muž, zbožný podle Božího zákona, jménem Ananiáš, který měl dobrou pověst u 
všech místních židů,



13  přišel za mnou, přistoupil ke mně a řekl: 'Bratře Saule, otevři oči!' A já jsem v tu 
chvíli nabyl zraku.
14  On  mi  řekl:  'Bůh  našich  otců  si  tě  vyvolil,  abys  poznal  jeho  vůli,  spatřil  jeho 
Spravedlivého a slyšel hlas z jeho úst.
15 Budeš jeho svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi viděl a slyšel.
16  Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých 
hříchů.' (EB)

11) Setník římské armády – Kornelius a další pohané v jeho domě poté,  co uvěřili 
v Ježíše a Duch Svatý na nich demonstroval  svou moc, byli  pokřtěni, protože jak řekl 
apoštol Petr: "Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého 
jako my?":
 
Skutky apoštolské 10:30 Kornélius odpověděl: "Jsou to právě tři dny, co jsem se v tuto 
chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu, a náhle stál přede mnou muž v zářícím 
rouchu
31 a řekl: 'Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích.
32  Vyprav posly do Joppe a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě 
koželuha Šimona u moře.'
33  Hned  jsem  tedy  pro  tebe  poslal  a  ty  jsi  ochotně  přišel.  Nyní  jsme  tu  všichni 
shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti Pán uložil."
34 A Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní,
35 ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.
36  To je ta zvěst,  kterou Bůh poslal  synům izraelským, když vyhlásil  pokoj v Ježíši 
Kristu. On je Pánem všech.
37 Dobře víte, co se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan.
38  Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem 
pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.
39 A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na 
kříž a zabili.
40 Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se -
41  nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil,  totiž nám; my 
jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.
42 A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za 
soudce živých i mrtvých.
43 Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy 
každému, kdo v něho věří."
44 Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli.
45 Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha 
svatého.
46 Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil:
47 "Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?"
48 A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich 
zůstal několik dní. (EB)



12) Filipský žalářník se svou rodinou poté,  co uvěřili v Ježíše, byli  pokřtěni:

Skutky apoštolské 16:29 Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln 
strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena.
30 Pak je vyvedl ven a řekl: "Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?"
31 Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě."
32 A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží.
33 Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi 
pokřtít.
34  Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval,  že 
uvěřili v Boha. (EB)

13) Janovi učedníci v Efezu byli pokřtěni ve jméno Pána Ježíše, a teprve poté, co 
na ně apoštol Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch Svatý (tj. obdrželi duchovní dary - 
charizma):

Skutky  apoštolské  19:1  Zatímco  byl  Apollos  v  Korintě,  prošel  Pavel  hornatým 
vnitrozemím a přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky.
2 Zeptal se jich: "Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?" Odpověděli mu: "Vůbec 
jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý."
3 Pavel řekl: "Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?" Oni řekli: "Křtem Janovým."
4 Tu jim Pavel prohlásil: "Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby 
uvěřili v toho, který přijde po něm - v Ježíše."
5 Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.
6 Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém 
vytržení.
7 Těch mužů bylo asi dvanáct. (EB)

14)  Apoštol  Pavel  v  dopise  Římanům  připodobnil  křest  vodou  Kristovu 
ukřižování a vzkříšení – umírá starý člověk hříchu, je pohřben spolu s Kristem do vody 
křtu a vstává spolu s Kristem k novému životu z vody křtu: 

Římanům 6:1 Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost?
2 Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli - jak bychom v něm mohli dále žít?
3 Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho 
smrt?
4  Byli  jsme  tedy  křtem spolu  s  ním  pohřbeni  ve  smrt,  abychom -  jako  Kristus  byl 
vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.
5  Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti,  jistě budeme mít 
účast i na jeho zmrtvýchvstání.
6 Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem 
bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili.
7 Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.
8 Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. (EB)



15) Apoštol Petr  píše, že křest nás zachraňuje,  neboť v něm jde o naše dobré 
svědomí  před  Bohem (Bůh nám křtem odpustil  hříchy  a  křtem jsme  se  zavázali,  že 
nebudeme dále svévolně hřešit): 

1 Petrův 3:18 Vždyť i Kristus dal svůj život
(a)

 jednou provždy za
(b)

 hříchy, spravedlivý 

za nespravedlivé, aby nás
(c)

 přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. (a) 
var: trpěl (b) var: + naše (c) var: vás ([ Ř     6:10  ;  Žd     7:27  ;  1K     15:3  ;  Ef     2:18  ;  Mt     10:28  ])

19 Tehdy
(d)

 také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení,  (d) V něm ([ Ř     10:7  ;  Ef     4:9  ; 
2P     2:4  ])
20 kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noemových. Tenkrát Boží shovívavost vyčkávala s 
trestem,  pokud se  stavěl  koráb,  v  němž  bylo  z  vody zachráněno  jenom osm lidí.  ([ 
Gn     6:12  - Gn     6:18  ;  Mt     24:38    Mt     24:39  ;  2P     2:5  ])
21  To je předobraz křtu, který nyní  zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění 

tělesné  špíny,  nýbrž  o  dobré  svědomí,  k  němuž  se  před  Bohem zavazujeme
(e)

 –  na 
základě vzkříšení Ježíše Krista, (e) o níž Boha prosíme ([ Žd     10:22    Žd     10:23  ]) (EB2001)

Jak vyplývá z Písma inspirovaného Duchem Svatým, křest vodou na odpuštění 
hříchů je  jednou z Bohem stanovených podmínek spásy od okamžiku, kdy apoštolové 
inspirovaní  Duchem  Svatým  začali  o  Letnicích  kázat  evangelium.  Samotná  víra  dle 
Písma nestačí ke spáse, neboť i člověka, který uvěřil v Ježíše nadále oddělují od Boha 
jeho  hříchy.  Tyto  jsou  mu  odpuštěny  teprve  tehdy  až  zemře  hříchu  a  je  společně  s 
Kristem pohřben do vody křtu a společně s Kristem vstane k novému životu. 

Zda byl zločinec na kříži pokřtěn nevím. Pokud se tak  někdy v minulosti stalo, 
Písmo to neříká. Podmínka křtu však nabyla účinnosti teprve po Ježíšově smrti na kříži, 
kdy Nová Smlouva zpečetěna Kristovou krví nahradila  Starou Smlouvu, přičemž však 
krev Ježíše Krista snímá hřích světa, tedy od Adama až do dne soudu.

Efezským 2:14 V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje 
a působí svár. Svou obětí odstranil
15 zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového 
člověka, a tak nastolil mír. (EB)

Jan 1:29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který 
snímá hřích světa. (EB)

Odporuje si Písmo, když na jiném místě uvádí, že jsme spaseni milostí skrze víru, 
resp. skrze Boží Slovo?

Efezským 2:8 Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
9 Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. 
(EB)



1  Petrův  1:23  Vždyť  jste  se  znovu  narodili,  nikoli  z  pomíjitelného  semene,  nýbrž  z 
nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. (EB)

Neodporuje. Bez víry se člověk nemůže zalíbit Bohu a již pouhá nevíra postačí k 
tomu,  aby byl  člověk Bohem odsouzen.  Víra  je  tedy skutek,  který  Bůh vyžaduje  od 
člověka, aby jej spasil: 

Židům 11:6  Bez víry však není možné zalíbit  se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí 
věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. (EB)

Jan 6:28 Řekli mu: "Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?"
29 Ježíš jim odpověděl: "Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste  věřili v toho, koho on 
poslal."

Stejně tak ale Bůh vyžaduje po člověku, aby činil pokání ze svých hříchů, vyznal 
Ježíše jako svého Pána a byl pokřtěn  na odpuštění svých hříchů, aby jej spasil. 

Matouš 4:17 Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království 
nebeské." (EB)

Římanům 10:9  Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho 
Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
13 'každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen'. (EB)

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

Tyto  skutky,  které  vyžaduje  Bůh od lidí,  aby jim dal  dar  spásy jsou zásadně 
odlišné od skutků Mojžíšova zákona, jejichž konáním se Židé domnívali, že jsou spaseni 
a odmítli ospravedlnění ze svých hříchů prostřednictvím Ježíšovy oběti:

Římanům 10:1 Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy.
2  Vždyť  jim  mohu  dosvědčit,  že  jsou  plni  horlivosti  pro  Boha,  jenže  bez  pravého 
poznání.
3 Nevědí, že spravedlnost je od Boha, a chtějí uplatnit svou vlastní; proto se spravedlnosti 
Boží nepodřídili.
4 Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. 
5 Mojžíš píše o spravedlnosti, založené na zákoně: 'Člověk, který tak jedná, bude živ.'
6 Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto: 'Nezabývej se myšlenkou: kdo 
vystoupí na nebe?' - aby Krista přivedl dolů -
7 'ani neříkej: kdo sestoupí do propasti?' - aby Krista vyvedl z říše mrtvých.
8 Co však praví? 'Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci'; je to slovo víry, 
které zvěstujeme.
9 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z 
mrtvých, budeš spasen.
10 Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,



11 neboť Písmo praví: 'Kdo v něho věří, nebude zahanben.'
12 Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, 
kdo ho vzývají, neboť
13 'každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen'.
14 Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom 
neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?
15 A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: 'Jak vítaný je příchod těch, 
kteří zvěstují dobré věci!'
16 Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izaiáš říká: 'Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti?'
17 Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.
18 Ptám se však: To snad nikdy neslyšeli zvěst? Ovšemže slyšeli! 'Po celé zemi se rozlehl 
jejich hlas, do nejzazších končin jejich slova.'
19 Ptám se tedy: Nepochopil Izrael, co mu bylo zvěstováno? Nepochopil; už u Mojžíše se 
přece říká: 'Vzbudím ve vás žárlivost na národ, který není národem, proti národu 
pošetilému vás popudím k hněvu.'
20 A Izaiáš má odvahu říci: 'Dal jsem se nalézti těm, kteří mě nehledali, dal jsem se 
poznat těm, kteří se po mně neptali.'
21 O Izraeli však říká: 'Každý den jsem vztahoval ruce k lidu neposlušnému a 
vzpurnému.' (EB)

Znovuzrození z vody a ducha tedy skutečně znamená z “vody“, a to z vody křtu a 
z “ducha“, a to z Ducha Svatého, který uvedl apoštoly do veškeré pravdy a inspiroval je a 
další pisatele k  zapsání Božího slova  v  novozákonních Písmech:

Jan 3:5  Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí z vody a z 
Ducha, nemůže vejít do Božího království. (NBK)

Jan 16:13  Jakmile však přijde on, Duch pravdy,  uvede vás do veškeré pravdy,  neboť 
nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. (EB)
 
2  Timoteovi  3:16  Veškeré  Písmo  pochází  z  Božího  Ducha  a  je  dobré  k  učení,  k 
usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,
17 aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. (EB)

Co se stane s lidmi, kteří uvěřili na smrtelné posteli a neměli čas na to, aby se dali  
pokřtít, nevím.  S ohledem však na výše uvedené verše Písma nemohu učit, že ke spáse 
postačí, aby člověk uvěřil v Ježíše.

Učení o křtu v Písmu je poměrně jednoduché a jeho srovnáním s učením různých 
církví o křtu si lze udělat prvotní obrázek o tom, zda se daná církev, resp. lidé, kteří ji  
tvoří, drží autority Božího Slova. Velice často tomu tak není a Boží Slovo je nahrazováno 
lidským učením.

 Chtěl bych Vás povzbudit, abyte prozkoumal výše uvedené verše z Písma a učinil 
si  objektivní  názor na učení o křtu a  dále  bych Vás chtěl  slovy Ananiáše povzbudit, 
abyste neváhal, vzýval Ježíšovo jméno a dal se pokřtít, abyste byl obmyt ze svých hříchů:



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

Pokud Vám v tom mohu být nějak nápomocen, budu rád.

v Kristu

Robert Hodanko 
B 07.12.2013
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