
KRST 
 
V úvode niečo o mne: 
Som celkom obyčajný človek bez vysokej školy, nemám ani žiadnu teologickú školu. 
Pred 13. rokmi som spoznal vzácnu knihu – Sväté písmo. 
Dovtedy som žil svetským životom. Bol som alkoholik, hazardný hráč, žil som nemravným životom 
a škaredé slová boli u mňa na dennom poriadku. Bol som členom cirkevnej spoločnosti, v ktorej žije 
a utieka sa veľká časť sveta. Nemenujem toto náboženské spoločenstvo, lebo nemám záujem nikoho 
urážať. Väčšina členov tohto cirkevného spoločenstva, ale aj iných spoločenstiev žijú podobným spôsobom. 
Môj život sa radikálne zmenil, keď som otvoril Sväté písmo a začal ho pravidelne čítať. Veľký Boh, ktorý 
stvoril nebesia, zem, všetko živé i neživé mi otvoril oči, dal mi Božiu múdrosť a ukázal mi v tejto múdrej 
knihe ako ho mám uctievať, prosiť, ďakovať a modliť sa k nemu. 
To už neboli žiadne ľudské náuky, alebo tradície, ktoré nemali v mojom predchádzajúcom živote žiaden 
význam ani vzťah s Bohom. 
Tu sa nám ponúka otázka: Môže zmeniť Sväté písmo ľudský život? 
Určite áno. 
Dôkazom toho je 2.list Timotejovi 3.kapitola 16.verš: „Celé Písmo je vnuknuté Bohom a užitočné na 
karhanie, na naprávanie a na výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé 
dobré dielo.“ 
 
Môže prísť obyčajný človek k poznaniu a múdrosti Božej bez toho, aby bol riadený hociktorým cirkevným 
spoločenstvom? Zase nám na to poukazuje citát zo Svätého písma Evanjelium podľa Jána 6.kapitola 
45.verš: „U Prorokov je napísané: všetkých bude učiť sám Boh.“ 
 
Ďakujem láskavému Bohu, že ma zbavil môjho predchádzajúceho jarma a dáva mi skutočne sväté 
spoločenstvo, o ktorom nás znovu informuje Prvý Jánov list 1.kapitola 3.verš: „Veď my máme spoločenstvo 
s Otcom a jeho Synom  Ježišom Kristom“. 
 
Môj život sa pôsobením živého Božieho slova zmenil. Už ma neponižuje alkohol, nehrávam žiadne hazardné 
hry, v mojom slovníku nepoužívam škaredé slová a môj nemravný život je už minulosťou. Takto koná Božie 
slovo, lebo je skutočne živé a robí zázraky. Dôkazom toho je zase odkaz zo Svätého písma List Hebrejom 
4.kapitola 12.verš: Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po 
oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. A niet tvora, ktorý by bol 
preň neviditeľný.“ 
 
Asi v treťom roku čítania Svätého písma v modlitbách, ďakovaní a prosbách vznikal pekný vzťah medzi 
Bohom a človekom. Veľký Boh očisťujúc moju nádobu, vložil do mojich úst jeho veľké a sväté meno. Zase tu 
zasahuje odkaz zo Svätého písma List Filipanom 4.kap. 6.verš: „O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom 
modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu.“ 
 
Toto je skutočná účinnosť Božieho slova, takže nie náboženské rituály a tradície, ktoré nám určite nemôžu 
zmeniť život, ale čisté Božie slovo zo Svätého písma. A tak po určitom čase je človek, ktorý číta Sväté písmo 
naplnený Duchom Svätým a cíti potrebu o tom kázať a podeliť sa s ostatnými. Sám Pavol bol tiež obyčajný 
človek a pod Duchom Svätým nás nabáda, odkazuje a povzbudzuje: 
Druhý list Timotejovi 4.kap. 2.verš: „Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so 
všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.“ 
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Dnešný svet si myslím, koná ako niekdajší farizeji, veľkňazi , ktorí sú presvedčení, že múdrosť Božieho slova 
je len v ústach vznešených vysokopostavených predstaviteľov cirkevných spoločenstiev. Chcú nám 
dokazovať, že krásne rúcha, pestré honosné obleky, sutany so zlatými prsteňmi, retiazkami a inými 
ozdobami majú jedinú šancu privádzať ľudstvo k Bohu. Bohužiaľ opak je pravdou. Pán Ježiš, náš skutočný 
vzor a jeho svätí apoštoli sa tak nikdy neobliekali, ale v skromnom rúchu a v skutočnej sile Ducha Svätého 
vystupovali na verejnosti. Tí, v krásnych rúchach aj dnes sú podobní veľkňazom židovským, ktorí dali 
ukrižovať Pána Ježiša. 
Pán Ježiš je skutočne jediný vzor a nie žiadna ľudská bytosť, ktorá chce byť oslavovaná ľuďmi. Len pre svoje 
nádherné rúcha a vysoké náboženské postavenie si dávajú bozkávať ruky a ľudia sa im klaňajú.  
To však nie je biblické, ale ľudské a nesprávne. Pán Ježiš nám káže inak v Evanjelium podľa Lukáša 10.kap. 
21.verš: „Chválim Ťa otče Jahve, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi  a rozumnými a zjavil 
si ich nemluvňatám, prostým ľuďom tohto sveta. Tak sa Ti to ľúbilo.“ 
 
Ďalší odkaz zo Svätého Písma o Božej múdrosti neučených v ľudskom ponímaní. Sú to Peter a Ján, ktorí sú 
dnes pokladaní za svätých, ale farizeji a veľkňazi ich pokladali za neučených a nehodných kázať. Skutky 
apoštolov 4.kap. 13.verš: „Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a uvedomili si, že Peter i Ján sú neučení a 
prostí ľudia, veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom.“ 
 
Veľký Boh prehovára vo Svätom písme často ústami prorokov, ktorí nie vždy boli prijatí, napr. Izaiáš a 
Jeremiáš. Boli to tiež len obyčajní ľudia z tých najnižších spoločenských vrstiev - pastieri oviec. Patril k nim 
aj veľký židovský kráľ, druhý v poradí, Dávid, ktorý bol tiež iba pastierom oviec. Tu znovu vidíme, že Boh 
rozhoduje o ľudskom bytí, o tom, ako a kde ich použije, a nie určité ľudské a náboženské spoločenstvá., 
ktoré si sami dosadzujú svojich svätých. Preto prosím, nepohŕdajte mojimi slovami, lebo som tiež iba prostý 
a obyčajný človek. Tieto slová sú podložené biblickými odkazmi, žiadnymi ľudskými tradíciami alebo 
náukami. 
 
 
A teraz konečne niečo dôležitosti krstu. 
Prečo máme byť krstení? V akom veku? Čo nám vlastne krst prináša? Po akom rozhodnutí môžeme 
skutočne k nemu pristúpiť a uskutočniť ho? Kto nám priniesol zvesť o krste? Bol to sám Pán Ježiš. On sám 
podstúpil krst a tým nám dáva veľký príklad aj v jeho dôležitosti. Pán Ježiš bol pokrstený ako tridsaťročný. 
Tento príklad veku krstu neberú do úvahy a ani sa tým neriadia mnohé cirkevné spoločenstvá. A tak krstia 
svojvoľne už deti.  Dôkaz o skutočnom pokrstení Pána Ježiša nám uvádza Evanjelium podľa Matúša 3.kap. 
13.verš: „Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.“ 
 
Je krst dôležitý? 
Iste áno. Pán Ježiš nám to v Evanjeliu podľa Marka potvrdzuje: „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto 
znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk 
a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú." 
 
Ďalším odkazom zo Svätého písma ohľadom krstu a jeho dôležitosti je, keď Pán Ježiš nabáda ku krstu. 
Skutky apoštolov 2.kap. 40.verš, kde krstil Peter a ostatní apoštoli: „A ešte mnohými inými slovami ich 
zaprisahával a povzbudzoval: "Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!" Oni prijali jeho slovo a dali sa 
pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.“ 
 
Ďalej v odkaze Svätého písma Prvý Petrov list 3.kap. 21.verš - je nám ukázaný účel krstu: „To je predobraz 
krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie 
pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.“ 
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Evanjelium podľa Matúša 3.kap. 5.verš nám odhaľuje záujem o krst aj u tých, čo neverili: „Vtedy prichádzal 
k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke 
Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: "Hadie plemeno, 
kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? 
 
Jánov krst často prebiehal v riekach a veľkých tokoch. Evanjelium podľa Jána nám to približuje v 3.kapitole 
23.verš: „Ale aj Ján krstil v Enone, blízko Salima, lebo tam bolo veľa vody. Ľudia tam prichádzali a dávali sa 
krstiť.“ 
 
V predchádzajúcich evanjeliách vidíme, ako sa niektorí rýchlo rozhodli ku krstu. No my niekedy zbytočne 
váhame. O rýchlosti krstenia nás presviedča v skutkoch apoštolov aj sám eunuch v Skutkoch apoštolov 
8.kap. 36.verš: „Ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal eunuch: Pozri, voda! Čo prekáža, 
aby som sa dal pokrstiť?“ 
A Filip riekol: „Veríš, že Ježiš Kristus je Boží syn? A rozkázal vozu, aby postál a šli obaja do vody, Filip aj 
eunuch a pokrstil ho.“  
 
 
Aj v Skutkoch apoštolov 2.kap. 40.verš, ktorý bol už spomenutý bolo veľmi rýchlo pokrstených 3000 duší.  
Čo nám teda bráni? Aký dlhý čas nám treba na naše uverenie, ktoré je určite veľmi dôležité? Prečo stále 
ešte váhame? Naše životy by sme mali vložiť do rúk Božích a hlavne sa konečne poučiť na odkazoch zo 
Svätého písma. Na tých úžasných evanjeliách a odkazoch Svätého písma, ktorými sa určite môžeme nechať 
riadiť. Sú to odkazy Pána Ježiša a evanjeliá apoštolov a nie náuky a výmysly, tradície a bájky, ktorými sú 
v dnešnom čase ľudia klamaní a zavádzaní. Niektoré cirkevné spoločenstvá si hovoria cirkev Kristova a žijú 
a konajú svetsky v korupcií, smilstve, modloslužbe, lakomstve a pretvárke nábožnosti. No Sväté písmo 
hovorí niečo iné o Kristovej cirkvi. 
List Efezanom 5.kap. 25.verš: „Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvätil očistným 
kúpeľom vody a slovom; aby si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, 
aby bola svätá a bez poškvrny.“ 
 
Pán Ježiš nám odkazuje v Evanjeliu podľa Lukáša, aby sme skúmali a dali si Kristom posilňovať svoju vieru. 
18.kap 8.verš:“Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?" 
Takýto úpadok viery, o ktorom nám hovorí Pán Ježiš je výsledkom našej ľahostajnosti k Božiemu slovu. 
Božie slovo je čisté a spravodlivé a inšpirované Bohom len v Svätom písme. Viac ako tisíc rokov sa snažia 
rôzne cirkevné spoločenstvá a zavádzať a klamať ľudstvo svojimi bájkami, tradíciami, rituálmi, ktoré si 
odovzdávajú z pokolenia na pokolenie. No to ich neprivádza k Bohu, ale do záhuby. 
Veľký stvoriteľ Boh Jahve na nich poukazuje v odkaze v Evanjeliu podľa Matúša 15.kap. 8.verš: „Tento ľud 
ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské 
príkazy.“ 
Pán Ježiš sa o nich zmieňuje aj v Evanjeliu podľa Marka v 7.kap. 9.verš: „Ježiš hovoril im: Šikovne viete 
zrušiť Božie prikázania, aby ste si zachovali svoje tradície, obyčaje, rituály, rušíte Božie slovo pre svoje 
obyčaje, tradície, ktoré si odovzdávate a mnoho iných vecí robíte.“ 
 
Ľudia do kedy chcete váhať? Proste Boha, ktorý má veľké a sväté meno Jahve zástupov, aby Vám otvoril 
oči. Nenechajte sa viesť slepými vodcami a tak pre vašu ľahostajnosť k slovu Božiemu, ktoré je čisté a sväté 
len v Svätom písme môžete prísť o to najdôležitejšie v ľudskom živote a to je žiť  večným životom. Takže 
nedajte sa zavádzať novodobými farizejmi, veľkňazmi, ale Božou vôľou uvedenou vo Svätom písme. Ak sa 
budete sýtiť týmto Božím slovom, ktoré je uvedené v Svätom písme, vaše životy sa budú určite meniť 
k lepšiemu.  

3 
 



Bude čoraz menej alkoholikov, smilníkov, hazardných hráčov, narkomanov, zlodejov, luhárov, lakomcov 
a nakoniec aj vrahov. Nebudú vás už zavádzať a klamať žiadne cirkevné spoločenstvá, ktoré si z vašej 
biblickej nevedomosti a vašej ľahostajnosti k Božiemu slovu urobili zo slova Božieho biznis, a tak vystupujú 
bez hanby a cti, podnikajú so slovom Božím. Tak ako farizeji a veľkňazi „veľké náboženské spoločenstvá“ sa 
obohacujú a slávu dávajú nie Boh, ale svojim vysokým cirkevným predstaviteľom. Ich Bohom sú peniaze, 
sláva a žalúdok. 
Evanjelium podľa Jána 4.kap. 44.verš: „Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte 
slávu, ktorú dáva len Boh?“ 
 
Takže myslím, že je na čase uveriť týmto úžasným evanjeliám a odkazom, ktoré sú pre nás pripravené 
v Svätom písme v Novom zákone, kde sa nám prihovára a radí Pán Ježiš a jeho apoštoli.  
Človek dostal od Boha slobodnú vôľu a sám sa môže rozhodnúť a riadiť svoj život. 
 
Znovu sa vrátime ku krstu. Iste sa mnohí pýtajú, kto môže byť pokrstený? Ako sme čítali v týchto  
a odkazoch zo Svätého písma, krst by mal prijať dospelý človek. Určite nie dieťa. A musí uveriť z celého 
srdca. V skutkoch apoštolov 8.kap. 36.verš. kde sledujeme krst eunucha, ktorý prehlásil: „Verím z celého 
srdca, že Pán Ježiš je Boží syn.“ 
Pri krstení by sa mali použiť tieto slová zo Svätého Evanjelia podľa Matúša 28.kap. 19.verš: „A tak iďte, 
čiňte mi učeníkmi všetky národy krstiacich v mene Otca i Syna i Ducha svätého. „ 
 
Krstený by mal odpovedať na výzvu – uveril si z celého srdca, že meno Otca nebeského je veľké a sväté 
meno Jahve zástupov? Veríš, že Pán Ježiš je Boží syn? Že Duch svätý je radca a tešiteľ, ktorý udeľuje dary? 
A krstený odpovie – „Uveril som celým srdcom“.  
Po ponorení do vody ak uveril, odpovie „Áno uveril som celým srdcom.“ 
 
Teraz sa naskytla ďalšia otázka. Kto teda môže vlastne krstiť? Mali by to byť tí, ktorí uverili a sú naplnení 
Duchom svätým, ktorý ich napĺňa a dáva autoritu. 
Naším vzorom v krstení sú skutoční nasledovníci Pána Ježiša, ktorí uzdravovali, vyháňali zlých duchov 
a kriesili. To všetko koná veľká Božia moc, ktorá by mala napĺňať tých, čo krstia.  
Vo svete sa konajú krsty, ktoré nie sú vôbec biblické, čiže nie sú Božie. Sú založené na ľudských výmysloch , 
tradíciách a náukách. Sú krstené malé deti a tí, čo ich krstia sa klaňajú modlám. Ako môže krstiť niekto, kto 
porušuje Boží zákon? Ako môže byť naplnený Duchom svätým a mať skutočnú Božiu autoritu? Boh nám 
zanechal dôkaz v Svätom písme v Knihe Exodus (II. kniha Mojžišova) 20.kap. 4.verši: „Neučiníš si rytiny ani 
nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani na tých, ktoré sú vo 
vodách, pod zemou.  Nebudeš sa im klaňať, ani im slúžiť, lebo ja, Jahve, tvoj Boh som silný Boh, žiarlivý, 
ktorý tresce neprávosťou otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia.“ 
Prosím Ťa, Svätý Otče, lebo veľké a sväté je tvoje meno, Jahve zástupov, prostredníctvom tvojho syna Pána 
Ježiša, zmiluj sa nad týmto ľudom, národom, daj sa im poznať a daj im Božiu múdrosť a otvor im oči. Amen. 
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