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26. VÝZNAM KŘTU 

V předchozí lekci jsme se dozvěděli, že jsme se všichni narodili v Adamovi. Byli jsme hříšníky 

skrze narození a skrze přirozenost.  Kvůli tomu sami od sebe nemůžeme změnit své srdce, 

natož naše skutky. Kristova oběť za celý svět vykoupila lidstvo. Ale protože Bůh stvořil lidi se 

svobodnou vůli, nebude nikomu tento dar spasení vnucovat.  Získají ho jen ti, kteří přijmou 

tento dar spasení vírou a jsou pokřtěni v Kristu. 

Slovo „křest“ je v Bibli použito 97 krát. To nám naznačuje jeho krajní důležitost. Ale co to 

znamená a jak nás to ovlivní? V této lekci se dozvíme, co učí Bůh o křtu. 

1. Jak důležitý je křest?  Marek 16,15.16; Jan 3,3-5 

___________________________________________________________________________ 

2. Jaký je význam křtu?  Římanům 6,3-5; Koloským 2,12 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Když jsme pokřtěni, dokazujeme tím, že se ztotožňujeme se smrtí, pohřbením a 

zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Křest znamená, že jsme zemřeli s Kristem, pochovali starého 

člověka hříchu a povstáváme k „novému životu v Kristu“. Fyzický skutek křtu živě znázorňuje 

kroky obrácení. Nejdříve jsme byli spuštěni do vody, byli jsme cele ponořeni zrovna jako lidé, 

kteří zemřeli a jsou dáni do hrobu a pohřbeni. To naznačuje, že jsme zemřeli s Kristem a 

pochovali jsme náš starý životní styl. Křest je pohřeb, oficiální rozloučení s bytostí, nad kterou 

vládl hřích. Pak jsme z vody vytaženi stejně jako člověk vzkříšen z hrobu. V tomto světě 

začínáme životem a končíme smrtí. V duchovním smyslu začínáme smrtí a končíme věčným 

životem.  

3. Kdo jako první křtil v Novém zákoně? Matouš 3,1-6 

___________________________________________________________________________ 

4. Proč Jan Křtitel nekřtil na poušti? Jan 3,23 

___________________________________________________________________________ 

5. Proč Ježíš řekl, že je pro něho nutné nechat se pokřtít?  Matouš 3,13-17 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Ježíš byl bezhříšný. Nepotřeboval činit pokání z něčeho zlého, ani aby z něho byla 

smytá vina. Ježíš byl pokřtěn z jiného důvodu: „aby naplnil všechnu spravedlnost“. Tím, že svolil 

Janovi, aby ho ponořil do vody řeky Jordán, Ježíš pro nás uvedl pozitivní příklad. Plně se 

ztotožnil se slabými, hříšnými lidskými bytostmi. Byl ochoten podstoupit všechny kroky, které 

oni potřebují podstoupit. Takže když jsou věřící ponořeni do vod křtu, následují kroky svého 

Pána.  
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6. Byl Otec potěšen, když jeho Syn, náš Pán Ježíš byl pokřtěn?  Marek 1,11 

___________________________________________________________________________ 

7. Jak je v Bibli naznačeno, že Ježíš byl pokřtěn ponořením? Marek 1,10 

___________________________________________________________________________ 

8. Jak to bylo s učedníky rané církve? Jak křtili? Skutky 8,36-38 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Když pochopíme skutečný význam křtu, pak bez problému uznáme jeho skutečnou 

formu. Samotné slovo „křtít“ pochází z řeckého slova „baptizo“ a znamená namočit se nebo 

ponořit pod vodu. Po dobu prvních třinácti století byl skoro všude praktikován křest tímto 

ponořením. Archeologie objevila mnoho křtitelnic rané církve. Až na začátku patnáctého století 

na koncilu v Ravenně přijala katolická církev z důvodu pohodlností pokropení jako rovnocenné 

s ponořením. Mnoho protestantů přijalo a přizpůsobilo se tomu, co v dřívějších dobách změnila 

katolická církev.  

9. Co podle Ježíšových slov měli jeho následovníci dělat před tím, než budou křtít lidi? 

Matouš 28,19.20 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Být vyučován a veden k učednictví je součásti přípravy na křest. Pro nemluvňata 

nebo malé děti je nemožné pochopit význam spasení. Uchazeč o křest má být vyučován 

„zachovávat všechny věci, které jsem vám přikázal.“ 

10. Co máme podle Petra dělat, než jsme pokřtěni? Skutky 2,38 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Když cele odevzdáme srdce Kristu, skrze Ducha svatého dojde k pokání. Ježíš také 

zaslibuje „dary“ Ducha svátého těm, kdo jsou v Něm pokřtěni. Dary Ducha jsou zvláštními dary, 

které obdržíš k budování Božího království. K některým darům patří vyučování, moudrost, 

pohostinnost, služba, dávání, atd. 

11.  Jakým obřadem bylo získáno členství v Boží církvi? Skutky 2,41 

___________________________________________________________________________ 

12. Jak důležité je veřejné vyznání naší víry v Boha? Matouš 10,32.33 

___________________________________________________________________________ 

Závěr: V tomto životě musíme zemřít! Máme jen na výběr jakým způsobem. Buď zemřeme 

sami sobě a znovu získáme život v Kristu skrze křest, nebo zemřeme jako hříšníci v Adamovi. 

Když Ježíš místo nás umíral na golgotském kříži, veřejně nám vyznal svou lásku. Měli bychom 

reagovat našim veřejným projevem, nebojácným vyznáním našeho odevzdání se Kristu 

skrze křest.  

http://www.adcz.cz/
http://www.liftingupjesus.net/


                            ==Biblické lekce==           2015 Amazing Discoveries, z.s. 

                                                                                                          Odhalujte s námi pravdu… 
                                   www.adcz.cz 

 

 

 

 3/3 

Přeloženo z www.liftingupjesus.net 

Klíč k odpovědím k lekci č. 26 – Význam křtu 
 

1 – nepřipodobňujte se vzoru tohoto světa 
2 – zemřít sobě a znovu ožít s Kristem 
3 – Jan Křtitel 
4 – byl tam dostatek vody 
5 – bylo to třeba, aby byla naplněna všechna spravedlnost 
6 – ano 
7 – Ježíš vystupoval z vody 
8 – ponořením 
9 – získávejte mi učedníky a učte je všemu, co jsem vám přikázal 
10 – činit pokání 
11 – křtem 
12 – podle Boha to je klíčové 
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