
Téma: Křest – 5 důsledků pro život člověka 

Motto: Křest přináší do života nové důsledky 

1. Křest jako oblečení 

KŘEST JE OBLEČENÍ V KRISTA 

Příklad – šaty dělají člověka, to je pravda odvěká. Nemáš šaty, nikde tě nepustí 

 A událost křtu je svědectvím věřícího, že se spojil s Kristem. Obrazně řečeno můžeme 

říct, že oblékl Krista. List Galatským to vysvětluje: „Neboť vy všichni, kteří jste byli 

pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.“ Gal. 3:27. Obřadem křtu na sebe symbolicky 

oblékáme Kristovu spravedlnost. Naše vlastní spravedlnost nemá šanci na Božím 

soudu obstát. Můžeme obstát pouze v Kristově spravedlnosti. A do té jsme právě 

symbolicky oblečeni obřadem křtu a naší vírou, kterou prožíváme každý den. 

Křtu předchází uvěření v Krista: Etiopan řekl Filipovi: „Zde je voda. Co brání, abych byl 

pokřtěn?“ Filip mu řekl: „Jestliže věříš celým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu 

odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“ Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, 

sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.“ Sk. 8:36-38. 

Křest je veřejným svědectvím o začátku nového života v Ježíši Kristu. Potvrzení 

rozhodnutí, které jsem učinil vevnitř. Oblečení jde vidět – je to to, co vidí druzí lidé a 

podle toho nás také posuzují. 

Nejsi před Bohem „nahý“! KŘTEM SE NESTÁVÁME LEPŠÍ, ANI NEPŘESTANEME 

MÍT SKLONY HŘEŠIT, ale vědomě chceme žít pro živého Boha odhodláni jej 

následovat. 

Získáváme Kristovu identitu. Bůh se na nás dívá jako na Ježíše. Př. Podoba Obamy. 

Kdybyste měl možnost změnit podobu na amerického prezidenta, najednou byste měli 

přístup tam, kde dříve ne, práva jako dříve ne atd. 

2. Křest jako pohřeb a narození 

Dvě naprosto odlišné věci, které jsou kontrastní. KŘEST JE POHŘEB STARÉHO A 

ZROZENÍ NOVÉHO 

Příklad Saul – osobně se setkal s Ježíšem Kristem. Saul se mění na Pavla. Křest 

znamením, že to myslíme vážně. Saul už nedělal to, co dříve (zanechal 

pronásledování křesťanů). 

Křtem veřejně demonstrujeme svou víru ve smrt, pohřeb a vzkříšení Ježíše Krista. To 

je základní význam křtu. To je jádro evangelia v tomto bodě. Pavel ještě říká: „Tak i vy 

počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.“ Řím. 6:11. 

Řím  6:6 “Víme, že starý člověk v nás byl spolu s Kristem ukřižován”.  Pravda, křesťan 

po křtu zhřeší, to se stává, ale  nemůže žít v hříchu a pro hřích. Je rozdíl, zaprášit si 

nohy,  nebo válet se ve špíně. Je rozdíl upadnout do hříchu a žít v něm. Proto křest 

není pouhý obřad, ale vyznání  “definitivního rozchodu s dřívějším životem.”(SNC). 

To je to, co Pavel řeší v Římanům 6 – žít s Kristem anebo v hříchu.  Ve křtu jsme 



ztotožnění se smrtí Krista. Co to znamená?  To znamená, že hřích byl zbaven moci a 

my už hříchu neotročíme.  

3. Křest začleňuje do Boží rodiny 

KŘEST JAKO ZAČLENĚNÍ DO BOŽÍ RODINY „Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni 

a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli 

spolu, lámali chléb a modlili se.“ Sk. 2:41-42. Biblický text je jasný. Po křtu se z nás 

nestanou duchovní sirotci, nezůstaneme sami.  

Rodina je deklarována jako nevětší hodnota, přesto je v troskách. Chceme to, ale 

nemáme, jsme Boží stvoření – všichni, ať věříme Bohu, nebo ne. V rodině se učíme 

jeden od druhého, staráme se, pomáháme. Nejsme sami, máme se kam vracet. Když 

nastanou problémy, těžkosti, je rodina tím prvním místem, kde hledáme pomoc, 

řešení. Důležité je najít si sbor, do kterého budete patřit, kam budete chodit a poznávat 

Pána Boha. Je jedno kde, ale důležité je mít takové místo „domova“. 

4. Křest jako svatba 

KŘEST JAKO SVATBA = VEŘEJNĚ JÍT ZA KRISTEM. Veřejný závazek víry a 

následování Krista. Dnes vás sledují lidé, ti všichni vědí, že jste veřejně vyznali víru 

v Boha skrze Ježíše Krista. 

Křest je v určitém smyslu jako svatba. Před manželstvím jsou ženich a nevěsta do 

sebe zamilovaní. Manželství nevytváří lásku k ženě k srdci muži. Manželství je 

svědectvím této lásky. Manželství je vyjádřením veřejného závazku před rodinou a 

přáteli. A přesně takový je křest. Křest v nás neprobouzí lásku k Bohu. Důvod, proč se 

nechat pokřtít je, protože Boha už milujeme. Křest je veřejným svědectvím v 

přítomnosti naší rodiny, našich přátel a církve o tom, že již máme vztah s Ježíšem. 

Když uděláme toto veřejné vyznání, tak naše minulost je symbolicky pohřbena ve vodě 

křtu. A my povstaneme, abychom žili nový život v Kristu Ježíši. Nový život, který začíná 

zde, na této zemi, ale pokračování má až ve věčnosti. Bůh slibuje, že nám dá moc 

Ducha svatého, aby nás uschopnil žít křesťanským životem. Přesto ale někteří lidé 

váhají, oddalují, či nevěří, že jsou připraveni. 

5. Křest jako vyhýbka 

Vyhýbka je zajímavá věc – rozděluje kolej na dvě trasy. Zpočátku jsou trasy velmi 

blízko sebe - ale později úplně jiná trasa. Křest není něco, co otočí život magicky o 

180°. Vyjdete z vody se svatozáří a budete neseni do nebe jako andělé. Ale změní se 

váš cíl – se zaměření na sebe, na zaměření pro druhé. Změní se váš životní styl – 

protože jste nyní vykazatelní – lidé o vás vědí, že patříte Bohu a tedy že  

KŘEST VEDE K NOVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU SLUŽBY DRUHÝM LIDEM - Jděte ke 

všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je…a učte je.“ Mat. 28:19. Se křtem 

tedy logicky souvisí vyučování. Ježíš řekl, že kandidáti na křest se mají učit, aby 

zachovávali všechno, co nám Ježíš přikázal. Jinými slovy, když se jednotlivec 

připravuje na duchovní obřad křtu, potřebuje rozumět učení Ježíše. Potřebuje přijmout 

toto učení do svého srdce, aby se toto učení stalo jeho životním stylem. 



Jaké jsou znaky nového života? Podle Řím 6 jsou to tři: služba, poslušnost a 

posvěcení. Dnešní křest nám připomíná a přímo vybízí k tomu, že máme pokračovat 

na té cestě za Pánem a rostli v těchto oblastech. Cesta nového života je cesta 

duchovní proměny, kdy se máme stát více podobnými Kristu v charakteru, ve způsobu 

myšlení, cítění i jednání. Cíl započaté cesty za Kristem ve křtu je -  “být proměňován 

k jeho obrazu ve stále větší slávě –to vše mocí Ducha Páně.” 2 Kor 3:18 

 


