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„(Já) … jsem pronásledoval až 
na smrt, muže i ženy jsem dával 
spoutat a uvěznit… vydal jsem 
se tam (do Damašku), abych 
tamější stoupence nové víry 
přivedl v poutech do 
Jeruzaléma a dal je potrestat.“

Skutky 22,4-5





„‚Saule, Saule, proč 
mě pronásleduješ?ʻ 
Já jsem odpověděl: 
‚Kdo jsi, Pane?ʻ“

Skutky 22,7-8



„A on mi řekl: ‚Já jsem Ježíš 
Nazaretský, kterého ty 
pronásleduješ.̒ “

Skutky 22,8



„‚Co mám dělat, Pane?ʻ 
A Pán řekl: ‚Vstaň a pokračuj 
v cestě do Damašku; tam ti 
bude řečeno všechno, co ti 
Bůh ukládá.̒ “

Skutky 22,10





„‚Bratře Saule, otevři 
oči!ʻ A já jsem v tu chvíli 
nabyl zraku.“

Skutky 22,13



„On mi řekl: ‚Bůh našich otců si tě 
vyvolil, abys poznal jeho vůli, 
spatřil jeho Spravedlivého 
a slyšel hlas z jeho úst.“

Skutky 22,14



„Budeš jeho svědkem 
před všemi lidmi 
a budeš mluvit o tom, 
co jsi viděl a slyšel.“

Skutky 22,15



„Nuže neváhej! Vstaň, 
vzývej jeho jméno a dej 
se pokřtít, abys byl 
obmyt ze svých hříchů.“

Skutky 22,16







„Tehdy vycházel k němu celý 
Jeruzalém i Judsko a celé okolí 
Jordánu, vyznávali své hříchy 
a dávali se od něho v řece Jordánu 
křtít.“

Matouš 3,5 - 6



„…Hle, beránek 
Boží, který snímá 
hřích světa.“

Jan 1,29



„Já bych měl být pokřtěn 
od tebe… Připusť to nyní; 
neboť tak je třeba, abychom 
naplnili všechno, co Bůh žádá.“

Matouš 3,14-15



„Když byl Ježíš pokřtěn, 
hned vystoupil z vody, a hle, 
otevřela se nebesa a spatřil 
Ducha Božího, jak sestupuje 
jako holubice a přichází 
na něho.“

Matouš 3,16



„A z nebe promluvil 
hlas: ‚Toto je můj 
milovaný Syn, jehož 
jsem si vyvolil.̒ “

Matouš 3,17



MESIÁŠ 



„…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.“

Skutky 10,38



„Když se Pán dověděl, 
že farizeové uslyšeli, 
jak on získává a křtí více 
učedníků než Jan – 
ač Ježíš sám nekřtil, 
nýbrž jeho učedníci…“

Jan 4,1-2



„Jděte ke všem národům 
a získávejte mi učedníky, 
křtěte ve jméno Otce i Syna 
i Ducha svatého…“

Matouš 28,19



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

Matouš 28,20



„…jeden je 
Pán, jedna 
víra, jeden 
křest…“

Efezským 4,5





„Rozumíš tomu, co čteš?“ 
On odpověděl: „Jak bych 
mohl, když mi to nikdo 
nevyloží!“

Skutky 8,30-31



„Tu Filip začal u toho slova Písma 
a zvěstoval mu Ježíše… 
Zde je voda. Co brání, abych byl 
pokřtěn?“

Skutky 8,35-36



„Filip řekl: ‚Jestliže věříš 
z celého srdce, je to 
dovoleno.̒  Odpověděl: 
‚Věřím, že Ježíš Kristus 
je Syn Boží.̒ “

Skutky 8,37 CSP



„Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, 
sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.“

Skutky 8,38



„Když vystoupili z vody, 
Duch Páně se Filipa zmocnil 
a dvořan ho už neviděl, ale 
radoval se a jel dál svou 
cestou.“

Skutky 8,39

















SPOUSTA EVROPSKÝCH 
KATEDRÁL S VELKOU 

A PROSTORNOU 
KŘTITELNICÍ 



„Ještě několik staletí po 
založení křesťanství byl 
křest obvykle prováděn 
ponořením;

Kardinál James Gibbons, 
Faith of Our Fathers, 94. vyd. s. 277



ale od dvanáctého století začal 
převládat v Katolické církvi 
křest pokropením,

Kardinál James Gibbons, 
Faith of Our Fathers, 94. vyd. s. 277



neboť s tímto způsobem je spojeno 
méně potíží než se křtem 
ponořením.“

Kardinál James Gibbons, 
Faith of Our Fathers, 94. vyd. s. 277



„Církev si vyhradila právo přijmout 
ten nejvíce vyhovující způsob dle 
časových či místních okolností.“

Kardinál James Gibbons, 
Faith of Our Fathers, 94. vyd. s. 277



Řecké slovo „baptizo“ znamená 
ponořit pod vodu nebo 
přikrýt vodou.

KŘEST: co je tím myšleno?



„Nevíte snad, že všichni, kteří 
jsme pokřtěni v Krista Ježíše, 
byli jsme pokřtěni v jeho smrt? 
Byli jsme tedy křtem spolu 
s ním pohřbeni ve smrt…“

Římanům 6,3-4



„…jako Kristus byl 
vzkříšen z mrtvých 
slavnou mocí 
svého Otce – i my 
vstoupili na cestu 
nového života.“

Římanům 6,4



JAK 
DŮLEŽITÝ

JE  
OBŘAD 
KŘTU ?



„Mistře, víme, že jsi učitel, 
který přišel od Boha. 
Neboť nikdo nemůže činit 
ta znamení, která činíš ty, 
není-li Bůh s ním.“

Jan 3,2



„Ježíš mu odpověděl: 
‚Amen, amen, pravím 
tobě, nenarodí-li se kdo 
znovu, nemůže spatřit 
království Boží.̒ “

Jan 3,3



„Jak se může člověk 
narodit, když už je 
starý? Nemůže přece 
vstoupit do těla své 
matky a podruhé se 
narodit.“

Jan 3,4



Ježíš odpověděl: „Amen, 
amen, pravím tobě, 
nenarodí-li se kdo z vody 
a z Ducha, nemůže vejít do 
království Božího.“

Jan 3,5



„Kdo uvěří a přijme křest, 
bude spasen;“

Marek 16,16



„Jestliže věříš z celého 
srdce, je to dovoleno.“

Skutky 8,37



„Proto jděte, učte všechny 
národy, křtěte je… 
aby zachovávali všecko, 
co jsem vám přikázal.“

Matouš 28,19-20



„Jděte ke všem národům 
a získávejte mi učedníky, 
křtěte ve jméno Otce i Syna 
i Ducha svatého…“

Matouš 28,19



„Proto čiňte pokání 
a obraťte se, aby 
byly smazány vaše 
hříchy…“

Skutky 3,19



1. Přijmout Ježíše za Spasitele a Pána.
2. Chápat Ježíšovo učení a být ochoten 

jej následovat.
3. Vyznat své hříchy a činit pokání.

Kroky ke křtu





„Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni 
a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.“

Skutky 2,41



„Vytrvale poslouchali 
učení apoštolů, byli 
spolu, lámali chléb 
a modlili se.“

Skutky 2,42



„…byli jsme 
jedním Duchem 
pokřtěni v jedno 
tělo…“

1. Korintským 12,13





„Ale Pavel hlasitě vykřikl: 
‚Nedělej to! Jsme tu 
všichni!ʻ“

Skutky 16,28



„Pak je vyvedl ven 
a řekl: ‚Bohové a páni, 
co mám dělat, abych 
byl zachráněn?ʻ“

Skutky 16,30



„Oni mu řekli: ‚Věř v Pána 
Ježíše, a budeš spasen ty 
i všichni, kdo jsou v tvém 
domě.̒ “

Skutky 16,31



„Ještě v tu noční 
chvíli se jich ujal, 
očistil jim rány 
a hned se dal se 
všemi svými lidmi 
pokřtít.“

Skutky 16,33



„Nuže neváhej! 
Vstaň, vzývej jeho 
jméno a dej se 
pokřtít, abys byl 
obmyt ze svých 
hříchů.“

Skutky 22,16
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