
 

Zrozen z Řeky 

Náman byl statečný, bohatý a slavný velitel syrských vojsk, který se nakazil 

malomocenstvím, nejobávanější nemocí biblických dob. Malomocenství 
znamenalo izolaci od blízkých a pomalou, bídnou smrt. Jedna hebrejská otrokyně, 
která pracovala v Námanově domě, řekla, že kdyby její pán zašel za prorokem Elíšou 
do Izraele, uzdravil se. Náman se chtěl chytit každé nitky naděje a vydal se tedy na 
dlouhou cestu do Izraele. S sebou měl malou skupinu osobních strážců a královské 
jmění, kterým chtěl zaplatit za tento zázrak uzdravení. Když Náman konečně stanul 
před skromným domem proroka, Elíša nechtěl vyjít. Místo toho poslal svého 
služebníka s těmito jednoduchými instrukcemi: „Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu. 
Tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý.“ 2 Královská 5:10 

Prorokův příkaz umýt se znamenal, že Náman je špinavý! Příkaz umýt se sedmkrát 
(a navíc v bahnité řece) byl pro pyšného syrského generála příliš. Náman se rozzuřil, 
otočil koně a vydal se na cestu domů. Ale aby se dostal do Damašku, musel Náman 
jet kolem řeky Jordán. Když projížděl kolem, Námanovi služebníci ho vyzvali, aby 
vyzkoušel prorokovu radu. Zastavil tedy svého koně, sjel dolů a odložil zbroj, která 
zakrývala hrozné důkazy jeho malomocenství. Náman pomalu sestoupil do vod 
Jordánu. Šestkrát se bezvýsledně ponořil pod vodu, ale když se vynořil po sedmé, 
malomocenství bylo pryč! Jeho kůže byla čistá a zdravá jako kůže nemluvněte. 
Stejně jako Náman zažil obnovu, i ty můžeš zažít uzdravující znovuzrození! 

 

 

 

Studium Po přečtení daného biblického textu vyplň vynechaná místa. 

 

1. Který novozákonní prorok používal řeku Jordán ke křtu 
nebo očišťování? 

Matouš 3:1, 5–6 V těch dnech začal _____________ _____________kázat v judské poušti: 
Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy a 
on je _____________ v řece Jordán. 

POZNÁMKA: Příběhy evangelií začínají a končí tématem křtu. Je zřejmé, že pro Ježíše je to 
velmi důležité téma (Matouš 28:18, 19). 

 

2. Jaký slavný biblický obřad symbolizuje „obmytí“ od 
malomocenství hříchu? 

Skutky 22:16 Vstaň, _____________, smyj své hříchy a vzývej jeho jméno!‘ 

POZNÁMKA: Biblický obřad křtu symbolizuje smytí hříchu z lidského života a také 
znovuzrození. 

 

3. Kolik různých druhů křtu je podle Bible přípustných? 

Efeským 4:5 Jeden Pán, jedna víra, _____________ _____________. 

POZNÁMKA: Dnes se křtem nazývá nejméně 15 různých obřadů, ale podle Bible existuje 
jen jeden pravý křest. 

 

4. Co znamená slovo „křtít“? 

Koloským 2:12 Křtem jste spolu s ním _____________; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z 
mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni. 

POZNÁMKA: Řecké slovo „baptizo“ znamená „potopit“, „vrhnout pod hladinu“ nebo 
„ponořit“. Člověk nebyl pokřtěn, pokud nebyl zcela ponořen nebo pohřben do vody. Výraz 
„baptizo“ se v Bibli vždy používá v souvislosti s posvátným obřadem křtu. Nikdy se 
nepoužívají řecká slova pro „pokropení“ nebo „polití“. 



5. Ježíš je naším příkladem. Jak byl pokřtěn? 

Marek 1:9-10 V těch dnech přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřtít v 
Jordánu. Když _____________ z _____________, ihned uviděl protržená nebesa a Ducha 
sestupujícího na něj jako holubice. 

POZNÁMKA: Jan pokřtil Ježíše ponořením do stejné řeky, kde byl Náman očištěn od 
malomocenství. Všimněte si, že byli „v“ Jordánu (ne na břehu řeky) a že Ježíš vyšel „z“ vody. 
Proto Jan křtil v  „Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody.“ Jan 3:23 Křesťané 
mají následovat Ježíšův příklad (1 Petr 2:21), který se nechal pokřtít ponořením, abychom 
naplnili „veškerou spravedlnost.“ Matouš 3:15. 

6. Jak Filip pokřtil etiopského pokladníka? 

Skutky 8:38-39 Oba, Filip i komoří, _____________ do vody a Filip ho pokřtil. Když 
_____________ z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil; jel tedy 
svou cestou a radoval se. 

 

7. Jaké další pravdy symbolizuje křest? 

Římanům 6:4 Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom – tak jako byl Kristus 
_____________ z _____________ Otcovou slávou – i my vkročili do nového života. 

POZNÁMKA: Křest symbolizuje Kristovu smrt, pohřeb a vzkříšení. Nejprve dochází ke smrti 
hříchu, pak k pohřbení starého života hříchu ve vodě a nakonec ke vzkříšení z vody k 
novému životu. Křest ponořením dokonale odpovídá této symbolice. Život hříchu umírá, 
pak dochází ke krátkému pozastavení dechu, zatímco se křtěný naklání do vody, dokud není 
tělo zcela zakryto nebo pohřbeno ve vodě. Poté je osoba vytažena z vody, nadechne se jako 
novorozeně a začne žít zcela novým životem, což symbolizuje vzkříšení. Žádná jiná forma 
křtu neodpovídá této biblické symbolice. Někteří říkají, že na počest vzkříšení světí neděli, 
ale tato praxe není v Bibli nikdy zmíněna. 

8. Jak důležitý je křest? 

Marek 16:16 Kdo uvěří a pokřtí se, bude _____________, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. 

Jan 3:5 Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, 
_____________ vejít do Božího království. 

POZNÁMKA: Křest je Písmem jasně předepsán jako nezbytný. Když je však křest nemožný, 
jako tomu bylo v případě zločince na kříži, Ježíš tuto osobu proto zahrnuje ve svém křtu. 
(Matouš 3:15). 

 

9. Jaký požehnaný obřad lze přirovnat ke křtu? 

Galatským 3:27 Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista _____________. 

POZNÁMKA: Křest je jako svatební obřad. Bible říká: „Tvým manželem je přece tvůj Tvůrce, 
Hospodin zástupů…“ Izaiáš 54:5. Jako žena přijímá v manželství jméno svého muže, tak 
křesťané přijímají jméno Kristovo – od té doby se budou nazývat křesťané. Oba obřady musí 
být založeny na lásce a závazku, mají-li mít smysl. Křest je jako pro křesťanský život stejně 
zásadní jako svatba pro manželství. 

 

10. Jaký příkaz dal Ježíš svému lidu těsně před svým 
nanebevstoupením? 

Matouš 28:19 Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, _____________ je ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého 

POZNÁMKA: Petr se řídil tímto příkazem, když v den Letnic řekl kajícímu lidu: „Čiňte 
pokání ... a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista“ Skutky 2:38. 

11. Jaké biblické podmínky musí předcházet křtu? 

A. Pochopte Ježíšovo učení. (Matouš 28:19-20) 
B. Věřte celému Ježíšovu učení (Marek 16:16) 
C. Čiňte pokání z minulých hříchů (Skutky 2:38) 
D. Věřte celým svým srdcem (Skutky 8:7) 
E. Souhlaste, že se odvrátíte od hříchu (Lukáš 3:7, 8; Římanům 6:5-6) 
F. Přijměte Krista jako svého osobního Spasitele a zažijte znovuzrození (2. Korintským 5:17; 
Jan 3:3, 5). 
 
POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že kojenec nemůže splnit žádný z výše uvedených kroků, je 
zřejmé, že není biblicky správné křtít dítě, dokud není dost staré na to, aby pochopilo 
evangelium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Kde se vzaly všechny falešné formy křtu? 

Marek 7:8 Opustili jste Boží přikázání, ale lidské _____________ dodržujete. 

POZNÁMKA: Křest ponořením byl jedinou formou křtu, která se praktikovala v biblických 
dobách a po staletí po kříži. Poté však pomýlení lidé z pohodlnosti zavedli jiné formy křtu. 
Tím bylo posvátné Boží ustanovení křtu překrouceno a jeho bohatý symbolický význam 
zastřen. 

13. Co říká Bible o těch, kteří dávají přednost lidskému učení 
před Boží pravdou? 

Matouš 15:9 _____________ mě ale uctívají, když _____________ lidské nauky a příkazy. 

Galatským 1:8 Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné 
evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je _____________! 

14. Nenahrazuje však křest Duchem svatým křest ponořením? 

Skutky 2:38 „Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se _____________ _____________ ve 
jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar _____________ 
_____________.  

POZNÁMKA: Ne! Všimněte si, že když Petr kázal (Skutky 10:44-48), Duch svatý sestoupil na 
všechny, kdo poslouchali, z nichž mnozí nebyli pokřtěni. Ale přestože již přijali křest Duchem 
svatým, Petr trval na tom, aby se nechali pokřtít ve vodě. 

15. Je znovukřtění vůbec někdy správné? 

Skutky 19:2-5 Zeptal se jich: „Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili?“ „Nikdy jsme o 
Duchu svatém ani neslyšeli,“ řekli mu na to. „Jak jste tedy byli pokřtěni?“ ptal se. „Janovým 
křtem,“ odpověděli. Pavel jim řekl: „Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v 
toho, který měl přijít po něm – v Ježíše.“ Když to _____________, dali se _____________ ve 
jménu Pána Ježíše. 
 
POZNÁMKA: Jednoho dne, když Pavel kázal v Efezu, našel 12 mužů, kteří byli pokřtěni Janem 
Křtitelem, ale nikdy neslyšeli o Duchu svatém. Když přijeli toto nové podstatné učení, 
nechali se znovu pokřtít. Stejně tak, pokud člověk zcela opustil křesťanství, měl by být po 
návratu k Pánu znovu pokřtěn. Znovu pokřtít je vhodné také v případě, že člověk nebyl 
pokřtěn biblickým způsobem. 
 

 

16. Je křest spojen s připojením k církvi? 

Skutky 2:41 Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali _____________ a toho dne se 
připojilo okolo tří tisíc lidí. 
 
Skutky 2:47  Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak denně 
_____________ další zachráněné. 
 
Koloským 3:15  Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni 
v jednom _____________.  
 
Koloským 1:18 On je hlavou těla _____________. 
 
1 Korintským 12:13  Všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož _____________. 
 
POZNÁMKA: Písmo je jednoznačné. Celý Boží lid je povolán do jednoho těla, kterým je 
církev, a my do něj vstupujeme křtem. Po narození musí být dítě umístěno do rodiny, aby 
se o něj starala, chránila ho a aby rostlo. 

17. Když odmítám křest, co tím vlastně odmítám? 

Lukáš 7:30 Ale farizeové a znalci Zákona se od něj pokřtít nenechali, a tak odmítli 
_____________ _____________ pro sebe. 
 

18. Co řekl Ježíšův Otec, když byl pokřtěn? 

Marek 1:9-11 V těch dnech přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřtít v 
Jordánu. Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího na 
něj jako holubice. Z nebe zazněl hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si 
_____________.“ 

POZNÁMKA: Když některé z Božích dětí činí pokání ze svých hříchů a je pokřtěno, Bůh má 

radost. 

Tvá odpověď 

Chceš se začít připravovat na posvátný obřad křtu, aby o tobě Bůh mohl říci: „Ty jsi můj 

milovaný syn [nebo dcera], kterého jsem si oblíbil“? 

ODPOVĚĎ: _____________ 

Chcete-li se o křtu dozvědět více, obraťte se na pastora nebo vedoucího skupinky, která 

tato studia vede, a vyjádřete své přání. 



Dodatek 

Tato část obsahuje doplňující informace pro další studium 

 

Modelový křest 

Ježíš nebyl pokřtěn proto, že by potřeboval očistit od hříchu, protože byl bez hříchu (1 Petr 

2:22). Proto byl Jan Křtitel tak zmatený, když Ježíš přišel k řece Jordánu a žádal, aby ho Jan 

pokřtil. Jan řekl: „Já potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš za mnou?“ Matouš 3:14. 

Proč byl tedy Ježíš pokřtěn? Existují tři hlavní důvody. Zaprvé, byl pokřtěn za ty, kteří se sami 

pokřtít nemohou. Když někdy lidé přijmou Pána ve vězení nebo v nemocnici, okolnosti jim 

nedovolí, aby byli pokřtěni. Ježíš zahrnuje tyto osoby ve svém křtu1. Jedním z příkladů byl 

lotr na kříži (Lukáš 23:43). Za druhé, Ježíš byl pokřtěn jako příklad, abychom následovali jeho 

kroky (1 Petr 2:21). A za třetí, Ježíš byl pokřtěn, abychom na základě studia jeho zkušenosti 

věděli, co můžeme očekávat na základě víry. 

Pro ilustraci si vezměme následující verše slovo po slově a podívejme se, co můžeme 

očekávat od našeho křtu. Matouš 3:16 a 17 říká: „Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned 

z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako 

holubice a přichází na něj. Vtom se z nebe ozval hlas: „Toto je můj milovaný Syn, kterého 

jsem si oblíbil.“ 

 

„Otevřela se mu nebesa“ = získáváme přístup k Bohu 

„spatřil“ = naše duchovní oči jsou nyní otevřené, je nám umožněno nové pochopení a 

vnímání 

„Božího Ducha“ = poznáváme jeho vedení 

„jak sestupuje z nebe jako holubice“ = do našich srdcí jemně vstupuje pokoj 

„v tom se z nebe ozval hlas“ = začneme slyšet ten tichý, klidný hlas 

„můj milovaný Syn“ = jsme adoptováni do Jeho královské rodiny a stáváme se občany jiné 

země 

„kterého jsem si oblíbil“ = Bůh nám dává úplné přijetí a odpuštění 

 
1 Ježíš připisuje své zásluhy těmto lidem. V tomto případě se „zásluhou“ chápe vykonání křtu. 

 


