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Smlouva s Bohem

ÚVOD:
V čase svého působení na zemi Kristus ustanovil církev, společenství věřících, aby práce na tom, co
začal, mohla pokračovat. Takto má jednotlivec nejen možnost veřejně projevit svůj vztah ke Kristu tím,
že se začlení do společenství, kterého hlavou je sám Kristus, ale jako Kristův "učedník" se také zapojí
do práce, pro kterou ho Ježíš uschopní.
Ježíš očekává, že jeho následovníci projeví své vnitřní odevzdání vnějším vyznáním a konáním.
Proto říká: "Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen..." Mar 16,16. Na křtu samotném však není nic
magické. Samotný obřad člověka nezmění. Křest sám od sebe nezajišťuje spasení. Jen tehdy, když
člověk splní biblické předpoklady, může být tento krok pro něho hlubokým zážitkem Boží očišťující,
proměňující a uschopňující milostí.
I. PŘEDPOKLADY KŘTU
Jestliže chceme, aby byl křest smysluplný, měli bychom se ptát, jaké předpoklady pro to uvádí Bible.
Několik jich nacházíme.
1. Naslouchání evangeliu.
a) Evangelium je zvěst o Božím charakteru, o tom, jaký Bůh je, co pro nás vykonal, o co mu jde, jak
řídí vesmír. Toto evangelium k nám přichází ve formě kázání a čtení Božího slova. Řím 10,17
b) Jestliže však kázání nebo čtení narazí na "hluché uši", nepřinese žádný užitek (Mat 13,4-23). Toto
"naslouchání" je podstatně důležité. Jednu stranu mince tvoří kázání, druhou stranu zase
naslouchání. Jedno bez druhého nedává smysl. (Skut 8,26-28).
c) Křest v konečném důsledku není to, co já dělám pro Boha, ale má vnější odpověď na jeho pozvání,
na to, co on už vykonal pro mne i ve mně.
2. Návrat k Bohu.
Je to úplně nové nasměrování v životě, obrácení se z cesty hříchu na cestu života. Bible tento proces
nazývá pokáním - Mar 1,4. (Skut 2,38. Jan 3,3-5) O pokání jsme už také mluvili.
3. Víra.
Z textu Mar 16,16 je zřejmé, že víra předchází křest a že mezi vírou, křtem a spasením je úzký vztah.
Naše spasení není dané našim křtem, ale přítomností nebo absencí našeho vztahu víry k Bohu.
Dar spasení se přijímá vírou. Když jsme už dříve mluvili o víře, řekli jsme si, že víra je vztah důvěry, v
kterém je člověk ochoten naslouchat, nechat se vést. Předpokladem křtu je tedy takový to akt víry.
Není to naopak, že by křest byl předpokladem víry.
Křest je výsledkem "poslušnosti víry" (Řím 1,5). A to nás přivádí k poslednímu předpokladu, který s
tím úzce souvisí.
4. Dobrovolné rozhodnutí stát se učedníkem Ježíše Krista.
a) V evangeliu Matouše 28,19 Kristus říká: "Jděte... získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i
Syna i Ducha sv."
Zde je znovu zřejmé, že vyučování a ochota stát se učedníkem předchází křest. Když se člověk nechá
pokřtít, veřejně tím vyznává, že ho učil Bůh i Duch sv. a že chce být učedníkem Ježíše. Jako jeho
odevzdaný a poslušný následovník touží zachovávat "všechno, cokoliv nám přikázal" (v.20).
b) Je proti biblické a tedy nepřijatelné někoho ke křtu přinést bez jeho vědomí nebo souhlasu, nebo
snad lidi podplatit, či snad nějak nebo něčím zmanipulovat, aby se dali pokřtít (Ef 4,5).
II. ZPŮSOB KŘTU
Otázky spojené se křtem byly odedávna předmětem sváru v dějinách křesťanské církve. Spor se týkal
především dvou aspektů – způsob křtu a jeho významu. Tyto dvě věci spolu navzájem velmi úzce
souvisí.
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Co říká o způsobu křtu Bible?
1. Ve Starém zákoně.
Je zřejmé, že křest nemá přímou souvislost se žádným náboženským úkonem či obřadem Staré
smlouvy. I když Židé měli různé obřady očišťování, jejich význam byl především kultický.
Existoval také křest prozelitů - lidí, kteří přijali náboženství Židů - ale při tomto křtu se člověk křtil,
ponořoval sám.
2. V Novém Zákoně.
Když Jan Křtitel vystoupil se svým kázáním, vyzýval lidi ke změně srdce. Křest spojoval s pokáním a
příchodem Mesiáše.
Ježíš svým vlastním křtem, kromě jiného, dal pečeť souhlasu na dílo Jana Křtitele i příklad svým
následovníkům. (1Petr 2,21) Způsob biblického křtu úzce souvisí s významem tohoto slova.
3. Slovo "BAPTIZO" znamená ponořit, pohroužit.
a) Toto slovo se technicky, mimo Bible, používalo na popis procesu barvení látek - látka se do barvy
ponořovala, ne kropila.
b) Novozákonní popis křtu potvrzuje skutečnost, že tento obřad se v biblických dobách vykonával
ponořením do vody. Nikde v bibli toto slovo není použito na pokropení či polití.
- Jan křtil v Jordáně při Aion, "neboť tam bylo mnoho vody" Jan 3,23.
- Když byl Ježíš pokřtěn, "vyšel z vody" (Mar 1,10).
- Když Filip pokřtil etiopského eunucha, oba "sestoupili do vody" a "vystoupili" z ní Skutky
8,38.39.
III. VÝZNAM KŘTU
Ponoření je naznačeno i v teologickém významu křtu. Apoštol Pavel říká, že:
1. křest je připomínkou, či památkou smrti, pochování a vzkříšení Ježíše Krista. Řím 6,2-4 (Kol
2,12.13: Mar 1,4)
a) Křtem člověk vyjadřuje, že přijímá smrt Ježíše Krista jako oběť smíření a že vidí v jeho vzkříšení
záruku svého nesmrtelného života.
b) Křest znamená ztotožnění se nejen s dílem Ježíše Krista, ale i s jeho osobou. Dále křtem věřící
člověk vyznává, že
2. jeho starý člověk zemřel hříchu, byl pochován a nyní chce žít novým životem v moci Ducha
Svatého.
- Sestoupení do vody, ponoření se do ní a vystoupení z ní je tak nejen připomínkou křtu Ježíše, ale i
nanejvýš výstižným znamením této dramatické změny, která se stala s člověkem působením Boží
milosti.
3. Křest je vstupní branou do Kristovy církve.
Ve křtu je každý věřící individuálně začleněn mezi Boží lid. Je to prostředek připojení se k jednomu
tělu, totiž ke křesťanskému společenství (1Kor 12,13). Člověk symbolicky vyjadřuje, co to znamená
být křesťanem. Nejen že pod vlivem smrti a vzkříšení Ježíše člověk skoncoval se starým způsobem
života a "obrátil se" na cestu nového života, ale zároveň se stává členem společenství lidí, jejichž
identita je založena na vztahu s Kristem.
Církev není světská organizace, politická strana nebo klub lidí, kteří mají stejné záliby. Je to
společenství založené Ježíšem Kristem, které má přinášet evangelium o spasení "každému národu,
pokolení, jazyku i lidu" - Mat 28,18-20. (Zjev 14,6.7.)
4. Křest je také symbolem učednictví.
Křtem vyznáváme, že Ježíšův život bude rozhodujícím způsobem ovlivňovat náš další život. Jeho
smrt, pohřeb i vzkříšení určuje, kdo jsme. Jako Ježíšovi učedníci se mu chceme plně odevzdat, na
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prvním místě našeho života je plnění Boží vůle. Proto pokropení či polití je nedostatečným symbolem.
Takovýto způsob křtu je nepochybně pohodlnější, ale jako Kristovi následovníci bereme na sebe
závazek poslušnosti, ne pohodlnosti.
5. Náš křest je zároveň ordinací do naší služby.
Je uschopněním a vybavením do služby, tak jako křest byl začátkem Ježíšovy veřejné služby.
Přijímáme dary Ducha Sv., abychom mohli sloužit Bohu a lidem Sk 2,38
(Řím 12,1-8: 1Kor12:Ef4).
6. Křest je symbolem očištění.

Sk 2,38.

- Hřích je zdrojem poskvrny, nečistoty. Voda smývá naše minulé hříchy, viny. Křest je znamením
odpuštění hříchů (Sk 22,16: 1Kor 6,11: Tit 3,5: 1Petr 3,20.21).
- Je to radostná slavnost smíření s Bohem - (Ztracená ovce, peníz a marnotratný syn - "Radujte se se
mnou..."
(Luk 15,6.7.9.10.23.24.32).
ZÁVĚR:
Ze všeho, co bible učí o předpokladech, způsobu a významu křtu, je zřejmé, že biblický způsob křtu je
křest na základě vyznání víry. Křest malých dětí a zástupné vyznávání víry při křtu nemají biblické
opodstatnění.
Praktický dopad.
Když Ježíš Kristus založil svou církev, bylo potřebné, aby měla určité vnější znamení, které by jasně a
věrně identifikovalo členy církve. Aby církev efektivně naplňovala své poslání, potřebovala určitý
význačný akt, který by byl závazný pro všechny jeho členy a který by měl zřetelnou souvislost s cílem,
pro který toto společenství existuje. Ježíš proto ustanovil křest (a také Večeři Páně).
Křest však není nic magického, není to náhrada obrácení či znovuzrození, ani záruka, že v
budoucnosti najdeme víru. V žádném případě to není naočkování proti pokušení nebo hříchu. Pavel
nám však říká, že tím, že jsme byli pokřtěni "v Ježíše Krista", "oblékli jsme si Pána Ježíše Krista" (Řím
6,3: 13,14: Gal 3,23).
Pro křesťana křest znamená být pochován s Kristem v jeho smrti, ukřižování starých způsobů.
Znamená to také podíl na Kristově vzkříšeném životě (Řím 6,1-4), nové pořadí hodnot a nový způsob
života v moci Ducha Svatého.
Ježíš ty, kteří mají být pokřtěni, nazývá "učedníky", t.j.těmi, kteří patří do jeho společenství víry (Mat
28,19). Jsou "jedním Duchem všichni pokřtěni v jedno tělo", a tak vytváří nové společenství (1Kor
12,13).
Křest je jedna z odpovědí víry na Ježíšovo pozvání. Není to odpověď jediná, aby se snad ten, co se
už dal pokřtít, nedomníval,že "už dosáhl". Není to ani odpověď bezvýznamná, aby si někdo neřekl, že
na křtu vůbec nezáleží - když je, dobře, když není, nic se vážného nestalo. Je to vskutku odpověď
důležitá, protože jako Kristovi následovníci chceme také naplnit "všechnu spravedlnost" - a proto křest
bereme vážně.
Když následujeme Ježíšův příklad ve křtu, také pro nás dnes platí slova z nebe: "Toto je můj milovaný
syn/dcera, v kterém/v které se mi zalíbilo." (Mat 3,17)
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