
Křest a život ze křtu  

Začátek: 
Modlitba - Děkuji ti, nebeský Otče,  

že jsem se ve křtu narodil z vody a z Ducha Svatého 

k novému životu. Mohu se nazývat tvým dítětem,  

poněvadž tys mi daroval podíl na svém životě. 

Děkuji ti, Ježíši Kriste, za tvou smrt a vzkříšení.  

Jsem k tobě připojen jako ratolest k vinnému kmeni.  

Jsem část tvého Těla, jsem přičleněn k svatému lidu, k chvále Otce. 

Děkuji ti, Duchu Svatý, že do mého srdce vešla tvá láska. 

Ty žiješ ve mně a vedeš mě k životu oslavování Boha 

a služby bratřím. 

Chci jednou obdržet se všemi svatými dědictví,  

které je připraveno těm, kdo Boha milují.Zd. 

Občerstvení: 
● Chleba namazaný pomazánkou a trochu čaje na zahnání fyzického hladu, přece jen 

kručící břicho by nás později rušilo, ne všichni si to můžou dovolit jako ve Staré vsi. :) 

● Re-kapitulace z minula. 

Téma: 
Ze začátku bych Vám chtěl položit pár otázek ohledně křtu ve skupinách: 

1. Pamatujete si datum, kdy jste byli pokřtěni? 

2. Vzpomenete se ještě, který pan farář Vás křtil? 

3. Co Vám křest přinesl? 

Možná jsme si mnohokrát položili otázku, proč se vlastně křtí již malé děti, které se nemůžou bránit? 

Někteří si řeknou, tak to je kruté, pokud křest je trvalý a již se ho nemůžou zbavit a mají ho napořád, 

ikdyž se třeba za něho stydíme, možná ho někteří ani nechtěli, na to katechizmus říká: 
Církev se od prvopočátku drží tradice křtít malé děti. Má to jediný důvod: ještě než se 

my sami rozhodneme pro Boha, Bůh se už dávno rozhodl pro nás. Křest je tedy 

milost, nezasloužený dar Boha, který se nás bez podmínečně ujímá. Proto věřící 

rodiče, kteří si přejí pro své potomky jen to nejlepší, žádají křest, ve kterém je dítě 

osvobozeno od vlivu dědičného hříchu a vyvráceno od moci smrti. <Youcat> 

Co se děje ve křtu: 

Ve křtu se stáváme údy Kristova těla, sestrami a bratry svého Spasitele a 

Božími dětmi. Jsme vysvobozeni od hříchu a od tohoto okamžiku předurčeni 

k životní radosti vykoupených. <Youcat> 

Být pokřtěn znamená ponořit svůj osobní život do proudu Boží lásky.  

<Benedikt XVI> 

Rozjímání: 
Nejprve si přečteme: Římanům 6,1-15: Písmo zde 

● Chvíle ticha 

● Píseň (Jako laň dychtí po bystré vodě) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.modlitba.cz%2F%3Fpid%3D78%26xid%3D32_55%26art%3D73&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQVXpVKjmWZ_L45agnUVgb9m9J6Q


● Nyní uděláme kolečko a každý řekne, který citát ho nejvíce zaujal a proč, nějaký 

komentář k citátu, třeba v přenesení do dnešní doby, avšak fantazii se meze nekladou. 

● Píseň (Here I am to worship) 

 

Modlitba: 
● Vytáhnout nějakou myšlenku z rozjímání. 

● Pokud jsou přítomni faráři, poprosit o požehnání pro šťastnou cestu domů. 

Úklid: 
● No a nakonec si hezky uklidíme po sobě, promyjeme hrnečky a povysáváme, aby jsme 

po sobě nezanechali hrůzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? 

 
2Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli – jak bychom v něm mohli dále žít? 

 
3Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho 

smrt? 



 
4Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen 

z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života. 

 
5Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít 

účast i na jeho zmrtvýchvstání. 

 
6Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem 

bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. 

 
7Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. 

 
8Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. 

 
9Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už 

nepanuje. 

 
10Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu. 

 
11Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. 

 
12Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu 

zachce; 

 
13ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni 

ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. 

 
14Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. 

 
15Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? 

Naprosto ne! 

 


