
SVÁTOST KŘTU SVATÉHO
Svátost Křtu svatého se koná v rámci sborové bohoslužby a je možno ji

zařadit po druhém čtení Slova Božího a odpovědni sboru. Ve výjimečných

případech se koná po bohoslužbach nebo v jiných dohodnutých termínech.

K  oltáři  přistupují  rodiče  i  křestní  rodiče  s  křtěncem,  v  případě  křtu

dospělé osoby samotný křtěnec a svědkové křtu.

KŘEST NEMLUVNĚTE

ÚVOD

Farář: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svátého.
Sbor: Amen

BIBLICKÝ TEXT A PROMLUVA FARÁŘE

Farář: Milosrdenství   Hospodinovo  od  věků  až
na  věky  nad  těmi,   kteří  se  ho  bojí,  a
spravedlnost  jeho  nad  syny  synů,  kteří
ostříhají  smlouvy  jeho  a  pamatují  na
přikázání  jeho.  Jako  pastýř  stádo  své
pásti  bude,  do  náručí  svého  shromáždí
jehňátka a v klíně svém je ponese. 

Milovaní, Bůh, který nás  vykoupil obětí
Kristovou, je také Bohem a Otcem našich
dětí.  Děti  patří  spolu  s  námi  do
společenství církve na základě smlouvy v
Kristu,  která  je  potvrzována   touto
svátostí.  Svátost  křtu   je  znamením  a
pečetí našeho očištění, spojení  s Kristem
a přijetí  mezi  děti  Boží.  Pán Ježíš  řekl:



„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte
jim, neboť takovým patří království Boží.
Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal
jim."  (Mk  10,14.16)  Také  apoštol  Petr
kázal:  „Obraťte  se  a  každý  z  vás  ať
přijme  křest  ve  jménu  Ježíše  Krista  na
odpuštění  svých hříchů,  a  dostanete  dar
Ducha  svatého.  Neboť  to  zaslíbení  platí
vám a vašim dětem i všem daleko široko,
které  si  povolá  Pán,  náš  Bůh."
(Sk 2,38n.39)
Na druhé straně ovšem je třeba, abychom
si připomněli, že pouhý křest vodou z dětí
křesťany  nečiní.  Neboť  je  psáno:  „Kdo
uvěří  a  přijme  křest,  bude  spasen;  kdo
však neuvěří, bude odsouzen." (Mk 16,16)

MODLITBA

Farář: Pomodleme  se:   Svatý  Bože,  milosrdný
Otče! Do tvých rukou vkládáme toto dítě.
Chválíme tvoji lásku. Vzbudil sis na zemi
svůj  lid  a  zůstáváš  s  ním.  V důvěře  ve
tvoji  milost  se  odvažujeme  toto  dítě
pokřtít. Dej, aby mu znamení křtu dnes a
navždy pečetilo život a odpuštění. Amen.

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY (SPOLU S CELÝM SBOREM)

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i
země...



KŘESTNÍ OTÁZKY

Farář: Ptám  se  vás,  rodiče  a  kmotři,  kteří
přinášíte  toto  dítě  ke  křtu:  Věříte,  že
Ježíš  Kristus  jest  jediný  Spasitel  váš  i
vašeho  dítěte?  Jestliže  ano,  odpovězte:
Věříme.

Odpověď: Věříme.

Farář: Milí  rodiče,  nyní  se  obracím  na  vás  a
ptám se: Toužíte, aby Kristus vašeho syna
připo jil ve křtu ke své církvi? Jestliže je
tomu tak, odpovězte: Ano.

Odpověď: Ano.

Farář: Milí  kmotři,  rodiče  vás   přizvali  ke
svědecké  a  strážné  službě  pro  své  dítě.
Ptám se vás proto: Přijímáte tuto službu?
Jestliže přijímáte, odpovězte:  Ano.

Odpověď: Ano.

Farář: Rodiče  a  kmotři,  chcete   dbát,  aby toto
dítě  rostlo  ve  společenství  těch,  kteří
Krista  vzývají a následují? Jestliže se k
tomu  zavazujete,  odpovězte:  Ano,  s
pomocí Ducha svatého.

Odpověď: Ano, s pomocí Ducha svatého.



SLOVA USTANOVENÍ KŘTU SVATÉHO (MT 28,18B-20)

Pán Ježíš Kristus praví: Je mi dána veškerá moc na
nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte
mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha
svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem
vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až
do skonání tohoto věku.

AKT KŘTU
Pří křtu dítěte farář může vzít dítě do svých rukou nebo ponechat v rukou

jednoho  z  křestních  rodičů.  Farář  vykoná  křest  trojím  politím  hlavy

křtěnce vodou se slovy:

Farář: (Jméno), křtím tě ve jméno Otce i Syna i 
Ducha svatého.

POŽEHNÁNÍ KŘTĚNCE
Farář vkládá ruku na hlavu křtěnce a vyslovuje některé z novozákonních

požehnání v jednotném čisle, např.:

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a

přítomnost Ducha svatého se všemi vámi (2K 13,13)

Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve

všem. Pán se všemi vámi. (2Te 3,16)

Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a

Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do

dne věčnosti. (2P 3,18)



KŘEST DOSPĚLÉHO

ÚVOD

Farář: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svátého.
Sbor: Amen

PŘEDSTAVENÍ KŘTĚNÉHO A SLOVA USTANOVENÍ

Farář: Bratří a sestry, bratr N.N. požádal o křest
v  našem  sboru.  Předstup  tedy,  milý
bratře,  před shromážděný sbor k přijetí
křtu.  Poslyšme  slova  ustanovení  křtu
svatého: „A přistoupiv Ježíš,  mluvil  jim,
řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na
zemi. Protož jdouce, učte všechny národy,
křtíce  je  ve  jméno Otce i  Syna i  Ducha
svatého, učíce je zachovávati všecko, což
jsem koli  přikázal  vám.  A aj,  já  s  vámi
jsem po všecky dny, až do skonání světa."
(Mt 28,18n)

SLOVO O KŘTU

Farář: Apoštol  Petr  vyzýval  lid  o  letničních
svátcích:  „Pokání  čiňte a pokřti  se jeden
každý  z  vás  ve  jménu  Ježíše  Krista  na
odpuštění  hříchů  a  přijmete  dar  Ducha
svatého." (Sk 2,38)
Milý  bratře,   tato  apoštolská  výzva  se
před  tvým křtem obrací  osobně na tebe.
Když vyznáš svoji  víru a budeš  pokřtěn



v  jeho  jméno,  stane se  ti   tato svátost
znamením  a  pečetí  odpuštění  hříchů,
zasazení  do  těla  Kristova,  obnovy
Duchem svatým.

KŘESTNÍ VYZNÁNÍ 

Farář: Odpověz nyní na tyto otázky: Věříš, že tě
Kristus vytrhl  z  moci   hříchu a smrti  a
přenesl tě do nového věku? Jestliže ano,
odpověz: Věřím.

Odpověď: Věřím.

Farář: Chceš být pokřtěn v naději, že tě Kristus
při  svém příchodu přijme do své slávy?
Jestliže ano, odpověz: Chci.

Odpověď: Chci.

Farář: Budeš svůj křest dosvědčovat zápasem se
silami starého věku? Jestliže je tomu tak,
odpověz: Ano, s pomocí Ducha svatého. 

Odpověď: Ano.

Farář: Rodiče  a  kmotři,  chcete   dbát,  aby toto
dítě  rostlo  ve  společenství  těch,  kteří
Krista  vzývají  a  následují?  Jestliže  se  k
tomu  zavazujete,  odpovězte:  Ano,  s
pomocí Ducha svatého.

Odpověď: Ano, s pomocí Ducha svatého.

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

Vyznejme společně svoji víru slovy Apoštolského
vyznání: Věřím v Boha...



MODLITBA 

Farář: Pomodleme se: Pane Ježíši Kriste, přijmi
tohoto svého služebníka, ať se mu ve křtu
dostane odpuštění  hříchů a znovuzrození
z Ducha svatého, tak aby zemřel  hříchu a
žil spravedlnosti.  Dej,  ať přijme plnost
tvé  milosti   a  zůstane navždy ve  svazku
tvého lidu. Amen.

KŘESTNÍ AKT 

Farář: Nyní poklekni  a přijmi  věřícím srdcem
křest svatý. N.N.,  křtím  tě  ve  jméno
Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

MODLITBA PO KŘTU 

Farář: Dobrořečme  Hospodinu:  Všemohoucí  a
nejmilostivější  Bože!  Děkujeme ti,  že  jsi
připojil  tohoto  bratra  do  své  církve.
Žehnej mu a bohatě na něj vylévej svého
svatého  Ducha.  Dej  mu  podíl  na
rozmanitosti  tvých  duchovních  darů,  ať
přijímá stále větší bohatství z Krista, do
něhož  byl  zasazen,  a  ať  v  něm zůstává.
Ochraňuj ho před pokušením, vyzbrojuj
ho,  aby vedl  dobrý boj.  Zachovej  ho ve
své  lásce  a  ve  své  službě  až  do konce  a
učiň  to,  aby  nám  všem  tento  křest  byl
požehnáním  pro  Ježíše  Krista,  v  jehož
jménu k tobě takto voláme: Otče náš...


