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Nasledovný dokument bol napísaný ako študijná pomôcka pre ľudí, ktorí sa 
chystajú pristúpiť ku kresťanskému vodnému krstu a vôbec pre každého, kto sa 
chce zodpovedne oboznámiť s biblickým učením o vodnom krste, ako je opí-
saný a ustanovený v Božom slove z autority Pána Ježiša Krista a jeho apoštolov. 
Ide o druhé prepracované vydanie článku, ktorý pôvodne vyšiel v roku 2015. 

0. Niekoľko stručných otázok a odpovedí na úvod tohto dokumentu o vod-
nom krste 

0.1 Čo je to vodný krst? 

• Vodný krst tých, ktorí uverili v evanjelium1, predstavuje jedinečné ustanovenie 
Pána Ježiša, kedy má byť každý nový kresťan v poslušnosti Kristovi ponorený do 
vody cieľom toho, aby sa takýmto znázornením jeho obmytia z hriechov a identifi-
kácie s Kristom dokončilo obrátenie človeka, stvrdilo sa jeho spojenie s Kristom, 
ktoré je primárne založené na vnútornej viere v evanjelium, a daný človek prijal 
ešte hlbšie uistenie o tom, že teraz patrí Kristovi ako svojmu Spasiteľovi. O vod-
nom krste môžeme tiež uvažovať akoby o zhmotnení brány, ktorou sa prechádza 
zo starého do nového života a tiež krst predstavuje prvý krok učeníctva, lebo je to 
Kristus ako Pán, ktorému veriaci človek v dokončenom obrátení oddáva svoj život 
a deklaruje tým nezlomné odhodlanie poslúchať Pána Ježiša vo všetkom až do 
konca života. V strede aktu krstu je teda Kristus ako živý Pán a Spasiteľ a človek 
má ku krstu pristúpiť ako ku stvrdzujúcemu nástroju spojenia s Kristom ako Spa-
siteľom a Pánom, pričom krst vonkajším aktom stvrdzuje základné a rozhodujúce 
vnútorné spojenie založené na viere v osobu a v dielo Pána Ježiša Krista. 

0.2 Odkiaľ pochádza kresťanský vodný krst? 

• Vodný krst nových kresťanov bol ustanovený samotným Pána Ježišom Kristom 
a potvrdený nadväznou praxou a učením apoštolov Pána Ježiša. Kresťanský vodný 
krst nadväzuje na pôsobenie Jána Krstiteľa, avšak nie je totožný s krstom, ktorý 
podstupovali ľudia v rieke Jordán u Jána Krstiteľa. 

0.3 Aký je vzťah vodného krstu a obrátenia? 

• Vodný krst je súčasťou obrátenia v tom zmysle, že vodným krstom sa zakončuje 
obrátenie človeka k Bohu. Dá sa povedať, že obrátenie človeka k Bohu pozostáva 
na strane človeka zo štyroch skutočností a to: viery, pokánia, vyznania a vodného 
krstu, pričom prvé dve skutočnosti sú vnútorné a základné a zvyšné dve sú dôsled-
kové, svojou povahou vonkajšie a opierajú sa o počiatočné dve vnútorné skutoč-
nosti. 

 
1 Pod evanjeliom budeme mať celý čas na mysli spasiteľné pravdy o Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorého príchod do sveta 
bol prorocky oznamovaný od začiatku ľudských dejín, a ktorý sa v Bohom určenom čase narodil z panenského počatia 
zo židovskej ženy Márie v dávidovskej rodovej línii. Následne žil v dokonalej svätosti bez čo i len jedného hriechu, aby 
po živote plnom láskyplnej služby, mocných divov a zjavovania nebeského Otca položil na golgotskom kríži svoj život 
ako výkupnú obeť za veľký zástup hriešnikov a potom vstal z mŕtvych. Tento istý Ježiš Kristus teraz po svojom nane-
bovstúpení sedí po Božej pravici odkiaľ sa raz vráti v moci a v sláve. Pán Ježiš sám vo svojej nebeskej autorite prikázal, 
aby sa toto evanjelium o jeho dokončenom diele šírilo po celom svete a všetci ľudia sú povinní mu uveriť ako v jediný 
prostriedok zmierenia a záchrany pre celú večnosť. 
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0.4 Akým spôsobom má prebehnúť vodný krst? 

• Vodný krst má normatívne2 prebehnúť ponorením celého človeka do vody, na čo 
poukazuje ako význam gréckeho slova baptízó3 a slov s ním príbuzných, tak i rôzne 
sprievodné opisy toho, kde a ako krsty v Biblii prebiehali (napr. Matúš 3:13 a 16;  
Ján 3:23; Skutky 8:36 a 38). 

0.5 Čo je podmienkou toho, aby človek mohol pristúpiť ku vodnému krstu? 

• Podmienkou toho, aby človek mohol pristúpiť ku krstu je v prvom rade to, aby mal 
osobnú vieru v Pána Ježiša, ktorého spoznal ako jediného Spasiteľa z hriechov 
a spolu s touto vierou musí byť u daného človeka prítomné bezpodmienečné od-
danie sa Kristovi ako Pánovi v odhodlaní poslúchať až do konca života všetky Kris-
tove prikázania. Ak to celé vyjadríme inak, tak môžeme povedať, že iba ten človek, 
ktorý Krista vo viere prijíma za osobného SPASITEĽA a za osobného PÁNA, je spô-
sobný pristúpiť ku vodnému krstu tak, aby to malo zmysel pred Bohom, pred 
ľuďmi. Len za týchto podmienok aj sám krstený človek prijme v krste duchovné 
požehnanie v podobe dokončeného obrátenia sa k živému Bohu. 

1. Veľký Boží plán spasenia, ako sa uskutočňuje na strane slávneho Boha, 
ktorý realizuje zvrchovaný plán záchrany mnohých hriešnikov 

• Aby sme správne pochopili funkciu, ktorú Boh sám vodnému krstu priradil, potre-
bujeme mať celistvé chápanie záchrany človeka ako z Božej strany, tak i zo strany 
človeka. Boh od chvíle, keď do sveta vtrhol hriech, realizuje svoj veľký plán zá-
chrany hriešnych ľudí a za týmto cieľom je v stvorenom svete nepretržite aktívny. 
Tento Boží plán záchrany bude zavŕšený až stvorením nového neba a zeme, kde 
bude prebývať iba spravodlivosť a láska. 

2. Veľký Boží plán záchrany – pohľad na niektoré jeho kľúčové časti 
• Pre potreby tohto článku bude dostatočné ilustrovať Božie spasiteľné konanie, ako 

sa deje krížom cez históriu stvoreného sveta tak, že znázorníme a opíšeme tri jeho 
veľké fázy.  

 
2 Pod výrazom „normatívny“ budeme myslieť taký postup, ktorý je zjavený od Boha ako záväzný spôsob pre zvyčajné 
okolnosti, kedy vykonaniu zjaveného postupu nebráni nejaká ľudským úsilím neprekonateľná prekážka. 
3 V NZ máme skupinu spríbuznených výrazov baptízó, báptó, baptismós a báptisma, ktoré komunikujú ideu ponorenia, 
namočenia, úplného obmytia či zaplavenia. 

Oznamovanie a 
príprava príchodu 

Spasiteľa 
(zasľúbenia, 

obnažovanie reality 
hriechu a padlého 

stavu človeka, 
obetný systém ako 

predobraz diela Pána 
Ježiša, zavedenie 
úradov prorokov, 
kňazov a kráľov, 

atď.)

Príchod Pána Ježiša 
Krista do nášho sveta 

cieľom záchrany 
mnohých hriešnikov 
(panenské počatie, 

narodenie, 
pomazanie Duchom 

Svätým k službe, život 
služby zavŕšený 

obeťou na Golgote a 
potom slávnym 
vzkriesením a 
vystúpením na 

nebesia).

Vyliatie Ducha 
Svätého na Letnice a 
následné ohlasovanie 
Kristovho evanjelia do 
celého sveta – všetci 

ľudia sú volaní k 
obráteniu a k viere v 

Ježiša Krista. Ako 
posledná zložka   

obrátenia jednotlivca 
vystupuje vodný krst, 
kde ide o stvrdzujúci 

akt spojenia s Kristom. 
Od momentu krstu sa 

ďalej žije učenícky 
život, beží sa až do 
cieľa a zápasí sa o 
uchovanie viery.
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• Aby sme teda správne pochopili biblické učenie a cestu spasenia, tak potrebujeme 
rozoznať, že existuje Božia spasiteľná aktivita, ktorá začína4 bezprostredne po 
páde človeka do hriechu už v rajskej záhrade, kedy Boh zasľubuje ľuďom Spasi-
teľa, ktorý bude potomkom ženy – bude to človek, cez ktorého Boh úplne otočí 
chod histórie, a cez ktorého mnoho ľudí nájde záchranu pre večnosť.  

Genezis 3:15 A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a 
medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu. 

Celá Stará zmluva od Genezis po Malachiáša potom ďalej opisuje rozmanité Božie 
spasiteľné konanie, ktoré bude vrcholiť v Novej zmluve príchodom Pána Ježiša 
a jeho dokončeným dielom kríža Golgoty. 

3. Boh Otec a Boží Syn spoločne pracujú na diele spasenia hriešnych ľudí 
a potom Otec zošle Svätého Ducha, aby tento usvedčoval ľudí z hriechu 
a tiahol ich k obráteniu 

• Boží Syn, Pán Ježiš, sa v jednej chvíli vyjadril o Bohu a svojom Otcovi ako o tom, 
ktorý pracuje i ďalej potom, ako bol stvorený svet – hovorí sa tu o Božej a Kristovej 
práci na záchrane hriešnych ľudí.  

Ján 5:17 A Ježiš im odpovedal: Môj Otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. 

• Pán Ježiš svoje dielo záchrany nakoniec aj verne dokončil za čo mu patrí vďaka 
a sláva až na veky. 

Ján 17:4 Ja som ťa oslávil na zemi; dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal. 

• Dokončené dielo Božieho Syna sa potom bude oznamovať vo forme evanjelia, 
ktoré budú hlásať apoštoli, evanjelisti a napokon všetci verní kresťania všetkých 
čias, až kým sa Pán Ježiš nevráti v moci a v sláve. 

4. Od momentu, kedy je dokonané dielo Pána Ježiša, bude potrebné, aby 
bola správa o tomto diele zanesená do všetkých končín zeme a ľudia mu-
sia jednotlivo reagovať na pozvanie evanjelia, ak majú dôjsť večného 
spasenia 

Matúš 22:4 Opät poslal iných sluhov a povedal: Povedzte pozvaným: Hľa, svoj obed som pri-
chystal, moje voly a krmný dobytok je pobitý, a všetko je hotové; poďte na svadbu! 

• Z podobenstva o svadobnej hostine sa dá krásne vyrozumieť vzťah medzi Božou 
zachraňujúcou aktivitou a nutnosťou ľudskej odozvy prijať Božie pozvanie. 

Boh sám naplánoval, zrealizoval a dokončil dielo spasenia v osobe svojho Syna, 
Pána Ježiša. Následne Boh sám posiela Ducha Svätého, bez ktorého priťahujúcej 
aktivity by sa sám od seba nikto nikdy neobrátil. Pán Ježiš si z Otcovho poverenia 
vyberá a zmocňuje prvú skupinu učeníkov, ktorí sa stanú apoštolmi a prvými 
ohlasovateľmi evanjelia o Božej milosti a vykupujúcej láske. Takto Božím riade-
ním vo svete vznikne reťaz svedkov evanjelia, ktorí každý budú šíriť spasiteľné 
pravdy v prostredí, kde ich Boh kedy umiestni a posilní. 

Ján 17:20 Ale neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa. 

 
4 Zároveň môžeme z Písma rozoznať predzvedenie všetkých veriacich, ktoré sa udialo ešte pred založením sveta, kde 
toto predzvedenie by prechádzalo ešte aj prvý sľub o Spasiteľovi vyrieknutý smerom k Eve. Tento aspekt Božej stránky 
spasenia môžeme vidieť napr. v Rimanom 8:29 – 34 či v 1. Petrovom 1:2. Autor tohto článku sa prikláňa k takému po-
rozumeniu, že tu nejde o predzvedenie jednotlivcov, ale o kolektívne predzvedenie všetkých ľudí, ktorí budú kedy vie-
rou spojení s Kristom ako Božím Baránkom a hlavou cirkvi. 
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2. Timotejovi 2:2 A to, čo si počul odo mňa skrze mnohých svedkov, sver to verným ľuďom, 
ktorí budú schopní aj iných učiť. 

5. Spasenie človeka pre večnosť teda nie je nejaká automatická záležitosť, 
kde samotným faktom toho, že Kristus zomrel na kríži, by bol ktokoľvek 
spasený 

• Naopak pre záchranu duše pred zatratením je potrená ľudská odozva a táto spo-
číva v štyroch počiatočných zložkách, ktoré spolu voláme obrátenie. 

• Takto vo svetle všetkých biblických výpovedí môžeme hovoriť o Božej stránke spa-
senia a o ľudskej stránke spasenia. 

6. Dôležité konštatovanie ešte než sa bližšie pozrieme na štyri zložky obrá-
tenia a to, ako v nich figuruje vodný krst 

Bez Božej milostivej spasiteľnej aktivity, ktorá je oznamovaná od Genezis až po 
Zjavenie, by nikto nikdy nebol zachránený. 

• Spasenie človeka je Božím dielom v tom zmysle, že pre záchranu ľudí je potrebné 
všetko, čo Boh kedy cieľom spasenia vykonal – žiadna zložka Božieho konania sa 
nemá podceňovať či prehliadať. 

• Spasený človek sa má nepretržite držať toho, čo Boh zjavil a vykonal pre našu zá-
chranu. Všetky Božie spasiteľné skutky sú hodné neprestajného obdivu a ďakova-
nia a to až na večnosť. 

• Spasenie je dielom čírej Božej milosti, pretože všetci ľudia zhrešili a nikto z nás 
nemá žiadny nárok na záchranu. Naopak kvôli hriechu sme hodní spravodlivého 
Božieho súdu a trestu. 

Rímskym 6:23 Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život 
v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. 

• Spasenie je dar a je to ten najväčší dar, aký kto kedy vo vesmíre vytvoril a ponúkol. 
Je to dar v tom zmysle, že pre našu hriešnosť nemáme na tento dar vôbec žiadny 
nárok a nezaslúžime si ho. Preto ktokoľvek by chcel dosiahnuť spasenie ako niečo 
nárokovateľné cestou vlastných zásluh a obchádzajúc Božiu milosť, je vo veľkom 
omyle. 

• Avšak vykladať biblické výpovede o Božom dare spasenia tak, že Boh od človeka 
nečaká žiadnu aktivitu, ako je napr. hľadanie pravdy, skúmanie Písma, poníženie 
sa pred Bohom, pokánie z hriechov či viera v Spasiteľa, tak to je nejaká forma fata-
lizmu, ktorá v žiadnom prípade nereprezentuje biblické učenie o spasení.  

Pritom zároveň tvrdíme, že Boh v každom momente obrátenia každému človeku 
osobne asistuje cez Svätého Ducha a vyjavuje mu do srdca jednotlivé kroky, lebo 
inak by sa človek sám od seba nedokázal obrátiť. Božia milosť sa teda v každom 
jednom obrátení prejavuje cez cielenú osobnú asistenciu sprostredkovanú Božím 
Duchom.   

• Takto celý čas platí, že Boh sám určil cestu záchrany a človek na tejto ceste má po 
celý čas života viery rozoznávať, že bez Božej spasiteľnej milosti by žiadna zá-
chrana nebola možná a všetci by sme len očakávali na spravodlivý súd na konci 
vekov. 

7. Vodný krst a Boží plán spasenia, ako sa uskutočňuje na strane človeka, 
ktorý prichádza k Bohu 
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• Teraz keď sme v stručnosti predostreli celkový pohľad na Božiu spasiteľnú akti-
vitu, nastal čas pozrieť sa bližšie na ľudskú aktivitu pri obrátení a najmä na to, ako 
v nej figuruje vodný krst. 

Na udalosť toho, ako sa človek stáva kresťanom, sa môžeme pozerať z dvoch 
strán, ktoré sú každá akoby dve stránky tej istej mince. Na Božej strane sa dejú 
všetky vyššie opísané aktivity, či už sú historické a globálne alebo sa dejú pri duši 
jednotlivého človeka. Druhá strana mince je tá, že človek sa stáva kresťanom tým, 
že sa poddá volaniu evanjelia a obráti sa k živému Bohu. 

7.1 Obrátenie je to, čo Boh očakáva od všetkých ľudí ako odpoveď na jeho vy-
konané dielo spasenia a pozvanie evanjelia 

Skutky 3:19 A tak čiňte pokánie a obráťte sa aby sa vystreli vaše hriechy, aby prišli časy 
občerstvenia od tvári Pánovej, 
Skutky 15:3 A oni tedy vyprevadení súc od sboru išli cez Feníciu a Samáriu rozprávajúc o 
obrátení pohanov a pôsobili všetkým bratom velikú radosť. 
1 Peter 2:25 Lebo ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste obrátení k pastierovi a biskupovi 
svojich duší. 

• Otázka je, čo presne sa deje pri obrátení človeka k Bohu alebo inak z čoho pozos-
táva to, že človek dovtedy blúdiaci v putách hriechu bez Boha na svete v nejakom 
bode či úseku svojho života k Bohu príde? Alebo ešte inak, čo má človek vykonať, 
aby prešiel zo starého stavu, ktorý charakterizuje vláda hriechu a rútenie sa do 
večnej záhuby, do nového stavu, ktorý charakterizuje vláda Krista a premenený ži-
vot a smerovanie do večného šťastia a radosti zo všetko presakujúcej Božej prí-
tomnosti? Odpoveďou na túto otázku – nech už ju vyjadríme v akomkoľvek tvare 
– je to, že sa v Písme dajú nájsť štyri skutočnosti, ktoré sa konzistentne objavujú 
v spojitosti s počiatkom kresťanskom života. Inými slovami môžeme smelo skon-
štatovať, že človek sa stáva kresťanom, keď sa v jeho živote zbehnú štyri veľké 
skutočnosti ako zložky obrátenia a tieto spolu vytvárajú spôsob, ako človek prichá-
dza k Bohu. 

 
1. Prvá skutočnosť, ktorú Boh vyžaduje od človeka – viera v osobu Pána 

Ježiša a v jeho dokončené dielo vykúpenia. 

Skutky 16:31 A oni povedali: Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. 
Galatským 3:26 Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi. 
Židom 11:6 A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí 
veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. 

 
2. Druhá skutočnosť, ktorú Boh vyžaduje od človeka – pokánie. 

Matúš 4:17 Odvtedy začal Ježiš hlásať a hovoriť: Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo. 
Skutky 2:38 A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno 
Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha. 

 
3. Tretia skutočnosť, ktorú Boh vyžaduje od človeka – vyznanie. 

Marek 1:5 A vychádzala k nemu celá krajina Judská i Jeruzalemänia, a všetci boli krstení od 
neho v rieke Jordáne vyznávajúc svoje hriechy. 
Skutky 19:18 A mnohí z uverivších prichádzali, vyznávali a priznávali svoje skutky. 
Rímskym 10:10 Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie. 
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• Z textov vyššie môžeme vidieť, že súčasťou toho, ako sa človek stáva kresťanom je 
i to, že viac nezakrýva svoje hriechy, ale otvorene priznáva vlastnú vinu a skaze-
nosť a tiež rovnako vyznáva, že Kristus je teraz jeho Spasiteľ a na nikoho iného sa 
nespolieha pre večný život. 

 
4. Štvrtá skutočnosť, ktorú Boh vyžaduje od človeka – vodný krst. 

Matúš 28:19 A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svä-
tého Ducha. 
Skutky 2:38 A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno 
Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha. 
Galatským 3:27 Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. 

8. Štyri zložky obrátenia sú odpoveďou človeka na volanie evanjelia a Boží 
nárok, aby človek vstúpil do nového života pod panstvom Krista, a preto 
na tieto nemáme pozerať ako na skutky spravodlivosti, ktorými by človek 
získal nejaké zásluhy na deň Božieho súdu 

Ľudské akty, z ktorých sa skladá obrátenie človeka k Bohu, v žiadnom prípade ne-
predstavujú skutky záslužnej spravodlivosti, cez ktoré by človek mal obstáť na 
Božom súde, ale sú odozvou na evanjelium a znamenajú poddanie sa Bohu po 
ceste, ktorú určil on sám ako autor spasenia. 

• Ani jedna z vyššie uvedených štyroch skutočností, z ktorých pozostáva obrátenie 
človeka k Bohu, nepredstavuje nejaké zásluhy či skutok spravodlivosti pred trikrát 
Svätým Bohom. Spolu vytvárajú to, čo voláme obrátenie človeka k Bohu a má zmy-
sel ich rozlíšiť na vnútorné a vonkajšie skutočnosti pričom o tých vnútorných 
(viera + pokánie) právom hovoríme ako o primárnych či základných. Hriešny člo-
vek nemôže vykonať nič čím by sám zo seba vo vlastnej spravodlivosti obstál pred 
dokonalým Bohom v deň súdu. Sú to jedine Kristovo ospravedlňujúce dielo Gol-
goty, ktorým je zotretá naša vina a dostávame postavenie spravodlivých a zároveň 
potom prijímame Ducha, aby sme priniesli ovocie spravodlivosti, ktoré dosvedčí 
našu záchranu na deň súdu a umožní nám zožať večný život ako žatvu toho, čo sme 
siali a žili na ceste za Kristom, ako budeme môcť obstáť na deň Božieho súdu. To 
bude ten deň, kedy sa všetci postavíme pred svojho Stvoriteľa, ktorý je iba svetlo 
a nieto v ňom nijakej tmy. 

• Takto fakt, že človek z vlastnej spravodlivosti nemôže obstáť a neobstojí pred svä-
tým Bohom a obstojí iba dielom Krista a ovocím tohto diela spôsobeným Duchom, 
teda neznamená, že človek je v slede udalostí obrátenia pasívny a nič nekoná. Na-
opak, Boh jasne určil a oznámil istý komplex aktov, ktoré človek prichádzajúci 
k Bohu musí podstúpiť či absolvovať. Pritom celý čas platí, že tieto štyri zložky ob-
rátenia v konečnom dôsledku nie sú nič iné než spôsoby, ktorými sa človek identi-
fikuje či už vnútorne alebo navonok s Kristom ako svojím Pánom a Spasiteľom. 

Bohom určené nástroje stotožnenia sa so Spasiteľom Ježišom sa teda nesmú 
umenšovať či spochybňovať v ich správnom význame, ktorý im Boh pridelil. 

9. Definícia vodného krstu v jeho rôznych aspektoch 
• V úvode tohto dokumentu sme uviedli sumárnu definíciu krstu, ktorú teraz zopa-

kujeme a nadväzne na to v záverečnej časti rozpíšeme príslušné verše, z ktorých 
sme odvodili každý jeden aspekt tejto sumárnej definície krstu. 

Vodný krst tých, ktorí uverili v evanjelium, predstavuje jedinečné ustanovenie 
Pána Ježiša, kedy má byť každý nový kresťan v poslušnosti Kristovi ponorený do 
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vody cieľom toho, aby sa takýmto znázornením jeho obmytia z hriechov a identi-
fikácie s Kristom dokončilo obrátenie človeka, stvrdilo sa jeho spojenie s Kris-
tom, ktoré je primárne založené na vnútornej viere v evanjelium, a daný človek 
prijal ešte hlbšie uistenie o tom, že teraz patrí Kristovi ako svojmu Spasiteľovi. 
O vodnom krste môžeme tiež uvažovať akoby o zhmotnení brány, ktorou sa pre-
chádza zo starého do nového života a tiež krst predstavuje prvý krok učeníctva, 
lebo je to Kristus ako Pán, ktorému veriaci človek v dokončenom obrátení oddáva 
svoj život a deklaruje tým nezlomné odhodlanie poslúchať Pána Ježiša vo všet-
kom až do konca života. V strede aktu krstu je teda Kristus ako živý Pán a Spasiteľ 
a človek má ku krstu pristúpiť ako ku stvrdzujúcemu nástroju spojenia s Kristom 
ako Spasiteľom a Pánom, pričom krst vonkajším aktom stvrdzuje základné a roz-
hodujúce vnútorné spojenie založené na viere v osobu a v dielo Pána Ježiša 
Krista. 

10. V tomto bloku teraz ku jednotlivým častiam tejto definície uvedieme prí-
slušné biblické verše, ktoré učia ten ktorý konkrétny aspekt krstu 

10.1 Krst ako zhmotnená viera alebo sekundárny nástroj spojenia s Kristom 
alebo ako stvrdenie spojenia s Kristom Spasiteľom 

Galatským 3:26 Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi. 
27 Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. 
Kolosenským 2:12 súc s ním spolu pohrobení v krste, v ktorom, totiž v Kristovi, ste aj spolu 
vstali z mŕtvych skrze vieru pôsobenia Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. 

Viera v Krista je vnútornou podstatou spojenia s Kristom a krst tomuto spojeniu 
dáva stvrdenie5 cez vonkajší nástroj krstu.  Vždy si pamätajme, že krst môže stvr-
diť len spojenie, ktoré už existuje cez osobnú vieru v Krista ako dokonalého Spa-
siteľa hriešnikov a teda pre človeka, ktorý neprežil pokánie a neprichádza ku 
krstu vo viere v Pána Ježiša, nemá krst absolútne žiadnu hodnotu a rovnako ani 
za takých okolností nič neznamená pred Bohom. 

10.2 Krst ako brána do nového života 

Rímskym 6:3 Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v 
jeho smrť? 
4 Pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smrť, aby sme, jako Kristus vstal z mŕtvych slávou 
Otcovou, tak aj my chodili v novote života. 
5 Lebo ak sme sa stali spolusrastlými podobnosťou jeho smrti, ale takými aj podobnosťou 
vzkriesenia budeme 
Kolosenským 2:12 súc s ním spolu pohrobení v krste, v ktorom, totiž v Kristovi, ste aj spolu 
vstali z mŕtvych skrze vieru pôsobenia Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. 
1 Peter 3:21 ktorý aj nás, protiobraz zachránených v korábe, zachraňuje teraz ako krst, čo 
nie je složenie špiny tela, ale dobrého svedomia pýtanie sa po Bohu, vzkriesením Ježiša Krista. 

10.3 Krst ako znázornenie obmytia z hriechov 

Lukáš 3:3  A pochodil po celom okolí Jordánskom kážuc krst pokánia na odpustenie hriechov. 
Ján 3:25 Vtedy povstal spor medzi niektorými z učeníkov Jánových so Židmi o očisťovanie.6 

 
5 Ideu toho, že krst v jednom svojom aspekte znamená stvrdenie spasiteľného spojenia s Kristom, som v elementárnej 
podobe objavil v knihe „Waters of Promise: Finding Meaning in Believer Baptism“ autora Brandona C. Jonesa. 
6 Naše porozumenie je, že tento spor sa týkal toho, že kým neobrátené židovstvo uvažovalo v súradniciach dookola 
opakovaného rituálneho očisťovania, ako to bolo prítomné v Mojžišovom zákone, tak Jánov krst bol kvalitatívne nový 
v tom, že reprezentoval jednorazové trvalé očistenie, kedy človek očakávajúci blízke zjavenie sa Spasiteľa, ľutoval v po-
kání svoje hriechy a na znak a stvrdenie tohto pokánia sa dával u Jána pokrstiť a spolu s tým deklaroval odhodlanie 
zásadne zmeniť spôsob svojho života smerom k svätosti a dobrým skutkom. 
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• Táto očisťujúca či odpúšťajúca stránka krstu ako bola prítomná u Jána Krstiteľa 
pokračuje ďalej až ku kresťanskému krstu, ako to vidíme v inštrukcii, ktorú čer-
stvo obrátený Saul7 dostáva od učeníka Ananiáša. 

Skutky 22:16 A teraz čo budeš? Vstaň, daj sa pokrstiť a smy svoje hriechy, vzývajúc meno 
Pánovo. 

10.4 Krst ako znázornenie toho, že daný človek s Kristom zomrel a s Kristom 
vstal 

Rímskym 6:3 Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v 
jeho smrť? 
4 Pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smrť, aby sme, ako Kristus vstal z mŕtvych slávou 
Otcovou, tak aj my chodili v novote života. 
5 Lebo ak sme sa stali spolusrastlými podobnosťou jeho smrti, ale takými aj podobnosťou 
vzkriesenia budeme 
Kolosenským 2:12 súc s ním spolu pohrobení v krste, v ktorom, totiž v Kristovi, ste aj spolu 
vstali z mŕtvych skrze vieru pôsobenia Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. 

10.5 Krst ako súčasť obrátenia a konkrétne ako dokončenie či uzavretie obrá-
tenia k Bohu 

Marek 16:16 Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený. 
Skutky 2:38 A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno 
Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha. 
Skutky 8:36 A ako tak išli cestou, prišli k akejsi vode, a eunúch povedal: Hľa, voda; čo mi 
prekáža dať sa pokrstiť? 
Skutky 10:47 Či potom môže niekto zabrániť vode, aby títo neboli pokrstení, ktorí prijali 
Svätého Ducha ako aj my? 
Skutky 18:8 A Krispus, predstavený synagógy, uveril Pánovi s celým svojím domom, i mnohí 
z Korinťanov počúvajúc verili a dávali sa pokrstiť. 
Skutky 22:16 A teraz čo budeš? Vstaň, daj sa pokrstiť a smy svoje hriechy, vzývajúc meno 
Pánovo. 

10.6 Krst ako akt kajúcnej poslušnosti a prvý prejav toho, že Kristus sa stal člo-
veku nie len Spasiteľom ale aj Pánom, ktorého chce pokrstený človek vo 
všetkom poslúchať až do konca života 

Marek 1:4 Ján vystúpil krstiac na púšti a kážuc krst pokánia na odpustenie hriechov. 
Lukáš 3:7 A hovoril zástupom, ktoré vychádzali, aby sa mu dali pokrstiť: Plemä vreteníc, 
ktože vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu? 
8 Tedy neste ovocie, hodné pokánia! A nezačnite hovoriť sami v sebe: Veď otca máme Abra-
háma! Lebo vám hovorím, že Bôh môže i z týchto kameňov vzbudiť Abrahámovi deti. 
9 A už je aj sekera priložená na koreň stromov. Každý teda strom, ktorý nerodí dobrého ovo-
cia, vytínajú a hádžu na oheň. 
10 A zástupy sa ho pýtali a vraveli: Čože teda budeme robiť? 

• Tu prosíme, aby si čitateľ prečítal celý úsek Lukáš 3:1 – 20. Vidíme, že Jánov krst, 
na ktorý kresťanský krst nadviazal, vyjadroval ako očistenie z hriechov, tak i závä-
zok priniesť dobré ovocie a radikálne zmeniť orientáciu svojho života smerom čím 
ďalej od hriechu a čím bližšie k Bohu a jeho pravdám a jeho svätej vôli. 

Matúš 28:19 A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svä-
tého Ducha. 

 
7 Ďalej ho v Biblii nachádzame ako apoštola s novým menom Pavol. 
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• Kristov príkaz, ako ho nachádzame na konci Matúša opisuje krst ako bránu do uče-
níckeho života a prvý akt poslušnosti Pán Ježišovi, po ktorom majú nasledovať 
všetky ďalšie akty učeníckej poslušnosti slovám Pána Ježiša. 

1 Peter 3:21 ktorý aj nás, protiobraz zachránených v korábe, zachraňuje teraz ako krst, čo 
nie je složenie špiny tela, ale dobrého svedomia pýtanie sa po Bohu, vzkriesením Ježiša 
Krista. 

Svedectvo Božieho slova je teda jasné a zrozumiteľné – každý človek je volaný 
k  tomu, aby uveril v evanjelium o Božom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý bol ukri-
žovaný a vzkriesený za hriešnikov a potom každý, kto len sa kajal a uveril v Krista 
ako v jediného Spasiteľa, má od samotného Pána prikázané, aby svoje spojenie 
vierou so Spasiteľom stvrdil vo vodnom krste a takto sa mu bez výhrad oddal na 
ďalšiu cestu učeníctva a poslušnosti až kým svojho Vykupiteľa neuvidí tvárou 
v tvár. 

  


