Biblické texty o svätom krste
text:
Mt 28,18-20

otázka:
Kto dal pokyn krstiť?
Komu to prikázal?
Kedy dal pokyn krstiť?
Ako Ježiš prikázal Kristiť?
S čím Ježiš prikázal spojiť krstenie?
Aké zasľúbenie pridal?

Mk 16,15-16

Aký je jeden z dôsledkov vyučovania evanjelia?
K čomu pomáha krst svätý?
Môže byť spasený aj nepokrstený?
Má veriaci človek nejaký dôvod nedať sa
pokrstiť?
Môže ísť pokrstený človek do pekla?

J 3, 1-7

Čo znamenajú Ježišove slová "z vody a z
Ducha", ako sa tu človek má duchovne narodiť?
Z akej moci sa človek duchovne narodí?
Aký veľký je človek, keď sa telesne narodí?
ČO všetko môže robiť človek, keď sa telesne
narodí?
Ako podľa tohto obrazu vyzerá duchovne
znovuzrodený človek?

J 15,1-5

Sk 2,37-39

Kto je vínny kmeň a kto sú ratolesti?
Odkiaľ môžeme získať silu žiť ako
znovuzrodené Božie deti?
Čo všetko dostáva ratolesť, keď zrastie s
kmeňom?
Ktoré tri dôležité kroky viery spomína Peter vo
verši 38?

odpoveď:
Pán Ježiš
Učeníkom.
Pred vstúpením na nebo, keď Mu bola odovzdaná všetka moc na nebi a
na zemi.
V meno Otca i Syna i Ducha Svätého.
S vyučovaním. Krstite a učte!
Som s vami. Krst nám pripomína, že Ježiš je stále s nami.
Že ľudia uveria a budú sa krstiť.
Pomáha k spaseniu.
Áno, ak verí.
Viera a krst sú prejavom toho istého vzťahu k Pánu Bohu.
Určite, ak prestane veriť, ak zaprie svoju vieru.
Ježiš obrazne hovorí o Krste svätom.

Z moci Ducha Svätého.
Je 50 cm veľký.
Skoro nič, len jesť, piť a plakať.
Je ako malé dieťa, musí sa začať všetko učiť. Učiť chodiť (podľa Božej
cesty), hovoriť (ako Pán Boh učí), hľadať si potravu a jesť (čítať Božie
slovo), vydržať bolesť (znášať utrpenie), naučiť sa pracovať (musí sa
naučiť slúžiť blížnym) atď.
Ježiš je vínny kmeň, my ľudia sme Jeho ratolesti.
Len ak budeme spojení s Ježišom Kristom.
Dostane vodu, živiny, pevnosť, využije niektoré vlastnosti podpníka,
schopnosť prinášať ovocie.
Pokánie (oľutovanie hriechov), krst (vonkajšie prijatie zasvätenie Bohu),
prijatie Ducha Svätého (Vodcu a učiteľa, ktorý odteraz začal učiť
kresťanov).

Keď títo poslucháči boli pokrstení, vedeli už
všetko o Ježišovi?
Je možné poznávať Pána Boha bez pomoci
Ducha Svätého?
Komu platilo zasľúbenie Ducha Svätého?
Sk 8,35-38

O kom diakon Filip hovoril dvoranovi?
Poznal dvoran Božie slovo aj predtým? (v. 28)
Ako bol vykonaný tento krst po technickej
stránke?

1 K 12,12-13

R 6, 1-11

Kto všetko tvorí telo Pána Ježiša Krista?
Čím je v tele Pán Ježiš?
Čím sme boli napojení pri krste svätom?
Čo je v tele dôležitejšie, hlava, alebo ostatné
orgány?
Čo sa deje pri krste s prirodzeným hriešnym
starým človekom?
Za čo musí človek zomrieť?
Kto zomrel za moje a tvoje hriechy?
Kam prešiel Kristus po svojej smrti?
Kam máme nasledovať Krista po svätom krste?

G 3,27

S kým máme do činenia pri krste svätom?

Nie, len o Ňom počuli prvú kresťanskú kázeň, potom sa učili všetko
ostatné. Krst je začiatkom cesty poznávania Pána Boha.
Nie, sám Pán Boh Duch Svätý nám odkrýva poznanie Pána Boha.
Poslucháčom a ich dietkam a všetkým, ktorí boli vtedy ešte ďaleko, ale
neskôr spoznali Pána Ježiša. Krst svätý je bezprostredne spojený s
osobou Pána Ježiša Krista a s osobou Ducha Svätého.
O Pánovi Ježišovi podľa učenia SZ (prorok Izaiáš).
Poznal Božie slovo, ale mu nerozumel. Potreboval vysvetliť všetko cez
Pána Ježiša a vtedy sa mu otvoril duchovný zrak.
Dvoran zostúpil do vody a Filip ho pokrstil. (Nepíše sa akým spôsobom, či
sa celý ponoril alebo mu lial na hlavu. Samotný spôsob nie je rozhodujúci.)
Všetci veriaci v Neho.
Je Jeho hlavou (Kol 1,16)
Svätým Duchom.
Hlava. Bez srdca môže človek prežiť (s umelým srdcom, alebo
transplantovaným. Bez hlavy neprežije.)
Zomiera.
Za svoje hriechy.
Pán Ježiš Kristus.
Do nového života.
Do nového života, žiť ako noví ľudia, ako nový Adam.
S Pánom Ježišom Kristom.

